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Organisationsförändringar har varit populära i Sverige de 
senaste åren, framför allt privatiseringar. Den 1 juli 2009 
upphörde Apotekets monopol i Sverige, Apoteket AB skulle 
privatiseras. Tidigare forskning visar att privatiseringar skapar 
oro och ökade krav för personalen. I längden kan privatiserade 
företag ge personalen en känsla av deras utbytbarhet och att 
verksamheten styrs utifrån ekonomiska principer. Privatiseringar 
kan även leda till högre arbetstrivsel. Syftet med studien var att 
undersöka hur privatiseringen av Apoteket AB har påverkat 
personalens psykosociala arbetsmiljö inom Apoteksgruppen 
samt Apotek Hjärtat. Semistrukturerade intervjuer gjordes med 
tre anställda inom respektive företagsgruppering, vid sex olika 
apotek i Stockholm. Materialet analyserades utifrån en induktiv 
tematisk analys. Resultaten visade att privatiseringen skapat en 
oro samt en övervägande positiv psykosocial arbetsmiljö för de 
anställda. Privatiseringen har skapat ett ökat vinstfokus, ökad 
försäljning samt en mer flexibel apoteksmarknad. 
Förändringarna har uppfattats olika troligtvis beroende på 
yrkeskategori, attityder till privatiseringen samt personliga 
omständigheter. 

 
Under de senaste åren har det skett många organisationsförändringar i Sverige i form av 
ägarbyte. Under en period på tjugo år halverades nästan antalet statligt anställda, från 
drygt 400 000 personer år 1987 till drygt 200 000 personer år 2007 (Rolfer, 2008). 
Anledningarna har varit många. Statliga myndigheter har lagts ned, slagits ihop eller 
minskat sin verksamhet. Enligt Söderström, Andersson, Edebalk och Kruse (2001) var 
privatisering en form av ägarbyte som var ett hett diskussionsämne i slutet av 90-talet. 
Privatisering kallas det när kommunal eller offentlig egendom säljs ut till privata aktörer 
(Söderström et al., 2001). År 2006, då Borgerliga alliansen vann valet i Sverige, tog en 
andra våg av privatiseringar fart (Brink, Ergon, Gustavsson och Werne, 2009).  Det 
yttrade sig framför allt i april 2008 då en proposition till riksdagen lades fram om 
privatiseringen av Apoteket AB (Omstruktureringsbolaget AB:s (nedan OAB) 
Årsredovisning, 2009). Apoteket AB har varit inom statlig ägo sedan 1970, då det 
bildades och som haft ensamrätt till detaljhandel med läkemedel sedan 1971 (OAB:s 
                                                           

* Jag vill tacka min handledare Johnny Hellgren för stöd, engagemang och vägledning i mitt arbete. 



 

 

2 

Årsredovisning, 2009).  Den 1 juli 2009 upphörde apotekets monopol i Sverige och 
sedan dess har det varit fritt fram för alla aktörer som uppfyller Läkemedelsverkets krav 
att äga och driva apotek (Riksdag och Departement, 2009). Den 17 januari 2010 
överläts de första apoteken från Apoteket AB till andra aktörer på marknaden 
(Läkemedelsverket, 2010). Totalt har 616 apotek avyttrats varav 150 till ett kluster som 
reserverats för småföretagare, idag Apoteksgruppen (OAB:s hemsida, broschyr). Enligt 
OAB:s hemsida (läst 26 oktober 2010) är syftet med omregleringen av 
apoteksmarknaden att ”skapa bättre förutsättningar för konsumenterna genom: Utökad 
service och bättre tjänsteutbud, mer flexibla öppettider, fler öppenvårdsapotek, att 
uppnå en prispress på läkemedel, fortsatt säker och effektiv läkemedelsförsörjning och 
god läkemedelsanvändning”.  
 

När det stod klart att Apoteket AB förlorat sitt monopol skapades OAB för att leda och 
kontrollera omstruktureringen av apoteket (OAB:s Åresredovisning, 2009). Den 8 juli 
2008 blev OAB moderbolag i koncernen och samtliga aktier överfördes till OAB från 
Apoteket AB. Omstruktureringsbolagets mål är att skapa förutsättningar för en god 
konkurrens och mångfald på den nya apoteksmarknaden. Förändringen av 
Apoteksmarknaden stod klar i november 2009 och består idag av sex olika aktörer. Den 
största aktören, med 315 apotek, tillhör statliga Apoteket därefter kommer Apotek 
Hjärtat med 208 apotek, Kronans Droghandel Retail med 171 apotek, Medstop Holding 
med 62 apotek, Vårdapoteket i Norden med 24 apotek och till sist Apoteksgruppen med 
150 apotek, som är av speciell karaktär (OAB:s Åresredovisning, 2009). 
Apoteksgruppen uppstod då det stod klart att små företag och privatpersoner skulle få 
möjlighet att verka på marknaden. För att de enskilda aktörerna skulle ha någon chans i 
konkurrensen med de stora aktörerna fick OAB i uppdrag av regeringen att bilda ett 
stödföretag, som skulle hjälpa till med service, vid förhandlingar och agera som en 
långsiktig affärspartner åt de enskilda entreprenörerna. Genom att erbjuda IT, inköp, 
kvalitet, ekonomi och kundklubbslösningar kombineras den stora kedjans skalfördelar 
med de små företagarnas kunskap, service och kundfokus (OAB:s Åresredovisning, 
2009). 
 
Apotek Hjärtat är idag den största fristående apotekskedjan i Sverige och ägs av Apo 
Pharm AB (OAB:s Årsredovisning, 2009). Apo Pharm AB är ett svenskt holdingbolag 
som i sin tur ägs av en riskkapitalfond, Altor Fund III som har det svenska bolaget Altor 
Equity Partners AB som investeringsrådgivare (Apotek Hjärtats hemsida, läst 22 
november 2010). På Apotek Hjärtats hemsida (läst 20 november 2010) beskrivs vad 
som är specifikt med organisationen. Apotek Hjärtat har en bredare syn på hälsa och 
välbefinnande än andra organisationer vilket ökar kraven på de anställda genom att 
erbjuda bättre utvecklade tjänster, bredare produktutbud, kundanpassade öppettider och 
mer personlig rådgivning än vad apotekskunder är vana vid. Dessutom har de som mål 
att bli bäst i Sverige på att lyssna på och anpassa sig efter sina kunder.   
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Apoteket AB har tidigare kännetecknats av att vara en byråkratisk och hierarkisk 
organisation (en anställd inom tidigare Apoteket AB, personlig kommunikation, 21 
oktober 2010). En byråkratisk organisation har strikta rutiner, standardiseringar och 
styrs ofta av tekniska system (Granberg, 2008). Då problem uppstår finns det standarder 
för hur dessa ska lösas. De byråkratiska/rationalistiska utgångspunkterna fungerade förr 
då organisationerna befann sig i en stabilare omgivning och då utbildningsnivån var 
lägre, men idag lever vi i en alltmer komplex omvärld vilket ställer högre krav på 
organisationerna och deras medlemmar (Granberg, 2008). Organisationer i dagens 
samhälle måste vara förändringsbenägna för att överleva på marknaden, Enligt en 
anställd inom tidigare Apoteket AB (personlig kommunikation, 21 oktober 2010) kom 
Apoteket AB för några år sedan på att deras hierarkiska och byråkratiska organisation 
inte längre passade in i samhället. Nya tider med ökade krav på förändring och 
utveckling gjorde att de var tvungna att genomföra ett antal organisationsförändringar. 
Detta yttrade sig bland annat i att utbildningskraven för Farmacevter höjdes. Kravet var 
att ha en legitimation vilket innebar att de var tvungna att studera minst tre år istället för 
det tigare kravet på två år.  Andra förändringar som skedde var att personalen fick gå 
kurser för att lära sig olika försäljningstekniker. Då apotekspersonalen till största delen 
består av Apotekare och Farmaceuter, viss kassapersonal utan farmaceutisk utbildning 
finns även, som lärt sig om läkemedel och vad människor behöver för att må bra, är det 
inte många som är intresserade av att sälja produkter, de vill hjälpa människor (en 
anställd inom tidigare Apoteket AB, personlig kommunikation, 21 oktober 2010). Enligt 
Granberg (2008) finns det ett samband mellan byråkrati och flexibilitet inom en 
organisation. En byråkratisk organisation är mindre flexibel än andra organisationer då 
standardiseringar leder till långa utdragna processer som ger lite möjlighet till 
spontanitet och kundanpassade lösningar (Granberg, 2008). Då Apoteket AB varit en 
byråkratisk organisation har det inte funnits mycket plats för flexibilitet för personalen, 
varken i arbetet eller inom branschen. Det yttrade sig genom att många yngre, 
nyutexaminerade Apotekare och Farmaceuter sökte sig till Industrin istället för 
Apoteksmarknaden där de ansåg sig ha bättre utvecklingsmöjligheter (en anställd inom 
tidigare Apoteket AB, personlig kommunikation, 21 oktober 2010).  
 
Potentiella konsekvenser av privatiseringar 
Diskussionen de senaste åren har framför allt rört sig om politiska och ekonomiska 
påföljder av privatiseringar medan lite forskning har bedrivits vad gäller vad som 
påverkar medarbetarna i organisationen (Cunha & Cooper, 2002). Resultat från en 
studie gjord av Cunha och Cooper (2002), om hur privatiseringar påverkar 
företagskulturen och anställdas välbefinnande i privatiserade företag, visade att 
privatiserade företag tycks skapa en starkare kultur, ge medarbetare större ansvar, skapa 
en bättre kommunikation inom organisationen, en bättre samordning samt ökad 
angelägenhet att skapa teamkänsla. De resultaten går i linje med Ostroff och Schmidt 
(1993, refererad i Cunha & Cooper, 2002) som förespråkade behovet av konkurrerande 
egenskaper för att öka den organisatoriska effektiviteten. Enligt Brink et al. (2009) är 



 

 

4 

anledningarna till den nya vågen av privatiseringar att det finns ett behov av att förändra 
hierarkier, skapa nya arbetsformer och att få medarbetare inom organisationer att känna 
att de kan förändra och påverka sin situation, såväl inom organisationen som den egna 
arbetssituationen. Enligt studien av Cunha och Cooper (2002) var den arbetsrelaterade 
stressen högre och arbetstillfredsställelsen lägre innan privatiseringen. Samma studies 
resultat visade även att den fysiska och psykiska ohälsan var högre i företag som varit 
privatiserade ett tag. Cunha och Cooper (2002) kom fram till att resultaten dels kan ha 
berott på att arbetstillfredsställelse och den fysiska och psykiska ohälsan reflekteras 
över vid olika tidpunkter. Arbetstillfredsställelse är en direkt subjektiv upplevelse 
medan den fysiska och psykiska ohälsan uppstår efter en tid. Dels kan det ha berott på 
ökade krav i arbetet i privata organisationer som blir tillräckliga för att skapa fysisk och 
psykisk ohälsa. De ökade kraven skapar även ett ökat subjektivt självförtroende hos de 
anställda, vilket i sin tur skapar arbetstillfredsställelse och minskad stress (Cunha & 
Cooper, 2002).  
 
Privatiseringar är ofta förknippade med organisationsförändringar (Cunha & Cooper, 
2002). Omorganiseringar framkallar en ökad oro och arbetsrelaterad stress, vilket enligt 
Cunha och Cooper (2002) visade sig framkallas även vid privatiseringar. Detta kan 
enligt föregående författare bero på att det skapas en förhöjd uppfattning av press på 
jobbet då ett företag privatiseras. Detta skulle kunna bero på att det inom privatiserade 
organisationer ställs högre krav på att personalen ska prestera eftersom det är upp till 
personalen att bidra till att det går bra för organisationen. Inom statligt ägda bolag finns 
det alltid hjälp att få vid ekonomiska problem, vilket personalen sannolikt känner av. 
Granberg (2008) beskriver skillnaden mellan privat och offentlig verksamhet vad gäller 
organisationsförändringar. Organisationer inom den offentliga sektorn har svårare att 
leva upp till kraven på ständiga förändringar eftersom beslut ofta föregås av politiska 
direktiv som startar en organisationsutredning som i sin tur fattar besluten, vilket ofta är 
en utdragen process som tar lång tid. Detta leder ofta till att organisationen förlorar 
mycket pengar och att personalen under tiden går runt och är oroliga (Granberg, 2008). 
Alla som berörs av organisationsförändringar har gemensamt att det invanda och trygga 
förändras, däremot reagerar människor olika beroende på om de ser förändringen som 
en möjlighet eller som ett hot.  
 
Kärnan i privatiseringsdiskussionen ligger i viljan att skapa ett vinstintresse i 
organisationer då detta ska bidra till en mer effektiv och lönsam organisation. Enligt 
Brink et al. (2009) är detta en varufieringsprocess, där privatiseringar leder till att 
samhället, naturen och det mänskliga livet blir till varor som kan säljas och köpas. Detta 
sätter författarna i relation till ideologin bakom den offentliga sektorn där syftet är att 
skapa en marknad fri från kommersiella krafter och ekonomins varufiering, att få bort 
grundregeln om alltings utbytbarhet (Brink et al., 2009). Tanken finns att personalen i 
längden kommer att känna av att de är utbytbara och att allting styrs utifrån ekonomiska 
principer. Det märks tydligt på såväl Apoteksgruppen som Apotek Hjärtats hemsida att 
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apoteken förändrat karaktär, som till exempel att erbjudandena blivit mer tydliga och 
framträdande, kundanpassade lösningar erbjuds och mycket mer. Detta kan innebära att 
apoteken från och med nu kommer att kräva mer av sin personal för att stå sig bättre på 
en nu konkurrensutsatt marknad.  
 
Forskarna Asiedu och Folmer (2007) undersökte hur privatisering påverkade 300 
medarbetare inom privatiserade och statligt ägda bolag i Ghana. Resultaten indikerade 
att det fanns ett betydande positivt samband mellan privatisering och arbetstrivsel. 
Undersökning visade att månadslönen hade stor betydelse för arbetstrivseln inom 
statligt ägda bolag medan utbildning och tillgång till utbildningsmöjligheter var 
viktigare påverkansfaktorer på arbetstrivseln i privatiserade företag.  
 
Psykosocial arbetsmiljö 
Som visats ovan kan personalen påverkas av organisationsförändringar genom 
privatiseringar på många olika sätt. I den här uppsatsen ligger fokus på hur personalens 
psykosociala arbetsmiljö har förändrats efter en privatisering. Begreppet psykosocial 
arbetsmiljö kan definieras på många olika sätt. Det brukar benämnas som den inre 
arbetsmiljön som berör den anställdes tankar och känslor om arbetet. Mening, 
påverkansmöjligheter, gemenskap, stress, återkoppling, stimulans och utveckling är 
exempel på sådana faktorer (Zanderin, 2005).  
 
I arbetarskyddsstyrelsens författningssamling hänvisas till propositionen (1976/77:149) 
med förslag till arbetsmiljölag (AFS 1980:14). Där konstateras att psykosociala faktorer 
i arbetsmiljön är ett omfattande och delvis svårfångat begrepp. De utgör inte en enskild 
grupp av arbetsmiljöfaktorer utan framkommer snarare genom att man ser på 
arbetsmiljön från en psykologisk och sociologisk synvinkel som omfattar såväl fysiska 
som organisatoriska och sociala miljöfaktorer. Vidare framgår i AFS (1980:14) att 
grundsynen i arbetsmiljölagen är att egenkontroll, fördelning av arbetsuppgifter, 
ansvarstagande, självständigt beslutsfattande, information, meningsfullhet och trygghet 
är faktorer som generellt sätt är centrala för en positiv arbetsupplevelse, det vill säga 
hög trivsel. 
 
Existence, Relatedness och Growth – teorin 
För att kunna mäta ett så komplext begrepp som psykosocial arbetsmiljö tas en 
motivationsteori till hjälp. Den kan nämligen förklara vad det är som påverkar de 
anställdas psykosociala arbetsmiljö. Det finns många olika motivationsteorier. En teori 
som på ett tydligt sätt kan kopplas till den psykosociala arbetsmiljön skapades av 
Clayton Alderfer och kallas för Existence, Relatedness och Growth – teorin, nedan 
kallad ERG-teorin (Charnov, Weisbord, & Lindsey, 1995). Grunden till ERG-teorin är 
att det finns tre behov som en individ vill tillfredsställa inom arbetsmiljön. Dessa är 
materiella existensbehov (Existence needs), meningsfulla sociala relationer (Relatedness 
needs) samt personlig tillväxt (Growth).  
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• De materiella existensbehoven (Existence needs) handlar om människans 
grundläggande behov av en god fysisk miljö med goda ergonomiska förhållanden. 
Tillgång till bra verktyg och möjlighet till fysisk aktivitet är otroligt viktigt. Bland 
de materiella existensbehoven ingår även att det ska finnas en grundtrygghet i 
arbetet det vill säga rimlig lön, trygg anställningsform och säker arbetsplats.  

• Meningsfulla sociala relationer (Relatedness needs) handlar om en känsla av 
samhörighet och gemenskap. Ett behov av att få emotionellt stöd, respekt och känna 
tillhörighet. Genom goda interaktioner mellan medarbetare kan detta behov bli 
tillfredsställt på arbetsplatsen. Utanför arbetet är det vänner och familj som har stor 
betydelse för om behovet är tillgodosett.  

• Personlig tillväxt (Growth) är behovet av personlig utveckling, självaktning och 
självförverkligande, att växa som människa. Detta behov kan tillgodoses bland 
annat genom utmaningar i arbetet, möjligheter att få vara kreativ och få använda 
sina kunskaper i sitt arbete samt att kunna påverka sin situation. Till grund för att 
kunna utvecklas inom arbetet och uppnå behovet av personlig tillväxt kan det hos 
vissa personer krävas belöningar av olika slag (Charnov et al., 1995).   

ERG-teorin bygger på att flera olika behov kan motivera ett och samma beteende. Det 
kan därmed finnas många olika anledningar till varför människor beter sig, handlar och 
känner så som de gör. Människor kan ha ett behov av och bli motiverade av en 
kombination av såväl externa som interna behov samtidigt. Till exempel kan en hög lön, 
utmanande arbetsuppgifter och gemenskap begäras samtidigt (Charnov et al., 1995). 
Vid organisationsförändringar så som privatiseringar kan ERG-teorin förklara varför 
anställda kan reagera på många olika sätt samt ha flera olika önskemål samtidigt. De 
materiella existensbehoven förändras troligtvis för de allra flesta anställda vid 
organisationsförändringar men kan påverka de anställda på olika sätt beroende på hur 
viktigt de anser att det behovet är för dem just då.  Eftersom alla människor är olika och 
har olika behov kan de tre komponenterna ha olika stor påverkan vid förändringar. För 
vissa är det viktigare att ha bra kollegor och stora utvecklingsmöjligheter medan det för 
andra är viktigare att ha en stabil arbetsplats och en trygg arbetsform. Det innebär att 
personal inom en organisation i förändring kan påverkas olika beroende på vilka behov 
varje enskild individ har. Dessa kan även förändras över tid, vilket innebär att 
tidpunkten för en organisationsförändring kan ha stor betydelse. Från såväl tidigare 
forskning som ERG-teorin kan man dra slutsatsen att för att kunna mäta om en persons 
psykosociala arbetsmiljö är bra eller dålig måste man utgå ifrån hur den upplevs av 
individen. Alla människor har olika behov såväl fysiska som psykiska som påverkar en 
persons trivsel på en arbetsplats. En organisationsförändring som en privatisering 
innebär, speciellt av en bransch som upplevts som byråkratisk, kan få många olika 
konsekvenser för personalens psykosociala arbetsmiljö.  
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Syfte 
Då privatiseringen av Apoteket AB har varit ett hett ämne de senaste åren samt gett mig 
känslan av att det skulle innebära en stor förändring för personalen, ansåg jag det 
intressant att undersöka det. Syftet med denna vetenskapliga undersökning var att ta 
reda på hur privatiseringen av Apoteket AB har påverkat personalens psykosociala 
arbetsmiljö inom två nya kluster på den omreglerade apoteksmarknaden; 
Apoteksgruppen och Apotek Hjärtat.  
 

Metod 
 

Undersökningsdeltagare 
Det var oerhört svårt att få tag på undersökningsdeltagare då privatiseringen av 
Apoteket AB skedde relativt nyligen, vilket attraherat många forskare inom området. 
Undersökningsdeltagarna valdes ut genom att jag tog reda på vilka apotek som tidigare 
tillhört Apoteket AB och som sedan blivit uppköpta av en annan aktör. Därefter började 
jag ringa runt och kontakta såväl enskilda apotek som personalavdelningar inom de 
olika klustren. Då det tidigt blev tydligt att medarbetare inom enskilda apotek inom 
Apoteksgruppen var mer villiga att delta än medarbetare inom de stora aktörerna, 
fokuserade jag på att först ta kontakt med apotek inom Apoteksgruppen. Därefter tog 
jag kontakt med apotek inom Apotek Hjärtat där jag lyckades få tag på de tre sista 
undersökningsdeltagarna. Apotek Hjärtat valde jag på grund av deras storlek på 
marknaden. Ju fler apotek desto större chans att få tag på undersökningsdeltagare. Alla 
sex deltagarna fick jag tag på genom ett snöbollsurval. Jag ringde till apotek inom de 
två klustren och frågade den apoteksansvarige om den hade någon som skulle kunna 
tänka sig vara intresserad av att ställa upp som undersökningsdeltagare. Samtliga 
personer ställde upp frivilligt och alla var kvinnor från olika apotek inom 
Stockholmsområdet. Apoteksgruppens undersökningsdeltagare var en Receptarie på 61 
år samt två Apotekschefer, en på 30 och en på 37 år. De tre undersökningsdeltagarna 
från Apotek Hjärtat bestod av en Apotekschef på 58 år, en Receptarie på 40 år och en 39 
årig Apotekare.  
 
Datainsamling  
Data samlades in med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Intervjuguiden 
var formulerad utifrån tre grundläggande områden; ägarbytets direkta påverkan, 
arbetsrelaterade förändringar och trivsel. De två första områdena, ägarbytets direkta 
påverkan samt arbetsrelaterade förändringar, uppstod efter att jag fått en djupare 
förståelse för vilka områden som troligtvis skulle ha kunnat påverkas av privatiseringen 
av Apoteket AB. Området trivsel uppstod vid definitionen av begreppet psykosocial 
arbetsmiljö, då hög trivsel är liktydigt med en god psykosocial arbetsmiljö. Utöver 
dessa teman tillades även öppna övergripande frågor kring vad de anställda ansåg hade 
förändrats för att inte riskera att missa andra viktiga påverkansfaktorer. Följdfrågor 
uppstod vid behov och nya frågor lades till i intervjuguiden så fort någon 
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undersökningsdeltagare nämnt någon ny konsekvens av privatiseringen. Som 
intervjuare har jag gått en kurs i intervjumetodik vid Stockholms Universitet. Dessutom 
har jag intervjuat en person inför min B-uppsats samt suttit med som sekreterare vid en 
andra intervju inför samma uppsats. Vetenskapliga rådet har följts vad gäller etiska 
frågor under arbetets gång. Fem av intervjuerna spelades in då en av intervjupersonerna 
nekade till inspelning av intervjun.  

Analys 
Datamaterialet har analyserats utifrån en induktiv tematisk analys (Langemar, 2008). 
Materialet från de fem inspelade intervjuerna transkriberades och för den intervju som 
inte spelades in dokumenterades svaren på frågorna samt sammanställdes direkt efter 
intervjun. Alla texter lästes igenom såväl i detalj som i sin helhet. Materialet tolkades 
och strukturerades. Det viktiga från varje enskild intervju sammanfattades under de 
valda temana. Dessa återfinns som huvudrubriker i resultatdelen nedan. Underrubriker 
skapades inom de valda temana för att ge en tydligare bild av vad som har förändrats i 
personalens psykosociala arbetsmiljö. Därefter komprimerades materialet inom varje 
tema. För att garantera intervjupersonernas totala anonymitet används varken fingerade 
namn eller ålder i resultatet.   
 

Resultat 
 

Personalen inom tidigare Apoteket AB har påverkats av privatiseringen på olika sätt 
inom flera olika områden. Nedan beskrivs dessa i tre huvudområden, Apoteksgruppen 
och Apotek Hjärtat var för sig inom varje tema. De tre huvudområdena är: ägarbytets 
direkta påverkan, arbetsrelaterade förändringar och trivsel. För att garantera 
intervjupersonernas totala anonymitet används varken fingerade namn eller ålder i 
resultatet. Nedan går undersökningsdeltagarna under olika benämningar; medarbetare, 
personal och anställda.  
 

Ägarbytets direkta påverkan 
Nya ägaren 

Apoteksgruppen. 
Då tre av undersökningsdeltagarna kom från Apoteksgruppen, där varje apotek ägs eller 
kommer att ägas av olika småföretagare, innebar det att de tre apoteken styrs eller 
kommer att styras helt olika och att det är upp till varje enskild företagare att göra vad 
de vill med sina apotek. Två av apoteken var redan uppköpta. Ett har varit uppköpt en 
tid, medan det andra precis blivit uppköpt av enskilda småföretagare. Två av apoteken 
har även varit nära att bli uppköpta men köpen avbröts av olika anledningar. Det stora 
ägarbytet, det vill säga vilket kluster som skulle ta över vilka apotek, har påverkat 
personalen på många olika sätt. Under våren 2009, då det stod klart vilka apotek som 
skulle hamna inom vilket kluster, kände alla intervjupersoner en stor oro och förvirring 
över vilket kluster deras apotek skulle hamna inom. Den oron ökade för alla då de fick 
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reda på att de skulle tillhöra Apoteksgruppen eftersom det innebar att de fortfarande inte 
visste vem den riktiga ägaren till deras apotek skulle bli. Oron låg även i att de var helt 
utlämnade till personen/personerna som skulle ta över deras apotek. Det var förvirrande 
för en av intervjupersonerna då hon inte kunde bestämma sig för vad hon tyckte om att 
apoteket skulle privatiseras. De andra två intervjupersonerna ansåg att privatiseringen i 
sig var en bra sak men de var oroliga för vad som skulle hända med deras 
arbetsuppgifter och apotek. För dem kändes det som att risken att förlora sina 
anställningar skulle bli större om de blev uppköpta av småföretagare. Den oron försvann 
när de fick träffa de som köpte upp apoteket och fick höra deras visioner.  
 
Det fanns delade meningar kring Apoteksgruppen då en anställd ansåg att 
Apoteksgruppen kändes som ett tryggt kluster. 
 

”[…] Det är ju inte så stor skillnad än. Det är bara ett lite mindre företag, det är 
bara 150 apotek istället för 900, så känns det i alla fall för mig.”  

  
Det var samma person vars apotek inte blivit uppköpt ännu och hon ansåg att 
privatiseringen inte hade påverkat henne så mycket. Då två av deltagarna var chefer på 
sina apotek kunde man tydligt se likheter och skillnader mellan dem vad gäller 
ägarbytet. De ansåg båda att oron kvarstod längre hos dem själva och deras personal på 
grund av att de hamnade inom Apoteksgruppen. Då ena apoteket övertagits för ett tag 
sedan så kände hon att det började lugna ner sig lite och att alla var i en fas där de skulle 
hitta sina nya roller. Det vände först när den nya ägaren för hennes apotek anordnade en 
kickoff för hela personalen där de fick lära känna sin nya ägare. För en annan anställd 
var det lite annorlunda då de nya ägarna inte hade etablerat sig ännu. Där kände hon 
själv en spänning över vad som skulle hända och att allt fortfarande var lite oroligt. För 
övrigt kände sig de båda cheferna delaktiga i processen och de var mer positiva till 
privatiseringen än Receptarien. Receptarien var positiv till privatiseringen men då 
hennes apotek inte blivit uppköpt ännu kunde hon inte se så många förändringar vad 
gällde ägarbytet i sig.  
 

Apotek Hjärtat.  
Det rådde delade meningar kring Apotek Hjärtat som ny ägare. Gemensamt för alla var 
att det kändes som en plattare organisation än Apoteket AB, med snabbare beslutsvägar 
och större lyhördhet. En av kvinnorna beskrev det så här: 
 

” […] vissa beslut går fort och blir bra medan andra går fort och blir fel. Men de 
beslut som gått fort och fel, personalen eller i alla fall chefen, kan säga till och de 
har då ändrat sig vilket tyder på stor lyhördhet inom organisationen, innan var det 
väldigt långt till toppen. Jag har redan fått träffa VD:n och jag har jobbat inom 
Hjärtat i mindre än ett år, medan jag aldrig träffade Apoteket AB:s VD och jag 
hade jobbat där sedan 1977.” 
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En av de andra kvinnorna ansåg att Apoteket AB hade vissa fördelar, det var stabilt och 
hon visste vilka som var chefer och hon kände igen namn på kollegor även på de hon 
inte hade träffat. Hon ansåg att hon nu knappt visste vem hennes närmsta chef var och 
hon tyckte att det kändes rörigt då personal ständigt byttes ut.  Men hon hade samtidigt 
förståelse för det då Hjärtat var en relativt ny kedja och hon ansåg att hela processen 
ändå hade gått snabbt. Alla ansåg även att informationen under hela processens gång 
hade gått bra till vilket gjort att de inte hade känt sig så oroliga, det hade varit mest 
spännande. När Apotek Hjärtat tog över hade de en informationsdag där de blev 
informerade om vad Apotek Hjärtat stod för vilket resulterade i att de fick alla 
medarbetare med på tåget. En av intervjupersonerna hade dock missat den dagen då hon 
varit mammaledig under den största omställningsperioden. Sedan dess skickades det ut 
veckobrev där ägarna visade sig. Uppfattningen bland personalen var att Apotek Hjärtat 
var tydliga med sina mål och alla visste vem VD:n var.    
 
En annan uppfattning om ägaren var att Apotek Hjärtat har en bra grundsyn som sätter 
människan i fokus och vill behålla känslan om att personalen är mån om sina kunder. 
En intervjuperson ansåg att Apotek Hjärtat hade många bra produkterbjudanden vilket 
har gjort henne mer motiverad än tidigare i sitt arbete på så sätt att hon vill sälja 
produkterna samt är mer mån om att få kunderna nöjda eftersom hon tror på hela idén. 
Andra uppfattningar var att den nya ägarformen inte hade påverkat personalen så 
mycket men att Apotek Hjärtat som kedja kändes stabil och trygg. Däremot kände en av 
de anställda att inom Apotek Hjärtat satsar dem för lite på sin personal i en sådan hög 
grad att hon ville byta arbetsgivare.  
 
Den gemensamt största konkreta förändringen sedan privatiseringen var de nya 
datasystemen som har eller ska införas på alla apotek inom hela apoteksmarknaden. Det 
rådde delade meningar kring hur det påverkat personalen då alla tre apoteken var i olika 
faser. Vid ett apotek var det infört och klart och där fungerade det utmärkt. På ett annat 
apotek var datasystemet under utveckling och där fungerade det inte så bra medan det 
på det tredje apoteket inte införts alls men att det där fanns en positiv inställning till det. 
En av intervjupersonerna kunde se ett kommande problem med de nya datasystemen då 
personalen i framtiden kommer att behöva lära sig nya system då de byter ägare 
eftersom alla kluster kommer att ha egna system.   
 
Flexibilitet inom branschen 

Apoteksgruppen. 
Alla tre intervjupersonerna upplevde en stor ökad flexibilitet på deras arbetsmarknad. 
Den upplevdes som den mest positiva förändringen av privatiseringen hos de anställda 
inom Apoteksgruppen. Det fanns många orsaker till det och den största var antagligen 
att alla intervjupersonerna själva hade upplevt flexibiliteten på den nya 
apoteksmarknaden. De båda cheferna hade nyligen bytt jobb och Receptarien hade 
precis fått nytt jobb. De upplevde att det gick oerhört snabbt och smidigt och de trodde 
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även att det var någonting som skulle komma att bestå även efter privatiseringen. En 
intervjuperson beskrev flexibiliteten i arbetet så här: 
 

” […] Så, ja, en otrolig frihet kan jag känna, både i liksom i att verkligen kunna 
utvecklas professionellt och i att professionen kan utvecklas och personligt.” 

 
En av cheferna förklarade hur möjligheten att bli chef förändrades redan innan Apoteket 
AB privatiserades. Det skedde en omorganisation inom apoteket AB för bara några år 
sedan som gjorde det lättare för unga, nyutexaminerade apotekare och farmacevter att 
bli chefer. Det upplevdes som att Apoteket AB hade varit ett stelt och icke utvecklande 
företag fram till för ett par år sedan då de insett att de var tvungna att anpassa sig till 
rådande omständigheter. Personalen hade fått gå servicekurser och varje apotek fick en 
egen chef, vilket gjorde att organisationen förändrades lite. I och med privatiseringen 
kände alla att de nått en ny nivå av flexibilitet på apoteksmarknaden. En av dem beskrev 
hur privatiseringen har bidragit till en mer flexibel framtid för farmacevter och 
apotekare.  
 

”[…] jag tror att det kommer utvecklas liksom, finnas mer utvecklingsmöjligheter 
[…] på apoteket […] bättre karriärmöjligheter för alla farmacevter och all 
apotekspersonal, flera arbetsgivare, jättestor förändring och det driver ju också 
upp lönerna en del, lite grann, så det ser jag ju som positivt faktiskt, för jag är ju 
ändå utbildad och har en massa studielån […].” 

 
Receptarien, vars apotek inte blivit uppköpt än, kände att det tog en sådan tid för 
apoteket att få en ny ägare att hon kände att det var dags att ta förändringen i egna 
händer, vilket hon gjorde och sökte jobb på ett nytt privat apotek. För att själv kunna 
vara delaktig och med från början i förändringen. Hon beskrev det själv som att hon 
kände att det skulle ske en förändring oavsett om hon ville det eller inte så hon passade 
på att chansa och ta sitt öde i egna händer. Hon beskrev det även som att det gick snabbt 
att få en ny anställning och ansåg att det var en stor skillnad sedan Apoteket AB. 
Uppfattningen var att det dock såg olika ut i hela landet.  
 

”Men det går ju ann i Stockholm där det finns många apotek, jag tänker att på 
landet, där det inte finns så många apotek och blir långt att åka.” 

 
Privatiseringen har skapat en frihet för personalen att kunna byta jobb om de inte trivs. 
Det har inneburit att de nu kan ställa högre krav. 
 

”Ja, jag känner mig faktiskt friare, jag känner så här att jag behöver ju inte stanna 
kvar om inte jag trivs. Jag känner att jag kan faktiskt säga upp mig utan att ens ha 
ett jobb och få ett nytt jobb, för det går så fort nu. och det är en väldigt skön 
känsla för mig! Som inte är rädd för förändring och nytt och så. […] så det är en 
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jättestor förändring känner jag, jag känner faktiskt att nämen vill jag ha 
tjänstledigt och vi inte kommer överrens om det så kan jag faktiskt säga upp mig 
och så när jag kommer tillbaka får jag väll söka jobb då liksom. Det är skönt!” 
 
Apotek Hjärtat. 

Flexibiliteten på apoteksmarknaden som privatiseringen fört med sig var även en stor 
förändring hos personalen inom Apotek Hjärtat. Två av intervjupersonerna nämnde att 
om man tidigare inte gillade Apoteket AB så fanns det bara läkemedelsindustrin eller 
sjukhus att gå till, vilka det inte var så lätt att få anställning inom. Nu kan de välja 
arbetsgivare, de kände en stor valfrihet som de inte känt innan. 
 

” […] Jo men det känns bra faktiskt att veta. Att skulle det hända något och man 
inte trivs här då kan man faktiskt ganska enkelt flytta på sig. Ja, alltså att 
arbetsmarknaden liksom, alltså det finns ju fler arbetsgivare och fler apotek också. 
Jag menar, förut var det de apotek som fanns och det var ju samma arbetsgivare så 
var man inte nöjd med någonting då var det inte säkert att det blev bättre för att 
man flyttade på sig liksom.”  

Flexibiliteten inom branschen har förändrat hur personalen ser på sin egen anställning. 
Även om de trivs bra så tittar de på sina valmöjligheter och är mer beredda att flytta på 
sig om det dyker upp någonting bättre.  
 
Alla kunde se konkurrensfördelar med privatiseringen, de kände att de har fått en 
starkare ställning på arbetsmarknaden genom att de kan kräva högre löner och kan 
påverka sin situation på ett helt annat sätt än tidigare. En av intervjupersonerna hade 
även sett den negativa sidan av konkurrensen då hon själv försökte få nytt jobb och som 
småbarnsförälder krävde lite speciella arbetstider. De ställer högre kvar på personalen 
eftersom de har valmöjligheter nu när det är hög personalomsättning inom hela 
apoteksmarknaden.  
 

Arbetsrelaterade förändringar 
 Nya arbetsuppgifter 

Apoteksgruppen. 
Privatiseringen har till viss del förändrat personalens dagliga arbete. Bland annat vad 
gäller kundbemötandet, nya system och kontakten med andra apotek. Uppfattningen 
bland de anställda inom Apoteksgruppen var att det blev mycket mer att göra i och med 
privatiseringen. De båda cheferna kände en press på att prestera och att de nu fått ett 
större ansvar. Innan privatiseringen var det viktigt att ge god service till kunderna för att 
varje apotek ville ha kvar sina egna kunder. Nu framkom det att det blivit ännu viktigare 
att tänka på kunderna i och med konkurrensen på den nya apoteksmarknaden. På det här 
sättet ansåg en intervjuperson att kundbemötandet hade förändrats sedan privatiseringen 
infördes. 
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”Men det man måste tänka på mer är verkligen mer mån om kunden, och 
bemötandet och så. Mycket mer liksom medgörlig […] man tar inte så många 
strider om småsaker, är det någon som säger att den inte har fått med sig något, 
även fast man själv vet att den inte har fått med sig det så liksom fine, du får väl ta 
en ny och sådär.”  

 
En övergående uppfattning var att privatiseringen har fått konsekvenser för hanteringen 
med läkemedel och gjort det besvärligare i det vardagliga arbetet. Det hade införts nya 
system. De fick inte ha kvar sina gamla system där de kunde söka på varor på andra 
apotek och dylikt vilket hade försvårat deras arbete betydligt. De ansåg att detta 
påverkade bemötandet mot kunden. Det blev nu mycket rundringning till de närliggande 
apoteken som idag tillhör andra ägare, den kontakten har de varit noga med att bevara. 
Alla ansåg att det nu blivit mycket mer förklarande för kunderna om hur det fungerar. 
Det tar längre tid för varje enskild kund men förhoppningsvis är det enbart nu i 
övergångsperioden. Det tar även längre tid för kunderna som kommer in till apoteken då 
fler telefonsamtal kommer in till själva apoteken. Förut gick alla samtal till kundcenter i 
Apoteket AB men nu när det blivit mer decentraliserat så kommer fler samtal till själva 
apoteken, vilket ansågs jobbigare för personalen.  
 

Apotek Hjärtat. 
Den gemensamt största förändringen hos personalen inom Apotek Hjärtat sedan 
privatiseringen var det nya kundbemötandet, försäljning har blivit en del av 
arbetsuppgifterna.  
 

” […] man är mera en säljare nu, mera uttalat från den nya arbetsgivaren. Nu är 
man säljare, inte bara Farmacevter i förstahand, vi är här för att sälja.” 

 
Det fanns en känsla av att kraven på de anställda har ökat. Då fler apotek har startats 
och kunderna fått större valmöjligheter krävs det mer av personalen, det kände alla. De 
är nu tvungna att göra kunderna nöjda, vilket även kräver att de har ett bra sortiment av 
produkter. Så här fungerar det enligt en av intervjupersonerna: 
 

”Ja alltså, man får delmål hur mycket man ska sälja för och sådana saker och det 
fanns ju liksom inte på kartan när man valde det här som yrke att man skulle vara 
säljare. Nej, alltså jag tycker inte om det, kan jag inte påstå. Samtidigt så kan man 
ju ha en viss förståelse för det, nu finns det ju många aktörer och det är klart, det 
är ju konkurrens och min lön kommer ju någonstans ifrån. Så att det är klart att 
man måste få in pengarna […].” 

 
Det rådde delade meningar kring det nya kundbemötandet, vissa var missnöjda med det, 
medan andra tyckte att det var kul och spännande med något nytt. Den nya servicen har 
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även påverkat produktionen av varor. Apoteken köper in nya märkesvaror, såväl vad 
gäller läkemedel som övriga produkter för att locka sina kunder, vilket de flesta 
intervjupersonerna tyckte var spännande.  
 
För personalen hade arbetsuppgifterna i övrigt inte förändrats så mycket. För 
Receptarien och Apotekaren var det samma sak men för Apotekschefen hade det skett 
en del förändringar. Hon hade nu fått olika tilläggsuppgifter bland annat att vara med i 
olika projekt som utgick ifrån hennes egna intressen och engagemang. Hon ansåg att de 
nu tog hänsyn till hennes personliga önskemål och synpunkter, hon kände sig sedd på 
ett helt annat sätt än inom Apoteket AB. 
 
Vinstfokus 

Apoteksgruppen. 
Det uppstod tydliga mål som skulle uppnås och någon beskrev det som att eftersom det 
handlar om mindre företag så har de inte råd att gå med förlust. Apoteken hade nu blivit 
mer ”shopbetonade” än tidigare på grund av konkurrensen. Det gäller såväl servicen till 
kunder som att personalen själva var tvungna att förändra sitt tankesätt. De måste vara 
mer medvetna om kostnader och intäkter och det ställs högre krav på personalen att 
leverera. Det beskrevs som en utmaning att varje dag jobba med det nya tankesättet. 
Den ena chefen var orolig för hur hon skulle klara det medan den andra var mer orolig 
för hur det skulle gå med apotekets lönsamhet. 
 

Apotek Hjärtat. 
En övergripande förändring som skett hos personalen inom Apotek Hjärtat var det nya 
sättet att tänka. Personalen har blivit mer delaktig i hur det går ekonomiskt för deras 
apotek. Det har varit en stor förändring för personalen. Det har bidragit till att dem 
känner en oro, större press och högre krav från arbetsgivaren.  
 

” […] nu handlar det mer om att överleva på marknaden förut var det statligt, gick 
det dåligt då hjälpte staten till, här är det att man måste överleva, det måste man 
ju. Man måste bli mer aktiv i försäljningen för att kunna överleva på marknaden. 
[…] Det finns ju saker man oroar sig för. Man har ju mål man måste nå, man 
kämpar hårt.” 
 

Kring detta rådde det delade meningar. Vissa ansåg att det var kul och spännande och de 
såg det som en tävling medan andra inte alls tyckte om det eftersom det inte varit en del 
av deras yrke tidigare. Alla ansåg att de hade mål även när de tillhörde Apoteket AB, de 
visste hur mycket de sålde för och så men det fanns en tydlig skillnad i att personalen nu 
kände press på att hela tiden göra bättre ifrån sig och att det är upp till dem om deras 
apotek går bra eller inte.  
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Flexibilitet i arbetet 
Apoteksgruppen. 

Vad gäller privatiseringens påverkan på flexibiliteten i arbetet ansåg alla att det inte 
hade skett så många förändringar. De hade fortfarande ramar att hålla sig till som styrde 
dem i deras arbete. Däremot kom det ändå fram en del förändringar som hade gjort 
deras arbete lite mer flexibelt. En av kvinnorna beskrev det så här: 
 

”Alltså jag tycker bara att det finns bättre utvecklingsmöjligheter, dels vad man 
kan göra alltså mot patient och farmacevtiskt […].”   

 
Hon menade att hon känner en större frihet att kunna hjälpa sina kunder samt en större 
möjlighet att utvecklas inom yrket. En annan av cheferna beskrev det som att hon hade 
blivit mer flexibel genom att hon själv fritt kunde välja vilka varor hon ville köpa in och 
dylikt. Hon beskrev det även som att det skapades ett större ansvar, hon kände sig orolig 
för om det hon väljer att köpa in verkligen kommer att vara det som säljer bäst. 
Privatiseringen har gett henne större ansvar som chef vilket gjorde henne lite osäker 
eftersom hon inte var van vid att fatta sådana beslut själv. Receptarien kände ingen 
större skillnad i det dagliga arbetet. Hon såg det som att Apoteksgruppen hade ramar 
som Apoteket AB hade vad gällde inköp av varor och liknande.  
 
En uppfattning var att själva professionen nu skulle komma att bli mer flexibel. Att det 
kommer att finnas plats för nya idéer på marknaden. Nya tjänster kommer att skapas, 
bättre rådgivning kommer att ges och tjänsterna kommer att blir mer stimulerande och 
utvecklande.  
 

Apotek Hjärtat. 
En förändring som märktes tydligt hos Farmacevten och Apotekaren inom Apotek 
Hjärtat var att deras utvecklingsmöjligheter hade försämrats. Under Apoteket AB:s tid 
hade personalen kompetensutveckling varje vecka, vilket Apotek Hjärtat nu hade valt 
bort helt. En av dem ansåg att det påverkade henne rent negativt. 
 

”[…] Man ska liksom tryckas ned på något sätt, så jag träffade en kollega i helgen 
som jobbade på Hjärtat förut men nu har hon gått över till X för att dem satsar 
mer på sin personal, ger lite mer utrymme till att utveckla sig medans här, det är 
inte så. Så kände hon också, precis som jag. Kände liksom att man inte hade den 
möjligheten. Jag vet inte om det beror på själva Hjärtat i sig eller om det också är 
ens närmaste chef.” 

 
Däremot börjar utbildningar komma mer och mer nu, så de anställda förmodade att det 
kunde bero på att Hjärtat var så nytt och att allt behövde komma på plats innan 
personalutvecklingen drog igång, så det fanns hopp om att det kunde komma att dra 
igång efter ett tag. En uppfattning var att Apoteket AB brydde sig mer om personalen än 
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vad Apotek Hjärtat gör, de hade fler raster. Men däremot var det inte nödvändigtvis 
bättre, hon ansåg att de egentligen inte behöver ha så många raster som de hade då. För 
Apotekschefen hade det blivit mycket bättre, hennes möjligheter att utvecklas inom 
tjänsten hade ökat och hon ansåg att hon nu får använda sin kompetens på ett helt annat 
sätt än tidigare. Bland annat får hon vara med i resursplaneringen, se över deras rutiner 
samt ha hand om bemanningen på apoteket.  

 
Trivsel 

Apoteksgruppen 
Privatiseringen av Apoteket AB har påverkat trivseln för de tre anställda inom 
Apoteksgruppen. En av cheferna har påverkats på ett positivt sätt, vilket dels har berott 
på flexibiliteten i arbetet samt inom branschen och dels på hennes nya chef och det nya 
apoteket hon jobbar på nu. Den andra chefen ansåg att hennes trivsel hade ökat men när 
hon såg till hur det kändes inom hela apoteksvärlden så ansåg hon att det blivit sämre 
med tanke på att gemenskapen hade försvunnit.  
 

”[…] det blir ju mer splittrat. Nu är vi konkurrenter helt plötsligt förut var man 
kollegor med alla som jobbade inom apoteksvärlden punkt slut eftersom det var 
Apoteket AB. Alla var kollegor […].” 

 
Samma chef kände även att det uppstått en hel del irritationsmoment som har påverkat 
hennes trivsel. Till exempel har det varit oklart vilka som har hand om vad, hon beskrev 
det som att när ett problem uppstår så går det inte längre att kontakta en växel som har 
koll på vilka hon kan kontakta utan nu får hon själv ringa runt och ta reda på vilka som 
kan tänkas hjälpa henne. Det finns ingen klar struktur än, men hon har en förhoppning 
om att det kan bli bättre. Farmacevten ansåg att hennes trivsel inte förändrats så mycket 
men att hon i och med privatiseringen fått en chans att byta apotek vilket hon tog, trots 
att hon trivdes bra där hon var.  
 
Apotek Hjärtat 
Trivseln har förändrats hos alla tre intervjupersonerna inom Apotek Hjärtat men på 
olika sätt. En tyckte att det blivit bättre, att det varit kul att det hänt något och att det 
varit spännande. En annan ansåg att det blivit sämre men att det samtidigt varit roligt 
och spännande. 
 

”Jag trivdes bättre förut. För då var det mer att dem satsade mer på personalen, så 
på det sättet var det bättre, men nu är det annan marknad så nu får man hänga 
med. Så är det ju.” 

 
En tredje ansåg att privatiseringen inte påverkat hennes trivsel på apoteket och var mer 
besviken på att så få förändringar ägt rum. 
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”Ja, alltså man var ju lite taggad på att nu ska det bli förändringar, men jobbet är 
ju detsamma, regelverket är detsamma så att det är nästan naivt att tro att det ska 
bli så stora förändringar. Nämen jag trivdes bra förut och jag trivs bra nu också så 
att det känns bra.” 
 

Diskussion 
 
Syftet med denna vetenskapliga undersökning var att ta reda på hur den psykosociala 
arbetsmiljön förändrats för anställda inom nuvarande Apoteksgruppen och Apotek 
Hjärtat efter privatiseringen av Apoteket AB. Resultaten visade att personalen påverkats 
på många olika sätt inom flera olika områden. I det stora hela var uppfattningen bland 
de anställda att privatiseringen lett till en stor oro och en känsla av att verksamheten nu 
styrs mer utifrån ekonomiska principer. Privatiseringen verkade trots det ha lett till en 
övervägande positiv psykosocial arbetsmiljö med ökade möjligheter till flexibilitet och 
utveckling såväl i arbetet som inom branschen. Andra förändringar som 
uppmärksammats bland de anställda var att försäljning nu blivit en del av 
arbetsuppgifterna och att det generellt ställs högre krav i arbetet. Detta troligtvis på 
grund av att konkurrensen lett till ökat vinstfokus. Det som hade påverkat den 
psykosociala arbetsmiljön hos de anställda var framförallt de ägarförändringar som skett 
samt att den nya apoteksmarknaden lett till en större flexibilitet inom branschen. Många 
nya arbetsrelaterade omställningar hade ägt rum med bland annat ändrat 
kundbemötande, nya datasystem samt förändrade kontakter med andra apotekskluster. 
De anställda inom nuvarande Apoteksgruppen uppvisade en större oro kring ägarbytet 
än de anställda inom Apotek Hjärtat. Stressen och oron var som störst efter att de blivit 
indelade i Apoteksgruppens kluster och innan det blivit klart med nya ägare. Det kan ha 
att göra med att tryggheten som Apoteket AB eller de andra klustren skapade försvann i 
och med ovissheten över vem som skulle få tillstånd att köpa upp apotek. Det blev 
tydligt för personalen att det nu var upp till dem att få deras apotek att gå runt och 
överleva på marknaden. Intervjupersonerna kände sig utelämnade och utan kontroll. Det 
märktes tydligt att ju mer involverade medarbetarna var i processen samt ju längre ned i 
hierarkin de befann sig, desto mindre var deras stress och oro.  
 
Tidigare forskning 
Tidigare studier visade på att privatiseringar bidrar till starkare kultur, ger medarbetare 
större ansvar, skapar en kommunikativare organisation, en bättre samordning samt ökad 
angelägenhet att skapa teamkänsla (Cunha & Cooper, 2002). Denna studies resultat 
visar att medarbetarna hittills har fått större ansvar och att kommunikationen till viss del 
har förbättrats. Bland annat hade en person redan hunnit träffa VD:n inom Apotek 
Hjärtat. Det har varken framkommit huruvida kulturen, samordningen eller 
angelägenheten att skapa teamkänsla förändrats. Cunha och Coopers (2002) studie 
visade även att arbetsrelaterad stress var högre och arbetstillfredsställelse lägre innan 
privatiseringen medan den fysiska och psykiska ohälsan var högre i företag som varit 
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privatiserade ett tag. Då privatiseringen av Apoteket AB skedde 2009 och apoteken 
precis blivit uppköpta av andra aktörer har inte sådana konsekvenser kunnat observeras. 
Resultatet kan ha påverkats på så sätt att det som uppkommit är konsekvenser av själva 
omorganiseringen och inte privatiseringen i sig. Det kan hända att denna studies resultat 
är konsekvenser av det tumult den nya apoteksmarknaden skapat och att dessa inte 
kommer att bestå när tumultet väl har lagt sig. Bilden förstärktes av en 
undersökningsdeltagares uppfattning på ett apotek där det värsta tumultet redan lagt sig. 
Hon ansåg att själva privatiseringen inte fått så stora konsekvenser för henne.  
 
Enligt Asiedu och Folmer (2007) fanns det ett betydande positivt samband mellan 
privatisering och arbetstrivsel. Här påvisades mer delade meningar kring huruvida 
privatiseringen förändrat de anställdas trivsel på apoteken. De flesta ansåg att det blivit 
bättre medan vissa ansåg att det blivit sämre och en intervjuperson ansåg att trivseln inte 
förändrats alls. Det kan ha berott på att alla befann sig i olika situationer, då det var en 
relativt bra spridning bland undersökningsdeltagarna, vad gäller såväl ålder som 
yrkeskategori. Det märktes tydligt att alla undersökningsdeltagare såg olika på vad som 
förbättrade eller försämrade deras trivsel. Anledningarna till det kan vara många bland 
annat det Granberg (2008) beskrev, om personalen såg privatiseringen som en möjlighet 
eller ett hot. Det verkade som att majoriteten av undersökningsdeltagarna såg 
privatiseringen som en möjlighet. Framförallt gällde detta apotekscheferna inom båda 
klustren som visade på en sådan attityd. Bland de övriga anställda fanns en mer blandad 
inställning till privatiseringen som även förändrats under tidens gång. Cheferna kände 
dock större krav på sig i och med att de fått större förtroende från de nya ägarna.  Hos 
de övriga anställda hade försäljningsarbetet större påverkan. Det märktes även tydligt att 
de yngre medarbetarna var mer positiva till det nya försäljningsuppdraget än de äldre. 
Det kan finnas många förklaringar till varför intervjupersonerna kan ha varit så positiva. 
Bland annat hade en chef tidigare arbetat utomlands inom den privata 
apoteksmarknaden, vilket tyder på att hon var förändringsbenägen. En annan chef hade 
precis blivit chef, vilket tyder på att hon var mitt i karriären och sökte nya utmaningar 
och förändringar. En receptarie som var lite äldre hade bytt inriktning vid 
fyrtioårsåldern och hade nu själv tagit tag i att byta jobb när privatiseringen tog fart. De 
hade alla tre dragit nytta av fördelarna med privatiseringen av Apoteket, vilket märktes 
att även undersökningsdeltagare inom Apotek Hjärtat hade gjort eller skulle göra på 
något sätt. Vissa genom att byta kluster och välja det som passade deras egna behov 
bäst och andra genom att ta sig an nya arbetsuppgifter som skapades i och med 
privatiseringen.  
 
En tydlig förändring som alla undersökningsdeltagare tog upp var det nya fokuset kring 
apotekens lönsamhet, vilket går i linje med Brink et als (2009) diskussion kring att 
personalen kommer känna av att allting styrs utifrån ekonomiska principer. Personalen 
kände av att det krävdes mer från dem. Ett ökat vinstfokus gjorde att de var tvungna att 
tänka på hur dem skulle göra för att öka apotekens lönsamhet. Däremot uppfattades 
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detta olika av personalen. En övervägande majoritet av undersökningsdeltagarna ansåg 
att det var till det bättre, att det blev roligare med tävlingar och tydliga mål medan några 
inte alls tyckte om det. Det säger dock inget om hur det kan bli om ett tag när det blivit 
till en vardag, som Brink et al. (2009) nämnde kan personalen i längden känna en känsla 
av att de är utbytbara och att deras arbete styrs utifrån ekonomiska principer och inte av 
den tidigare välviljan mot kunderna. En medarbetare inom Apotek Hjärtat ansåg 
däremot att Apotek Hjärtat som organisation sätter människan i centrum vilket kan 
bidra till att personalen kommer att känna att trots att det kretsar mer kring lönsamhet så 
är ändå grunden att hjälpa människor.  
 
Tydliga skillnader kunde även ses i förändringar beroende på var i hierarkin de anställda 
befann sig. Chefer och apotekare med lite bredare arbetsuppgifter fick större ansvar och 
mer frihet i sitt arbete medan arbetsuppgifterna för farmacevter inte förändrades mer än 
att de även blivit försäljare. Det går till viss del i linje med Cunha och Coopers (2002) 
resultat att privatiseringar ger medarbetare större ansvar. Samma studies resultat om att 
privatiseringar leder till bättre kommunikation inom organisationen stämmer också 
överrens med resultaten i denna studie. Nästan alla undersökningsdeltagare ansåg att 
organisationerna, såväl inom Apoteksgruppen som inom Apotek Hjärtat, blivit öppnare 
och mindre hierarkiska, vilket bland annat yttrade sig genom att de kände att de kunde 
påverka på ett helt annat sätt än tidigare samt att vissa redan hade fått träffa VD:n.  
 
Det fanns en tydlig uppfattning bland personalen att de flesta såg privatiseringen som en 
positiv förändring, vilket kan ha gjort att de såväl var nöjda med förändringarna som att 
de ville ha fler förändringar. Det fanns ett betydande behov av förändring bland de 
anställda i denna studie vilket kan ha berott på att Apoteket AB länge varit en 
byråkratisk organisation i behov av förändring.  Att många av intervjupersonerna hade 
eller skulle komma att dra nytta av privatiseringen på olika sätt, de flesta genom att byta 
apotek eller kluster, kan visa på hur apoteksmarknaden ser ut idag. Det är ett bevis på 
den nya flexibiliteten i branschen som intervjupersonerna upplyste om. Vissa personer 
tog sig an fler arbetsuppgifter då det gavs möjlighet till det medan andra ville byta 
apotek eller kluster. Då alla ansåg att en högre grad av flexibilitet i branschen var en så 
positiv förändring kan senare forskning komma att förändra resultaten drastiskt då 
organisationer efter privatiseringar brukar slimmas för att kunna överleva i ett längre 
perspektiv (Brink et al., 2009).  
 
Psykosocial arbetsmiljö och ERG-teorin 
I denna studie låg fokus på hur personalens psykosociala arbetsmiljö förändrats sedan 
privatiseringen av Apoteket AB. Enligt Zanderin (2005) är psykosocial arbetsmiljö den 
inre arbetsmiljön som påverkas av utveckling, gemenskap, stress, återkoppling, 
stimulans och påverkansmöjligheter. Resultaten visade att personalens psykosociala 
arbetsmiljö påverkats på många olika sätt. För en del hade påverkansmöjligheter störst 
betydelse medan utvecklingsmöjligheterna var viktigare för andra. Andra faktorer som 
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påverkade de anställdas psykosociala arbetsmiljö var flexibiliteten i arbetet och på 
marknaden, möjligheten till återkoppling, att de fått information om förändringen och 
den nya ägaren samt en känsla av meningsfullhet. Enligt ERG-teorin har alla människor 
olika behov för en positiv psykosocial arbetsmiljö (Charnov et al., 1995). Olika faktorer 
är olika viktiga för varje enskild individ i olika situationer samt vid olika tidpunkter i 
livet. I det här fallet märktes det tydligt hur samma förändringar kunde påverka 
personalen på helt olika sätt. Det blev även tydligt hur dessa förändringar värderades 
olika bland de anställda. Vissa ansåg att det blivit bättre med löner och 
utvecklingsmöjligheter medan andra ansåg att deras psykosociala arbetsmiljö blivit 
sämre på grund av att utbildningsmöjligheterna försvunnit. De förändringar personalen 
såg och hur de tolkade dem kan troligtvis ha påverkats av tidigare erfarenheter, deras 
nuvarande situation samt förväntningar såväl inför förändringarna som inför framtiden. 
Då privatiseringen inneburit en turbulent tid kan de anställdas behov ha förändrats. Det 
märktes tydligt att ingen av de anställda ansåg att de viktigaste var att de materiella 
existensbehoven var uppfyllda, det kan ha berott på att dessa redan var uppfyllda eller 
att de inte spelade så stor roll för deras psykosociala arbetsmiljö för tillfället. Då 
privatiseringen fortfarande äger rum kan det hända att andra behov förväntas bli 
uppfyllda än de som i vanliga fall har stor betydelse för deras psykosociala arbetsmiljö. 
Behoven kan förändras när privatiseringen är helt genomförd. Det märktes att de 
grundläggande behoven som skapar en god psykosocial arbetsmiljö var anpassade till de 
förändringar som ägt rum. Det fanns till exempel ett behov av meningsfulla sociala 
relationer men framförallt i form av bra chefer och bra nya ägare samt tillgången till 
information från dessa. En känsla av att personalen kan påverka och vara sedda hade 
stor betydelse för personalens trivsel i arbetet sedan privatiseringen. Det som framförallt 
påverkade personalens psykosociala arbetsmiljö var den personliga utvecklingen där 
vissa till och med hade förväntat sig och sett fram emot fler nya förändringar. Bland 
annat försämrades trivseln för en anställd inom Apotek Hjärtat på grund av att hennes 
utbildningsmöjligheter försämrades medan trivseln ökade hos en annan genom det nya 
försäljningskravet. Det går i linje med ERG-teorin då två personer uppfattar samma 
förändringar som olika viktiga för deras psykosociala arbetsmiljö.   
 
Allmän diskussion 
Det framkom under intervjuerna hur speciell privatiseringen av just Apoteket är. 
Personal inom apotek är kunniga på sitt område, de är Farmacevter, Receptarier och 
Apotekare vilka inte har en så stor marknad att byta med. Många var därmed fast på 
apoteksmarknaden under Apoteket AB:s tid vilket kan vara en förklaring till 
apotekspersonalens positiva attityder till att privatiseringen skapat en större flexibilitet 
inom branschen. En aspekt som kan förklara deras negativa attityd till själva 
konkurrensen på den nya apoteksmarknaden var apotekspersonalens utbildning och 
intresse som oftast ligger kring skapandet av farmacie, det vill säga läkemedel. De kan 
sin sak men är inte vana vid att sälja den på ett bra sätt, de är inte försäljare, snarare så 
långt bort från försäljning man kan komma. Det kan förklara vissa av personalens 



 

 

21

negativa attityder till privatiseringen. Eftersom apotekspersonal är mån om människor 
och hur dem mår, så har försäljningen tidigare mest gått ut på att värna om sina kunder 
på ett mer genuint sätt än andra försäljare. Det gör att det blir ännu svårare för personal 
inom apoteket, än inom andra branscher, att anpassa sig till en konkurrensutsatt 
marknad. Däremot märktes det att alla inte såg det på det sättet. En anställd beskrev att 
det kändes som att Apotek Hjärtat tog tillvara på den filosofin, att fortfarande vara mån 
om kunden. Det gjorde henne mer positiv till försäljningen då hon trodde på deras 
varor. Det stämmer överrens med hur Apotek Hjärtat beskrev sig själva som 
organisation (Apotek Hjärtats hemsida, läst 20 november 2010), vilket innebär att de 
har lyckats förmedla sitt koncept till sina anställda. En möjlig slutsats av det kan vara att 
apotekspersonalen har påverkats mer av en genomförd privatisering än vad personal 
inom andra branscher skulle göra.  
 
Kritisk granskning 
Trovärdigheten och generaliserbarheten i studien kan diskuteras. Antalet 
intervjupersoner, att alla intervjupersonerna var förändringsbenägna, att alla sex var 
kvinnor samt jobbade på apotek i Stockholm gör det svårare att generalisera till resten 
av populationen. Att många av intervjupersonerna tog upp den stora skillnaden mellan 
apoteken i storstäder och småstäder tyder på att det kan finns stora regionala skillnader 
för personalen på apoteken, vilket gör det svårt att tillämpa resultatet utanför 
Stockholmsområdet. Då typ av ägare eller kluster hade betydelse kan det se olika ut 
inom andra kluster vilket gör att det inte heller går att generalisera resultaten till dessa. 
Att många av intervjupersonerna var chefer kan även ha påverkat resultatet då de var 
mer involverade i övergången, vilket skapade trygghet och kontroll under förändringen. 
De kunde därmed ha varit mer positiva än de andra medarbetarna. En av 
intervjupersonerna arbetade vid ett apotek inom Apoteksgruppen som inte hade blivit 
sålt ännu. Det kan ha påverkat hennes syn på privatiseringen och varit en förklaring till 
varför hon ansåg att privatiseringen inte hade påverkat henne så mycket. Frågan är om 
en annan deltagare inom ett apotek som blivit uppköpt skulle ha varit en bättre 
undersökningsdeltagare då de andra intervjupersonerna såg fler förändringar än henne. 
Däremot hade hon själv tagit initiativ till att byta apotek vilket innebar att hon hade 
dragit fördelar av de förändringar som skett.  
 
Trovärdigheten i studien kan ha påverkats av snöbollsurvalet då frivilliga 
undersökningsdeltagare kan tänkas vara mer positiva än andra. Att de flesta 
intervjupersonerna själva hade dragit nytta av förändringarna som privatiseringen 
skapade skulle kunna tyda på att undersökningsdeltagarna inte varit representativa för 
resten av populationen, det vill säga andra medarbetare vid apotek i Stockholm inom 
Apoteksgruppen och Apotek Hjärtat som den här undersökningen ändå kan tänkas 
generaliseras till. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metodval anser jag har 
fungerat utmärkt. Jag som intervjuare kan dock ha påverkat resultaten då jag kan ha haft 
förutfattade meningar om vad privatiseringen skulle kunna få för konsekvenser. Trots 
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att jag försökt nollställa mig inför varje enskild intervju, ställt öppna frågor samt försökt 
att prata så lite som möjligt under intervjuns gång kan det ha funnits en risk för att mina 
frågor drog sig åt ett håll då jag förväntat mig ett visst svar. Induktiv tematisk analys 
som analysmetod anser jag var en lämplig analysmetod. Däremot är det viktigt att tänka 
på att jag, med mina personliga egenskaper och erfarenheter, tolkat resultaten utifrån 
mig själv, vilket är en stor problematik vid kvalitativa undersökningar.  
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar resultaten att privatiseringen av Apoteket AB kan ha lett till 
en del förbättringar för personalens psykosociala arbetsmiljö såväl inom 
Apoteksgruppen som inom Apotek Hjärtat. Privatiseringen har inneburit en betydande 
oro hos de anställda som dock kunde uppvägas genom ökad tillgång till information 
kring förändringen. Det är troligtvis även en oro som kommer att lägga sig med tiden, 
när själva omregleringen är klar. Andra betydande förändringar för personalens 
psykosociala arbetsmiljö har varit fokuset kring att apoteken ska gå med vinst. 
Konkurrensen på den nya apoteksmarknaden har skapat högre krav på att personalen nu 
ska vara mer försäljare än de varit tidigare, vilket uppfattades såväl positivt som 
negativt bland de anställda. Alla anställdas psykosociala arbetsmiljö hade påverkats på 
olika sätt men övervägande positivt, för de flesta hade trivseln ökat, för en annan hade 
den minskat och för någon var den oförändrad. Anledningen till det kan vara att de 
anställda hade olika attityder till privatiseringen samt att förändringen har upplevts olika 
på grund av yrkeskategori och personliga omständigheter. En övervägande positiv 
förändring var den nya flexibiliteten på arbetsmarknaden, vilket emellertid kan 
försvinna när omorganiseringen är klar. En betydande skillnad fanns mellan de två 
klustren. De anställda inom Apoteksgruppen kände en större oro än de anställda inom 
Apotek Hjärtat då de apoteken skulle komma att ägas av privata aktörer, vilket gjorde 
att de kände att Apoteksgruppen inte gav ett lika stort skydd som andra kluster. 
Intervjupersonernas behov av förändringar och att Apoteket AB var en bransch i behov 
av förändring kan ha haft en stor inverkan på resultaten. 
 
Förslag till framtida forskning 
Det är av stort intresse att forska vidare inom detta område då det finns mycket mer att 
undersöka. För det första vore det intressant att se om det är på ett liknande sätt hos 
personal inom andra kluster. För det andra hur apotekspersonal på andra orter i Sverige 
har påverkats av privatiseringen. För det tredje vore det intressant att se hur det 
förändrats efter att en längre tid har gått, då det inte finns lika stor risk att själva 
omorganiseringen påverkar resultatet.  
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Appendix 
Intervjuguide med stödfrågor 
 
Bakgrundsinformation: 
Mitt namn är Erika Carlén och jag läser PAO - programmet på Stockholms Universitet 
med inriktning mot Psykologi. För närvarande skriver jag en vetenskaplig 
undersökning, så kallad C-uppsats.  
 
Jag ska skriva en C-uppsats om hur den psykosociala arbetsmiljön har förändrats för 
apotekspersonalen efter att apoteket AB blev privatiserat. Med psykosocial arbetsmiljö 
menar jag din upplevelse av din arbetssituation på det psykologiska planet d.v.s. ej 
buller, ergonomi eller dylikt utan mer trivsel. 
 
Det här en semistrukturerad intervju vilket innebär att jag har ett antal områden som jag 
kommer att ställa frågor om, det kan även uppkomma följdfrågor som jag då ställer 
allteftersom.  
 
Etiska riktlinjer: 
All information som uppkommer under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. 
Det är helt frivilligt att delta och du kan avbryta när du vill. Är det ok om jag spelar in 
intervjun? Materialet kommer att vara till hjälp för mig och att användas med fingerade 
namn vid examinering och kommer sedan att förstöras.  
Börja spela in!  
 
Bakgrundsfrågor: 
Namn: 

1. Hur gammal är du? 
2. Hur länge har du varit anställd inom Apoteket AB? 
3. Hur ser ägandeformen ut? 
4. När köptes apoteket X upp av X? / Ungefär hur länge har apoteket X ägts av 

företaget X? 
5. Vilka är dina arbetsuppgifter?  
 

Övergripande frågor: (gå djupt på dessa fråga, med följdfrågor på det som tas upp) 
6. Vad har du upplevt för förändringar för dig och din anställning här på apoteket 

X sedan det blev privatiserat? 
7. Kan du beskriva en situation där du tydligt märker en skillnad efter 

privatiseringen?  
8. Vad består egentligen den skillnaden i, tror du? 
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Ägarskapet, arbetsrelaterade förändringar och trivsel 
9. Hur upplever du att privatiseringen har påverkat din syn på din anställning här 

på apoteket? (friare, kan byta arbetsgivare?)  
 

10. Har du bytt arbetsgivare sedan privatiseringen? 
 

11. Om ja, hur har du upplevt det? Kan du ge något exempel? 
 

12. Hur upplever du att privatiseringen har påverkat dig i ditt vardagliga arbete? 
 

13. Har du fått några nya arbetsuppgifter? 
 

14. Har dina möjligheter till att utvecklas eller förändra din arbetssituation 
förändrats?  

 
15. Om ja, Hur?  

 
16. Hur upplever du att stämningen bland de anställda har förändrats? 

 
17. Vilken fas skulle du säga att ni är i nu? 

 
18. Hur har informationen till er anställda gått till? 

 
19. Vad tycker du om det? 

 
20. Hur upplever du att privatiseringen har förändrat din allmänna trivsel på 

apoteket? 
 
Om en intervjuperson inte har upplevt så stora förändringar, fråga istället: 

21. Hur upplever du att privatiseringen har gått till? 
 

22. Vilka förändringar kan du se? 
 

23. Hur har det påverkat dig? 
 

24. Vad tycker du om det? (privatiseringen och de förändringar det inneburit) 
 
Avslutning 
Finns det någonting du skulle vilja tillägga? 
 
Om nej eller när personen pratat klart: Då tackar jag så mycket för mig.  
Stäng av bandspelaren. 


