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Abstract 
Are you interested in what is happening now with Apoteket AB`s de-regulation? If so, we 
recommend you to read this essay, "Same pills in a new package – the real pharmacy?" 
As a reader, you'll learn about the de-regulation that occurred within Apoteket AB, which 
has now shifted from state monopoly to a competitive market. The purpose of this essay 
is to examine and interpret how the pharmacy market is affected by and work with the 
changes as a result of de-regulation.  

The essay contains an introductory chapter giving you an insight into the old, state 
Apoteket AB, what it has symbolized and represented, followed by a glimpse of the new 
pharmacy players who have entered the competitive pharmacy market, Medstop, Apotek 
Hjärtat and Kronans Droghandel. With these organizations, we have, through our 
qualitative research method, carried out a number of interviews, which formed the basis 
of the thesis process. It focuses on the changes, which have occurred with the 
deregulation, and what has caused these changes. Readers then have access to a 
compilation of our empirical findings, combined with theory and our analysis. You may 
review what has happened and why it has happened and how it has affected the 
management, staff and also customers. We have investigated what the various players in 
the market are saying and how they fit in to what happened and what is still happening.  

Furthermore, it also offers the interesting aspects of this change, especially as a reader, 
you will take note of how it has affected people management, competition and sales 
potential of the new pharmacies, where the pharmacy staff now also become sellers in the 
for-profit organizations. They are now competing with old colleagues with whom they 
used to work in the old Apoteket AB, working as a united team for a common goal. 
Apoteket AB had a degree of trust among customers and the question is whether it is now 
possible for new organizations to achieve an equal degree of confidence and how they 
will work to achieve this, create their own presence and take a place in the new pharmacy 
market. Finally, we reflect on the ideas we incorporated ourselves in the essay, the ideas 
presented in the final part, in the form of a story about the change.  

Keywords: deregulation, change, competitive market, customer, personnel management, 
trust. 



 

II 

Sammanfattning 
Är du intresserad av vad som händer här och nu kring Apoteket AB:s omreglering? I 
sådana fall rekommenderar vi dig att läsa denna uppsats, ”Samma piller i ny förpackning 
– det riktiga apoteket?”. Som läsare får du ta del av den omreglering som skett inom 
Apoteket AB, när det nu har gått från statligt monopol till en konkurrerande marknad. 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och tolka hur den nya apoteksmarknaden hanterar, 
påverkas av och arbetar med den förändring som skett till följd av omregleringen. 

Uppsatsen innehåller ett introduktionskapitel där du får en inblick i det gamla, statliga 
Apoteket AB, vad det har inneburit och stått för, följt av en inblick i de nya 
apoteksaktörer som nu kommit in på den konkurrerande apoteksmarknaden: Medstop, 
Apotek Hjärtat och Kronans Droghandel. Med dessa organisationer har vi genom vår 
kvalitativa undersökningsmetod, genomfört ett antal intervjuer som legat till grund för 
uppsatsens process. Fokus ligger på den förändring som skett i och med omregleringen 
och vad denna förändring har medfört. Du som läsare får sedan ta del av en 
sammanställning av vår empiri, varvat med teori och vår egen analys. Du får ta del av vad 
som har hänt och varför, om och hur det har påverkat ledning, personal och också kunder.  
Vi har grävt i vad de olika aktörerna på marknaden säger och hur de ställer sig till det 
som skett och fortfarande håller på att ske.  

Vidare bjuds det också på intressanta aspekter som rör denna förändring, framförallt får 
du som läsare ta del av hur den har påverkat personalhantering, konkurrens- och säljtänk 
på de nya apoteken, då de apoteksanställda nu också blir säljare inom vinstdrivande 
organisationer. De konkurrerar nu med gamla kollegor som tillsammans på det gamla 
Apoteket AB, arbetade som en enad kår mot ett gemensamt mål. Även förtroendefrågan 
tas upp i uppsatsen. Apoteket AB har haft ett högt förtroende bland kunderna och det tas 
upp om det nu är möjligt för de nya organisationerna att nå ett lika högt förtroende som 
Apoteket AB har haft och hur de tänker arbeta för att nå detta, profilera sig och ta en plats 
på den nya apoteksmarknaden. 

Avslutningsvis reflekterar vi över de uppfattningar vi bildat oss under uppsatsens gång, 
de tankarna presenteras i den avslutande delen, i form av en berättelse kring 
förändringen. 
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1 INTRODUKTION 
I detta kapitel finner läsaren en företagspresentation och motivering till varför vi valt 
ämnet organisationsförändring och den förändring som skett inom Apoteket AB. 
Problemdiskussion, frågeställning och syfte framkommer, samt vilka avgränsningar vi 
gör i uppsatsen. 

Vi besökte ett av de nya apoteken som bildats ur Apoteket AB:s omreglering och 
personalen såg ut som förut, likaså lokal och sortiment men det som slog oss var att vi 
oväntat möttes av leenden och säljinriktat beteende som vi inte tidigare förknippat med 
apoteket. Detta fick oss att fundera kring om att en monopolvärld gjort att vi inte 
ifrågasatt och om utmaningen ligger i att de nya organisationer måste fundera över vad de 
gör och varför de gör det. Kanske har personalen inte haft anledning att lägga på ett 
leende eftersom, enligt vår uppfattning, apoteket inte tidigare har varit vinstdrivande och 
personalen ”bara” varit apotekspersonal och inte säljare.  

Gamla Apoteket AB har varit en självklarhet, vi har inte ifrågasatt och vi har inte 
förväntat oss att personalen ska bete sig och uppträda som butikssäljare. Det har inte 
funnits något alternativ till Apoteket AB och vi har varit tvungna att acceptera det 
koncept som ett monopol innebär och erbjuder oss. Vi utgår från att det har funnits ett 
starkt förtroende för Apoteket AB, kanske påtvingat förtroende? I och med monopolet 
har det kanske inte funnits någon förväntning på att apoteket ska utvecklas. Vi tror att de 
nya organisationerna har en utmaning framför sig i form av att jobba för att framhäva 
skillnaderna mellan det nya och det gamla för att ta plats på apoteksmarknaden. Det blir 
för oss extra intressant att studera detta eftersom det är någonting som pågår här och nu.  

1.1  FÖRETAGSPRESENTATION 

1.1.1 Apoteksmarknad i monopol  
Monopol innebär en marknadsform med ensamrätt som utesluter konkurrens på 
marknaden, därmed gynnas konsumenterna minst eftersom det är producenterna som är 
de som exempelvis bestämmer och sätter priserna. De flesta monopol är skapade genom 
lagstiftning där statligt monopol oftast stiftas för att säkra skatteintäkter, säkra kvalitet 
och kontrollera viss form av konsumtion (aktiesite.se, 2010). I slutet av 60-talet 
beslutades att det gamla systemet skulle ersättas av ett statligt ägt monopol och istället 
ägas av Apoteksbolaget AB, som bildades 1970. Detta har inneburit att staten i närmare 
40 år har haft ensamrätt att bedriva apoteksverksamhet. Alla varor som omfattas av 
läkemedelslagen har varit tvungna att gå igenom Apoteksbolaget AB (numera Apoteket 
AB) för försäljning. Mycket har hänt under dessa statliga år, bland annat har antalet 
apotek ökat från cirka 600 stycken till 900 stycken och sjukhusapoteken har ökat från 10 
stycken till 80 stycken. (apoteket.se, 2010) 

Apoteksbolaget AB eller Apoteket AB, som det heter sedan 1998, bildades när staten 
gick in som fullständig ägare i apoteksväsendet och har fram till idag inte haft några 
konkurrenter. Fram till hösten 2009 var det bara Sverige, Nordkorea och Kuba som hade 
kvar apoteksmonopolet. Nu är Sverige mitt uppe i förändringen. Regeringens syfte med 
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förändringen är enligt Apotekets hemsida att konsumenterna ska få fler apotek att välja 
mellan, bättre öppettider och service, priser på mediciner ska pressas och fler ska få 
möjligheten att äga och driva egna apotek. I och med detta ska konsumenterna lättare få 
tag på de mediciner och den rådgivning de är i behov av. Apotekets AB:s styrelse har 
beslutat i och med omregleringen att söka en ny VD och Apoteket AB:s nuvarande VD, 
Stefan Carlsson lämnar bolaget i augusti 2010 efter att ha lett organisationen i 11 år. 
(apoteket.se, 2010) 

1.1.2  Varumärke med förtroende  
Apoteket AB är ett företag som omsätter 37 miljarder kronor per år och har haft 12 000 
anställda1, enligt Stefan Carlsson, Apotekets VD och koncernchef. Ett sådant varumärke 
är svårt att rubba. I början av året, 2010, utsågs Apoteket AB, trots omregleringen, till det 
fjärde starkaste konsumentvarumärket på Superbrands Awards och inom 
branschkategorin Hälsa, tog Apoteket förstaplatsen (superbrands.com/sweden, 2010). 
Apoteket AB fick dessutom under 2009 en rad olika utmärkelser och topplaceringar i 
andra varumärkesundersökningar, till exempel Nordic Brand Academy. (apoteket.se, 
2010). Att ha ett välkänt varumärke är enligt oss en stor fördel när Apoteket AB nu möter 
konkurrens. Har Apoteket AB varit medvetna om vad organisationen förmedlar och har 
de haft förtroende som inte ifrågasatts? Det finns en viss spänning i att se om detta håller 
i sig nu när de nya apoteken har möjlighet att skapa nya grunder och nischer. 

1.1.3 Omreglering skapar konkurrens 
Konkurrens främjar företagande genom att företagen utvecklas och hittar egna vägar att 
nå framgång, genom exempelvis mer flexibla öppettider, prispress och utökad service. I 
december 2006 la den då nya, borgerliga regeringen fram ett förslag om att omreglera 
apoteksmarknaden så att fler än de statliga apoteken skuinflkunna sälja läkemedel. Efter 
en omfattande utredning lades en proposition fram för riksdagen, som i april 2009 fattade 
ett beslut om att avskaffa monopolet den 1 juli samma år samt att öppna upp för fler 
aktörer på marknaden. I slutet av januari 2010 började de nya apoteksaktörerna öppna 
butiker. Receptfria läkemedel säljs dessutom sedan november 2009 i dagligvaruhandeln. 
Apoteket AB ska under en övergångsperiod på tre år, fortsätta att ha ansvar för 
apoteksombuden. Samtidigt har regeringen varit tydlig med att de vill ha kvar ett stort 
antal apotek i statlig ägo. Apoteket Omstrukturering AB (OAB), har bildats under 
omregleringen som ett moderbolag till Apoteket AB för att leda och övervaka de 
processer som är nödvändiga för att omstrukturera den gamla apoteksmarknaden. De ska 
också se till att Apoteket AB överför samhällsnyttig infrastruktur, servicefunktioner samt 
informationsdatabaser till det nybildade Apotekens Service AB, så att dessa tjänster blir 
tillgängliga även för nya ägare av apotek. (omstruktureringsbolaget.se, 2010) 

I början av maj 2009 meddelade OAB att cirka två tredjedelar av totalt 946 apotek i 
Sverige får nya ägare. 466 apotek såldes grupperade i 8 kluster om cirka 10 till närmare 
200, enheter. Ytterligare 150 apotek placerades i ett entreprenörsbolag, Apoteksgruppen 
AB, där privata köpare erbjöds möjligheten att ta över och driva egna apotek. Över 300 
                                                
1 Stefan Carlsson, Apotekets Vd och koncernchef i film på apotekets hemsida. ”Från monopol till 
konkurrens” (2009)  
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apotek kommer att finnas kvar i statlig ägo, och fortsätta under namnet Apoteket AB, för 
att på detta sätt säkerställa fortsatt statligt inflytande, så att läkemedelsförsörjningen över 
landet tryggas. Fyra parter, förutom de privatiserade, har köpt samtliga åtta 
apotekskluster som varit till försäljning. Det totala försäljningspriset för apoteken uppgår 
till 5,9 miljarder kronor. De nya aktörerna på apoteksmarknaden är i dagsläget Apotek 
Hjärtat, som ägs av Altor och förvärvar 208 apotek, Kronans Droghandel Retail AB, som 
ägs av Oriola-KD och KF och förvärvar 171 apotek, Medstop Holding AB, som ägs av 
Segulah och förvärvar 62 apotek samt Vårdapoteket i Norden AB, som ägs av Investor 
och Priveq Investment och förvärvar 24 apotek. Dessa företag har blivit godkända av 
Läkemedelsverket och konkurrensmyndigheter och de kopplas in i övergångslösningen 
avseende bland annat IT. (omstruktureringsbolaget.se, 2010) 

1.1.4 Gammal personal – ny ledning 
De nya apoteken övertar både lokaler och personal från det statligt ägda Apoteket AB. 
Medstop, Apotek Hjärtat och Kronans Droghandel poängterar alla att både den kunniga 
personalen och servicen kommer att bestå efter omregleringen (medstop.se, 2010, 
apotekhjartat.se, 2010, kronansdroghandel.se, 2010). Uppköpet av de statliga apoteken 
har gått med en rasande fart. Har detta inneburit stora förändringar för 
apotekspersonalen? Vem ska äga deras apotek? Kommer den nya organisationen att ha 
kvar personalen eller kommer de behöva gå? Behöver de förändra sina rutiner och sitt 
arbetssätt när det bildas nya organisationer? Förändring kan skapa oro, kanske särskilt 
bland dem som har arbetat en längre tid inom organisationen. Att behöva förändra ett 
redan invant mönster tror vi kan kännas betungande och att gå in i något okänt kan 
kännas riskabelt. Det är med största sannolikhet utmanande att komma in i en nyskapad 
organisation som inte har någon färdig mall att följa. Dessutom kan vi se att en 
problematik kan uppstå då personalen besitter större erfarenhet från den svenska 
apoteksbranschen, till skillnad från de nya aktörerna på marknaden men ändå ska de klara 
av att ”lyda nya order”. Från att hela Sveriges apotekskår arbetat efter samma 
förutsättningar, kommer nu organisationerna istället att konkurrera om personalen – blir 
det hela till en slags rangordning som inte funnits förut? 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
Vid första anblicken tänkte vi att omregleringen av det statliga Apoteket AB troligtvis har 
att göra med ekonomiska aspekter. Staten behövde pengar. Men kanske är det hela inte så 
enkelt? Sedan monopolet infördes på 1970-talet, anser vi att apoteket hamnat i ett slags 
hamsterhjul och gått på rutin utan att i någon större grad utvecklas eller förändras. Kan 
det vara så att de inte behövt utvecklas för att exempelvis locka kunder? Har man behövt 
läkemedel, har man gått på apoteket som sett likadant ut överallt. Väl där har vi köpt det 
som erbjuds till det pris som står på hyllkanten. Apoteket AB har kanske inte behövt 
fundera över att utvecklas eftersom de har befunnit sig på en monopolmarknad där ingen 
ifrågasätter. Enligt OAB har omregleringen skett för att skapa utveckling genom att öka 
tillgängligheten, förbättra service och öppettider för kunden. Nu när apoteksmarknaden 
har öppnats upp anser vi att det är tid att fundera över varför den sett ut på ett visst sätt 
under så lång tid.   
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Vi är av uppfattningen att Apoteket AB är toppstyrt. I och med det har butikerna sett lika 
ut och därmed inte anpassats efter plats, kunder och personal. Har det funnits ett missnöje 
i hur apoteken sett ut? Är det så att när man först upplever ett missnöje som man börjar 
reflektera över en möjlig förändring? Är det också då vi kan åstadkomma förändringar 
som märks? Spänningen i förändringsarbetet ligger i att alla de apotek som tidigare varit 
lika och alla apotekare som arbetat på samma sätt nu ska försöka hitta egna vägar och 
skapa skillnader mellan organisationerna. Konkurrensens konsekvenser är därför en 
aspekt som vi tycker är mycket intressant att fokusera på. När vi häromdagen var inne på 
ett av de nya apoteken kände vi att någonting hade förändrats. Det har inte gått så lång tid 
in i denna omreglering och förändring, men ändå märkte vi av en attitydförändring hos 
personalen. Var detta en slump? Vi tror inte det. När vi gick därifrån hade vi en känsla av 
att det personalbeteende som vi uppfattar att apotekspersonal förut har haft, nu har 
förändrats. Är det någonting som krävs för att kunna nå de krav på vinst som apoteken nu 
måste leva upp till? Vidare funderar vi över det nya beteendet hos personalen och om den 
problematik som kan ligga i det faktum att det nu förändrats. Hur kommer 
organisationerna att arbeta med att apotekarna nu ska bli säljare? I och med detta tror vi 
att det ställs högre förväntningar från kundens sida gentemot personalen och man måste 
arbeta mer och mer med att personalen lär sig och håller uppe ett serviceinriktat tänk i 
betydligt större utsträckning än vad som var nödvändigt inom de gamla 
monopolapoteken. 

En annan aspekt i detta resonemang och problematik är det förtroende som vi upplever 
har funnits för apotekspersonal i vita rockar, vi har litat på att de kan sin sak och att de 
vet vad de pratar om. Även om man som kund nu vet att det är samma person i den där 
vita rocken, kanske det kan finnas en tendens att bli mer avig som kund när man vet att 
apotekaren också har blivit en försäljare? Kan det vara så att apotekspersonalens 
yrkesidentitet börjar ifrågasättas och att de nu rent av ska ”degradera” sig till säljare då 
”kunden alltid har rätt”? Kommer förtroendet i och med detta minska? Eller kan det hela 
kanske resultera i motsatsen, att förtroendet växer och blir starkare? Kanske är det så att 
vi som kunder ser upp till apotekaren och försäljaren som verkar trovärdig och kunnig 
inom dessa områden? Vi tror att det finns en problematik i aspekten kring personalen och 
de nya roller de får, hur ledningen inom de nya organisationerna väljer att hantera det 
faktum att en förändring har skett och fortfarande håller på att ske och vilken 
personalpolitik de väljer att arbeta utefter.  

Vad händer när hela den yrkesgrupp som tidigare jobbat tillsammans inom en 
organisation, plötsligt blir uppdelade och måste konkurrera sinsemellan? Konkurrens gör 
att man hela tiden strävar efter att bli bättre än någon annan. Detta kan vara positivt för 
försäljningen men kan också, tror vi, bidra till en tävlingsinriktning som inte alltid gynnar 
personalens trivsel då personalen kanske inte varit vana att arbeta utifrån detta tänk innan. 
Vidare tycker vi också att det är både viktigt och intressant att studera hur ledningen i de 
nya apoteksorganisationerna Medstop, Apotek Hjärtat och Kronans Droghandel, hanterar 
denna förändring och detta nya konkurrenstänk.  
 
Vi undrar om det finns en medvetenhet i hur organisationerna ska framträda, de kanske 
inte kan förändra för mycket? Är de rädda för att eventuellt mista det förtroende som 
finns i apoteket som begrepp? Apoteket har sett lika ut under en lång tid men förväntas 
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det att det ska förändras? Vilken position kommer de nya organisationerna att ta? Är de 
medvetna om vilka skillnader och likheter de vill symbolisera? Idag framhåller alla de 
nya organisationerna att det inte kommer att ske några större förändringar. Att det 
kommer vara samma personal, samma varor och lokaler. Detta är de väldigt noga med att 
poängtera för kunderna. Då frågar vi oss om det är kunderna eller organisationerna som 
är mest rädda för vad en förändring innebär? Däremot ser vi att organisationerna försöker 
profilera sig lite olika och även om deras värdeord och mål är lika, inriktar de sig på olika 
saker.  

I andra delar av världen har apotek utvecklats till att sälja hud-, hår- och sminkprodukter 
samt mat och dryck i samma eller större utsträckning än läkemedel. Kan det vara så att 
det som en gång stod för något värdefullt nu tappar sin ”kärna”? Förut kunde man kanske 
mer säkert veta vad ett apotek var för att man visste var dess gränser fanns, nu tror vi att 
gränserna börjar lättas upp och det finns helt plötsligt inget rätt eller fel apotek. I och med 
att det öppnas upp för konkurrens anser vi att vinsten och försäljning blir en alltmer stor 
del av organisationen. Vi som kunder har litat på Apoteket AB, kanske för att det inte 
funnits något alternativ till Apoteket AB, det kan ha resulterat i ett slags påtvingat 
förtroende. För oss är förtroende ingenting som man kan ta för givet utan någonting som 
behöver jobbas fram och när man fått förtroende, måste man fortsätta jobba för det för att 
kunna leva upp till förväntningar. När ett förtroende väl är etablerat tror vi inte att man 
tänker efter i lika stor utsträckning utan sväljer med hull och hår. Det är väl det vi gjort 
med Apoteket AB?  

1.3 FRÅGESTÄLLNING 
Kommer vi, trots omregleringen, att se det gamla Apoteket AB som det riktiga apoteket 
eller raseras detta när vi ser vad de nya organisationerna kan och är villiga att göra? 

1.4 SYFTE 
Uppsatsens syfte är att undersöka och tolka hur den nya apoteksmarknaden hanterar, 
påverkas av och arbetar med den förändring som skett till följd av omregleringen. 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
Följande avgränsningar har vi valt att göra i vår uppsats vilket betyder att det är aspekter 
som vi inte aktivt kommer att undersöka. Dock kan det vara så att de ändå uppkommer 
under processens gång och där med blir ofrånkomliga att lägga vikt vid och vi kommer 
då att ta med de aspekter som behövs för att kunna göra en tolkning.  

1.5.1 Organisationsförändring här och nu 
Vi anser det vara irrelevant för undersökningen att blicka tillbaka i tiden eftersom 
organisationsförändringen sker här och nu. Undersökningen kommer heller inte att blicka 
framåt i tiden eftersom vi anser att det endast ger oss gissningar om vi ska spekulera i hur 
framtiden kommer att se ut då det är omöjligt att veta nu.  
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1.5.2 Sjukhusapoteken ingår inte i studien 
Vi väljer att avgränsa oss från en av de nya klusterköpande organisationerna, 
Vårdapoteket i Norden AB eftersom vi inte anser att denna organisation riktar sig ut mot 
den kommersiella marknaden och skiljer sig därmed från de tre övriga klusterköparna.  

1.5.3 Ingen direkt inriktning på kunderna 
Vi avgränsar oss från kundernas åsikter kring omregleringen eftersom vi anser att 
förändringen med Apoteket AB ännu inte har kommit så långt att kunden har kunnat 
bilda sig en så pass trovärdig och rimlig uppfattning för att kunna uttala sig och bli 
trovärdiga i en undersökning. 
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2 METOD 
I detta kapitel kan läsaren ta del av vårt metodologiska ställningstagande och de 
argument som talar för just denna metod. Vi framhåller också de eventuella risker som 
finns med att använda den metod vi valt. I kapitlet kommer också undersökningens 
giltighetsanspråk läggas fram.  

2.1 METODOLOGISKT STÄLLNINGSTAGANDE 
Inom vetenskapsteorin brukar man tala om två styrande paradigm, där det ena är 
positivism och det andra är hermeneutik. Dessa paradigm skiljer sig åt och utgör olika 
vetenskapssyner som i sin tur genomsyrar forskningsprocessen. Positivism är ett 
naturvetenskapligt tankesätt och grundar sig i att världen är fysisk och att vetenskapen 
bör kunna styrkas empiriskt. Om en forskning styrs av ett positivistiskt paradigm, har 
forskaren en objektiv syn på forskningsobjektet och ska därför inte påverka forskningens 
resultat. Man brukar generellt koppla det positivistiska paradigmet till kvantitativa 
forskningar. Det andra paradigmet, det hermeneutiska, grundar sig i tolkning och skiljer 
sig därför markant från det positivistiska. Tolkning innebär att vi försöker förstå den 
verklighet som vi lever i och detta görs subjektivt. Syftet med det hermeneutiska 
paradigmet blir att skapa en förståelse för handlingar och symboler som ingår i 
verkligheten. Det är forskarens förförståelse som utgör grunden i sökandet efter helheten 
och detta är också grunden i den hermeneutiska cirkeln eller spiralen. I och med att man 
skapar nya frågor genom en ökad förståelse, hjälper detta forskaren att se den tidigare 
kunskapen på ett nytt sätt. Genom denna spiral eller cirkel, fortlöper processen och ger 
forskaren en möjlighet att skifta mellan en del- och helhetsförståelse för 
undersökningsproblemet. Denna hermeneutiska cirkel bidrar därför till ett slags 
beroendeförhållande mellan delen och helheten. (Wallén, 1996) 
	    
I vår uppsats har vi använt oss av det tolkande, hermeneutiska, synsättet då vi anser att 
detta bäst passar vår frågeställning och vårt syfte. Vi är av den uppfattningen att 
personalhantering och organisationsförändringar handlar mycket om det subjektiva och 
respondenternas, och också våra, egna tankar och känslor. Vi har för avsikt att skapa oss 
en förståelse, undersöka och tolka hur omregleringen inom Apoteket AB och de nya 
organisationerna som kommit därur, hanterats. Då detta syfte enligt oss inte är 
kvantitativt mätbart, väljer vi i vår uppsats att därför bortse från den positivistiska 
vetenskapssynen. Vi kommer inte att komma fram till någon absolut sanning eller 
presentera ett recept för hur organisationer ska hantera en förändring, utan 
förhoppningsvis skapa oss en förståelse för hur det hanteras inom de nya apotekskedjorna 
och också ge läsaren ett utrymme för fortsatt egen tolkning. 
 

2.2 KVALITATIV INSAMLINGSMETOD 
Vi har valt att använda oss av kvalitativ insamlingsmetod, då denna metod handlar om att 
få fram ett meningsinnehåll snarare än generaliserbar kunskap som vi får genom att 
använda kvantitativ metod (Christensen et al, 2001). Personalpolitik och organisations-
förändringar innefattar känslor och subjektiva aspekter som är svåra att mäta i 
kvantitativa siffror. Vår tanke är att göra intervjuer med personer inom de olika apoteken. 
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Vi kommer att tolka intervjuerna, bilda oss en uppfattning och föra en diskussion kring 
vad den aktuella förändringen innebär för Apoteket AB och de nya organisationer som 
kommit därur. Däremot är vi inte intresserade av att dra några generella slutsatser i 
ämnet.  

2.2.1 Operationalisering – argument för att genomföra intervjuer  
Enligt Christensen et al (2001) finns det fyra olika faktorer som avgör om det är lämpligt 
att genomföra intervjuer i en undersökning. Dessa fyra faktorer är undersökningens 
problem och syfte, den personliga kontakten, frågornas natur samt tidsaspekten. Vi anser 
att samtliga dessa fyra faktorer stämmer in på vårt undersökningsproblem och styrker 
därför oss i att vi ska genomföra intervjuer. Den första faktorn, undersökningens problem 
och syfte, tar upp att intervjuer är positivt att använda då man vill få fram bakomliggande 
orsaker till respondentens syn på det som undersöks, vilket är någonting som vi vill med 
vår undersökning - vi vill inte enbart ha svar på vad och hur utan också varför för att i 
efterhand kunna genomföra en tolkning utan att hitta rätt och fel.  

Den andra faktorn, den personliga kontakten, är någonting som starkt övertygar oss att 
intervjuer är ett lämpligt tillvägagångssätt. Christensen et al (2001) menar att den 
personliga kontakten ibland kan vara avgörande för om respondenten vill svara på en viss 
fråga eller inte och också på vilket sätt han eller hon svarar. Vi har en tanke om att de 
personer som vi ska intervjua i viss utsträckning kan tycka att det är svårhanterligt ämne i 
dagsläget, med tanke på att det mesta som har med Apoteket AB:s förändring att göra, är 
så pass nytt. Därför tror vi att det enbart kan vara positivt för vår undersökning om vi får 
en personlig kontakt med respondenterna och därmed också lättare kan ställa eventuella 
följdfrågor och att vi kan läsa av kroppsspråk och så vidare. Vi vill höra deras berättelser 
och tror starkt på att man inte kan bilda sig en rättvis uppfattning genom att mäta 
områden som kommunikation och personalhantering, genom en kvantitativ metod och 
siffror. 

Den tredje aspekten som Christensen et al (2001) tar upp, frågornas natur, styrker oss 
också i vår undersökning. Om man har komplexa och öppna frågor, som är vår tanke att 
ha, är det under en intervju enklare att följa upp svaren och göra förtydliganden än vid ett 
enkätutskick. Den fjärde och sista faktorn som talar för intervju, tidsaspekten, är också 
den relevant för vår undersökning. Christensen et al (2001) menar att det i regel går 
fortare att genomföra intervjuer än att skicka ut enkäter och man kan i större utsträckning 
styra över tiden vid intervjuer. Då vi sammanlagt hade tio veckor på oss ansåg vi det vara 
klokt att ha tidsaspekten i åtanke. 

2.2.2 Argument för att genomföra semistrukturerade intervjuer  
Vi genomförde semistrukturerade intervjuer vilket enligt Christensen et al (2001) innebär 
att vi som intervjuare har en lista med teman och frågor som ska beröras. Denna lista 
kallas också för en intervjuguide och ska underlätta för oss som intervjuare och för vår 
respondent. Vidare menar Christensen et al (2001) att det finns någonting som kallas för 
ostrukturerade intervjuer, också kallade djupintervjuer. Vid dessa intervjuer har 
intervjuaren inte ens en lista på teman som ska beröras under intervjun, utan det är 
respondenten som med utgångspunkt från undersökningsproblemet kan prata helt fritt. 
Anledningen till att vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer är att vi är noga 
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med att vi faktiskt håller fokus på vårt undersökningsproblem. Ingen av oss är vana 
intervjuare och det underlättar både för oss och för respondenten att ha några 
utgångspunkter. Vid intervjutillfällena var vår avsikt att agera naivt och inte ifrågasätta 
eller provocera respondenten samt att ha ett objektivt förhållningssätt till ämnet. Vi vill 
att respondenten känner sig väl till mods och litar på oss.  

2.2.3 Eventuella risker med att genomföra intervjuer 
De eventuella risker som finns med att genomföra intervjuer, är att vi som intervjuare 
också är analysverktygen och därmed kan resultatet bli alltför subjektivt (Christensen et 
al, 2001). Vi är medvetna om detta men kommer ändå att genomföra intervjuer och 
försöka hålla oss objektiva eftersom intervjuer är den metod som vi anser är mest lämplig 
för vårt undersökningsproblem. 

2.2.4 Urvalsdiskussion 
Vi har inriktat vårt urval av respondenter på de största aktörerna som nu finns på 
apoteksmarknaden, Medstop, Apotek Hjärtat, Kronans Droghandel samt Apoteket AB. 
Vi anser att respondenter från dessa organisationer är de som befinner sig i förändringen 
just nu, är insatta i det som har hänt samt har en uppfattning kring vad som kommer att 
ske inom den närmsta framtiden. De respondenter vi har intervjuat är på mellanchefsnivå 
och vi anser detta vara positivt för vår undersökning då dessa respondenter har en insikt 
både uppåt och neråt i organisationen, de har kontakt med högre chefer och också med de 
apoteksanställda på golvet. Vår förhoppning var att det skulle bidra till att ge oss en bred 
inblick i apoteksorganisationerna och den förändring som skett.  
 
Innan vi beslutade oss för just vilka specifika respondenter vi skulle komma att använda 
oss av, gjorde vi ett uppsökande urval för att komma fram till detta. Ett uppsökande urval 
är enligt Christensen et al (2001) lämplig att använda då det är svårt att komma i kontakt 
med de enheter i målpopulationen som man är intresserad av att ha med i sin 
undersökning och då det inte finns ett komplett register över de personer som ingår i 
populationen. Ett uppsökande urval innebär enligt Christensen et al (2001) att 
undersökaren inledningsvis försöker identifiera en person som ingår i målpopulationen 
för att få en första kontakt. När denna person undersöks, passar undersökaren på att fråga 
om det finns fler lämpliga kontakter i målpopulationen som han eller hon skulle kunna 
använda sig av i undersökningen. Det uppsökande urvalet fortsätter sedan på detta sätt, 
fram till att man anser sig ha erhållit ett tillräckligt omfattande datamaterial. Vi har 
använt oss av denna typ av urval, då vi började med att kontakta en person på ett av de 
nya apoteken för att inleda ett samtal, få en öppning och en första kontakt inom 
målpopulationen. Vidare tipsade denna person oss om andra kontakter hon trodde skulle 
vara lämpliga för oss i vår undersökning. På detta sätt fortsatte vi genom 
undersökningens gång och fick fler kontakter allt eftersom tiden gick. Då det inte finns 
någon förteckning över vår målpopulation och samtliga som ingår i denna, fick vi först en 
känsla av att det var svårt att komma i kontakt med lämpliga personer, vilket ytterligare 
stärkte oss i beslutet att använda oss av ett uppsökande urval och ta en första kontakt med 
en person på en av de nya apoteksorganisationerna.  
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2.3 ABDUKTIV SLUTLEDNINGSMETOD 
Inom management brukar man tala om tre olika slutledningsmetoder, den induktiva, den 
deduktiva och den abduktiva. Den induktiva slutledningsmetoden innebär att man drar 
slutsatser från det konkreta till det allmänna. Vid användandet av denna metod bildas en 
allmän regel utifrån en mängd iakttagelser, här tar man bara hänsyn till yttre samband och 
undviker underbyggande situationer och strukturer. En induktiv slutledningsmetod 
förväntas resultera i någonting sannolikt. Vi vill inte använda denna slutledningsmetod 
eftersom den generaliserar och vi vill inte dra sådana slutsatser kring 
organisationsförändringar, utan istället anpassa till varje specifik situation. (Johannessen 
& Tufte, 2003)  

Den deduktiva slutledningsmetoden innebär att man drar slutsatser från det allmänna till 
det konkreta. Här utgår man från en generell regel för att kunna förklara det enskilda 
fallet. Denna förklaring tillför därmed ingenting nytt, utan bekräftar bara tidigare 
kunskap. Anledningen till att vi väljer bort denna slutledningsmetod är att vi inte enbart 
vill se till det som redan undersökts, utan vi vill se nya infallsvinklar i det som händer här 
och nu inom apoteksmarknaden. Vi vill inte komma fram till en generell sanning om 
organisationsförändringar i vår undersökning. (Johannessen & Tufte, 2003) 

Vi kommer att använda oss av den abduktiva slutledningsmetoden, eftersom vi i 
uppsatsen inte strävar efter att hitta en absolut sanning i form av en definitiv slutsats 
kring hur organisationer i förändring bör hantera detta. Den abduktiva 
slutledningsmetoden är mer intresserad av fallet än lösningen2. Vi vill inte under 
uppsatsens gång arbeta ihop ett recept som organisationer i förändring ska följa för att 
lyckas. Vi vill skapa en diskussion och ge läsaren utrymme till att förhoppningsvis göra 
egna tolkningar och fundera kring det vi tagit fram. Under forskningsprocessen sker en 
alternering mellan teori och empiri, därefter omtolkas dessa i skenet av varandra. 
Abduktion är varken renodlad empiriskt, som induktionen eller principfast som 
deduktion. Vi kommer att använda den abduktiva slutledningsmetoden genom att hitta 
fler infallsvinklar och olika aspekter inom organisationsförändring och 
apoteksmarknadens omstrukturering. Vi ska sedan testa dessa med olika resonemang och 
tankar, visar det sig att de inte fungerar eller är orimliga, ser vi inte detta som ett 
misslyckande utan som en erfarenhet och en viktig del i den abduktiva 
tolkningsprocessen. Abduktion ger en slutledning med en förhoppningsvis ny insikt men 
för den sakens skull behöver denna inte vara rätt eller fel.3 Vi har för avsikt att använda 
den abduktiva metoden genom att utföra de olika intervjuerna en efter en och utifrån det 
empiriska materialet vi får fram, skapa nya frågor och insikter som vi sedan tar med oss i 
den fortsatta intervjuprocessen. I den avslutande delen av uppsatsen, där vi själva gör 
egna reflektioner, kommer den abduktiva slutledningsmetoden också tydligt fram, då det 
är där vi lägger fram dessa reflektioner och egna uppfattningar utan att dra några 
generella slutsatser samt att vi ger läsaren ett utrymme att själva tolka och spinna vidare 
på de tankar vi presenterat.  

                                                
2 Bo Westerlund. Föreläsning ”Metod inom Management” Högskolan i Borås 100224 
3 Bo Westerlund. Föreläsning ”Metod inom Management” Högskolan i Borås 100224 
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Eventuella nackdelar med den valda slutledningsmetoden, kan vara just att man inte 
kommer fram till någonting konkret eller någonting fast att ta på, man kan tendera, tror 
vi, få en känsla av att man aldrig blir färdig i sin forskningsprocess då det genom 
abduktionen ständigt ställs nya frågor och väcks nya insikter. Det kan dessutom vara 
svårt att i alla lägen tolka objektivt eftersom man kanske omedvetet, påverkas av 
respondenternas svar och handlingar. Trots detta anser vi att det är positivt att använda 
oss av den abduktiva slutledningsmetoden i vår uppsats, då den, enligt oss, är mest 
lämplig för vårt syfte och vår frågeställning. Vi tror inte att den induktiva och den 
deduktiva slutledningsmetoden blir lika passande i vår uppsats eftersom dessa i betydligt 
större utsträckning, syftar till att hitta och dra generella slutsatser från det generella till 
det allmänna och vise versa.   

2.4 GILTIGHETSANSPRÅK  
Validitet innebär hur relevant data är för undersökningsproblemet. Eftersom våra data 
kommer att utgöras av insamlat material från intervjuer med personer som just nu är 
delaktiga inom apotekets omreglering, anser vi den data vara relevant. Vår första plan för 
datainsamlingen var att intervjua högt uppsatta chefer inom apoteket, dessvärre är de mer 
”tränade” i vad de får säga och hur de ska uttrycka sig. Detta var en anledning till att vi 
valde bort dem då deras svar inte skulle vara valida i vår undersökning, som baseras på 
personliga upplevelser och åsikter. Reliabilitet innebär hur tillförlitlig data är. Vi är 
medvetna om att våra respondenter uttalar sig utifrån subjektiva upplevelser vilket har 
gjort att vi har reflekterat över hur tillförlitliga deras svar kommer att bli för vår 
undersökning. Dock är fallet sådant att vi inte har några andra att intervjua eftersom 
apotekets omreglering sker här och nu och aldrig tidigare har skett, därför anser vi att vår 
data ändå kan ses som tillförlitlig. Så länge vi är medvetna om att det handlar om just 
subjektiva upplevelser, vill vi påstå att data kan vara tillförlitlig.  En annan positiv aspekt 
vid kvalitativa undersökningar är att man kan förklara och förtydliga eventuella 
tolkningsproblem i större utsträckning än vid kvantitativa undersökningar, exempelvis 
vid enkätutskick. 4 

 

 

 

                                                
4 Torbjörn Ljungqvist, föreläsning ”Forskningsdesign del 3: Empiri och analyskapitlet” Högskolan i Borås 
100217 
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3 TEORI 
I detta kapitel kommer vi att presentera vår valda teori. Vi presenterar varje bok i sin 
helhet innan vi går in djupare in på de delar som passar vårt undersökningsområde. 

3.1 LITTERATURPRESENTATION 
Det goda förändringsarbetet – Om individ och organisation i förändring (1991) är 
skriven av Angelöw som under flera år forskat och arbetat med olika typer av 
organisationsförändringar. Han beskriver reaktioner, motivation samt 
förändringsprocessen. Denna bok beskriver det som hände i början av 90-talet, i en tid av 
lågkonjunktur och nedskärningar som inte skiljer sig alltför mycket ifrån dagsläget. 

Brunsson har skrivit boken The Irrational Organization (1985). Han behandlar i boken 
ideologier och hur de underlättar eller försvårar beslutsfattande i organisationer. 
Ideologier hjälper medlemmar i en organisation att enas kring gemensamma mål, vilka 
handlingar som är möjliga samt vilka resultat som är sannolika. Brunsson menar också att 
i vissa fall kan ideologier ersätta beslutsfattandet helt och hållet. Han beskriver 
organisationernas förmåga eller oförmåga till förändring utifrån dess ideologi samt tar 
upp begreppen changeful (förändringsbenägen) – changeable (förändringsbar). 
 
Organisationsbeteende i nytt perspektiv (2002), av Jackson & Carter, ger oss en 
annorlunda förståelse hur och varför människor uppträder i organisationer och ger 
förståelse för den påverkan organisationen har på människans beteende. Den ger oss inte 
rätt eller fel eller några regler för ett perfekt ledarskap. Jackson & Carter (2002) tar också 
upp att saker känns igen på grund av skillnader genom att vi kan få en förståelse för vad 
saker är eftersom vi vet vad det inte är.  

Boken Human Resource Management – organisationens hjärta (Lindmark & Önnevik, 
2006), är en grundläggande bok om konceptet HRM. Human Resource Management 
handlar bland annat om utvecklingsmöjligheter för personalen, belöningssystem och 
motivationsarbete. En del av HRM är HRD – Human Resource Development som 
handlar och personalutveckling och förändring. Lindmark & Önnevik beskriver hur man 
kan arbeta med personal, som i de flesta organisationer är den värdefullaste resursen.  

Normanns Service Management – ledning och strategi i tjänsteproduktionen (2000) 
behandlar de förutsättningar som krävs för att framgångsrikt leda serviceföretag. 
Normann skriver om hur service, i allmänhet, har blivit en självklarhet och betydelsen av 
att bemöta eller överträffa kundens förväntningar. 
 
Boken Att konkurrera för framtiden (1994) av Hamel & Prahalad tar upp hur företag kan 
jobba med och hantera omstruktureringar och konkurrens samt hur de kan hitta strategier 
för att nå konkurrenskraft på marknaden. Hamel & Prahalad (1994) tar också upp hur 
man kan arbeta för att trygga och lära sig att förutspå framtiden för företag. 

Huzells Management och motstånd – offentlig sektor i omvandling, en fallstudie (2005) 
handlar om motsättningar och konflikter som kan uppstå vid förändring och de nya krav 
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som ställs på personalen i organisationerna. Boken tar också upp den konkurrens som 
uppstår då företag går från monopol till marknad. 

Johansson, Jönsson & Solli (2006) har i boken Värdet av förtroende samlat olika 
forskares tankar kring ämnet förtroende. Som läsare får man ta del av ett antal fall från 
olika företag, där förtroendet spelat en stor roll avseende bland annat lojalitet, kvalitet 
kund, etik och förväntningar. Förtroende tas i boken upp ur både ett samhälls- och 
företagsperspektiv. 

3.2 MOTIVERING TILL DEN VALDA TEORIN SAMT KÄLLKRITIK 
Vi anser att vår valda litteratur har gett oss en bred kunskap inom organisations-
förändring och dess konsekvenser. Litteraturen framhäver olika företeelser och därmed 
har den gett oss olika synvinklar på vårt huvudämne. Viss litteratur talar emot en annan, 
det har gett oss utrymme för egna tolkningar och funderingar. Vi anser vår litteratur vara 
tidsenlig med undantag för The Irrational Organization (Brunsson, 1985). Vi har dock 
valt att studera denna teori eftersom Brunsson har intressanta infallsvinklar som hjälpt oss 
att öppna ögonen för att se på andra sätt. Brunssons (1985) teori om ideologier i en 
organisation är ett aktuellt ämne även idag, då det är något de flesta organisationer 
arbetar och har svårigheter med. Vi ser denna litteratur som relevant då den snarare 
fokuserar på ett alternativt tankesätt än att ge oss regler. 

Service Management (Normann, 2000), Det goda förändringsarbetet (Angelöw, 1991) 
samt Human Resource Management (Lindmark & Önnevik, 2006) följer en tydlig trend 
där de presenterar dessa managementteorier på ett överskådligt sätt, likt att följa ett 
recept. Organisationsbeteende i nytt perspektiv (Jackson & Carter, 2002), å andra sidan, 
ifrågasätter recept och hur man kan styra människor. Deras teori presenterar ett alternativt 
tankesätt och gör att vi som läsare öppnar upp och inte låser oss vid fakta som dessa 
svenska författare presenterar. Nästintill all vår valda teori är skriven av svenska 
författare som förstår hur organisationskulturen i landet fungerar samt har liknande 
synsätt på vad management innebär. Undantagen är Organisationsbeteende i nytt 
perspektiv (Jackson & Carter, 2002) och Att konkurrera för framtiden (Hamel & 
Prahalad, 1994). Att konkurrera för framtiden (Hamel & Prahalad) anser vi beröra ett 
ämne som ter sig lika oavsett på vilken marknad det sker och därmed relevant för denna 
uppsats.   

Det goda förändringsarbetet (Angelöw, 1991) presenterar organisationsförändringar på 
en basnivå, ändå anser vi att Angelöw är viktig att ha med i ett arbete kring ämnet då 
ibland just är den baskunskap försvinner i myllret av avancerad teori. Att litteraturen är 
närmare 20 år gammal ser vi inte som ett problem i detta fall, då den i många fall tar upp 
de ekonomiska problem Sverige hade i början av 90-talet, vilket inte skiljer sig alltför 
mycket från det som hänt de senaste åren. Både Management och motstånd (Huzell, 
2005) och Värdet av förtroende (Johansson et al, 2006) är aktuell teori som ger oss en 
inblick i hur en förändring och förtroendet som kommer därtill, kan te sig genom att 
presentera verkliga fall. Vi kan dra paralleller och se olikheter och likheter med 
apoteksmarknadens omvandling och dess konsekvenser.  
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3.3 FÖRÄNDRING 
Angelöw (1991) skriver att det viktigaste i en organisation är personalen och att denna 
medvetenhet ökat under senare år. Han menar också att den viktigaste tillgången i ett bra 
förändringsarbete är de anställdas erfarenheter och kunnande. Därför menar Angelöw 
(1991) att en viktig del i förändringsarbetet är att engagera de anställda i det. Traditionellt 
sett är förändringsarbete toppstyrt där medarbetarna har blivit föremål för förändringar 
och ledningen är de som initierar, formulerar och genomför förändringen. Förändringar 
möts ofta av motstånd men Angelöw (1991) menar att detta inte är så konstigt i och med 
att förändringarna just är toppstyrda, där medarbetarna inte har möjlighet att påverka utan 
får redan färdiga förändringsåtgärder att arbeta utefter. Däremot menar han att 
människan, i allmänhet, är i behov av förändringar och nya utmaningar eftersom vi vill 
utvecklas på personliga och yrkesmässiga plan. Personalen bör därför se förändringar 
som möjligheter snarare än hot. Människan öppnar upp för förändringar om det gynnar 
den egna situationen och därför bör organisationer fokusera på att förändringsarbete 
handlar om delaktighet, direkt kommunikation, ömsesidig tillit. Då ses förändringen som 
positiv. Känner man som enskild medarbetare inte att man får vara med i denna 
delaktighet och inte får tillräcklig information kan detta leda till ett utanförskap som i sin 
tur skapar motstånd och lågt engagemang. Däremot säger Angelöw (1991) att vi är på 
väg mot att se individen i organisationer och att toppstyre kommer bli mindre vanligt i 
framtiden. Lindmark och Önnevik (2006) säger att ett motstånd gentemot en förändring 
kan i viss utsträckning vara givande och positivt för förändringen, det kan upptäckas nya 
vägar och saker och ting kan få en chans att utvecklas. Ett överdrivet motstånd kan 
däremot hämma och sätta käppar i hjulet för förändringen. Angelöw (1991) ser 
förändringar som positiva och som utvecklar arbetsplatsen, däremot bör man undvika för 
många förändringar på en gång då detta leder till förändringströtthet. Riklig 
kommunikation är en av grundpelarna i bra förändringsarbete, det kan förebygga 
ryktesskapande. Rykten, som är improviserade nyheter från en kollektiv diskussion, blir 
en form av motmakt mot den officiella informationen (Angelöw, 1991). 
 
Brunsson (1985) menar att tänka stort inte alltid är att agera stort, utan de mest stabila 
organisationer har enkla ideologier som är både vaga och är lätta att applicera i många 
sammanhang. Ideologier hjälper medlemmar i en organisation att enas kring 
gemensamma mål, vilka handlingar som är möjliga samt vilka resultat som är sannolika. 
Brister och motsägelser inom en organisation kan skapa idéer för förändring men de 
uppmanar inte alltid till framgång, inom dessa organisationer är förändringar ofta 
accepterade i planeringsstadiet, men inte när det väl kommer till kritan att genomföra. 
Brunsson (1985) förklarar en strategi för förändring där man förskönar den nya ideologin 
samtidigt som man försvagar den gamla eller den pågående.  Han förklarar också en 
strategi mot förändring där man förklarar den nya ideologin som inte alltför annorlunda 
jämfört med den gamla. Brunsson (1985) delar in organisationer i changable och 
changeful. Han menar att changeful, alltså förändringsbenägna, är organisationer som är 
anpassningsbara och villiga att förändras medan changable är organisationer som 
accepterar förändringen när den väl sker och är därmed förändringsbara. (Brunsson, 
1985) 
 
Angelöw (1991) menar att förändringsbenägenhet och förändringsvilja hos personal och 
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inom organisationer blir en alltmer viktig del för att kunna klara av den ökade 
internationaliseringen och en hårdnad konkurrens. En viktig förutsättning är att 
personalen känner sig motiverade och har en förändringsberedskap. Brunsson skriver i 
artikeln The irrationality of action and action rationality: Decisions, ideologies and 
organizational actions (1982) om vikten att få beslut till handling. Han menar att om 
besluten ska leda till handling måste de innehålla förväntningar samt motiverande och 
bindande aspekter. Ett beslut visar också motivation till att vidta åtgärder. Genom att ta 
ett beslut tar beslutsfattarna ansvar för vad som genomförs, att det genomförs och hur det 
ska genomföras (Brunsson, 1982). Det hjälper också om personalen vet skäl, inser 
nödvändigheten och upplever ett behov av förändring, menar Angelöw (1991). 
 
En organisation som ska stå redo för förändringar, måste enligt Lindmark & Önnevik 
(2006) ha ett väl fungerande HRM-arbete. Samtidigt menar de att det är avgörande att 
organisationen har en förståelse för att det finns anställda som ser förändring som ett hot 
mot tryggheten. Det är då viktigt att vara medveten om den så kallade förändringsklyftan. 
Enligt teorin om den är det normalt att ha ett initialt motstånd till förändringar innan man 
börjar se att förändringen kan leda till nya möjligheter. Förändringsklyftan delas upp i det 
gamla, förändringsklyftan och det nya. I det gamla ingår bland annat trygghet, 
ineffektivitet och slentrian. I det nya ingår förbättring, förändring, effektivitet samt 
spänning medan det mellan det gamla och det nya råder en klyfta av oro, kaos, osäkerhet 
och också där, spänning. Lindmark & Önnevik (2006) menar också att det största hotet 
mot utveckling och förändring, är tryggheten. Den dag man som anställd känner sig trygg 
på sin arbetsplats, är också den dag då man slutar att utvecklas. Om människan däremot 
känner en ångest inför en specifik förändring, kan det vara ett tecken på att man 
egentligen vill delta i en förändring och att det finns en vilja till att utvecklas. En del av 
HRM-arbetet är arbetet med HRD, Human Resource Development, och den del inom 
HRD som vi väljer att fokusera på är förändring. Förändring och utveckling är någonting 
som berör oss alla, på olika sätt beroende på situation. I vissa fall kan en förändring 
kännas spännande och inspirerande medan det i andra fall enbart känns hotfullt vilket 
leder till en påfrestande vardag. Oavsett vilket, måste man lära sig att hantera 
förändringar och de konsekvenser de medför. En förändring som sker i en organisation på 
grund av yttre faktorer kan till exempel medföra rekrytering eller avveckling av personal 
eller att den befintliga personalen behöver utbildas och utvecklas för att klara av att 
hantera förändringen. (Lindmark & Önnevik, 2006) Enligt Kuchinke (2009) är det av 
största vikt att organisationer, stora som små, förstår vikten och relevansen av att arbeta 
med HRD och att detta måste vara någonting som genomsyrar individer och grupper 
inom de områden som utgör våra organisationer och företag. 
  
Förankringen av en förändring kan göras på många olika sätt men i grund och botten 
handlar det om det personliga mötet där ledarna för organisationen tar sig tid att möta de 
anställda. Optimalt är om ledningen tillsammans med medarbetarna kan föra 
förändringen framåt. Vid alla typer av förändringar är det viktigt att inte ha för bråttom, 
idag är det vanligt att man inte tar sig tid att reflektera över vad som skett, vilka 
förändringar som genomförts och vilken förändring som lett till vilka konsekvenser. Det 
dröjer inte länge förrän nästa förändrig är igång vilket resulterar i en återkommande tid av 
turbulens för medarbetarna och hela organisationen. Det måste ges tid till 



 

18 
 

stabiliseringsfasen där man låter förändringen landa och tar tid till analys av vilka 
effekter som varit positiva, negativa eller om effekterna inte visat sig alls. Alla 
förändringar ger inte tid till denna stabiliseringsfas men utvärdering är ändå en viktig 
faktor. I ett förändringsledarskap krävs det en förmåga att kunna kombinera och efter 
situation anpassa de olika tillvägagångssätten som finns. (Lindmark & Önnevik, 2006) 

3.4 KONKURRENS 
Hamel & Prahalad (1994) menar att utgångsvillkoren är mycket enkla när det kommer till 
konkurrens. Att konkurrera för framtiden är en kamp om att skapa och ta för sig av 
uppkommande affärsmöjligheter. Målet ska inte bara vara att ha någon konkurrents 
produkter och processer som en måttstock och att plagiera dessa för att ha en måttstock 
för sitt eget företag. Det gäller att bilda sig en egen uppfattning om morgondagens 
möjligheter och hur dessa möjligheter kan tas tillvara. Att lära sig att bryta mark är 
oändligt mer berikande än att bara plagiera andra, man kommer inte först till framtiden 
om man låter någon annan röja vägen, menar författarna. Vad krävs då för att kunna nå 
framtiden först? Hamel & Prahalad (1994) tar upp fyra olika faktorer som krävs för detta 
där det första är skapa sig en förståelse för hur konkurrensen kommer att se annorlunda ut 
i framtiden. Det andra är att skapa sig en metod som gör det möjligt att finna och lära sig 
någonting om vad morgondagens affärsmöjligheter har att erbjuda, det tredje att ha en 
förmåga att mobilisera sitt företag uppifrån och ner för att förbereda det för vad som kan 
bli en lång resa mot framtiden. Den fjärde faktorn som författarna tar upp för att komma 
först till framtiden, är att ha förmågan att överträffa konkurrenterna utan att ta onödiga 
risker. Ett företags konkurrenskraft är beroende av om det kan klara av att försvara sin 
marknadsposition, behålla sina konkurrensfördelar och behålla kompetensen inom 
företaget (Hamel & Prahalad, 1994). Huzell (2005) menar att utifrån ett 
managementperspektiv, är det nödvändigt att gränsen mellan ett privat företagande och 
det offentliga byråkratiska suddas ut och för att en sådan gränsupplösning ska kunna ske, 
måste nya visioner skapas och en ny organisatorisk framtoning måste växa sig stark. I 
marknadsorienteringen är konkurrensutsättning den primära mekanism som ska markera 
en tydlig övergång från det gamla till det nya och därmed representera en förändring. 
Meningen är också att konkurrens ska ge organisationer en intern legitimitet åt 
nödvändiga förändringar (Huzell, 2005).  
 
Johansson et al (2006) menar att en nödvändig förutsättning för att människor ska kunna 
leva tillsammans i ett samhälle, är att det finns ett förtroende mellan individerna och de 
gemensamt uppbyggda institutionerna. Förtroende är en viktig och mycket väsentlig del 
av tillväxt och välstånd, menar författarna. De förklarar också att begreppet förväntningar 
ofta används i förtroendelitteraturen för att definiera förtroende och varför man vinner 
eller förlorar det. Vidare menar Johansson et al (2006) att det finns en allmän uppfattning 
kring att överträffade förväntningar leder till ökat förtroende, men de tror samtidigt inte 
att det inte är så enkelt eftersom förväntningar förändras hela tiden, beroende på 
sammanhanget de skapas i och situationen beror på förtroendegivarens egenskaper. De 
menar att det är i interaktionen mellan förtroendegivaren och förtroendetagaren, som 
förväntningar utvecklas. Erfarenheter i denna relation gör att förväntningarna stabiliseras. 
Johansson et al (2006) menar att förtroende inte betyder att man till 100 % litar på någon 
utan påpekar att det är sannolikheten att någonting blir till en fördel, eller åtminstone inte 
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nackdel, som skapar förtroende. I ett serviceföretag, menar Normann (2000) att det 
viktigaste är att leva upp till kundens förväntningar. Idag är vi i allmänhet vana vid 
service, det är någonting som vi tar för givet. Om vi idag ska lägga märke till servicen 
måste den överraska och vara oväntad. Om servicen är tillfredställande, accepterar vi den, 
kanske rentav utan att ha en tanke på det. Däremot lägger vi märke till om servicen inte 
lever upp till kraven. Normann (2000) beskriver ett servicekoncept som handlar om hur 
organisationens kärnservice och kringservice uppfattas och förmedlas till kunden. En 
organisations kärnservice innebär den service som det är skapat för, exempelvis ett 
flygbolag erbjuder en flygning medan kringservicen innebär extraservice såsom mat, 
bekväma flygstolar och en städad miljö. Idag är kringservicen i många fall lika viktig 
som kärnservicen (Normann, 2000). 
 
Enligt Normann (2000) är det mycket viktigt att ett framgångsrikt serviceföretag strävar 
efter att ha en enda uppsättning av tydliga grundläggande principer och mål så att 
företagets normer och idéer överensstämmer med hur sanningens ögonblick utfaller. Med 
sanningens ögonblick menar Normann (2000) servicemötet då den externa och interna 
organisationsbilden förmedlas. Det är mycket som väger in vid sanningens ögonblick, de 
få sekunderna där kunden och den anställde interagerar är avgörande om kundens 
förväntningar blir uppfyllda. Det kan vara så enkelt som att den anställde bjuder på ett 
leende. Som kund blir upplevelsen påverkad av personalen och dennes prestation. 
Personalen speglar företaget och därmed krävs kunnig personal eftersom det är de som är 
en stor del i leveransen. Normann (2000) menar att bra management och tydliga riktlinjer 
är viktigt för att personalen ska arbeta mot organisationens mål.  

3.5 PERSONALHANTERING 
Lindmark & Önnevik (2006) tar upp att i dagens samhälle använder de flesta 
organisationer den senaste tekniken för att kunna ta fram sina produkter och för att kunna 
genomföra deras erbjudna tjänster. Organisationer har ofta välutvecklade affärs- och 
verksamhetsplaner, och det som också är viktigt är att idag fråga sig är hur man kan 
skapa konkurrensfördelar på den tuffa arbetsmarknad som råder. De företag och 
organisationer som lägger tid och resurser på de anställda har idag stora möjligheter att 
kunna bli ledande och nå framgång då dessa utgör grunden i en organisation och också de 
som ska jobba den framåt. För att kunna lyckas med detta krävs det att organisationen 
integrerar sin personalidé med den affärs- och verksamhetsidé som företaget har. Att 
utveckla personalen måste helt enkelt bli en strategisk fråga för organisationen där 
personalutveckling kommer före enbart personaladministration. Det finns tydliga tecken 
på att det finns mycket att göra inom detta område som kallas för Human Resource 
Management (HRM). Vad skapar då en effektiv organisation med motiverad och frisk 
personal? Ett strategiskt och konsekvent arbete med HRM integrerat med affärs- och 
verksamhetsutveckling och en organisationsutveckling som har förmåga att anpassa sig 
till marknaden och omvärlden, är ett bra medel för att nå en väl fungerande organisation. 
Ett effektivt HRM-arbete lägger grunden för att nå konkurrensfördelar i förhållande till 
andra aktörer på marknaden samt skapar goda relationer till den egna personalen och de 
egna kunderna. Det öppnar upp för att enklare attrahera nya medarbetare till 
organisationen samtidigt som den gamla personalen trivs och utvecklas. Lindmark & 
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Önnevik (2006) säger att motiverad personal ger en bra service utåt och det i sin tur 
skapar en lönsamhet för företaget. 

Lindmark & Önnevik (2006) menar att en människa befinner sig på flera olika arenor i 
vardagen, en arena som utgörs av jobbet, en arena som utgörs av hemmet, en arena som 
utgörs av familjen, fritiden och så vidare. En förändring på någon av dessa arenor medför 
också förändringar av de andra arenorna och samtliga arenor påverkar varandra. Sker en 
förändring som kan upplevas betungande, inom en organisation – på en anställds 
arbetsarena, krävs det ett gott HRM-arbete som tar hänsyn till den anställdes situation och 
försöker att skapa en helhetslösning som kan hjälpa till att upprätthålla motivation och 
arbetstillfredsställelse hos den enskilde individen. Det är viktigt att det finns en balans 
mellan de olika arenorna som den anställde befinner sig på och det är viktigt för 
medarbetarna och för ledaren att ha en förståelse för att man under olika faser i livet 
generellt sett tenderar att prioritera arenorna olika. Som ledare, ur ett HRM-perspektiv, är 
de viktigt att få med sig alla sina anställda i arbetet med organisationsutveckling för att 
skapa en hög effektivitet och arbetstillfredsställelse hos de anställda. Däremot är det inte 
alltid möjligt att alla är delaktiga, det kan då krävas att man som ledare styr med fast hand 
och direktstyr personalen och verksamheten mot det uppsatta målet, i vissa situationer 
krävs det en typ av ledarskap medan det i andra situationer krävs en annan typ av 
ledarskap. Lindmark & Önnevik (2006) skriver att många organisationer framhåller att 
motion och kost är grunden för att skapa långtidsfrisk personal, detta är inte fel men 
organisationerna bör också arbeta målmedvetet med organisationsstrukturen, ledarskapet 
och skapandet av en kreativ miljö för att nå en frisk och nöjd personal i en långtidsfrisk 
organisation. Det är svårt att definiera begreppet ledarskap på ett kärnfullt sätt men en 
definition som finns är ”konsten att få människor att utföra saker och få dem att gå mot 
samma mål”. Människor är komplexa och komplicerade av naturen och när vi kommer 
samman i en grupp blir vi ännu mer komplicerade vilket är det som utgör utmaningen i 
ledarskapet. Man måste vara flexibel och anpassningsbar utifrån vad varje unik situation 
och uppgift kräver och det gäller att ha förmågan att kunna skapa en kreativ mångfald i 
arbetsgruppen där varje gruppmedlem får komma fram med sina speciella kompetenser 
och personlighetsdrag. Man brukar tala om att den allra viktigaste förmågan hos en ledare 
är att kunna upptäcka just förmåga. (Lindmark & Önnevik, 2006) 
 
Enligt Jackson & Carter (2002) kan gränser studeras på många olika sätt . De hävdar att 
det finns naturliga och oundvikliga gränser för organisationer och att deras ledare måste 
hålla sig innanför gränserna. För ledningar är det användbart att denna osynliga gräns är 
naturligt given och tydlig eftersom denna gräns inte ifrågasätts utan blir ett faktum. Ett 
ifrågasättande av dessa givna gränser innebär också ett ifrågasättande av rätten att leda. 
Det ger makt att specificera vart dessa gränser går. I detta fall menar Jackson & Carter 
(2002) att gränsen symboliserar en kontroll som hindrar friheten att handla utanför och 
innanför gränsen. I detta fall blir gränsen en begränsning. Jackson & Carter (2002) menar 
också att man kan identifiera vad någonting är genom att veta vad det inte är, alltså 
genom att se det som finns utanför gränserna. Vidare pratar Jackson & Carter (2002) om 
makt och auktoritet och de menar att makt handlar om att styra, medan auktoritet handlar 
om  att människor har en vilja att bli styrda och att lyda.  
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4 EN ORGANISATION I FÖRÄNDRING 
Detta kapitel innehåller en beskrivning av den intervjuguide vi använt, en 
sammanställning av vår insamlade empiri, varvat med lämplig teori och analys. Samtliga 
intervjuer finner du i sin helhet i kapitel 7, bilagor.  
 
Vi har genomfört sju stycken intervjuer, varav sex stycken med apotekschefer på 
mellanchefsnivå och en intervju med en regionchef. Två av respondenterna arbetar kvar 
inom det statligt ägda Apoteket AB och de resterande arbetar inom organisationerna 
Medstop, Apotek Hjärtat och Kronans Droghandel. Eftersom vi inte har för avsikt att 
göra en jämförelse organisationerna eller respondenterna emellan, väljer vi att inte 
benämna respondenterna vid deras riktiga namn och inte här, göra någon personlig 
presentation av dem. Vi väljer att fokusera på de förändringar som omregleringen har 
medfört.  

4.1 SAMMANFATTNING AV VÅR INTERVJUGUIDE 
Här följer en sammanfattning av vår intervjuguide, i stora drag. Eftersom vi som 
intervjuare i ett tolkande sammanhang också blir analysverktyget, skilde sig intervjuerna 
från respondent till respondent. Men den intervjuguide som följer, är den stomme vi 
utgick från vid samtliga intervjuer.  
 
Intervjuguiden innehöll ett antal olika områden som vi valde att fokusera våra frågor 
kring. Vi introducerade intervjuerna med att mjuka upp respondenterna genom att låta 
dem presentera sig själv och sin bakgrund. De fick också sätta ord hur på hur de uppfattar 
sin egen ledarstil och om den har förändrats under det senaste året. Vi fortsatte med att 
samtala kring deras personliga uppfattningar om omregleringen och hanteringen av den. 
Vi ville genom dessa frågor, få en bild av respondenten, för att underlätta i vårt 
tolkningsarbete. Intervjuerna fortsatte med att diskutera apoteksmarknadens behov eller 
ickebehov av en förändring eller uppfräschning. Samtidigt undrade vi om det finns en 
medvetenhet kring vad de nya organisationerna vill symbolisera och hur de vill framstå, 
för att de ska kunna etablera sig på den nya konkurrensmarknaden. Vi har tagit del av 
information om att det inte kommer att ske några större förändringar för kunden och 
därför undrade vi vem respondenterna tror är mest rädd för förändringen, om det kanske 
är organisationerna själva.  
 
Det vi valde att belysa näst i intervjuerna, var den nya konkurrensmarknad som 
apoteksmarknaden gått mot. Vi undrade också om arbetsrollerna förändrats i och med att 
det nu finns större krav på vinst i de nya organisationerna. Någonting som intresserade 
oss var hur respondenterna såg på det faktum att de apoteksanställda nu också blir säljare 
i större utsträckning och konkurrensen personalen emellan. Intervjuerna fortlöpte med att 
vi tog upp det höga förtroende vi fått uppfattningen att Apoteket AB haft och hur de nya 
organisationerna hanterar denna förtroendefråga, både ut mot kund och inom 
organisationerna. Vi ifrågasatte om det förtroende vi haft för Apoteket AB varit ett 
påtvingat förtroende, eftersom vi tidigare inte haft någon valbarhet och om säljfokus gör 
att förtroendet kan riskera att minska för apoteksmarknaden som helhet. 
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Vi diskuterade med våra respondenter kring deras uppfattning om apotekens kärna och 
var de anser att gränsen går trots utökade sortiment. Avslutningsvis var vi intresserade att 
höra vad respondenterna tyckte var det bästa och det sämsta som kommit ur 
omregleringen, både ur ett personligt och samhälleligt perspektiv. 
 

4.2 ANALYS OCH TOLKNING AV EMPIRI 
Inledningsvis får vi höra orsaken till omregleringen. Våra respondenter är alla överens 
om att omregleringen av Apoteket AB är ett politiskt beslut och har genomförts för att 
öka tillgängligheten för kunden med längre öppettider, bättre och personligare service 
och pressade priser. Men de är också måna om att poängtera att kunderna inte kommer att 
märka av skillnaden, det är samma personal, samma lokaler, och i stort sett samma 
sortiment… En fråga från kund var om det var det riktiga apoteket de kommit till. Men 
vad menar kunden med det riktiga apoteket? Förr gick kunden fram till en disk och 
beställde sin medicin som plockades ihop av apotekaren bakom disken, utan vare sig fina 
förpackningar eller säljtänk. Då var det bara läkemedel som gällde. Är det detta apotek 
som är det riktiga? ”… inget klet på mina apotek…” berättar en respondent att det var 
sagt. Därmed begränsade man också apoteksmarknaden till folk som var sjuka. Idag 
riktar sig apoteken till ett större spektrum av kunder. När kunden är sjuk kommer den till 
apoteket eftersom det är där man kan hämta läkemedel men på dagens apoteksmarknad 
måste apoteket vara med och även kämpa om de friska kunderna, de som vill köpa andra 
produkter. För oss författare är inte det gamla, gamla apoteken riktiga eftersom vi inte 
upplevt dem. Om vi innan denna undersökning skulle svara på samma fråga skulle svaret 
bli Apoteket AB, såsom vi kände till det innan omregleringen. Det är det vi känner till 
och det riktiga för oss. Vad är det för delar i organisationen som är med och spelar in om 
det kan bli ett riktigt eller ett oriktigt apotek? Hur kommer det sig att det, just för de 
kunder som måste fråga, är så viktigt att det är det riktiga när de ändå inte ser skillnaden? 

4.2.1 Mer mot service 
Efter intervjuerna har vi fått uppfattningen att apoteksmarknaden går mer mot en inriktad 
servicemarknad, apoteket har sedan tidigare erbjudit service i form av kunskap men 
flertalet respondenter anser att utvecklingen går mot att till större del erbjuda tjänster och 
annan service än tidigare. Normann (2000) beskriver i sitt servicepaket, som är de 
moment som erbjuds kunden, att organisationer har kärnservice och kringservice och att 
kringservicen idag blivit alltmer viktigt. I apotekens fall är kärnservicen fortfarande 
läkemedelshantering, grundanledningen till att man gått till apoteket, men däremot håller 
kringservicen, de underordnade tjänsterna, på att utvecklas och bli mer omfattande. 
Apoteket AB har de senaste åren redan utökat sortimentet med smink, snacks och 
sexhjälpmedel. Men nu utvecklas apoteken mer och vid ett flertal apotek kommer det att 
erbjudas tjänster såsom hälsokollen som är ett hälsotest med personligt samtal om 
kundens vanor, hudvårdsanalyser med hudterapeuter som finns på plats och 
hälsocoachning. Respondenterna är eniga om att mitt i allt detta, är det viktigt att inte 
tappa bort den farmaceutiska kunskapen och kompetensen – apotekens kärnservice. Vi 
frågar oss om apoteken tappar sin kärna när de nu utökar kringservicen? Normann (2000) 
skriver att öka och lägga till fler och fler kringtjänster är en fälla som serviceföretag 
brukar falla på. Han menar att det i slutändan kan komplicera för kunden till priset av 
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dolda kostnader samt avleda från kärnservicen. Däremot menar Normann (2000) att det 
är otroligt svårt att avbryta en kärnservice när kunden väl har vant sig vid den. 
Apoteksmarknaden är i en fas då alla aktörer måste visa framfötterna och vi tror att detta 
kan vara ett steg mot att bredda sina tjänster, som ändå, enligt oss, har en stark koppling 
till apotekets kärna, däremot håller vi med Normann (2000) om att för många 
förändringar kan snarare förvirra, speciellt om alla olika organisationer fokuserar och 
framhäver olika saker. I grund och botten tror vi att vi går till apoteken nu av samma 
anledning som innan omregleringen. Men, som en respondent säger, alla vill ju bli bäst 
och tjäna pengar. Och när det numera är större krav på vinst för att överleva ligger det 
mycket i det. Alla företagen vill trycka för just det som utmärker dem. Respondenten 
fortsätter däremot med att säga att även om alla vill tjäna pengar och bli bäst, gäller det 
att vara seriös och hålla fast vid kärnan utan att för den sakens skull bli tråkig. 
Respondentens svar har en poäng utifrån Normanns (2000) tankar kring att hålla fast vid 
kärnservicen men vi reagerade på sättet som respondenten svarade. Genom att svara så, 
tolkar vi det som att hon tycker att apotekets kärna är tråkig. Har hon genom detta 
uttalande redan satt en etikett på hur vi ska uppfatta apoteket? Normann (2000) skriver 
också om hur personalen är en stor del av serviceleveransen och hur viktigt det är för 
ledningen att nå ut med värderingar och grunder på rätt sätt till personalen, för att de 
sedan ska förmedla detta till kunden. Detta är vad han kallar för sanningens ögonblick då 
den interna och externa företagsbilden levereras i detta ögonblick.  
 
Vi fick intrycket att det gamla Apoteket AB inte lyckats förmedla en positiv bild ut till 
sina medarbetare med utgångspunkt från kommentarer som ovanstående och ”Vi vill få 
bort stämpeln om ett tråkigt, statligt apotek” samt som en annan respondent uttryckte 
skrattandes att ”Apoteket AB håller sig till sjukvård men det får de klara själva, vi vill 
inte bara vara en del i vårdkedjan…”. Hur kommer de nya organisationerna kunna 
ingjuta nya värderingar hos sin personal om de tidigare haft dessa åsikter – enligt oss 
skiljer inte apoteken så mycket åt. Brunsson (1985) förklarar att i en förändring finns en 
strategi där man förskönar den nya ideologin samtidigt som man försvagar den gamla 
eller den pågående. Är det genom att ”smutskasta” den gamla organisationen som de nya 
blir mer legitima? Går det att förändra den inställning som finns hos respondenterna? Vi 
tror att Brunsson (1985) har en poäng, eftersom vi får känslan av att respondenterna inte 
kände på detta sätt då de arbetade på Apoteket AB. Uppenbarligen tyckte inte heller 
kunderna att apotek var någonting tråkigt, då Apoteket AB haft högt förtroende och 
vunnit en mängd varumärkesutmärkelser. Normann (2000) skriver att det är viktigt för 
ledningarna att förmedla värderingar som når ut till kund. Våra respondenter läste mer än 
gärna upp de värdegrunderna som de nya ledningarna skickat till dem, och vi upplevde i 
några fall att de var väldigt inlästa och inövade i sina svar. Har organisationerna givit 
respondenterna orden utan att införa ”tänket” och ideologin? Vi tror att det kan vara så att 
personalen är i fasen då de själva håller på att indoktrinera sig till de nya tankesätten. 

4.2.2 Utvecklat sortiment 
Jackson & Carter (2002) menar att vi känner igen någonting genom att särskilja det från 
vad det inte är. Detta kan vi koppla till det gamla Apoteket AB, vi vet vad ett apotek har 
stått för och därmed vet vi vad ett apotek inte är. Men vad händer när det som vi tagit för 
givet plötsligt förändras? Våra respondenter beskriver, som vi nämnde ovan, det gamla 
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apoteket som toppstyrt, stelt och tråkigt. Om vi ser det till Jackson & Carter (2002) som 
menar att vi genom att uttrycka i motsatser ser att de nya apoteken vet hur de vill 
förmedlas eftersom de vet hur de inte vill vara. De vill så gärna skilja sig från det gamla, 
men ändå verkar de rädda för att uttrycka vart de är på väg.  Vi drar paralleller till 
apotekskedjor i andra delar av världen som säljer hår- och hudvårdsprodukter, 
sminkprodukter samt mat i större utsträckning än läkemedel och undrar hur långt den 
svenska apoteksmarknaden kommer att gå för att förändras? En respondent säger att man 
måste följa sin tid och att detta även gäller apoteksutbudet. Hon tror att apoteken måste 
gå mer mot ett hälsotänk men påpekar att säkerheten kring kvalitet och recepthantering 
måste finnas kvar, det får aldrig glömmas bort, uttrycker hon. Majoriteten av 
respondenterna vill inte tappa den kärna som apotek enligt dem, bör stå för och har stått 
för. Enligt vår uppfattning är personalen ännu inte redo att erkänna detta men vi ser en 
tendens att de redan har avslöjat sig genom nya skönhetssortiment, salongsschampon och 
diverse tjänster. Apoteken verkar vara så rädda för att bli förknippade med detaljhandeln 
och påminner oss hela tiden om att den farmaceutiska kunskapen fortfarande är grunden. 
Samtidigt söker Apoteket AB, det riktiga apoteket, en ny VD som gärna ska vara erfaren 
inom detaljhandeln. Kan vi här se en början på en motsättning mellan Apoteket AB:s 
önskan om en VD med erfarenhet inom detaljhandeln, och företagets värderingar?  
 
Jackson & Carter (2002) beskriver osynliga gränser som ramar för hur en viss 
organisation ska se ut. Denna gräns består av regler och uppfattningar som inte är 
uttalade men som det ändå finns en medvetenhet kring. Apoteksmarknaden, som är 
väldigt styrd vad gäller läkemedelshanteringen, vill så gärna förändras, men hur långt 
från ett vinnande koncept kan man gå? De som arbetar inom de nya organisationerna är 
eniga om att de inte riktigt vet hur de vill framstå. En respondent uttrycker att de nya 
organisationerna vill symbolisera samma sak som alla de andra apoteken, det har gått så 
bra för det gamla Apoteket AB att de vill fortsätta på samma spår. Jackson & Carter 
(2002) skriver om dessa gränser som blivit naturliga och givna eftersom inte ifrågasätts 
utan blir ett faktum. Vi anser att det inte är så konstigt att apoteket arbetar på samma sätt, 
de är beprövade och har uppenbarligen fungerat, dessutom tror vi att detta inarbetade 
arbetssätt troligtvis inte ifrågasatts och därmed har blivit ett faktum.  Å andra sidan säger 
de två som arbetar kvar inom Apoteket AB att de nya apoteken rider på deras våg, på det 
som de byggt upp. Detta kopplar vi till en av Brunssons (1985) strategier mot förändring 
där man förklarar den nya ideologin som inte alltför annorlunda jämfört med den gamla. 
Vi undrar hur personalen som i grunden varit med och skapat Apoteket AB:s våg, ska 
förändras?  

4.2.3 De som blev kvar 
Vi fick höra att Apoteket AB, under ett antal månader, befann sig i en stand-stillperiod, 
som innebar att de skulle lämna utrymme för att de nya organisationerna skulle få en 
möjlighet att ta sig in på marknaden. De respondenter som arbetar kvar inom Apoteket 
AB uttryckte missnöje i detta. Kanske misslyckades organisationen i detta skede med, 
som Brunsson (1982) menar i sin artikel, att beslut ska leda till handlingar genom att vara 
motiverande, ha höga förväntningar samt vara bindande. Det är beslutstagarens uppgift 
att se till att saker sker, när de sker och hur de sker. Vi får intrycket av att Apoteket AB 
snarare kände sig undanröjda, då de kanske inte fick den informationen från ledningen 
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som eventuellt gett motivation som krävdes för att kämpa vidare under stand-
stillperioden. Hur kommer Apoteket AB att utvecklas? Är de rädda för att bli kvar i 
samma gamla? En respondent inom Apoteket AB vill få bort stämpeln av ett tråkigt 
statligt monopol. Eftersom de anställda hade en valmöjlighet vid omregleringen att stanna 
kvar inom apoteket AB men det var bara 1 % som gjorde det, tror vi att flera medarbetare 
hade önskan om förnyelse. Respondenterna inom de nya organisationerna uttrycker att 
det är så nytt och spännande inom de nya organisationerna. Men vad har egentligen 
förändrats utom färgen på deras uniform och skylten utanför? Vi frågar oss om det finns 
en bitterhet från dem som blev kvar på Apoteket AB? 

4.2.4 Toppstyre blir till plattstyre 
Majoriteten av respondenterna förklarar att Apoteket AB var toppstyrt. I en toppstyrd 
förändringsstrategi säger Angelöw (1991) att delaktigheten hos medarbetarna är låg – 
strategin kännetecknas av att involvera så få medarbetare som möjligt i problem och 
utformning av handlingsprogram. Detta leder till att medarbetarna blir serverade färdiga 
koncept att arbeta utefter, utan utrymme för egna förslag. En respondent uttryckte att det 
nästan blev för mycket gällande regler och rutiner och att hon märkte stor skillnad när 
hon kom in i den nya organisationen. Hon uttryckte att det på Apoteket AB, kändes som 
om alla hamnat i sina fyrkantiga rutor. Självklart ska man garantera säkerhet och trygghet 
när det gäller läkemedel, men allt behöver inte kontrolleras onödigt mycket. Inom det 
statliga apoteket var de begränsade och idag känns det mer naturligt att komma med 
nytänk, menar en annan respondent.  De nya organisationerna är så mycket mindre och 
färre steg upp till ledningen. De plattare organisationerna gör att saker och ting går 
fortare än förut och de ”nya” apotekscheferna känner att de kan göra mer skillnad, detta 
ger motivation till att ta egna initiativ. Angelöw (1991) skriver att organisationer går mer 
och mer från att vara toppstyrda till att upptäcka individen i organisationen, med tankar, 
känslor och handlingspotential, där man inte längre ser individen som ett objekt att 
manipulera. Vi håller med om att individen i en organisation är viktig och anser att de 
nya organisationerna bör ta extra väl hand om personalen och dess kunskap. De 
apoteksanställda som arbetat länge inom branschen, tror vi, kan mer om den svenska 
apoteksmarknaden än de nya aktörerna, som intar en för dem ny marknad. Lindmark & 
Önnevik (2006) menar att detta är en mycket viktig del av arbetet med Human Resource 
Management som handlar om att medarbetare ska känna sig motiverade och delaktiga i 
de beslut som tas och att känna att man har ett ansvar. Hur är det då för Apoteket AB som 
fortfarande är kvar i en toppstyrd organisation? Är det så som Angelöw (1991) skriver, 
att hårdnande konkurrens ökar organisationernas insikt i de anställdas roll? Kanske får 
Apoteket AB upp ögonen för det och ser handlingspotentialen hos sina anställda?  

4.2.5 Personalhantering 
Vi gör en reflektion kring att våra respondenter tar upp relativt enkla aspekter kring 
personalhantering och det som vi kopplar till HRM, de utvecklar inte riktigt svaren och vi 
får uppfattningen att de kanske ändå inte riktigt vet hur de vill och kan arbeta fullt ut. De 
vet vad de ska säga och säger det som låter bra och som de tror att vi vill höra, men de 
går inte djupare in på personalhanteringen och hur den sett ut under omregleringen. En av 
respondenterna tar upp att personalen hade möjlighet att komma på samtal om man kände 
sig orolig och spänd inför förändringen. Huzell (2005) menar att det är viktigt att vid en 
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förändring föra dialog med de anställda och ha ambitionen att de ska omvärdera sig 
själva, sin inställning till det nya arbetet, till kunder och till hela verksamheten. De 
anställda ska enligt Huzell (2005) under en förändring göras till ansvariga medarbetare 
och även om de varit det innan, krävs det ändå förutom acceptans, en ny och bredare 
kompetens, lojalitet, delaktighet och ett engagemang. Kan det bli ett för stort steg för 
personalen att ta från att tidigare inte haft något större utrymme för egna initiativ till att 
plötsligt få ta för sig? Av erfarenhet vet vi att alla inte strävar efter att utvecklas inom 
organisationen, det finns medarbetare som är nöjda med att göra det som alltid gjorts. Vi 
ser svårigheter i det Lindmark & Önnevik (2006) och det Huzell (2005) skriver, i syftet 
att verkligen få ett gediget engagemang från alla de anställda om det blir en för markant 
förändring i personalpolitiken. Däremot anser vi att det som respondenterna tar upp 
gällande personalpolitik är aspekter som säkert är mycket viktiga för organisationen, men 
för oss författare, nästintill självklarheter i en organisation i dag. Även Angelöw (1991) 
skriver att man redan på 90-talet började gå mot en öppnare personalpolitik där 
medarbetarnas åsikter var av betydelse. Hur kommer det sig att det tagit sådan tid? Det 
kan vara så att det är ett stort steg för organisationerna att ens prata om personalpolitik, 
motivation och belöningar, kanske har de inte varit vana vid detta då de tidigare arbetat i 
en toppstyrd organisationsform. Har de, trots att de tar upp enligt oss grundläggande 
aspekter kring personalhantering, gjort insikten att man nu faktiskt behöver ta hand om 
sin personal i större utsträckning än vad som gjorts förut? Att tro på personalen, göra dem 
delaktiga och ge belöningar för det de presterar, är några av de faktorer Lindmark & 
Önnevik (2006) tar upp för ett gott arbete med HRM. Som Kuchinke (2009) skriver i sin 
artikel, är det av största vikt att organisationer förstår relevansen av att arbeta med den 
del inom HRM som kallas HRD och vi gör reflektionen att det inom apoteksmarknaden 
verkar finnas en vilja att göra detta, men kanske inte alltid kunskapen. Men som sagt, 
kanske kan det vara så att de i alla fall har gjort insikten att man behöver arbeta mer med 
sin personal och kan ta steget mot en lyckad personalpolitik, utifrån den insikten. 
 
Angelöw (1991) menar, som vi tidigare nämnt, att man i icke-toppstyrda organisationer, 
mer ser sin personal som individer med handlingspotential. En respondent uttalande sig 
om att hon trivs bra när organisationen nu blivit plattare, respondenten kände ett närmare 
samarbete med cheferna på högre nivå och kan nu hålla bättre kontakt med dem i och 
med att de bara sitter i två led upp. Förut var betydligt fler led upp till den högsta chefen 
och respondenterna uttrycker att de inte visste vem alla var. Vi funderar om det kan vara 
så att Angelöw (1991) och Lindmark & Önnevik (2006) har en poäng som stämmer med 
det personalen inom apoteken just nu upplever. De går från de toppstyrda 
organisationerna och resultatet blir platta organisationer. Vi ser exempel på i samtliga 
respondenters positiva upplevelse kring att de nu får bestämma fritt i större utsträckning 
kring sortiment och varumärken. De kan anpassa utbudet på sina apotek efter vad kunden 
vill ha och efter eget huvud. Då samtliga av våra respondenter uttryckt detta som mycket 
positivt, har vi fått uppfattningen att de själva vill, och att personalen känner, att de får ta 
ett ansvar inom organisationen, vilket i sin tur leder till engagerad personal.  
 
Om man har motiverad personal menar Lindmark & Önnevik (2006) att produktiviteten 
ökar och då också lönsamheten för företaget. Detta är något som alla apoteken vill, ”… 
man vill bli bäst och tjäna pengar helt enkelt…”, som en respondent uttryckte det. 
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Genom detta resonemang har vi fått uppfattningen att det alltså kan vara lämpligt att de 
nya organisationerna gör en satsning på personalen och försöker nå dit att de verkligen är 
motiverade och trivs, eftersom det är en viktig åsikt hos flertalet av respondenterna. 
Utefter Lindmark & Önneviks (2006) resonemang, tror vi att det är givande att fånga upp 
detta och att organisationerna får en uppfattning kring mer än de grundläggande 
aspekterna som de pratar om idag. De bör också, enligt oss, hitta en lämplig väg att gå för 
att också förstå hur man gör sin personal motiverad inom den nya organisationen, inte 
bara att personalen ska vara motiverad. Den hårdare konkurrensmarknad som apoteken 
nu befinner sig på, gör det positivt för varje enskilt apotek om deras lönsamhet är hög. En 
motiverad personalkår är viktigt, kanske är detta ännu mer positivt nu när de faktiskt 
befinner sig i startgroparna inom helt nya organisationer. Nu har de en chans att från 
grunden arbeta med att utveckla sin organisation och att få den där motiverade personalen 
de tycker är viktigt. Frågan är nu bara om de ser att de har den chansen och faktiskt är 
beredda att ta den? 

4.2.6 Läkemedel på icke-apotek 
Det senaste året har dagligvaruhandeln börjat sälja receptfria läkemedel, vilket våra 
respondenter hade skilda uppfattningar kring, några var positiva, några var negativa 
medan en av dem helt enkelt tyckte att ”… det är helt okej så länge det sköts…”. En av de 
respondenter som ställer sig negativt till att dagligvaruhandeln nu säljer receptfria 
läkemedel, menar att det kan vara så att om de inte sköter hantering och försäljning, 
kanske kunderna inser att det faktiskt är bättre och tryggare att gå till ett apotek när man 
ska köpa läkemedel. Vi tycker att det är intressant att respondenten uttalar sig på detta 
sätt och får det att låta som om hon ser en vinning för sin organisation om 
dagligvaruhandeln så småningom kommer att missköta det hela. Vi anser att vår 
respondent försade sig och hennes egentliga syn kom fram, det låter i våra öron som att 
hon någonstans både hoppas och tror att dagligvaruhandeln kommer att missköta det och 
att kunden då inser ”sanningen” – att de riktiga apoteken är mer lämpliga när det kommer 
till läkemedelshantering. Men vad hände med att värna om kunden och att den ska känna 
en trygghet och säkerhet gällande läkemedel? Är det meningen att det ska gå illa för 
kunden när de handlat sina läkemedel i dagligvaruhandeln, innan apoteket rycker in och 
räddar situationen? Eller kan det kanske vara så att vi ser en bitterhet hos respondenten 
kring att dagligvaruhandeln nu fått samma rättigheter att sälja receptfria läkemedel som 
apoteken har? Vidare undrar två andra respondenter var den outtalade gränsen för etik 
går, när affärerna innan helgen, exponerar Alvedon vid kassan. Den myndighet som finns 
i det farmaceutiska yrket försvinner kanske när dagligvaruhandelns personal plötsligt har 
samma befogenhet att sälja receptfria läkemedel. Vill apoteken ha ensamrätt på 
försäljning av dessa läkemedel igen? Är det så att de apoteksanställda sätter upp sig 
själva på piedestal med ensamrätt till allt som förknippas med läkemedelshantering? Vi 
tror inte att det fungerar att ha ett sådant tänk när man befinner sig på en 
konkurrensmarknad, visst är det positivt och gynnande för det egna företaget att tro på sin 
egen kunskap och kompetens kring det man håller på med, men man bör nog samtidigt 
göra ett försök att acceptera, att det på en konkurrensmarknad ständigt uppkommer nya 
aktörer och förhålla sig till dessa förändringar. 
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4.2.7 Den vita rocken 
Jackson & Carter (2002) menar att skillnaden mellan makt och auktoritet är att makt 
handlar om att få någon att göra någonting, oavsett om hon eller han vill eller inte, medan 
auktoritet antar att personen är villig att lyda och acceptera att den personen som ger 
order har rätt. Utifrån detta anser vi att en apoteksanställd har auktoritet som för oss 
också tyder på att kunden har gett denna ett förtroende. En av våra respondenter tror att 
förtroendet grundar sig i att förr i tiden hade inte många möjligheten att studera och 
denna gamla syn på och en möjlig glorifiering av yrket, har funnits kvar sedan dess. 
Eftersom Jackson & Carter (2002) också menar att begreppet kunskap går hand i hand 
med makt och att makt inom organisationslära i sin tur benämns som auktoritet, kan vi 
också förstå vad respondentens teori grundar i. Johansson et al (2006) förklarar att 
förtroende är kritisk i mänskliga kontakter men att ett förtroende inte betyder att man till 
100 % litar på någon. De menar att en faktor som spelar in är risk och att 
förtroendegivaren snarare ser över om sannolikheten till att förtroendetagaren ska göra 
något till dennes fördel, eller åtminstone inte skada, är hög nog för ett samarbete.  Om vi 
väljer att se förtroende mot apotekspersonalen utifrån detta något cyniska synsätt, kan vi 
tolka förtroendet för apotekspersonal genom att vi litar på att de, med största sannolikhet, 
ger oss rätt läkemedel. Vi kan inte veta till 100 % men vi tror att vi har mer förtroende för 
apotekspersonalen än om vi skulle hantera läkemedel själv. Kanske stämmer det som 
Jackson & Carter (2002) säger att de som har kunskapen får därmed också 
makten/auktoriteten inom fältet.  
 
Vi har fått uppfattningen att det finns en skillnad i de apoteksanställdas beteende från 
innan omregleringen till efter. Det är inte så konstigt nu när respondenterna medger att 
apoteken, till större del, består av vinstdrivande organisationer och rör sig mot en mer 
serviceinriktad marknad. Kan det vara så att den apoteksanställdes yrkesidentitet har 
förändrats från att vara en informatör, som kunskapsmässigt står över kunden till att 
”degradera” sig till säljare och nu står under då det sägs att kunden alltid har rätt? Vi 
undrar också om det inarbetade förtroende och den auktoritet vi nyss diskuterade 
påverkas av att den apoteksanställda nu blir säljare? Apoteksanställda studerar i flera år, 
hur känns det då att, i grova drag, bli en schampoförsäljare? Visserligen belyser 
respondenterna att alla deras produkter är testade och att de kan stå för kvaliteten och att 
de redan under Apoteket AB:s tid gick säljkurser. En respondent säger att det kanske 
ligger någonting fult i att sälja, men ställer sig å andra sidan frågan varför det skulle vara 
mer fult att köpa sitt schampo på apoteket än att köpa det på H&M? Genom att ställa 
denna fråga, tolkar vi det som att hon redan avslöjat att hon tycker att det är fult att köpa 
det på apoteket. Vi får en känsla av att hon försöker övertyga sig själv genom att komma 
med detta påstående. Brunsson (1985) beskriver att en organisation bör förmedla till 
medarbetarna de ideologier som de ska stå för, de gemensamma mål de ska nå, vilka 
handlingar som är möjliga samt vilka resultat som är sannolika. Enligt oss kanske den 
nya apoteksmarknaden, som bör vara så annorlunda enligt organisationerna, har tvingat 
på medarbetarna nya ideologier som de nu ”måste” stå för. Kanske har det gått för fort 
fram när vi får intrycket att respondenterna gång på gång intalar sig själva det som de tror 
att vi och nya organisationerna vill höra? 
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4.2.8 Vad vill kunden ha? 
Om vi åter kommer in på sälj, som nu blivit en större del av apoteksanställdas uppgift, 
uttrycker en respondent att det ligger en stor utmaning i att lära sig komma in i ett 
säljtänk och att det är enklare för de unga att anamma detta. Detta håller även en annan 
respondent med om och tror att det kommer mer naturligt för de unga medarbetarna. 
Enligt Normann (2000) är det lilla extra mer av en självklarhet idag. En respondent 
nämner att personalen i 60-årsåldern som arbetat inom apoteket under mycket lång tid, 
har svårare att anpassa sig till förändringen att gå från informatör till säljare. Vidare 
nämner en annan respondent att personalen inte är vana försäljare, men att de nu är i 
upplärningsfasen. Den största prövningen inom försäljning anser de flesta ändå ligga i att 
hantera balansen mellan att sälja och att kränga. En respondent uttrycker att 
merförsäljning i vissa fall kan vara någonting som räddar kunden och därför tror hon inte 
att förtroendet för yrkeskåren och apoteken i helhet minskar. De utbildade sig inom 
försäljning redan under det gamla apotekets tid, men idag inriktas utbildningarna inom 
mer- och sambandsförsäljning för att, enligt respondenten, möta kundens förväntningar. 
Men vad är egentligen kundens förväntningar? Har vi helt plötsligt högre förväntningar 
på apoteken bara för att det uppkommit fler aktörer på marknaden? Vi har fått 
uppfattningen att det kan vara så att apoteken enbart tror att kunden förväntar sig 
någonting annat än förut. Om man åter lyssnar på Normann (2000) menar han att 
kunderna faktiskt inte vet vad de förväntar sig eftersom de ofta inte vet vad de behöver 
och vad som är bäst för just den personen, ibland kan kunderna till och med ha krav som 
går emot det egna intresset. Han menar att serviceföretaget måste manövrera kundens 
förväntningar för att överleva. Däremot tycker Normann (2000) att företagen ska tänka 
efter innan de lägger till olika kringservice eftersom det är så lätt att skapa förväntningar 
för kunden men däremot är det svårt att minska dem igen. Speciellt om man skapar 
förväntningar som företaget efterhand inte kan leva upp till. När organisationen inte lever 
upp till förväntningarna berättar Normann (2000) att resultatet kan leda till 
kundfrustration och förlust av trovärdigheten.   
 
En av våra respondenter uttrycker att hennes apotek ska möta konkurrensen genom att 
hålla öppet senare på vardagskvällar och ha helgöppet. Vi funderar över om detta är en 
konkurrenshantering som fungerar för samtliga i personalen? Enligt Lindmark & 
Önnevik (2006) befinner sig en människa på olika arenor i livet och prioriterar dessa 
olika beroende på ålder. Har man precis kommit in på arbetsmarknaden, tror vi att man 
vill satsa på jobbet och visa vad man går för. Är man däremot i en annan fas i livet, 
menar Lindmark & Önnevik (2006) att man inte prioriterar jobbets arena lika högt. Detta 
kan bli en omställning för delar av personalkåren. Brunsson (1985) beskriver 
organisationer som antingen förändringsbara eller förändringsbenägna. Om vi leder detta 
resonemang till medarbetarna på apoteken, tror vi, författarna, att de unga som prioriterar 
jobbets arena är mer förändringsbara på denna arena än de som befinner sig i en annan 
fas i livet. Därmed säger vi inte att förändringsbenägenheten behöver vara kopplat till 
ålder eftersom alla kan vara villiga att förändras.  

4.2.9 Konkurrensens konsekvenser 
En åsikt angående konkurrens som framkommit av samtliga våra respondenter under 
intervjuerna, är vad de anser vara sämst med omregleringen av Apoteket AB. Det är 
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framförallt två aspekter som tagits upp där det ena är att inte kunna se de andra 
apotekskedjornas varulager och det andra att man inte längre kan låna personal av 
varandra vid sjukdom och så vidare. En av respondenterna uttryckte det hela som att de 
mindre organisationerna har fått en närhet som är fin då allting nu har blivit mindre men 
samtidigt ensamt, konkurrens kanske är bra menade respondenten, men bara till den dag 
då man står där ensam. Denna problematik, som det uppenbarligen upplevs som, är 
någonting som vi tycker är intressant att reflektera över. För det första tror vi att 
anledningen till att det upplevs som ett problem, är att det är två problem som är helt nya 
för dem och att de spelar en stor roll i det vardagliga arbetet. Här ser vi tydligt 
förändringsklyftan som Lindmark & Önnevik (2006) talar om, där vi kan se en skillnad 
mellan det gamla, det nya och klyftan däremellan. Klyftan innebär ett tillstånd och en 
tidsperiod av osäkerhet och kaos vilket är någonting som vi kopplar till det faktum att 
apotekskedjorna inte kan låna personal av varandra. Det är en helt ny situation och de vet 
ännu inte riktigt hur det ska hanteras. Respondenterna såg detta som det sämsta som 
kommit ur omregleringen men att kom med en idé eller ett förslag på hur problemet 
kanske kan lösas. Är man missnöjd med någonting, som i detta fall spelar en så pass stor 
roll i det dagliga arbetet, kanske man bör fundera på alternativa tillvägagångssätt för att 
underlätta det fortsatta arbetet.  
 
En av våra respondenter berättade att hon för ett tag sedan fick en fråga från en kund 
angående ett läkemedel som inte fanns inne på det specifika apoteket och vår respondent 
kontaktade då ett av de konkurrerande apoteken för att höra hur deras lager såg ut. Man 
vill ju inte sätta kunden på pottkanten, säger respondenten och det tycker vi att det ligger 
mycket i. Att hantera konkurrens är med stor sannolikhet en utmaning och det kan 
troligtvis vara svårt att veta var gränsen mellan att hjälpa kunden - som ska komma i 
första hand - och att ta steget att rekommendera kunden till en konkurrent, går. Det gäller 
att vara servicemänniskor utan att gå till överdrift, säger en annan respondent. Det är 
viktigt att veta var gränsen mellan det egna ansvaret och ansvaret för kunden, går. Frågan 
vi ställer oss blir om det är lämpligt på en marknad som ska ge kunden bästa service, att 
vara konkurrerande? Visst pressas priserna och öppettiderna blir bättre, men är det värt 
det när kunden ibland hamnar mittemellan? Har man gått emot konkurrensen när man 
agerar som vår respondent gjorde då hon kontaktade ett konkurrerande apotek, eller blev 
det en konsekvens av konkurrensen, en konsekvens som inte går att undvika? Man 
kanske måste kunna arbeta på det sättet, att rucka på vissa principer när det gäller 
konkurrenstänket, för att kunden ska få den bästa servicen som har utlovats? Men vad är 
det då för mening med konkurrens på en servicemarknad om man i kundmötena måste 
tänka bort konkurrensen? Steget verkar inte vara så långt till att ringa sina gamla 
arbetskamrater trots att man arbetar inom en konkurrerande organisation. 
 
Angående konkurrens mellan personalen som tidigare arbetat som en enad kår, har vi av 
våra respondenter fått uppfattningen att det inte upplevs som ett problem eller någonting 
som stör arbetet. Det är snarare så att majoriteten av våra respondenter berättar att de 
fortfarande träffar gamla kollegor och diskuterar, de menar att de gamla kollegorna – nu 
konkurrenter, faktiskt går igenom samma sak gällande konkurrenshantering och 
chefskap. Vår uppfattning är att det hade resulterat i betydligt märkligare situationer om 
allting nu hade varit tvunget att hanteras under tystnad och genom hemlighetsmakeri. 
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Istället för att enbart se varandra som konkurrenter, kanske de får ut mer av att se 
varandra som gamla kollegor med samma, eller kanske i dagsläget till och med högre, 
kompetens. Vågar de inte släppa det gamla helt och fullt ut? Kanske ligger det en slags 
trygghet i vetskapen att man fortfarande kan och inte har något förbud mot att diskutera 
olika frågor med gamla kollegor och att de känner att de fortfarande har nytta av varandra 
i vissa frågor och inte vill släppa kompetensen som de gamla kollegorna sitter på. Enligt 
Hamel & Prahalad (1995) finns det ofta en vision om vilka kompetenser man vill bygga 
ett nytt företag på och organisationerna måste veta vem som besitter vilken kompetens 
för att kunna utnyttja den. Författarna menar att en kompetens som sålts ut mycket väl 
kan vara en kompetens som borde ha stannat kvar i företaget och att det kan kännas svårt 
att ibland släppa ifrån sig en kompetens till ett annat företag. Frågan vi då ställer oss är 
om det faktiskt är så för apoteken, om de fungerar så som Hamel & Prahalad (1995) 
säger, att det kan vara svårt att släppa en kompetens, och att vissa av de gamla kollegorna 
som hamnat på exempelvis Medstop istället borde ha hamnat på Apotek Hjärtat eller 
arbetat kvar på Apoteket AB. Kan det vara så att de nya samarbetsformerna konkurrenter 
emellan, ger så mycket att de inte vågar släppa varandra? Eller är det en ursäkt för att 
fortsätta samarbetet med gamla kollegor fast nu under täckmantel? Att undvika att se 
förändringen helt enkelt. 
 
Konkurrenstänket är enligt samtliga våra respondenter någonting som de haft med sig 
också under sin tid på Apoteket AB under monopoltiden, då vad gäller produkter som går 
utanför ramen för läkemedel, såsom hud- och hårvårdsprodukter och smink. Detta är 
produkter som kunden har kunnat, och kan fortfarande, köpa på exempelvis H&M. Så det 
våra respondenter påpekar är att de inte är nya i konkurrenstänket utan har haft en 
medvetenhet kring detta även förut. Men frågan är då vad som egentligen har förändrats, 
sett ur konkurrenstänket? De hade konkurrens förut också, det säger de själva. Är 
skillnaden nu att det står “apotek” på konkurrentens skylt och inte ”H&M”? Eller ligger 
det mer bakom? Sådant som respondenterna inte har berättat för oss?  

4.2.10 Förändringsbenägna eller förändringsbara? 
Vi har vid ett flertal tillfällen under undersökningens gång ställt oss frågande kring om 
det skett förändringar eller inte. Vi gick in med tanken på en dubbelmoral där apoteken 
säger att ingen behöver oroa sig, att det är samma personal, samma lokaler samma… 
samtidigt som organisationernas hemsidor försöker vinkla om sig. Vi kände av en slags 
osäkerhet från personalens sida då de kanske inte riktigt vet vad som gynnar dem mest – 
att förändras eller inte förändras. Vi märkte av en rädsla som finns för förändring, en 
rädsla som inte bara avgränsar sig till apotekens omreglering utan är en mänsklig reaktion 
vid förändringar. Organisationerna vill så himla gärna uttrycka sig om förändringar och 
nyskapande men har det blivit så? Hur långt ska man gå för att vara nyskapande, 
tillräckligt långt för att börja ifrågasättas som ett riktigt apotek? Å andra sidan ser vi att 
det skett stora förändringar på olika områden, men som organisationerna inte funderar så 
mycket kring, kanske vet de inte hur de ska förmedla eller visa upp dessa dolda 
förändringar. 
 
Vi har ställt oss frågan om personalen och organisationerna är beredda på förändringen 
som skedde. För oss låter de som om de intalar sig själva att allting är okej. Apoteken 
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vädjar om att visa upp en förändringsbenägen sida, vilken vi inte ifrågasätter. De har 
stora planer på förändringar och hur de ska utmärka sig. Vi undrar däremot om de är 
förändringsbara?  
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5 AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

Detta avslutande kapitel ägnas åt reflektion kring vår utförda undersökning. Vi tolkar vår 
insamlade empiri utifrån en abduktiv slutledningsmetod. Vi kommer därför inte att dra 
några slutsatser eller generalisera ett resultat då vi genom denna abduktiva metod, inte 
vill komma fram till något rätt eller fel. Vi vill att läsaren själv ska få ett utrymme att 
tolka vår text och ges en möjlighet att kunna bilda sig en egen uppfattning. Kapitlet 
innehåller också teman som kan kopplas till vidare forskning inom apoteksmarknadens 
framtid.  

Ett riktigt apotek 

”Under en resa i Asien, fick jag en så kallad ”dehli-belly”. Jag blev 
sängliggandes i flera dagar och riktigt kände hur magen ville slitas från 
kroppen. Efter ett antal dagar på toalettgolvet gav sig min far ut på jakt efter 
doktor eller läkemedel. Hemma hade vi vetat exakt vart vi skulle vända oss, 
dessutom hade det gått fort och jag hade med största förtroende litat på de 
vitklädda damerna om de säger att det onda går över inom några dagar. Vi 
skulle ha gått till ett riktigt apotek. 
  
Men så som vi hade hemma, fanns inte här. Pappa kom efter en stund tillbaks 
till hotellet med byns medicinman, en vackert klädd man som inte talade vårt 
språk. Han klämde och kände på magen min och plockade fram två lösa 
piller som han la i en liten brun pappåse. Detta var inte vilka piller som helst, 
de var neongula och stora som femkronor. Utan att ifrågasätta denna, sedan 
14 minuter tillbaka, okända man svalde jag, efter ett antal försök, de stora 
pillrena och mannen försvann… Dagen efter hoppade jag upp ur sängen och 
även om jag hade en liten berusningskänsla, mådde jag prima.  
  
Några dagar senare fick min syster samma symtom, men då var 
medicinmannen på andra uppdrag så vi blev skickade till apoteket. ”The 
pharmacy” bestod av en träkiosk, ungefär som på tivoli, längs en väg. Disken 
såg ut som när man var liten och man fick välja godis genom att peka på det 
man ville ha. Det fanns massor av olika lösa färgglada tabletter och 
tablettkartor, utan förpackning, som stod i skokartonger. Vi frågade efter 
tabletter mot magont och denna gång fick vi bruna piller på en halvtom 
tablettkarta. Även min syster blev frisk och familjen fortsatte resan.” 

Vi har tidigare ställt oss frågan kring vad som egentligen kännetecknar det riktiga 
apoteket och det vi nu funderar över är om det går att hitta ett svar på detta. Vi tror att det 
är svårt att finna ett svar som faller alla i smaken. Det vi själva har insett under resans 
gång, är att synen på det riktiga apoteket, varierar beroende på var befinner sig och vem 
man frågar, i detta kan vi därför se en svårighet men också en utmaning, när de nya 
apoteksorganisationerna ska profilera sig, vi tror att det är och kommer att bli en stor 
utmaning för dem att hitta sitt eget och veta var de själva ska stå mitt i all förvirring kring 
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vad det riktiga apoteket är. Vi får väl anta att de själva nu ser sig som de riktiga apoteken 
för att kunna arbeta vidare och att de med stolthet kan svara ”ja” på frågan om de är det 
riktiga apoteket. Så länge de själva vet vad de står för och att de är medvetna om att vissa 
saker faktiskt skiljer sig från förut, anser vi att ett rimligt svar på frågan om de är det 
riktiga apoteket är just ”ja” men att de kan påpeka att de faktiskt också står för så mycket 
mer än vad det gamla, riktiga gjorde. Att kopiera andra gör inte att man hinner först till 
framtiden. Det riktiga då behöver inte vara detsamma som det riktiga nu. Eller så kan det 
kanske vara så att det inte faktiskt är lika viktigt att vara det riktiga. Vi reflekterar kring 
om en utveckling kan ske och gå mot att kärnan också kan komma att utgöras av den 
kringservice som apoteken ligger i startgroparna med. Kärnan kan omdefinieras och 
bringas en annan syn på. I andra länder, som vi tydligt ser i den inledande berättelsen, är 
apoteken annorlunda jämfört med den svenska apoteksmarknaden och det är någonting 
som vi helt enkelt köper, utan att ifrågasätta. Vi ställer oss frågan om det inte är dit vi 
också bör gå vad gäller den omreglering som har skett på den svenska apoteksmarknaden. 
Att acceptera förändringen som har skett och helt enkelt fortsätta ha ett förtroende för de 
apoteksanställda och den kunskap de har, oavsett inom vilken organisation de nu arbetar. 
Det är fortfarande samma personal, samma lokaler och samma kunskap som finns där. 
Som apoteken själva säger, ingenting har förändrats. Så då borde vi väl våga anta att det 
fortfarande är just ett riktigt apotek som vi ser… 

Personen i den inledande berättelsen ifrågasatte inte om hon på resan skulle våga lita på 
medicinmannen och apotekspersonalen. Där hon befann sig, var det sätt som de arbetade 
på, det enda alternativet och förmodligen för dem, det rätta alternativet. Huvudpersonen 
såg att detta var det riktiga och hade förtroende för att de hade kunskapen och 
erfarenheten som skulle behövas för att göra henne frisk. Förtroendet gentemot 
medicinmannen var så pass högt, att hon bedömde att sannolikheten för att allt stämde 
var tillräckligt stor för att svälja dem.  På hemmaplan skulle hon förmodligen inte av en 
okänd ”medicinman”, tagit emot gula piller stora som femkronor och svalt dessa, utan 
med stor sannolikhet haft ett betydligt högre förtroende för det som gäller här – en 
apoteksanställd i vit rock som rekommenderar och säljer ett visst läkemedel vid sjukdom.  

På dagens apoteksmarknad kan kunden välja på vilket sätt den ska använda sig av sitt 
apotek. Monopolet är slopat, konkurrens råder, förändringen har skett och saker och ting 
kommer att fortsätta förändras en tid framöver. Sortiment kommer att utvecklas och 
förnyas, varumärken kommer att försvinna och nya tillkommer och ett nytt säljinriktat 
tänk råder på apoteken idag. Det finns ett utbud och kanske kommer säljtänket att märkas 
av i större utsträckning än förut, men det kommer fortfarande att finnas en valmöjlighet – 
ingen tvingar på dig som kund att handla. Vill kunden använda apoteket till att bara köpa 
läkemedel så kan denne göra det och vi vågar anta att det inte är så svårt att tänka bort 
säljinriktningen på apoteken. Vill kunden däremot följa med i förändringen på ett annat 
sätt, kan denne välja att använda apoteket till att köpa smink eller dra nytta av tjänsten 
hälsokollen.  

Detta leder oss in på vår avslutande reflektion vi gjort kring det riktiga apoteket och om 
det finns ett svar på vad det egentligen är. Vi blickar bakåt i tiden och får då en viss 
förståelse för att äldre personer ser det gamla, statliga Apoteket AB som det riktiga 
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apoteket. Vår egen generation, kommer däremot att ha varit med om både det gamla 
Apoteket AB och den nya apoteksmarknad som precis öppnat sig och ligger framför oss. 
Det riktiga har vi varit med om och det riktiga kommer vi också att vara med om 
eftersom det riktiga, vågar vi påstå, också är det som kommer. Det riktiga ser så 
annorlunda ut beroende på situation och var man befinner sig, men vi har bildat oss 
uppfattningen att det i grund och botten ändå handlar om de piller och den kunskap som 
personalen har, oavsett hur förpackningen ser ut – det är ju faktiskt pillrena som ger 
verkan. Och vi vet att tjejen i berättelsen håller med oss… 

5.1 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 
Denna uppsats har inte fokuserat på kundperspektivet, vissa kundaspekter har vi dock 
valt att ha med i uppsatsen, eftersom våra respondenter pratat om hur de nya 
organisationerna arbetar ut mot kund. Vi har däremot inte gjort undersökningen med 
kunden som utgångspunkt eftersom vi anser att omregleringen ännu inte kommit så långt 
att kunden har haft möjlighet att bilda sig en uppfattning som skulle vara trovärdigt för en 
undersökning. Vi tror att kunderna i dagsläget, framförallt hade baserat sina svar på vad 
de tycker om en omreglering i stort snarare än att ge sina svar på vad just denna 
omreglering har medfört och vilka uppfattningar som finns kring den. Vi tror att det 
måste gå ett tag in i en sådan här förändring för att det ska vara intressant att undersöka 
kundperspektivet. Därmed ser vi detta som ett ämne att forska vidare kring och ungefär 
ett år framåt i tiden, undersöka hur omregleringen påverkat kunderna, då utifrån deras 
egna svar och uppfattningar i en undersökning som kan bli betydligt mer pålitlig än den 
skulle ha blivit idag. 
 
Eftersom samtliga våra respondenter angav att det sämsta som kommit ur omregleringen, 
är att de vid personalbrist, inte längre kan låna personal av varandra utan helt enkelt 
tvingas lösa detta problem på egen hand, väcktes hos oss en fundering kring en 
personalpool. Det finns personalpooler inom barn- och äldreomsorgen, så vi tycker att det 
vore intressant att forska vidare om det skulle fungera med en sådan pool också inom 
apoteken och då hur denna skulle kunna utformas, hanteras och administreras. I dagsläget 
har vi endast en grundtanke kring detta och den går ut på att samtliga apotek (eller i alla 
fall de som själva har en vilja) går med i personalpoolen, som sköts av en utomstående 
part. Personalen skulle alltså inte vara anställda på ett specifikt apotek utan hoppa in på 
det apotek där det behövs personal. Meningen är inte att man genom att ”hoppa runt” på 
olika apotekskedjor, ska känna att man arbetar inom konkurrerande organisationer, utan 
att man är med och bidrar till att lösa olika organisationers personalproblem.    
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7 BILAGOR 
I detta kapitel kan du som läsare ta del av samtliga intervjuer, i sin helhet. Då flera av 
respondenterna uttryckte en önskan om att vara anonyma, har vi ändrat deras namn och 
kön. 

7.1 INTERVJU MED AGNETA PÅ MEDSTOP 
Till Medstop åker vi för att intervjua apotekschefen där, Agneta. Vi har träffat henne en 
gång tidigare, då vi tog kontakt med henne för att få en ingång till vår uppsats. Idag har 
vi alltså bokat en mer formell intervju med henne och vi har tänkt prata om Medstop och 
den nya konkurrensmarknaden där företaget nu ska ta en plats samt hur omregleringen 
har påverkat personal och ledning inom organisationen. 
 
Vi börjar med att fråga vad anledningen till omregleringen är och Agneta säger att den 
har skett för att öka tillgängligheten för kunderna. Idag har vi en borgerlig regering men 
Agneta tror att omregleringen hade skett förr eller senare även om vi hade haft en 
socialdemokratisk regering, bara att det kanske då hade tagit längre tid. Agneta har olika 
uppfattningar kring vad omregleringen har inneburit, dels påpekar hon att hon inte är 
särskilt förtjust i att läkemedel idag säljs överallt, det är trots allt läkemedel. Hon menar 
att det kan vara så att kärnan i läkemedelsbranschen försvinner men samtidigt kan det 
vara så att om exempelvis inte dagligvaruhandeln sköter hanteringen och försäljningen av 
läkemedel, kanske kunderna inser att det faktiskt är bättre och tryggare att gå till ett 
apotek. Agneta tycker att övergången under omregleringen har gått smidigt och proffsigt 
från båda håll, dels från den gamla organisationen och också från den nya. Kunden har i 
dagsläget inte märkt någon större skillnad eller nästan inte alls märkt av förändringen, 
menar Agneta, men cheferna har i större utsträckning märkt av omregleringen i form av 
vissa administrativa datorprogram som inte fungerat. Men Agneta är trots allt mycket 
noga med att poängtera att kommunikationen och kaskaden har fungerat mycket bra.  
 
Vi frågar Agneta om hur hon ser på Apoteket AB och det monopol som det har haft 
under många, många år och om det är så att organisationen bara gått på rutin och inte haft 
något behov av utveckling eller förändring. Hon säger att Apoteket AB nog har 
förändrats mer än vad kunderna faktiskt har sett eller märkt av, sista åren har de till 
exempel arbetat med ett nytt kundtänk och mer kundfokus än tidigare. Det är sådant som 
kanske kommer att märkas av betydligt mer nu framöver, säger Agneta. Nu har Medstop 
precis fått ut sitt nya egna sortiment och det är någonting som personalen bara tycker är 
kul, det är spännande med någonting nytt och fräscht. Agneta menar att man måste följa 
sin tid, så gäller även apoteksutbudet. Kanske måste det finnas ett utbrett hälsotänk inom 
de nya apoteken samtidigt som hon påpekar att det måste finnas kvar en säkerhet kring 
kvaliteten och recepthanteringen. Det får man aldrig glömma bort, det är det som är det 
viktigaste.  
 
Medstop vill symbolisera ett familjeföretag, varje kund ska bli väl omhändertagen och 
alla ska kunna känna en trygghet när man besöker ett Medstopapotek. Vi frågar om det 
finns en medvetenhet kring detta och Agneta är snabb med att plocka fram och visa den 
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vision och affärsidé som Medstop står för. Detta är någonting nytt säger hon, någonting 
som precis i dagarna landat på hennes skrivbord. Medstops vision är att vara kundens 
självklara val av apotek på den marknad som de verkar. Det är viktigt menar Agneta, att 
vara tillgänglig för alla, för de många människorna. Det är väldigt viktigt att trycka på 
det, att inte välja ut en viss grupp utan att vara ett apotek för alla. Detta är någonting som 
hon menar att det tyvärr inte riktigt har funnits tid för, Medstop har inte hunnit profilera 
sig utan det har varit så mycket annat att fokusera på. Agneta visar oss också de 
kärnvärden som Medstop har och påpekar även här att det är någonting som inte hunnits 
jobba med men som också kommer att märkas av mer och mer framöver ju mer plats 
apotekskedjan tar på marknaden. Kärnvärdena Medstop har är tillgänglighet, trovärdighet 
och trygga samt handlingskraftiga. Vi undrar om förändringen och det faktum att man 
ännu inte profilerat sig, kan grunda sig i en rädsla för förändring. Agneta menar då att det 
helt enkelt tar tid innan man lyckats nischa sig på marknaden och visa vem man är och att 
en anledning till att man inte nischat sig med en gång, är att man ville att kunderna skulle 
fortsätta känna trygghet och kunna känna igen sig på apoteket. Men när profileringen väl 
kommit igång mer och mer tror Agneta att Medstop kommer att nischa sig på lite av varje 
eftersom det ska vara ett apotek för de många människorna. Medstop kommer att bli ett 
apotek med många inriktningar. Hon påpekar att Medstop vill kännetecknas genom sin 
litenhet, man behöver inte vara störst på marknaden för att nå flest människor. Idag finns 
det 62 Medstopapotek i Sverige och Agneta tror att om fem år kommer antalet ha ökat till 
ungefär 75 stycken. Men återigen påpekar hon att man inte behöver ha flest antal apotek 
på marknaden för att nå flest kunder. 
 
Apoteket AB var toppstyrt vilket är någonting som Agneta påpekar är annorlunda nu på 
Medstop. Företagsledningen säger att man måste få göra fel och det resulterar i att 
Medstop nu styr sig själva. De kan till exempel bestämma mer kring sitt sortiment och 
hur de vill framhålla det, vilka varor de vill lägga tyngd på och så vidare. Agneta menar 
att det på Medstop är kunden som styr agendan och inte längre någon uppifrån.  
 
Vi kommer in på området konkurrens och hur det har hanterats och hanteras i dagsläget. 
Agneta säger att de kanske blivit lite tagna på sängen och att saker och ting kanske gått 
lite fort. Inom kort öppnar det två helt nya apotek, Doc Morris och Apotek1, och hon 
menar att det är spännande att se hur konkurrensen tar sig uttryck då. Agneta förklarar att 
Medstop möter och hanterar konkurrensen genom framför allt ökade öppettider, på 
vardagar kommer Medstop ha öppet till klockan 20 på kvällen och också hålla 
söndagsöppet. Inom Medstop håller man också på att utbilda sig i mer- och 
sambandsförsäljning för att kunna möta konkurrens och för att kunna möta kundens 
förväntningar. Agneta tar ett exempel om man varit på en el-kedja och köpt en apparat 
och kommer hem och upptäcker att det inte finns med något batteri i förpackningen. 
Kunden blir irriterad och tycker att det är upp till företaget och försäljaren att se till så 
varan eller tjänsten blir komplett. Agneta kopplar det till Medstop och att man där till 
exempel vid köp av örondroppar också ska få med fetvadd så att man kan stå och gå 
upprätt istället för att behöva ligga ner en halvtimme. Medstop vill, säger Agneta, 
underlätta för kundens vardag. Hon tillägger dock att de inte är några vana försäljare men 
att de håller på och lär sig. Det gäller att lära sig hantera balansen mellan att sälja och att 
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kränga. Man vill ju inte pracka på kunden en massa onödigt men man vill ju sälja. Det är 
en skör gräns men det är det vi ska bli bra på att hantera, säger Agneta. 
 
Agnetas arbetsroll har genom omregleringen förändrats på så sätt att hon nu är mer ute i 
driften. Som chef måste man vara ute bland sina medarbetare men man också kunna ta 
sig tid för analys och helt enkelt att hänga med bland allt det nya som händer och sker. 
Agneta berättar att hon ägnar en hel del tid åt att hålla koll på olika hälsosajter för att 
hänga med och få inspiration till Medstops sortiment. Hon tycker att det är väldigt roligt 
att kunna bestämma över det egna sortimentet, allt från vilka varumärken de ska sälja till 
hur mycket av varje de ska ha i lager. Ser Agneta att Medstop har många barnfamiljer 
som kunder, kan hon ta beslutet att utöka barnsortimentet. När Medstop förut var 
Apoteket AB, var de tvungna att erbjuda och sälja alla varumärken.  
 
Den största utmaningen som Agneta tycker kommit med omregleringen, är att lära sig 
och komma in i ett säljtänk och att kunna sälja utan att kränga. De möjligheter som 
omregleringen medfört, tycker Agneta är att kunna vara kvar på marknaden trots nu hård 
konkurrens. Hon ser en spänning i detta och tycker det ska bli roligt att se hur den 
närmsta tiden fortlöper. Hon tar ett exempel med två apotek som hamnade cirka 500 
meter från varandra vilket gjorde att konkurrensen naturligtvis hårdnade. På det ena 
apoteket var man duktig på att hantera detta vilket ju resulterade i många kunder medan 
man på det andra apoteket inte var lika duktiga på konkurrenshantering. Där stod man 
med utbildad personal men utan kunder. Agneta påpekar då att man måste vara bättre på 
både konkurrenstänket men också säljtänket. Det gäller för Medstop, menar Agneta, att 
också kunna hantera pressen. Det är någonting som de tidigare haft från Apoteket AB 
men hon menar att det blir spännande och en möjlighet att visa att de faktiskt kan.  
 
En problematik som Agneta känt av i och med omregleringen av Apoteket AB och den 
konkurrens det medfört, är att hennes Medstop är det enda Medstop i staden. Närmsta 
Medstop ligger 6 mil bort vilket innebär större problem vid sjukdom och så vidare. Förut 
kunde de olika apoteken låna personal av varandra men det blir ju svårt nu, menar 
Agneta.  
 
Apoteket AB har haft ett högt förtroende och ett starkt varumärke, säger Agneta, men hon 
tror inte att kunderna kommer att märka så stor skillnad, apotek som apotek. Hon tror inte 
heller att Apoteket AB kommer att förlora förtroendet bara för att det uppkommit nya 
apotek, det handlar hela tiden om kundens uppfattning och vart de väljer att handla, säger 
Agneta. Vi frågar om det kan vara så att apoteken tappar sin kärna genom att inrikta sig 
och utveckla så mycket annat än bara själva apotekskärnan. Agneta vill inte att Medstop 
ska ha samma inriktning som Boots i England utan att det personliga mötet med en 
farmaceut alltid är det viktigaste. Det gäller att hålla sig på rätt sida snöret, menar hon.  
 
Vi är nu inne på de sista frågorna som vi har att ställa till Agneta. Vi frågar först vad som 
varit det bästa med omregleringen och hon svarar snabbt att kunden får mer tillgänglighet 
till apoteken. Vi undrar vad som varit det bästa för personalen och då svarar hon att de 
ännu inte märkt så mycket men att det bästa i dagsläget är att personalen har en helt 
annan valmöjlighet än tidigare. Idag kan man söka jobb på många fler apotek, man har 



 

41 
 

inte bara Apoteket AB att välja på. När vi kommer in på det sämsta med omregleringen 
och vad Agneta tycker om detta, svarar hon att kunderna kan komma i kläm genom att de 
olika apoteken till exempel inte kan se varandras lager och problematiken med personal 
vid sjukdom och så vidare. Återigen frågar vi om hon kan koppla det hela till personalen 
och då menar Agneta att det inte finns någonting som är sämst, personalen är enbart 
vinnare.  
 
Slutligen, hur ser Agneta på apoteksmarknaden om fem år? Hon tror att det kommer att 
finnas betydligt fler apotek men att dessa kommer att vara mindre, färre anställda, kanske 
fem-tio stycken. Idag har Agnetas Medstop 22 stycken anställda, timanställda inräknade. 
Vi undrar om hon skulle vara intresserad av att arbeta inom ett så pass litet apotek och 
Agnetas svarar att hon trivs otroligt bra i dagsläget men att det vore kul att jobba kvar 
samtidigt som hon varvar det med att arbeta på ett litet apotek.  
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7.2 INTERVJU MED JOSEFIN PÅ APOTEK HJÄRTAT 
På ett stort apotek arbetar Josefin och vi får intrycket av att hon är en person som har 
lyckats och fortfarande gör det, hon får igenom det hon vill. Under intervjun pratar 
Josefin fritt och vi låter samtalet flyta på och tar upp ämnen i den ordning det passar. 
Josefin börjar med att berätta om sin karriär och jag får intrycket av att hon har klättrat 
högt och snabbt. På frågan om vad hon anser vara den största anledningen till 
omregleringen av Apoteket AB, svarar hon kort och gott ”politik”. Hon är också säker på 
att om vi inte hade bytt regering, hade omregleringen inte skett nu. Josefin tycker att det 
finns både fördelar och nackdelar med omregleringen, hon tycker att det har varit en lång 
och onödigt utdragen process och menar att det var jobbigt när de inte fick tillräckligt 
med information och inte heller kunde ha någon direktkommunikation med berörda 
parter, allting var tvunget att genom OAB, berättar hon. Apoteket AB hade redan tagit 
avstånd. Apoteket AB har varit toppstyrt och är så fortfarande men Josefin tror att det 
hela kommer ner på en personalnivå om ett tag. Hon tycker inte att omregleringen har 
påverkat henne i sin arbetsroll, jag har samma arbetsuppgifter som förut, berättar hon.  
 
Josefin tycker att apoteksmarknaden har varit i behov av en förändring, men hon menar 
samtidigt att det kunderna inte har sett, är att det faktiskt har hänt en hel del inom 
Apoteket AB men det mesta är sådant som hållits inom organisationen. Jag frågar vad 
Apotek Hjärtat vill symbolisera och Josefin svarar att de vill symbolisera samma sak som 
alla de andra apoteken, det har gått så bra för Apoteket AB att vi vill fortsätta på samma 
spår. Hon menar att det finns en medvetenhet kring hur Apotek Hjärtat vill framstå men 
att de inte riktigt vet själva hur de vill framstå, i alla fall inte just nu, säger hon.  Jag tar 
upp det faktum att det påpekas starkt för kunderna att omregleringen inte kommer att 
medföra några förändringar och att allting kommer att vara sig likt, och ställer henne 
frågan vem det egentligen är som är mest rädd för förändringar – kunden eller 
organisationen. Josefin tycker att det är en mycket bra fråga, i början var det ramaskri 
bland kunderna men nu märker de att det faktiskt inte har blivit så stor skillnad. Det finns 
de som inte märkt att vi bytt till en stor lysande neonskylt på utsidan. Organisationerna 
vill nog inte avvika från Apoteket AB:s koncept. Sverige har det bästa apoteket i världen, 
så det behöver vi inte göra så mycket åt. Vi är bäst på kontroller och har en stor kunskap, 
säger hon. 

Som Josefin tidigare berättade, har hennes arbetsroll inte förändrats mycket sedan 
omregleringen, förut skulle vi ju också gå med vinst, säger hon, konkurrensen är 
ingenting som stör. Vi har en bra butik som ligger bra till i stan och vi säljer toppen. Jag 
frågar vad det finns för utmaningar och möjligheter med att apotekarna nu också blir 
säljare i större utsträckning och hon säger att det kan vara svårt för de i 60-årsåldern som 
har arbetat länge inom Apoteket AB, för dem kan det bli svårt att nu plötsligt börja sälja. 
Det finns så många invanda mönster, men vi har arbetat med sälj ett bra tag nu. Under 
Apoteket AB:s tid, gick vi säljutbildningar och jag tror det blir fler och fler. Däremot 
aktar vi oss för att bli för påstridiga. Men visst påminner vi gärna om att köpa näsdukar 
när de köper nässpray, säger hon. Men hon tycker inte att hon ännu märkt av att 
personalpolitiken har förändrats eller att det kommit fram mer krav på henne själv. 
Josefin tycker inte heller att hon har känt av någon konkurrens gentemot andra 
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apotekskedjor eller gamla kollegor.  Jag umgås med en annan apotekschef som nu arbetar 
för en annan organisation, berättar hon, inga problem i det, vi har ju samma problem att 
handskas med och samma saker vi går igenom som chefer, däremot går vi inte in på 
detaljbudgetar och sådant som vi inte kan prata om. 

Angående förtroendefrågan, säger Josefin bara att förtroendet kanske kan komma att 
minska i och med säljtänket, det får inte bli som på Åhléns. Hon tar också Doc Morris 
som exempel, de måste profilera sig, de har ingen grund från början, inga kunder, lokaler 
eller medarbetare. När Josefin började arbeta inom apoteksbranschen, var det sagt att det 
aldrig skulle komma in skönhetskrämer på apoteken, det skulle endast vara strängt 
medicinskt utbud. Det skulle finnas krämer men utan doft.  Inget klet på mina apotek löd 
det, berättar Josefin, men apoteken har kommit väldigt långt under dessa år. Angående att 
dagligvaruhandeln nu säljer receptfria läkemedel säger hon att det är helt okej så länge de 
sköter sig.  
Det bästa som kommit ur omregleringen tycker Josefin är att slippa vissa uppgifter. Hon 
vill inte nämna vilka, men det var uppgifter som man tidigare var tvungen att göra enbart 
på grund av monopolet, uppgifter som inte gynnade varken kund eller personal, förklarar 
hon. Nu kan vi välja att inte utföra dessa uppgifter längre. Det sämsta som omregleringen 
har medfört tycker hon är den minskade kontrollen och att det blir svårare att hålla koll på 
exempelvis falska recept. Man kan inte heller beställa och boka mediciner eller se 
lagerstatus hos andra apotekskedjor, säger hon. Om fem år tror Josefin att det inte 
kommer att finnas ett apoteksmonopol men att det istället kommer att vara oligopol, att 
det kommer att finnas tre dominanta aktörer på apoteksmarknaden. Hon tror att det blir 
svårt för enskilda apotek att klara sig på marknaden. De har inte de pengar bakom sig 
som behövs. Det är enkelt för de stora bolagen med stort kapital att krossa de mindre. Jag 
tror att det blir så att de mindre öppnar där ingen annan vill vara, kanske kan de överleva 
men de stora bolagen kan jobba utan vinst, bara för att krossa det lilla enskilda. Det går 
inte att vända på utan så är det, säger hon.  
Avslutningsvis frågar jag vad Josefin tror om Apotek Hjärtats möjlighet att gå om 
Apoteket AB och hon svarar att det vore intressant, hon tror inte att det är helt omöjligt, 
vi är ju de största klusterköparna, säger hon, men vi får se vad som händer.  
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7.3 INTERVJU MED JOHANNA PÅ APOTEK HJÄRTAT 
Vi kommer till Apotek Hjärtat för att intervjua apotekschefen där, Johanna. Hon har 
arbetat några år inom apoteksbranschen, både i kundservice, som platschef och som 
kvalitets- och säkerhetsansvarig. När det skulle tillsättas chefer inför omregleringen, 
sökte hon och blev apoteksansvarig.  
 
Johanna tror att den största anledningen till omregleringen är det politiska beslutet och 
för att öka tillgängligheten. Johannas spontana uppfattning kring omregleringen är positiv 
både för henne själv och för hennes personal. De tycker det är spännande att det händer 
någonting nytt, de tycker det är roligt att de är ett av apoteken som blev utsålda och det är 
också spännande att få vara med om en ny ägare. Det blir ju ett helt nytt företag, säger 
Johanna. Vi säger att vi fått uppfattningen att Apoteket AB varit väldigt toppstyrda och vi 
frågar om Johanna anser att de fått mer frihet att bestämma på denna nivå. Hon tycker att 
det känns som att det är väldigt nära upp till ledningen och att man nu märker att saker 
och ting går fortare än förut. Man kan göra mer skillnad, säger Johanna. Med tanke på att 
detta nya bara har funnits i några månader, är det mycket saker som ska finnas på plats 
och det är viktigt att det händer saker hela tiden. Hon tycker att den gamla ledningen har 
hanterat övergången smidigt och att allting har fungerat bra. (Detta svar ändras i slutet av 
intervjun) 
 
Vi frågar om Johanna tycker att apoteksmarknaden varit i behov av en uppfräschning och 
hon säger att det kan den nog ha varit men att den kanske hade behövt det oavsett om det 
blivit till en omreglering eller inte.  Man är alltid tvungen att göra någonting, till exempel 
arbeta med kötider och så vidare. Johanna berättar att Apotek Hjärtat nu vill ta plats som 
den största privata apotekskedjan i Sverige, mycket kommer att vara samma som förut 
eftersom kunskapen, servicen och personalen är det allra viktigaste, men alla måste sticka 
ut på något sätt, säger Johanna, och vi vill vara en ledande hälsoaktör. Till oss ska man 
inte bara kunna komma när man är sjuk, vi ska vara ett apotek för alla, berättar hon 
vidare, vi vill helt enkelt inte bara vara en del i vårdkedjan. Vi ska till exempel satsa på 
ett dryckessortiment och också ha en måltidsinriktning, säger hon, och en annan 
inriktning blir också att vi inte enbart ska satsa på varor utan på en del nya tjänster också. 
Apoteket AB håller sig mer till sjukvård, men det får de klara av själva, skrattar hon. 
Johanna tycker att Apotek Hjärtat är ett företag öppet för förändringar och som tycker att 
det är kul med någonting nytt. Nu får man mer utrymme för egna förändringar och man 
får själv bestämma hur man ska exponera sitt sortiment. Johanna säger att ett koncept 
kanske inte passar överallt, man måste bli mer marknadsanpassad och se till vad folk vill 
ha. Det blir en tuffare marknad med konkurrens, då blir personalen extra viktig, säger 
Johanna, de måste vara motiverade och trivas, annars fungerar ingenting.  Nu blir 
apotekarna till säljare och vi frågar hur Johanna ställer sig till det. Hon menar att det är 
viktigt att det finns kunskap inom båda delarna, både inom det farmaceutiska och inom 
detaljhandeln. Hon tycker att det kan vara bra med denna variation och att det kanske kan 
bli lite roligare av det hela. Går man tillbaka ett antal år i tiden fick ju inte apotekarna 
knappt prata med kunderna, säger Johanna, men det är ju en stor skillnad mot idag. Idag 
blir säljet mer naturligt, tror hon, kanske speciellt för de unga som kommer in på 
apoteksmarknaden idag.  
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Vi kommer in på ämnet konkurrens och det faktum att gamla kollegor nu konkurrerar 
mot varandra, Johanna säger att man kan ha bra kontakt med varandra ändå men att 
problemet ligger i att inte längre kunna se varandras lager. Hon berättar att personalen 
innan omregleringen fick frågan om de ville fortsätta arbeta inom Apoteket AB men att 
det bara var cirka 1 % av hela personalkåren som satte sig emot en utförsäljning av 
monopolet och som ville arbeta kvar inom Apoteket AB.   
 
Johannas chefsroll har i och med omregleringen förändrats på så sätt att det innan 
handlade mycket om att förbereda, förbereda och åter förbereda och att det nu handlar om 
att anpassa sig och komma in i en helt ny organisation med ny ägare. Det för med sig 
mycket jobb och det gäller att verkligen ha koll på saker och ting, förklarar hon. Jag 
skulle lätt kunna dela upp mitt chefsarbete i innan omregleringen och efter 
omregleringen, säger hon. Den största utmaningen nu ligger i att kunna hantera att både 
vara apotekare och säljare eftersom det kanske inte är någonting naturligt för alla. 
Personalen har inte gått någon säljkurs ännu men det är förmodligen någonting som är på 
gång. Johanna säger att den största möjligheten som nu ligger framför Apotek Hjärtat, är 
att det finns möjlighet till en bredare kunskap, utbildning och en variation vilket hon 
tycker är mycket roligt.  
 
Förtroendefrågan är vårt nästa område att ta upp med Johanna och hon säger att kunderna 
ibland kan fråga om Apotek Hjärtat är det ”riktiga” apoteket men hon tror inte att 
förtroendet är någonting som kommer att minska bara för att de inte längre är Apoteket 
AB. Hon menar att förtroendet sitter i kunskapen och den finns ju kvar trots att det nu 
krävs ett säljtänk på Apotek Hjärtat. Vi har mycket bra produkter, säger hon, och det är 
bara roligt att visa upp dem och i höst kommer de få ett eget varumärke. Hon är medveten 
om att sådant kan ta tid och speciellt nu när Apotek Hjärtat också vill ersätta Apoteket 
AB i kundernas ögon och inte enbart få fram ett nytt sortiment. Johanna tycker inte att 
man tappar sin kärna enbart för att man tar in nya produkter och andra varumärken än de 
som alltid funnits, man behåller fortfarande det som var kärnan förut men man kan vinna 
mycket på att ta in annat runtomkring den kärnan. Hon påpekar dock att hon inte vill ha 
in vad som helst i företaget, till exempel inte mat, då tycker Johanna inte att 
trovärdigheten längre finns kvar, då har man gått för långt från kärnan. Men det som har 
att göra med hälsa och välbefinnande kan hon tänka sig fungera mycket bra i sortimentet, 
så länge det finns en anknytning till det företaget står för och håller på med.  
 
Det bästa som Johanna tycker har kommit ur omregleringen, är att få vara med om 
någonting nytt och spännande, det är bra för oss och det är bra för kunderna vad gäller 
exempelvis öppettider, säger hon. Det sämsta som hon tycker omregleringen har medfört, 
är att alla förut var kollegor och kände varandra, som sagt kan vi fortfarande prata med 
varandra, säger hon, men saker och ting går inte lika smidigt som förut. Förut hade vi en 
konkurrens som mer pushade oss framåt tillsammans. Om fem år tror Johanna att 
apoteksmarknaden kommer ha utökats med ett hundratal mindre apotek och hon tror att 
Apotek Hjärtat kanske kommer att ha gått om Apoteket AB i antal butiker eftersom 
Apotek AB idag har flest butiker för att ha kontroll över marknaden, som hon säger. Idag 
finns det 206 Apotek Hjärtat och de planerar att öppna fler. Slutligen kommer vi då in på 
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personalfrågan och vad som krävs för att kunna öppna och få fler Apotek Hjärtat att 
fungera och gå runt och Johanna menar att det gäller att ta reda på vad som gör 
personalen motiverad och trivs på sin arbetsplats. Det gäller att fundera över och vara 
konsekvent i vilken personalpolitik man ska använda, säger hon, vi har tagit med alla de 
bra sidorna som fanns inom Apoteket AB och försöka göra det till någonting ännu bättre 
och sätta det i nya sammanhang, förklarar Johanna. Ett exempel är friskvårdspengen som 
har fungerat bra och som Hjärtat kommer att fortsätta med. Jessica säger att man locka 
sin personal med en hög lön för att komma till jobbet och arbeta men att detta inte 
fungerar på lång sikt. Det gäller att hitta det som verkligen fungerar på riktigt för att 
personalen ska må bra och det är inte alltid det lättaste i förändringstider, säger Johanna. 
Information och kommunikation är a och o säger hon, vilket inte alltid var någonting som 
fungerade i början av denna förändring. Då fick vi ingen information, det enda vi visste 
var att vårt apotek skulle säljas men vi hade velat att det hela skulle gå snabbare. Det blev 
som ett vakuum, vi fick inte ha kontakt med andra apotek och det hela kändes mycket 
omständigt, berättar Johanna, allting skulle gå via OAB och vi fick mest gå och vänta. 
Det var en lång process som jag skulle ha velat att det gått snabbare och smidigare. 
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7.4 TELEFONINTERVJU MED ANNA PÅ APOTEK HJÄRTAT  
Vi ringer upp Anna på avtalad tid för att göra en telefonintervju. En trevlig kvinna svarar 
och hon är mycket pratglad. Anna har arbetat två år inom apoteksbranschen och känner 
sig relativt ny inom området men påpekar att hon har den medicinska kunskapen då hon i 
grund och botten är sjuksköterska och arbetat många år som detta. För flera år sedan 
var hon chef för ett hälsoprojekt och Anna menar att i och med den konkurrens som nu 
råder på apoteksmarknaden, är det enbart positivt att medarbetarna och också hon själv, 
har olika bakgrunder som kan komplettera varandra. Anna har tidigare varit 
apoteksområdeschef och omregleringschef och är nu regionchef på Apotek Hjärtat.  
 
Anna tror att den största anledningen till omregleringen är för att öka tillgängligheten för 
den enskilde kunden och också för att kunna pressa priserna på en konkurrerande 
marknad. Anna tror inte att omregleringen av Apoteket AB hade skett om vi haft en 
socialdemokratisk regering, hon tror då att monopolet hade funnits kvar. Anna ställer sig 
positiv till omregleringen och tycker att det är en utveckling för hela den stora 
apoteksmarknaden. Hon tror att Apotek Hjärtat kommer att bidra med ett utbrett 
hälsotänk och hon menar att konkurrensen som nu råder, enbart är positiv. Vi undrar om 
det faktum att läkemedel nu säljs i dagligvaruhandeln och hur hon ställer sig till det och 
Anna säger att det ju finns en lagstiftning kring läkemedelshantering så hon är inte orolig 
att någonting ska gå snett enbart för att det nu säljs i detaljhandeln. Det är bara bra att 
man gillar det man gör, säger Anna och skrattar. Hon tycker att ledningen kunde ha 
hanterat övergången smidigare och bättre än vad de gjorde, de nya organisationerna fick 
inte träffa de nya ledningarna förrän Apoteket AB redan var utsålt och informationen var 
mycket begränsad, berättar Anna. De visste lite övergripande men långt ifrån några 
detaljer. De träffade de nya ägarna efter ett tag men då enbart tillsammans med 
representanter från OAB. Anna berättar att de kände sig mycket begränsade och att detta 
kändes frustrerande. Det innebär ju mycket att starta upp helt nytt företag som Apotek 
Hjärtat faktiskt är, det är en mix av så mycket. Det var en otrolig utmaning och är 
fortfarande och det är så mycket som ska falla på plats, säger Anna. Hon beskriver det 
hela som ett lätt kaos och att utmaningen ligger i att inte visa detta utåt mot kunderna. 
Hon påpekar att medarbetarna verkligen har gjort ett bra jobb med detta. Det som 
kunderna möjligtvis har märkt av hittills är de förändrade reglerna kring läkemedel som 
har blivit snävare. Detta är egentligen ingenting som har med själva omregleringen att 
göra men det kan vara lätt för kunden att skylla på det för att vissa saker kan upplevas 
som krångligare nu, menar Anna.  
 
Stämningen bland personalen tycker Anna enbart har varit bra. Om man inte ville följa 
med i omregleringen fanns det möjlighet att arbeta kvar inom Apoteket AB men det var 
bara fem eller sex medarbetare som ville det. Hon tycker att medarbetarna på Apotek 
Hjärtat varit duktiga på att inte tappa fokus, alla har varit med och det påpekar Anna att 
hon inte säger bara för att hon ska utan för att hon faktiskt menar det. Under hennes tid 
inom apoteksmarknaden, har det skett mindre omorganiseringar tre gånger och de har 
hela tiden hamnat under nya chefer, men det är först nu vid denna omreglering som det 
känns som att de har blivit en helt egen organisation. Det känns som att vi går in i en ny 
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tid, säger Anna. I och med konkurrensen, blir detta en stor utmaning, det gäller att hålla 
fanan högt. Apotek Hjärtat har gjort medarbetarundersökningar vid ett flertal tillfällen 
och enbart fått in positiva svar och resultat. Anna säger att hon är stolt över att arbeta 
inom Apotek Hjärtat och hon tycker att medarbetarna har skött det hela mycket bra.  
 
Anna tycker att det har hänt en hel del inom Apoteket AB de senaste åren och hon har en 
känsla av att företaget har utvecklats speciellt de sista tio åren, ur kundsynpunkt tycker 
hon att det till exempel har hänt en hel del med sortimentet. Det Anna påpekar är att 
Apoteket AB har varit mycket styrt och hon berättar att när hon kom från att arbeta som 
sjuksköterska till att arbeta inom Apoteket AB, märkte en stor skillnad gällande regler 
och rutiner och att det nästan blev för mycket av det. Det kändes som alla hade hamnat i 
sina fyrkantiga rutor. Självklart måste man kunna garantera säkerhet och trygghet när det 
gäller läkemedel men hon menar att man inte behöver kontrollera onödigt mycket. Allt 
gick i sina gamla hjulspår och Anna menar att det var begränsande och att det idag känns 
mer naturligt att komma med nytänk in i Apotek Hjärtat. För att ta en plats på 
apoteksmarknaden ska Apotek Hjärtat möta kunden på bästa sätt, kunderna ska känna att 
de får den bästa servicen och det där lilla extra. Anna säger att kompetensen finns för att 
göra detta och hon tror att tillgängligheten kommer att öka och de kommer också att 
syssla med rådgivning på Apotek Hjärtat för att tillfredsställa sina kunder. Idag finns det 
207 stycken Apotek Hjärtat runtom i landet men det kommer att öppnas fler, inom en 
femårsperiod tror Anna att det kommer att ha öppnats ett hundratal till. Apotek Hjärtat 
vill bli marknadsledande och hålla bra priser. En nisch som de kommer att göra är 
hälsocoachning och hudvårdsanalyser. Det är också viktigt, menar Anna, att mitt i allt 
detta, inte tappa bort den farmaceutiska kunskapen och kompetensen. Kanske kan det 
vara en självklarhet men det är mycket viktigt säger hon. Den marknadsföring Apotek 
Hjärtat går ut med, är baserad på denna kunskap och kunderna ska känna en trygghet i att 
personalen är välutbildad. Anna påpekar att hon inte vill att kärnan ska försvinna, det hela 
ska inte resultera i en massa ”misch masch” som hon uttrycker det. Men kanske är det 
svårt att dra en gräns, säger Annika, man kanske inte alltid vet var gränsen går. Hon tror 
att alla apotek kommer att behöva göra en sortimentsinventering för att fungera på 
marknaden. Man kommer att behöva ändra på vissa varor i utbudet och ta in nya 
varumärken men det viktigaste är att allt faktiskt går genom kvalitets- och 
säkerhetskontroller. Tryggheten i detta får aldrig försvinna, menar Anna. 
 
Vi kommer in på det faktum att apotekarna nu också ska bli säljare och Anna menar att 
det är viktigt att Apotek Hjärtat står för en god kunskap. Man får aldrig tappa bort 
grunden som är att möta kunderna utifrån deras behov. Det kundbemötande som Apotek 
Hjärtat arbetar med är att se helheten i kunden, vilket kan vara en utmaning. Man vill ju 
få kunden att köpa sina värktabletter och nässpray på Apotek Hjärtat och inte på ICA, 
menar Anna. Vi måste jobba med en merförsäljning och tanken är att personalen så 
småningom ska få coachas i rätt säljtänk, berättar hon. Att inte kränga är en utmaning 
men hon ser ingen risk i det, hon tror det kommer att gå väldigt långt till dess. Anna är 
övertygad om att Apotek Hjärtat inte kommer att tappa fokus, vi är otroligt duktiga på det 
vi gör, säger hon.  
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Angående förtroendefrågan tror Anna att Apotek Hjärtat kommer att få ett lika högt 
förtroende som Apoteket AB har haft. Vi bygger ju på de grunderna som fanns inom 
Apoteket AB, menar hon, det vi gör nu är ju inte någonting helt nytt och vi har ju tagit till 
oss det som varit bra och fungerat förut. Det gäller att bli en av de största aktörerna och 
der gäller att hitta den bästa personalen. Jag både tror och hoppas att vi kommer att göra 
det, säger Anna.  
 
Det bästa som kommit ur omregleringen av Apoteket AB tycker Anna är den positiva 
utvecklingen av hela apoteksmarknaden och att man har chans att göra någonting ännu 
bättre än förut. Hon menar också att tillgängligheten för kunden är en mycket bra och 
viktig sak som kommit ut omregleringen. Vi frågar om det sämsta som den bidragit med 
och Anna säger att hon inte kan se någonting dåligt alls. Efter en stunds funderande säger 
hon att det enda negativa kanske kan vara att de inte riktigt landat ännu och att finns vissa 
svårigheter med de nya lagstiftningarna kring läkemedel och hur utbytespreparat men 
påpekar också att det är någonting som hon inte är insatt i.  
 
Samtalet närmar sig slutet och Anna säger att de egna initiativen blivit större och att 
Apotek Hjärtat inte känner sig begränsade i vad de får och inte får göra. Hon känner att 
handlingsutrymmet förut var mycket begränsat men att det nu finns helt andra 
möjligheter. Som chef gäller det att arbeta tillsammans med sin personal och man har 
idag ett ansvar för både personal, ekonomi och kvalitet. Tillsammans kan man idag jobba 
för att utveckla sitt lokala apotek och man kan i relativt stor utsträckning anpassa och 
bestämma över sitt eget sortiment. Vi frågar slutligen hur Anna tror att 
apoteksmarknaden kommer se ut om fem år och hon tror att det kommer att finnas helt 
andra möjligheter att kunna avancera. Man kommer att kunna jobba med det man vill och 
det kommer öppnas upp nya karriärmöjligheter. Det finns ju så många fler aktörer att 
välja mellan och det finns en utvecklingsmöjlighet för alla personalgrupper. Det kommer 
också att finnas en betydligt större möjlighet att starta upp någonting eget. Anna tror inte 
att det kommer att finnas så många enskilda apotek utan många fler fast med färre 
medarbetare på varje apotek, max femton medarbetare på varje apotek, tror Anna.  
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7.5 INTERVJU MED GUDRUN PÅ KRONANS DROGHANDEL 
Vi beger oss mot vårdcentralen där Kronans Droghandel ligger, idag ska vi träffa 
apotekschefen, Gudrun. Hon har varit apotekschef där sedan den 1 januari 2009, innan 
dess var hon runt lite överallt, som hon själv säger. Gudrun arbetar på ett litet apotek 
med 3 anställda. Hon benämner sina medarbetare vid namn och i det lilla lunchrummet 
hänger det en glad och gemytlig bild på den nya ledningen och vi gör reflektionen att 
detta är ett litet apotek. 
 
Som ledare beskriver sig Gudrun som en som vill att man ska arbeta tillsammans, en 
samarbetsledare. Vi frågar om hennes ledarstil har förändrats i och med omregleringen 
men hon säger att man inte kan förändra sin ledarstil för då skulle hon inte längre vara sig 
själv. Man är likadan i sitt ledarskap oavsett om det handlar om en omreglering eller 
någonting annat. Hela laget måste vara med för att någonting ska kunna fungera. Gudrun 
jämför det hela med fotboll, det hjälper inte om vissa av spelarna är med och springer, det 
är ett lagspel som kräver engagemang av alla annars kan man likaväl gå hem. Hon ser 
både positivt och negativt på omregleringen som skett. Det positiva är den konkurrens 
som kommit ur den och att saker och ting inte längre är så likformiga. Det negativa hon 
kan se är att kunderna drabbas och att alla inte förstår att det har hänt någonting och att 
Kronans Droghandel nu är ett nytt företag. Hon ser också ett problem i att man inte 
längre kan se varandras lager och veta vad som finns att tillgå hos de andra 
apotekskedjorna. Nu är varje apotekskedja helt eget och det medför nya situationer att 
handskas med och klara av, säger Gudrun. Det gäller att vara servicemänniskor men att 
inte gå till överdrift med det heller. Det gäller att veta var gränsen mellan ansvaret för 
kunden och vårt eget ansvar går, menar hon.  
 
Från att ha arbetat inom ett storföretag med 10 000 anställda till att gå till ett litet med 
3000 anställda, är naturligtvis en omställning för personalen, säger Gudrun, men 
samtidigt har det skapats en närhet som inte funnits tidigare och det är alltid fint med 
närhet. Det som kan upplevas som ett problem är att man förut kunde få mer hjälp vid 
sjukdom, berättar Gudrun, nu finns det inga Kronans Droghandel i närheten och det är ett 
problem som man måste lära sig att hantera. Vi känner också av att organisationen har 
blivit plattare, säger hon. Det är inte längre så toppstyrt som det var inom Apoteket AB. 
Skillnaden är att mellanleden inte längre är så stora. En viktig roll har den som har 
läkemedelsansvar på företaget och det behöver inte alltid vara chefen på plats, men i 
Gudruns fall är det hon som har läkemedelsansvaret på sitt apotek. Hon har ansvar för 
säkerhet och kvalitet vilket hon påpekar är en mycket viktig roll. Hon menar att hon har 
ett dubbelt ledarskap, dels att ha ett stort ansvar för kvalitet och säkerhet men också att 
stå på chefskapet som innehåller semesterplanering, arbetstider och personalfrågor.  
 
Även om Gudrun har en uppfattning kring omregleringen och vad hon tycker om den, 
anser hon att den frågan egentligen är för tidigt väckt. Det känns som att vi är mitt i den, 
säger hon, fortfarande har vi de gamla datasystemen från Apoteket AB kvar eftersom vi 
fortfarande inte fått tillstånd från läkemedelsverket att arbeta med nya system. Så än så 
länge känner vi inte riktigt av förändringen, berättar Gudrun. Vi har fortfarande inte 
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hunnit bli olika varandra, säger hon och vi frågar om det är någonting som de strävar 
efter att bli. Hon säger att de kanske inte vill bli så olika trots allt eftersom grunden ligger 
i läkemedel och att den skillnad som man kan jobba med är mer inriktat på hur man 
bemöter kunden. Gudruns Kronans Droghandels fokusområde ligger av naturliga skäl på 
att satsa på de sjuka, då apoteket ligger på en vårdcentral. Det gäller att ta hand om dessa 
människor, säger hon.  
 
Alla marknader måste förändras, menar Gudrun. Staten har på senare tid ställt högre och 
högre krav på bland annat vinster, men vi har varit måna om att detta inte ska synas ut till 
kund. Det får inte bli upp och nerpåvända världen, säger hon. Kunderna måste känna en 
trygghet, de flesta som kommer hit är sjuka och de måste få ha det bra helt enkelt, det är 
skillnad på dem som är friska och som kanske går in på ett apotek i stan för att handla 
tuggummi, säger Gudrun. Men de flesta av de Kronans Droghandel apotek i Sverige 
ligger i anslutning till en vårdcentral och då måste man ta hand om sina kunder på ett 
annat plan.  
 
Vi kommer in på konkurrensen som uppstått i och med omregleringen och Gudrun säger 
att hon väljer att se på detta utifrån två olika perspektiv, det ena är utifrån 
arbetsgivarperspektivet och då säger hon att det är bra eftersom hon kan locka till sig den 
personal som hon vill, jag kan locka med roliga arbetsuppgifter och med olika morötter 
helt enkelt, säger hon. Det andra perspektivet hon väljer att se konkurrensen utifrån är en 
anställds perspektiv och då säger hon att det kan vara så att personalen sticker åt olika 
håll, det är roligt att kunna välja men blir jag ensam kvar, ställer sig Gudrun frågan. Kan 
jag vara ensam eller måste jag tvingas stänga mitt apotek? Det är sådana tankar som far 
runt i huvudet. Men självklart tycker jag att det är roligt att nu kunna välja det apotek som 
passar och vart man själv känner att man passar in, inom vilken nisch man vill arbeta, 
säger Gudrun. Vi undrar hur säljtänket fungerar på Kronans Droghandel och Gudrun 
förklarar att personalen nu är mer aktiva i och med en del nya produkter. Det ställs ju 
krav på oss, vi måste ju dra ihop till våra löner men det har vi ju behövt göra förut också 
så den förändringen är ju egentligen redan gjord, menar hon. På Kronans Droghandel har 
personalen gått säljkurser så Gudrun tycker att de varit beredda på det som händer nu. Vi 
kommer in på utländska apotek som nischar sig mycket på mat och dryck och om hon 
anser att kärnan kanske försvinner från själva apoteket i och med det men Gudrun tycker 
att oavsett vilka produkter man säljer på ett apotek, så är man fortfarande inne i sin 
arbetsroll på apoteket. Hon menar att huvudsaken är att det finns en trygghet i det man 
gör och det man förmedlar till kunden oavsett vad man säljer. Vi frågar vad hon anser om 
att dagligvaruhandeln nu säljer receptfria läkemedel och även detta ställer sig Gudrun 
relativt fritt till, hon tycker att alla som säljer läkemedel är hennes kollegor på ett eller 
annat sätt. Dock påpekar hon att hon kan bli irriterad på vissa butiker som lägger fram 
läkemedel alldeles synligt vid kassan så att vem som helst kan nå och köpa det. Det är 
osmakligt, tycker hon. Där går gränsen för etiken, det finns så många unga tjejer som 
skadat sig själva och till och med tagit livet av sig efter att ha ätit tabletter som nu säljs så 
öppet. Det skär i bröstet, säger Gudrun. Men visst, fortsätter hon, många butiker sköter 
det hela snyggt också. Frågan är bara hur kommunerna har klarat av det hela, det är ju de 
som har ansvaret för kontrollerna av de butiker som säljer läkemedel och hanterar detta 
på ett bra sätt, förklarar hon.  
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Gudrun tycker att omregleringen har hanterats bra, hon säger att de fick mycket 
information vilket är viktigt. Hon tycker också att den omorganisationsorganisation 
(OAB) som bildades gjorde ett mycket bra jobb. Angående personalpolitiken på Kronans 
Droghandel vet Gudrun inte om den kommer att förändras nämnvärt, den har i alla fall 
inte gjort det ännu, säger hon. Det enda som Gudrun kan komma på har förändrats något 
är måttet på heltid, det har gått 37,5 timmar per vecka till 40 timmar per vecka. Dock tror 
inte Gudrun att detta har med själva omregleringen att göra, men det är i alla fall vad som 
sägs, det är lätt att skylla på den, menar hon.  
Det allra bästa som Gudrun tycker har kommit ur omregleringen av Apoteket AB, är att 
inte längre arbeta i ett storföretag. Hanterbarheten på ett företag med 10 000 anställda är 
inte alltid så självklar, säger hon. Hon berättar att hon förut hade bra samarbete och 
informationsutbyte med två kontakter uppåt i storföretaget men att det nu enbart finns två 
kontakter uppåt så det gör det hela lättare att hålla kolla på alla och få ett bra samarbete 
genom hela organisationen inte endast i några led. Det sämsta med omregleringen tycker 
Gudrun däremot är den minskade möjligheten till ett gott personalsamarbete 
organisationerna emellan. Det kan ibland kännas ensamt. Visst är det bra med 
konkurrens, men kanske bara till den dag då man blir ensam. Vi frågar hur hon ser på 
konkurrensen personalen emellan och att man faktiskt nu konkurrerar med personer som 
förut var ens medarbetare. Gudrun säger att de fortfarande kan diskutera olika saker med 
varandra trots att de jobbar inom konkurrerande organisationer, det gäller att hitta andra 
samarbetsformer och att lära sig att diskutera mer allmänt, det är ofrånkomligt, menar 
hon. Men hon tycker det är skönt att de inte släpper kontakten med varandra totalt. 
 
När vi frågar Gudrun vad hon tror om apoteksmarknaden om fem år, säger hon att hon 
tror på normalfördelningskurvan. Hon tror att man måste kunna testa sina kunskaper och 
kanske att det kommer komma fram fler apotek men att man snabbt ser vilka som 
överlever och inte. Det kan inte finnas hur många apotek som helst enbart för att 
möjligheten finns att starta upp ett. Hon tror att variationen kommer att vara större i större 
städer än i de små. Gudrun tror på kedjedriften, hon tror inte det fungerar med enskilda 
apotek, med undantag från Apoteksgruppen som ju har många enskilda apotek men 
samtidigt arbetar tillsammans. Gör man inte det om man är ett litet, enskilt apotek tror 
hon att man är chanslös på en konkurrerande marknad. Det måste stå ett stort bolag 
bakom, säger Gudrun, annars fungerar det inte.  
 
Avslutningsvis berättar Gudrun att hon känt på sig att denna omreglering skulle komma 
förr eller senare, hon har levt med en tro på det i nästan tio år. Det har under de åren 
förekommit många utredningar kring monopolet så hon blev inte förvånad när beslutet 
fattades. Vi frågar hur hon arbetade med sin personal under den första tiden under 
förändringen och hon berättar att det hölls veckomöten, telefonmöten och andra typer av 
möten då alla var samlade. När beslutet väl kom hade de köpt champagne för att fira. Der 
gäller att gilla läget, säger Gudrun. Vad skulle hända om jag sa att detta aldrig kommer 
att fungera och att jag inte tror på det jag jobbar med? Då hade jag inte gjort ett bra jobb. 
Det gäller att ha en kommunikation som fungerar och jag tycker att vi var väl förberedda 
på omregleringen genom det och eftersom vi gjort ett bra förarbete och ställt in oss på 
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vad som skulle hända, så gott det gick. Gudrun hoppas att hon gett oss en bild av hur 
komplex denna omreglering är och det är någonting som fortfarande pågår.  
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7.6 INTERVJU MED REGINA PÅ APOTEKET AB 
Vi åker till sjukhuset och Apoteket AB för att träffa och få ett samtal med apotekschefen 
Regina, en kvinna som pratade öppet om sina erfarenheter och upplevelser kring sitt 
arbete och omregleringen av Apoteket AB. Hon berättar att hon arbetat inom 
apoteksmarknaden sedan 1973 och varit apotekschef sedan 1996. Det är ett par år alltså, 
konstaterar hon. Som chef på Apoteket AB på sjukhuset, där det arbetar 22 stycken 
anställda, började hon för två månader sedan.  
 
Som ledare beskriver sig Regina tydlig och hon berättar att det genomförts många 
medarbetarundersökningar där hon fått mycket höga betyg och det har kommit fram 
åsikter om att hon har ett humant tänk i sitt ledarskap samtidigt som hon uppfattas som 
rak och tuff när det väl gäller. Hon påpekar starkt att hon aktar sig noga för att vara 
kompis med någon i sin personalkår då detta kan skapa avundsjuka och skvaller bland de 
övriga. Hon menar att hon kan hamna i en situation där hon tvingas ta tuffa beslut såsom 
att avskeda någon och då vill hon undvika att ha varit kompis med den personen. Det 
skapar bara problem menar hon. Vidare berättar Regina att hon håller starkt på sin 
chefsroll även om hon tycker att hon är social med sina medarbetare. Det går att prata 
barnbarn och gardiner, säger Regina, bara man håller det på en lagom nivå. När vi frågar 
om hennes ledarstil har förändrats i och med omregleringen och den konkurrens som nu 
uppkommit, svarar hon att man naturligtvis tänker mer på konkurrensen och man tvingas 
tänka mer på att rädda sitt eget skinn, som hon uttrycker det. Självklart vill Apoteket AB 
slå Hjärtat och Medstop. Regina menar att man fått en mer tydlig syn på vad konkurrens 
innebär även om man haft tänket förut från exempelvis H&M där det säljs schampo och 
plåster, men hon menar att man idag tvingas agera tuffare för att klara sig.  
 
Regina har alltid tyckt att Apoteket AB varit ett bra företag som varit bra på att anpassa 
sig. Det enda felet, som Regina tycker, är den stand-still-period som pågått fram till i 
mars i år då den upphörde och Apoteket AB kunde börja ta fram sitt eget och börja jobba 
med sina egna varumärken. Under stand-still-perioden gjorde de ingen reklam för sig 
själva och Regina anser att detta var av lojalitet, hon menar att företaget nu kan ta 
ställning i betydligt större utsträckning. Naturligtvis måste Apoteket AB ta hem vissa 
varumärken och produkter men idag kan man anpassa det mer efter apotekets storlek och 
behov. Hon tar som exempel sitt eget apotek där vi besöker henne och det faktum att det 
faktiskt ligger inne på ett sjukhus. I och med detta kan just det apoteket välja att ta hem 
vissa produkter som läkarna rekommenderat en viss patient. De kan ta mer egna beslut. 
Vi frågar om Regina känner sig mer fri inom organisationen idag än innan omregleringen 
och hon säger då att alla företag har en policy att följa, vissa grejer måste man helt enkelt 
göra, till exempel följa de kärnvärden som företaget står för, i Apoteket AB:s fall, ärlig 
och modig. Hon påpekar att det är viktigt att följa policyn för företaget men att det 
faktiskt är upp till en själv om man vågar testa ramarna och hon säger att ingen hittills har 
sagt någonting om att hon själv har testat ramarna något ibland. Hon tycker att 
kommunikationen fungerar bra både uppåt och neråt i organisationen och hon menar att 
det är viktigt att man tar upp frågor om man har några.  
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Regina berättar att kunderna ibland upplever det som ett problem att Apoteket AB inte 
kan se vad de andra apotekskedjorna har i lager. Dock säger hon att det är viktigt att inte 
sätta kunden på pottkanten enbart för att apoteksmarknaden blivit en konkurrensmarknad, 
och att det faktiskt har hänt att hon har ringt till ett Medstopapotek när det har krisat. 
Kunden måste alltid komma först. Vi pratar vidare om sortiment och varumärken och 
Regina tror att det kommer att utökas hos alla apotekskedjor och att man värnar mycket 
om sitt eget. Hon tror att kunderna på Apoteket AB kommer att se de största 
förändringarna i de produkter som kan kopplas till egenvård. Där kommer det till 
exempel att göras mer reklam än tidigare. Hon menar att Apoteket AB:s kärna ligger i 
egen- och hälsovården, och anser därför inte att företaget kommer att tappa sin kärna. Det 
nya som Apoteket AB erbjuder är en så kallad hälsokoll och Regina säger att det känns 
mycket bra att fokusera på att kunna rekommendera sina kunder hur man kan leva ett 
sunt liv och få ett hälsosammare leverne. Hon tror att alla apotek kommer att hitta nya 
nischer och att mycket kommer att vara fokuserat på just hälsa. Men det får tiden utvisa, 
säger hon.  
 
Vi kommer in på ämnet förtroende och Regina berättar att Apoteket AB ligger som 
nummer två i undersökningar kring kunders förtroende, på plats nummer ett ligger IKEA. 
Hon säger att Apoteket AB ju inte tar in några produkter som inte är kvalitets- eller 
säkerhetstestade, och det är någonting som de givetvis inte kommer att släppa. Hon säger 
också att hon kan uppfatta det lite som att de andra apoteken rider en aning på det som 
Apoteket AB har byggt upp under en massa år. Men trots detta får vi inte vara för kaxiga 
och tror att de andra apoteken aldrig kommer att kunna gå om oss i förtroendefrågan, 
menar Regina. Det har hänt mycket de senaste tio åren inom Apoteket AB, berättar 
Regina, apoteken har byggts om så att de ser ut som riktiga affärer i större utsträckning, 
det gamla och tråkiga har tvättats bort med tiden och hon ser fram emot att fräscha upp 
sitt eget apotek ännu mer, hon vill få bort stämpeln av ett tråkigt, statligt monopol. 
Regina ser fram emot en helt ny, fräsch affär. Hon säger att den vita rocken som 
apotekarna har på sig är någonting som inger ett förtroende men att kunderna idag kanske 
inte tänker så mycket på vilken apotekskedja de går in i för att handla. Dock tror hon att 
det kan ligga vissa politiska åsikter bakom hos vissa, de som är insatta i politiken. Är man 
för privatägande, går man till ett sådant apotek medan om man är för ett monopol besöker 
man Apoteket AB för att visa sina åsikter.  
 
Vi kommer in på personalfrågan och Regina säger att det idag kan vara tuffare att sälja 
med tanke på att det kanske ligger någonting fult i det, men hon ställer sig å andra sidan 
frågan varför det skulle vara mer fult att köpa sitt schampo på Apoteket AB som på H&M 
eller på Kicks? Det är faktiskt inte så att vi prackar på någon kund läkemedel, tillägger 
hon. Men hon förstår också att det en fin linje mellan merförsäljning och att kränga. Vår 
tanke är naturligtvis inte att kränga men självklart vill vi att kunden ska köpa sitt 
schampo hos oss, säger hon. Hon tror inte att det höga förtroendet kommer att minska 
enbart på grund av en merförsäljning, det finns så mycket kunskap och det gäller att hitta 
balansen som fungerar för organisationen. Det här med merförsäljning kan faktiskt vara 
någonting som räddar kunden i vissa fall, säger hon, har man torr hud kanske man är i 
behov av fler produkter än bara en. Då kommer vi med förslag på vad man kan köpa för 
att få den bästa vården. Vi frågar hur personalen har hanterat förändringen och det faktum 



 

56 
 

att de fått nya roller på marknaden, och Regina berättar att det varit som alltid vid en 
förändring, en period av osäkerhet och ovisshet i början eftersom det tog tid innan 
beslutet om en omreglering fattades och eftersom informationen tog tid att nå fram med. 
De allra flesta i personalen blev lättade och glada när de visste hur det låg till och de 
beskrev det som att vara på fast mark igen.  
 
Det bästa som kommit ur omregleringen tycker Regina är att de nu är obundna mot 
fabrikanterna, det finns inget tvång att ha vissa produkter i sortimentet och det finns en 
större frihet att agera. Det sämsta däremot tycker hon är att kunderna kan bli lidande i 
vissa fall eftersom man nu inte frikostigt kan skicka dem till sina konkurrenter. Det blir 
ett dilemma som är svårlöst, säger hon. Om fem år tror Regina att apoteksmarknaden har 
stabiliserat sig, hon tror att det kommer att finnas många apotek men hon ställer sig 
samtidigt frågan om hur många som kommer att överleva? Hur kommer det att se ut på 
glesbygden? Vem vill öppna ett apotek där det bara bor ett fåtal invånare, man vill ju 
öppna i de bästa områdena men kanske gör det i sin tur att det blir en överetablering där, 
säger Regina. Om det skulle vara så att Apoteket AB inte längre kommer att ha flest 
apotek på marknaden, måste man lära sig att anpassa sig efter det, men hon har svårt att 
se att företaget inte skulle överleva, det är ju faktiskt vi som byggt upp allt och kört hårt 
under många år, säger hon. Personalen kan så otroligt mycket, det är ju ingenting nytt de 
sysslar med direkt. Med detta som utgångspunkt är strategin för Apoteket AB att vara den 
största ägaren av apotek även i framtiden. Den VD som suttit nu, Stefan Carlsson, tycker 
Regina har varit suverän och mycket stabil och pålitlig. Eftersom vi nu får en ny styrelse, 
blir det naturligt att VD:n försvinner med den gamla styrelsen, så anledningen till att han 
ska sluta har ingenting att göra med att han skulle ha misskött sig, påpekar hon. Hon 
säger att hon tror att det finns olika typer av ledarskap och det gäller att ha rätt person på 
rätt fas i ett företag. Kanske har den gamla VD:n gjort sitt i det gamla företaget men 
passar inte för de faser som nu kommer i den nya organisationen. Regina tycker själv att 
det skulle vara tråkigt att sitta som chef i en organisation där det inte händer någonting 
nytt, man vill hela tiden att saker ska utvecklas och att det rullar på framåt, säger hon.  
 
Vi kommer in på att dagligvaruhandeln nu säljer receptfria läkemedel och vad Regina 
anser om det, hon har starkt reagerat på en butik som hon tycker har misskött detta då de 
inför helgen slänger upp värktabletter vid kassan så att vem som helst kan nå dem. 
Regina funderar på att göra en anmälan då hon tycker att det är mycket olämpligt att 
hantera läkemedel och försäljning av dessa på ett sådant sätt som butiken gör. Hon säger 
att om det finns bra personal med kunskap så kan det överlag säkert fungera att sälja 
läkemedel i andra butiker, men då krävs det verkligen att de kan sin sak. Hon säger också 
att det kan vara så att förtroendet för de riktiga apoteken kan sänkas eller höjas i och med 
försäljning i dagligvaruhandeln, detta beror helt på hur personalen där agerar. Alla vill ju 
bli bäst och tjäna pengar, säger Regina, det gäller att vara seriös utan att för den sakens 
skull bli tråkig. Jag menar, läkarna har ju faktiskt inte förlorat sitt förtroende eller 
anseende enbart för att det uppkommit privata vårdcentraler. Regina funderar vidare och 
medger att det kan vara så att läkare kanske förlorat status snarare än förtroende. Detta 
tror hon kan bero på att betydligt fler studerar på högre nivå idag, inte enbart de som läser 
till läkare. Vi lever i ett mer jämställt samhälle där man inte bara har förtroende för läkare 
utan också för dataprogrammerare, säger hon. Till slut frågar vi varför hon tror att det 
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sitter så många kvinnor i mellanchefsposition inom apoteken och hon förklarar att inom 
hela det tidigare Apoteket AB, har det arbetat mest kvinnor vilket ju gjort det naturligt att 
nu vissa av dessa också blivit mellanchefer. Idag är inte heller kraven på att man måste 
vara farmaceut för att bli chef så stora, utan man pratar mer om och lägger större vikt vid 
vilket typ av ledarskap man för och hur man arbetar med sin personal.    
 
 



 

58 
 

7.7 INTERVJU MED VERA PÅ APOTEKET AB SHOP 
Vi kommer till Apoteket AB:s Shop, där vi hade bokat tid för intervju med apotekschefen 
Vera. Hon har arbetat som apotekschef sedan Apoteket Shop öppnade år 2006 och inom 
apoteksmarknaden har hon arbetat sedan 1999. Det finns ett fyrtiotal Apoteket AB 
Shopar i Sverige, det är få tycker Vera, men samtidigt roligt. Shoparna öppnades för att 
öka tillgängligheten, det var därför den satsningen gjordes. 
 
Den största anledningen till omregleringen är enligt Vera att det är ett politiskt beslut, det 
är det som har blivit bestämt och helt enkelt det som ägarna vill. Så det är en självklarhet 
nu, säger hon. Omregleringen har påverkat henne på så sätt att det har blivit en helt ny 
marknad men hon tycker samtidigt att det är för tidigt att svara på eller egentligen kunna 
säga någonting om ännu. Apoteket AB har blivit ett mycket mindre företag och man 
märker att stödfunktionerna har minskat betydligt. De personer man förut kunde prata 
med, finns inte längre att prata med, berättar Vera. Dock påpekar hon att de inte märker 
av det så mycket på just hennes apotek. Vi frågar om hon har märkt av om det ställs 
andra krav nu och hon berättar att de apotek som förut varit shopar tidigare varit en egen 
”organisation”, eller i alla fall en underorganisation inom Apoteket AB. Förut var 
skillnaden mellan vanliga Apoteket AB och Apoteket Shop att Shoparna inte haft 
recepthantering men nu finns den skillnaden inte längre kvar. Alla apotek måste nu ha 
recepthantering, berättar Vera. Hennes apotek har det nu men inte i så stor utsträckning. 
Vi blir nyfikna på om hon tror att shoparna kommer att finnas kvar men det kan hon inte 
svara på. 
 
Veras arbetsroll har inte förändrats nämnvärt i och med omregleringen, tycker hon, den 
enda skillnaden om man ska prata arbetsroller är väl att det finns fler tjänster att söka 
idag, säger hon, men hon påpekar att hon trivs bra med sitt jobb och inte letar efter nytt i 
dagsläget. Hon vill inte uttala sig om de svårigheter och utmaningar som finns med att 
apotekarna nu också blir säljare, hon säger att det är svårt för henne att ha en åsikt kring 
det eftersom de är farmaceuter. Hon känner inte att hennes apotek har märkt av 
konkurrensen och hon tror inte heller att förtroendet för Apoteket AB kommer att 
försvinna i och med att det nu finns andra apotek på marknaden. Genom att behålla sin 
plats på denna marknad kommer Apoteket AB arbeta med att fortfarande bli tagna som 
ett seriöst företag med höga kvalitetskrav, det är ingenting som vi kommer att rucka på, 
säger hon. Kvalitet och säkerhet måste alltid gå först. Hon tror inte att det finns någon 
risk att kvaliteten kommer att minska utan snarare att de kommer att arbeta ännu hårdare 
med det. Det handlar inte bara om kvaliteten på mediciner utan på allt vi erbjuder 
kunden, såsom hudvård och hälsa också. Det måste finnas en trygghet när man jobbar i 
att det man jobbar med är bra och håller kvalitet, påpekar Vera. Vi har ju faktiskt haft 
konkurrens på en del av sortimentet redan innan omregleringen skedde, menar hon. 
 
I sortimentet som Apoteket AB erbjuder, kommer det att göras en del förändringar, till 
exempel kan kunderna få göra en hälsokoll vilket är helt nytt. Hälsokollen kommer inte 
att finnas på alla apotek, till exempel inte här, berättar Vera, och det beror på att lokalen 
är för liten. Hon berättar också om den stand-still-period som var förut, då Apoteket AB 
var tvungna att ligga lågt några månader för att de andra apotekskedjorna skulle få lite tid 
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att hinna ta en plats på marknaden. Vi undrar hur hon ser på förtroende och hon säger att 
det är svårt att svara på om de andra apotekskedjorna kommer att kunna nå ett lika högt 
förtroende som Apoteket AB har, men att Apoteket AB ju har ett så pass starkt inarbetat 
varumärke hos kunderna. Hon säger att hon inte ännu ser någon större skillnad mellan de 
olika apoteken.   
 
Vi frågar Vera vad hon tycker är det bästa som kommit ur omregleringen och hon säger 
att det är friheten att kunna välja, både för kunder och för personal. Man kan se vilket 
företag som passar just mig bäst, tidigare har det ju inte funnits något alternativ för 
någon, varken kund eller personal, menar Vera. Det sämsta med omregleringen säger hon 
först att hon inte kan svara på men sedan säger hon att det är att Apoteket AB var de som 
fick ta på sig att ge mycket information till de andra inblandade. En annan negativ aspekt 
menar Vera, är också att kunderna inte alltid förstår vad förändringen innebär och också 
stand-still-perioden som rådde förut.  
 
Vi säger att vi har fått intrycket av att Apoteket AB är väldigt toppstyrt, och frågar Vera 
om det är någonting som hon håller med om. Hon svarar att Apoteket AB är en kedja som 
ska arbeta med att jobba ut ett varumärke och att det då är viktigt med ett helhetsintryck. 
Hon säger att hon både har haft och har superbra chefer som hon har ett högt förtroende 
för, de tar input och output och lyssnar på vad medarbetarna tycker, berättar hon. Vera 
hade inte velat tillhöra en av organisationerna som blev uppköpta, men hon säger att det 
ändå var någonting som man var tvungen att ställa in sig på eftersom det ju hade kunnat 
bli så. Idag är hon nöjd och tycker Apoteket AB är ett väl fungerande företag med en stor 
kompetensmix.   
 
Vera tycker det är svårt att svara på hur apoteksmarknaden ser ut om fem år, men hon tror 
att vi kommer att se större skillnader apoteken emellan.  Just nu är ingenting annorlunda 
utan hon tycker att de nya organisationerna än så länge följer det som Apoteket AB har 
gjort och jobbat med hela tiden. Hon tror att vissa av apoteken kommer att gå åt det hållet 
att nischa sig på olika varumärken och sortiment. Vi närmar oss lite Boots i England, 
säger Vera, jag tror apoteksmarknaden behöver ta in lite nya produkter men jag tror inte 
att vi tappar kärnan för det. Det är enbart roligt med nya produkter.  
 
Som ledare anser sig Vera vara en som tycker det otroligt viktigt att informera, informera 
och informera. Personalen har under omregleringen kunnat komma på samtal för att prata 
om oro och osäkerheten kring sin situation. Det är viktigt, tycker Vera, att alla apotek 
verkligen informerar och förbereder när det händer någonting sådant här, det är en stor 
grej som har skett, speciellt för all personal som hamnat mitt i det. Det är viktigt att 
lyssna på hur de känner inför det. Det är viktigt att kunna prata öppet om alla möjliga 
scenarion innan man riktigt vet vad som ska hända. På Veras apotek finns det tre 
anställda, ibland kan hon tycka att det är för lite och kan vara tufft med öppettider och 
liknande men det finns hjälp att få. Annars trivs hon i att arbeta i en så liten grupp. Ingen 
från Veras arbetsgrupp valde att gå över och arbeta inom en annan organisation, men 
Vera tror att vi kanske kommer att få se mer flytt framöver emellan företagen. 
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Avslutningsvis frågar vi hur det känns att snart få en ny VD och Vera svarar att det 
återstår att se, Stefan Carlsson har varit bra men att de nu vill få in någon med mer 
kunskap och erfarenhet kring detaljhandeln. Det händer saker hela tiden, säger Vera, 
informationsflödet är ett helt annat idag, vi har andra datastöd och det ska göras en stor 
en storsatsning på utbildning framöver, avslutar Vera.  
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi 
och informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. 
Ämnesintegration, helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en 
närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig 
om samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att 
förbättra sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig 
åt revision, administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något 
för dem som vill designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera 
behov av och krav på organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, 
bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa 
verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-användning i företag 
och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som 
företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på 
inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket 
bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade 
grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. 
Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är 
institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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