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Sammanfattning 
 
Efter 2009 etablerades flera nya apotek, särskild i tätorter som Stockholm. Detta ledde i 
sin tur till hård konkurrens om både kunder och farmaceuter. När antalet 
öppenvårdsapotek (ÖVA) ökade så blev bristen på farmaceuter ännu större vilket bidrog 
till stora bemanningsproblem för apotekscheferna och en stor utmaning att lösa både på 
lokal och central nivå. Den hårda konkurrensen resulterade också i längre öppettider, mer 
helgöppet och ett hårdare fokus på lönsamhet. Den förändrade arbetsmiljön ökade kraven 
och belastningen på apotekspersonalen men gav även ett stort fortbildningsfokus. 
 
Syftet med studien är att särskilja och analysera några apotekschefers perception om 
utmaningar och möjligheter som finns för öppenvårdsapotek nu och för de närmaste 10 
åren. Intervjuer gjordes med nio apotekschefer i Storstockholm. Intervjuernas innehåll 
analyserades och kategoriserades enligt innehållsanalysmetoden genom upprepade 
läsning av innehållet för att få en helhetsbild för att sedan finna de meningsbärande 
enheter för att vidare kondensera de men med bibehållet innehåll och till slut kodningen 
av enheterna. Preliminära kategorier bildades och olika underkategorier formulerades. 
 
Studien handlar om hur några av apotekscheferna i tätortsområden upplever de dagliga 
utmaningar på jobbet och vad det finns för möjligheter som kan utnyttjas för att 
underlätta de utmaningarna. Resultatets visade att de fem viktigaste utmaningarna var 
den snabba tillväxten av e-handeln, farmaceutbristen, konkurrensen från andra ÖVA, 
svårigheterna att behålla kompetent personal och att ha en tillräckligt hållbart 
apotekslager. Det blev uppenbart i studien att apotekscheferna poängterade vikten av en 
kompetent personal, ett bra kundbemötande och konkurrenskraftiga priser för att kunna 
lyckas. Flera resonemang och exempel på kundbeteende kretsade kring utmaningar och 
möjligheter gällande optimal lagerhållning och ett bra läge för att fånga in kunderna. 
Något oväntat var resonemangen kring det annars omdiskuterade bristen på farmaceuter 
i Stockholm samt hanteringen av periodens vara. Det upplevdes inte som några större 
problem utan i vissa fall till och med som en möjlighet att vässa sin kompetens och stärka 
apoteket.  Alla informanterna beskrev en starkt positiv bild av sitt Öppenvårdsapoteks 
möjligheter att inte bara klara sig utan också nå framgång nu och i framtiden. 
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1. Introduktion 
Denna studie handlar om nio apotekschefers upplevelser av deras öppenvårdsapoteks  
utmaningar och möjligheter i dagens svenska apoteksmarknad. Det kan dock vara av 
intresse att först ordentligt vidga perspektivet och se om man kan finna några 
gemensamma globala förhållanden eller trender, låt vara i mycket koncentrerat format.  
  
Pharmaceuticals International Federation (FIP) gav 2017 ut en global översikt av 
öppenvårdsapotekens nuvarande situation.  FIP representerar apotek och farmaceutisk 
vetenskaper från över 100 länder i olika delar av världen. Det grundades 1912 och 
representerar över fyra miljoner farmaceuter och läkemedelsforskare. Enligt rapporten så 
finns det totalt 1 580 575 öppenvårdsapotek rapporterade från 69 länder som ger service 
till en population på 5,549 miljoner (cirka 75 % av världens population). 
  
Den globala medianen för antal farmaceuter per lokalt apotek ligger på 1.67 och stor 
majoritet av länderna (cirka 66 %) har regler som kräver närvaro av farmaceut under hela 
öppettiden. Den vanligaste formen av ägande av ÖVA var genom apotekskedjor. Av de 73 
länder som representerades i rapporten hade 69 % denna ägandelösning. När det gäller 
förekomsten och tillgången till en delad patienthälsovårdsjournal var det endast 12 länder 
som rapporterade att ÖVA har någon nivå av tillgång till den medan ett enda land 
(Singapore) har full tillgång. 
  
De vanligaste erbjudna farmaceutiska tjänster på ÖVA är enligt rapporten 
läkemedelsdispensering och rådgivning (85 % av länderna), läkemedelsbiverkningar (81 
%) och tillverkningen (80 %). Det märktes också ett antal avancerade tjänster som ofta 
erbjöds i över hälften av länderna, som till exempel läkemedelsgenomgångar (68 %), 
sjukdomshanteringsprogram gällande diabetes, hypertension och astma (47 %) samt 
mätning av kliniska parametrar (blodtryck, blodsocker, Body mass index) i över 62 %. 
  
I endast 12 % av de ovan nämnda tjänsterna vid ÖVA omfattas för närvarande av 
sjukförsäkring (offentligt eller privat). Vissa länder som Kanada och USA har ökat antalet 
tjänster vid öppenvårdsapoteks som omfattas av sjukförsäkringar. På liknande sätt har 
USA och Schweiz varit de mest framgångsrika i rapporten med att öka sin andel av 
apotekstjänster som omfattas av sjukförsäkring (80 % och 51 % respektive). (1) 
 
1.1. Apoteksmarknadsutvecklingen i Sverige under tidigt 2000-tal 
Den svenska apoteksmarknadens detaljhandel med dess öppenvårdsapotek (ÖVA) var i 
början av 2000-talet starkt reglerad med begränsningar av vem som kunde äga och driva 
enskilda apotek. Svenska staten ansåg regleringen vara en garant för att apotekspersonal 
skulle kunna erbjuda mer rådgivning och information vilket i sin tur skulle resultera i en 
säkrare läkemedelsanvändning. Apotekets prispåslag reglerades av läkemedels-
förmånsnämnden. Det var upplagt så att den fasta delen ökar och den rörliga delen 
minskar allt eftersom priset ökar, vilket innebar att Apotekets påslag då blir procentuellt 
sett lägre för dyra läkemedel. I oktober 2002 infördes så kallat generisk utbyte på den 
svenska läkemedelsmarknaden.(2) 
 
1.2 Utvecklingen efter omregleringen 2009 
Apoteksmonopolet avvecklades 1 juli 2009. Då fanns 929 apotek i Sverige  Antalet apotek 
började öka och den 1 maj 2013 var antalet apotek 1 280 - en ökning med 39 procent. De 
allra flesta av de nya apoteken etablerades i tätorter, ett fåtal i tätortsnära landsbygd men 
inga i glesbygd. Efter omregleringen öppnades även runt 30 nya apotek på platser som 
inte haft apotek tidigare. (3)  
 
År 2009 fanns 839 apoteksombud, som minskade i antal med en femtedel fram till 2013. 
Denna minskning började redan före apoteksomregleringen, men det finns fortfarande en 
bra fördelning över hela landet(2). Syftet med apoteksombud har alltid varit att säkra 
kundens tillgång till sina läkemedel även i de områden där befolkningsunderlaget inte ger 
möjlighet till etablering av fysiska öppenvårdsapotek. I en av statens offentliga 
utredningar som är gjord den 9 mars 2017 står det ”Att man anser apoteksmarkanden 
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idag som en marknad som i många avseenden mognat. Etableringstakten av nya apotek 
har stabiliserats och samtliga stora apoteksaktörer bedriver sedan 2015 e-handel med 
läkemedel på nationell nivå”(4). 
 
1.3 Fortsatt tillväxt 
Apoteksbranschen har fortsatt växa i både omsättning och antal apotek under de senaste 
åren. Enligt apoteksförenings branschrapport för 2018 så fanns det 1412 apotek i Sverige, 
en ökning med 52 procent sedan omregleringen av apoteksmarknaden. I jämförelse med 
andra länder i Europa har dock Sverige fortfarande få apotek per 100 000 invånare (se 
figur 1). Apoteken har även blivit mer tillgängliga. Antal öppettimmar per vecka har gått 
upp till 56 timmar och det är inte ovanligt med apotek som har öppet 100 timmar i 
veckan. Söndagsöppna apotek ökade från 154 år 2009 till 541 år 2017, vilket motsvarar en 
ökning med 250 procent.(5) 
 
 
 

 
 
Figur 1. Apotekstätheten i Europa. Antal apotek per 100 000 invånare. 
Källa: Branschrapport 2018, Apoteksföreningen.(5) 
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Den tydligaste förändringen sedan 2015 är den snabba utvecklingen av e-handeln med 
läkemedel. År 2017 var t ex e-handeln den absolut snabbast växande delen av 
öppenvårdsmarknaden och utgjorde 76 procent av marknadens omsättningstillväxt och 
94 procent av volymtillväxten.(5) I en utredningen av SOU 2017, framkom att det inte 
finns behov av att lämna förslag på vidare åtgärder för att säkerställa en god tillgänglighet 
till fysiska apotek i hela landet. Denna bedömning baseras på att det även i fortsättningen 
finns ett ekonomiskt stöd till apotek i glesbygden. Det finns dock stora utmaningar och 
hot mot en god tillgänglighet till fysiska apotek i hela landet på lång sikt. De största hoten 
är bristen på farmaceuter, minskade befolkningsunderlag och apotekens växande 
distanshandel med läkemedel genom e-handel.(4) 
 
 
1.4 Förändringar i de nordiska apoteksmarknaderna, med fokus på Norge.  
 
För att sätta förändringarna av den svenska apoteksmarknaden i ett vidare perspektiv var 
det intressant att kort jämföra med några andra länder i Sveriges närhet med liknande 
samhällsstruktur. De nordiska länderna har delvis valt olika riktning gällande 
apoteksmarknadernas utveckling. Island, Norge och Sverige har genomfört avregleringar 
med få begränsande krav på vem som kan driva apotek. I Danmark får däremot endast 
vissa OTC-läkemedel säljas i dagligvaruhandel och apotekstillstånd begränsas till 
apotekare. I Finland får endast apotekare äga och driva apotek och endast 
nikotinersättningsmedel får säljas utanför apotek. Sverige är ensamt med momsfria 
receptbelagda läkemedel. System för läkemedelsförmån finns däremot i alla de nämnda 
länderna även om högkostnadsskydd och egenavgifter varierar. Både i Sverige och Norge 
såg man en stor ökning av antalet apotek efter omregleringen som har ökat 
tillgängligheten. I Finland och Danmark skedde inga större förändringar förrän i mitten 
av 2010-talet.(6) 
 
År 2015 blev det möjligt för danska apotek att öppna filialer som en del av ett glesbygds-
stöd och antalet enheter ökade med 50 %. (7) I Finland finns strikta geografiska och 
ägarmässiga begränsningar kring nyetableringar. Även Finland har dock s.k. filialapotek 
och serviceställen och genom en omfördelning inom branschen kan även de små 
apoteken överleva.(8) Islands apoteksmarknad omreglerades 1996. Rätten att äga apotek 
blev helt fri men det måste alltid finnas en ansvarig farmaceut på plats. All 
läkemedelsförsäljning sker utan undantag på apoteken. Receptbelagda läkemedel har 
maxpris men i övrigt är det fri prissättning. Antalet apotek och tillgänglighet ökade, 
framförallt i Reykjavik.(9) 
 
I en debattartikel i Läkartidningen år 2007 beskriver dåvarande Vd:n för Norsk 
Medisindepot Arne Överby några erfarenheter och skillnader mellan just Norge och 
Sverige. Han noterar att den norska apoteksmarknaden används som referens i den 
svenska debatten. Till exempel att det förvisso hade öppnats fler apotek men att priserna 
var höga. Han påpekar dock att läkemedel i Norge, till skillnad från Sverige, är 
momsbelagda och att norska konsumenter har högre köpkraft. Patenterade läkemedel är 
väsentligt dyrare i Sverige än i Norge, men det omvända gäller för generiska preparat. 
Detta beror på att de båda länderna har valt olika modeller för att reglera 
läkemedelskostnaderna.(10) 
 
Två år efter omregleringsbeslutet i Sverige, tittade även Svensk Farmaci tillbaka på 
utvecklingen av den norska apoteksmarknaden. De poängterade den kontinuerliga 
ökningen och förtätningen av ÖVA i Norges större städer samt att de stora kedjorna 
fortsatte att dominera. Antalet norska apotek ökade efter avregleringen med 20–30 
nyetableringar per år från 397 till 682 apotek i början av 2011. Apotekstätheten varierade 
dock i landet och de folkrikaste kommunerna hade flest apotek per capita med ungefär 6 
000 invånare per apotek samtidigt som det i glesbygdskommuner var cirka 9 000 
invånare per apotek. Det som Sverige kan lära sig från den utvecklingen i Norge är ett 
nytt system kräver ekonomisk stimulans för att fungera väl, det innebär att alla inte kan 
räknas som vinnare i ett nytt system.(11) 
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I Norge, som ur flera aspekter setts som en förebild för den svenska utvecklingen, blev det 
år 2001 tillåtet för alla utom läkemedelstillverkare och förskrivande läkare att driva 
apoteksverksamhet. Varje apotek måste dock ha en farmaceut som verksamhetsansvarig. 
Efter en inledande snabb koncentration av ägandet så blev norska konkurrensverket 
tvungen att begränsa den monopolliknande situationen. Redan 2003 hade antalet apotek 
ökat med 30 procent varav de flesta i befolkningstäta regioner. Tidigare hade Norge 
(liksom Finland och Sverige) haft en mycket låg tillgänglighet jämfört med övriga Europa 
men 2004 hade den ökat signifikant. Fortfarande var den norska apoteksmarknaden 
strängt reglerad gällande kompetenskrav, prissättning på läkemedel och subventions-
system. Liberaliseringen gällde framförallt möjligheterna till nyetablering. Öppettider 
utökades vilket satte press på farmaceuter som upplevde en ökad arbetsbelastning. 
Avregleringen ledde dock inte till förväntade kostnadsbesparingar. Det diskuterades då 
ändring av prisregleringssystemet men det kan också vara så att de apotek som etablerats 
använder tillgänglighet, attraktivt läge och service som konkurrensmedel snarare än låga 
priser.(4)  
 
Norge och Sverige hade 2012 fortfarande relativt låg tillgänglighet, jämfört med andra 
avreglerade länder. Båda länderna hade cirka 7,500 invånare per apotek. Även i Norge 
skedde någon nämnvärd ökning av antalet ÖVA på landsbygden. Både Norge och Sverige 
har i lag reglerat att kunden ska kunna ha tillgång till sitt läkemedel inom 24 timmar. 
Sverige och Norge är de länder, efter Danmark, med flest antal invånare som får sina 
receptbelagda läkemedel via filialer eller apoteksombud. De båda länderna följer 
varandra även när det handlar om antalet farmaceuter per apotek. Både Norge och 
Sverige har brist på dessa och Sverige låg 2012 lägst av alla omreglerade länder på ett 
snitt av endast 0,64 heltidstjänst per apotek. Norska apoteksmarknaden, till skillnad från 
den svenska, är tydligt vertikalt integrerad och dessutom dominerad av tre stora 
leverantörer. Norska apotek har lyckats hålla de ekonomiska marginalerna bättre än de 
svenska bland annat beroende på att många fler OTC-produkter fortfarande endast får 
säljas på apoteken.(12)  
 
1.5 Öppenvårdsapotekens situation idag 
Villkoren och möjligheterna för Apotekskedjorna i stort och för öppenvårdsapoteken i 
synnerhet har alltså förändrats efter 2009. Förutom en ökad lokal konkurrens tillkom en 
allt mer växande e-handel. Öppenvårdsmarknaden har stabiliserats men konkurrensen är 
hård. För att bättre förstå de i Stockholm verksamma informanternas resonemang kring 
frågorna var det viktigt att ovan kort beskriva de stora förändringar som skett de senaste 
åren på den svenska apoteksmarknaden. Tillväxten av antal ÖVA har avstannat och den 
svenska apoteksmarknaden har börjat stabiliseras. Har öppenvårdsapoteken nu hittat sin 
plats och roll på apoteksmarknaden eller kommer nya och kanske omvälvande 
förändringar inom en snar framtid. Kanske kommer personalsammansättningen var det 
stora diskussionsämnet i framtiden, eller hur ÖVA ska bäst ska samverka med kedjornas 
egna e-handel, eller är det kanske helt andra utmaningar och möjligheter som 
apoteksbranschen vill fokusera på.  
 
I denna studie vill författaren undersöka hur några apotekschefer i Stockholm upplever 
situationen och vilka utmaningar och möjligheter som öppenvårdsapoteken står inför.  
 
2. Syfte/Frågeställning 
Att identifiera och analysera apotekschefers uppfattning om utmaningar och möjligheter 
som finns för öppenvårdsapotek nu och de närmaste 10 åren. 
 
Huvudfrågeställningen 
Vilka utmaningar och möjligheter anser apotekschefer finns för deras öppenvårdsapotek i 
Stockholm speciellt och för apoteksmarknaden generellt? 
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3. Metod 
 
3.1 Design 
En kvalitativ studiedesign valdes för genomförandet av studien eftersom den fokuserar på 
upplevda erfarenheter hos de intervjuade. Semi-strukturerade kvalitativa 
forskningsintervjuer användes för att samla in data och analysera vissa aspekter ur 
deltagarens erfarenheter och upplevelser. Semi-strukturerade intervjuer innebär att ställa 
likartade frågor i olika intervjuer där intervjuaren kan styra diskussionen med sina 
specifika frågor.(13) 
 
3.2 Urval och deltagare 
Avregleringen 2009 medförde en turbulent period med stora förändringar, 
nyetableringar, uppköp och en ökad konkurrens. Hur ser situationen ut idag för svenska 
öppenvårdsapotek och vilka förändringar förväntas i framtiden. För att få svar på 
studiens framställningar bedömdes apotekschefer på öppenvårdsapotek kunna bidra med 
svar på frågeställningarna. Denna yrkesgrupp är engagerad i det dagliga arbetet men de 
har också ansvar att hantera framtidens utmaningar och möjligheter.  
 
Själva urvalet av deltagare gjordes genom ett bekvämlighetsurval och inte genom ett 
strategiskt urval som först planerats. Det visade sig nämligen vara svårt att hitta 
apotekschefer som både ville delta och som hade tid för själva intervjun. Därför var det de 
apotekschefer som inom tidsramen för uppsatsarbetet kunde avvara tid för intervju som 
också tillfrågades att delta som informanter. Urvalet av informanter  gjordes så att olika 
kön, ålder och arbetslivserfarenheter var representerade. Informanterna hade arbetat på 
öppenvårdsapotek i samma kedja i minst 3 år. En samtyckesförfrågan skickades ut till alla 
nio deltagarna i Stockholmstätorter per e-post i form av ett informationsbrev om studien 
inför varje deltagarintervju. Ett informerat samtycke betyder att deltagarna har 
tillräckligt med information om studien och att de förstår det och kan avbryta sitt 
deltagande när de vill utan att behöva förklara orsaken till det.  
 
Inklusionskriterierna för deltagandet i studien var att varit apotekschef på en av de tre 
största apotekskedjorna (Apoteket AB, Apotek Hjärtat och Kronans Apotek) inom 
Stockholmsregionen. Deltagarna kunde vara apotekare eller receptarier av olika ålder och 
kön. De skulle ha en tillsvidareanställning på ett fysiskt öppenvårdsapotek med minst 3 
års erfarenhet som apotekschef på samma apotek eller från olika apotek inom samma 
apotekskedja. Detta var för att nå maximal variation i både bred och djup. 
Exklusionskriterierna var att informanter inte skulle ha korttidsvikariat, inte vara 
biträdande apotekschef och inte heller apotekschef inom e-handel. De skulle vidare inte 
ha en ambulerande tjänst eller en central position såsom t. ex regionchef. 
 
3.3 Rekrytering 
Deltagarkandidater efterfrågades via olika apotekskedjors regionchefer, personliga 
kontakter, eller personliga besök på öppenvårdsapotek. Vid ett ja till deltagande så 
kontaktades de via telefon eller mail för att avtala tid och plats för intervjun. Varje 
deltagare lämnade sitt godkännande genom att underteckna ett formulär ”Förfrågan om 
deltagande i studien”(se bilaga 2). Där skulle tydligt framgå att informanten tagit del av 
studiens syfte och upplägg, att deltagandet var frivillig och att informanten när som helst 
kunde avbryta sitt deltagande. Det skulle även tydligt framgå att informanternas svar 
skulle behandlas strikt konfidentiellt och att deras integritet skulle upprätthållas genom 
hela studiearbetet. 
 
3.4 Datainsamling 
Målet var att intervjua minst 10 personer och samla in tillräckligt med data för att kunna 
påvisa mönster, olika kategorier och dimensioner. Efter nio intervjuer gavs det inga nya 
synpunkter. När inget nytt kommer fram i denna typ av intervju har mättnad nåtts. (14) 
Deltagarna intervjuades på sina egna apotek och intervjutidernas längd varierade mellan 
20 – 50 minuter beroende på hur lång tid apotekschefen kunde avvara.  
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En pilotintervju gjordes för att testa tekniken, frågornas innehåll och ordningsföljd och få 
en uppfattning om hur lång tid intervjun skulle ta. Testet gjordes även för att vid 
rekryteringen tydligare kunna informera apotekscheferna om upplägget. Pilotintervjun 
gjordes även för att stämma av om de valda frågorna motsvarar syftet med studien samt 
om de var tillräckligt öppna och lätta att förstå.   
 
En intervjuguide (se bilaga 1) användes som mall vid mötet med studiedeltagarna. Denna 
intervjuguide justerades och modifierades något under projektets gång. Intervjuerna 
spelades in digitalt med hjälp av en elektronisk diktafon varefter de transkriberades. 
Kvalitén på ljudet testades inför varje intervjun för att kontrollera att allt skulle höras 
tydligt vid transkriberingen. Arbetsplatsnamn eller andra personliga uppgifter uteslöts 
vid transkriberingen. För att avidentifiera personerna kodades istället varje intervju med 
en siffra för att kunna användas i jämförelser vid dataanalysen. 
 
3.5 Dataanalys 
Apotekschefernas egna upplevelser av sitt öppenvårdsapoteks situation efterfrågades i 
intervjuerna och därför har en konventionell innehållsanalys valts som en lämplig 
analysmetod. Den är en välkänd kvalitativ forskningsteknik inom hälso- och 
sjukvårdsforskning under de senaste åren.(15)  
 
Data som utgör grunden för en kvalitativ analys är beskrivande, men den är mer än bara 
en beskrivning av det som frågas om. Det fenomen som beskrivits kommer att 
differentieras och modifieras. Likheterna och olikheterna i beskrivningen kommer att 
studeras samt utforskas efter vilka drag eller samband som ligger ”dolda” i beskrivningen 
av fenomenet.(13) En analys av intervjutexterna gjordes stegvis, enligt Graneheim & 
Lundman med fokus på likheter och olikheter(15). 

 I ett första steg lästes hela den transkriberade texten igenom flera gånger för att få 
en förståelse och helhetsbild av det insamlade materialet 

 Andra steget utgjordes av att plocka ut de fraser eller meningar, vilka kallas 
meningsbärande enheter, som var relevanta för frågeställningarna för vidare 
bearbetning. 

 Som tredje steg kondenserades de meningsbärande enheterna till en kortare text, 
men med bibehållet innehåll.  

 I fjärde steget kodades de kondenserade textenheterna och preliminära kategorier 
skapades utifrån likheter och skillnader. Dessa kategorier utgör det uppenbara 
innehållet. 

 Slutligen formulerades teman, där det dolda innehållet blir tydligt.(15)  
 
För att öka trovärdigheten av resultaten gjordes två kodningar av de kondenserade 
meningsenheterna. En kodning gjordes av forskaren och den andra kodning gjordes av 
annan person med viss inblick i apoteksmarknaden. De två kodningar jämfördes och de få 
olikheterna som dök upp diskuterades tillsammans och en samstämmig tolkning nåddes. 
(13) 
 
3.6 Uppsatsförfattarens förförståelse  
I denna process av bearbetning, tolkning och analys av kvalitativa undersökningar så 
påverkades analysen bland annat av uppsatsförfattarens förförståelse, värderingar och 
personliga erfarenheter(17).Uppsatsförfattaren gick in i undersökningsprocessen med ett 
visst perspektiv, eller en viss syn på problemet, som kan ha lämnat inverkan på 
analysarbetet.(16) Författaren själv har arbetat på apotek i Stockholm och har en egen 
uppfattning om vad det kan finnas för utmaningar och möjligheter på ÖVA. Urvalet av 
vilka frågorna kan alltså ha påverkats av författarens förförståelse. 
  
3.7 Etiska övervägande 
Apotekscheferna deltog under informerat samtycke. Det var viktigt att deltagarna får 
adekvat information om studiens syfte, upplägg, anonymitet samt att de vet att de när 
som helst kunde avbryta sitt deltagande. Inget tillstånd från etikprövningsnämnden 
krävdes för denna studie.    
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4. Resultat 
Resultatet är uppställt i olika kategorier och underkategorier vilka är baserade på det 
samlade intervjuinnehållet. Genom att presentera citat från informanter så understöds 
och påvisas resultatet tydligare. Citaten åskådliggör de olika kategoriernas innehåll och 
inriktning. För att lättare få en överblick av framtagna kategorier och underkategorier 
sammanfattas dessa i tabell 1. 
 
Tabell 1. Översikt av arbetet framtagna kategorier och underkategorier. 
 

Kategorier Underkategorier 

Utvecklingen av 
apoteksmarknaden 

• Marknadsmättnad 
• Digitala vårdtjänster 
• Konkurrens från E-handel 

Kundbeteende och 
kundtyper 

• Den äldre generationen 
• Yngre generation 

Bemanning och 
rekrytering 

• Farmaceutbrist 
• Nyanlända farmaceuter 
• Rådgivare och apotekstekniker  
• Arbetsmiljö 

Konkurrensstärkande  
strategier 

• Centralt stöd 
• Utbildningar och kompetensutveckling 
• Apotekens egna initiativ 
• Apoteks egna E-tjänster 

Tillgänglighet • Lager och sortiment 
• Generika utbyte (periodens vara) 
• Läge och öppettider 

 
 
4.1 Utvecklingen av apoteksmarknaden 
 
4.1.1 Marknadsmättnad 
Gällande frågor om det är så att etableringstakten av nya öppenvårdsapotek har 
avstannat eller inte så ansåg informanterna att apoteksmarknaden nu nått en mättnad 
och att få eller inga nya öppenvårdsapotek kommer att öppnas. 

 
Jag tror inte att det kommer att expandera som det har gjorts dom senaste åren. Jag tror att det 

blir en mer stabilisering(4) 
 

Det ansågs vid upprepade tillfällen att behovet av ÖVA just i storstäder alltid kommer att 
finnas. I en tätort som Stockholm är dock konkurrensen större. med flera apotek och 
ibland även lokaliserade i varandras absoluta närhet. Det fanns en samsyn av att 
stabilisering av nyetableringstakten nåtts men att det nu snarare kommer att bli en fråga 
om försök till lägesförbättringar. Apotek kommer att läggas ned på ett ställe och flyttas till 
ett annat. En omplacering som innebär bättre kundflöden och som därmed är mer 
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attraktiv ur ett konkurrens- och lönsamhetsperspektiv. I framtiden blir det för vissa 
apotek kanske direkt nödvändigt med omplacering för att undvika nedstängning.  
 

Jag tror att det har stagnerats, så det har uppnått ett Steady State/.../Jag tror inte att det 
kommer att öppnas så många fler däremot så kommer att bli omplaceringar utav apotek, alltså 

man kanske öppnar på ett ställe och stänger ner ett annat ställe (7). 

 
Angående apotekstätheten om 10 år så tyckte vissa att det kommer att vara lika många 
som nu medan andra tyckte att antalet kommer att minska. En idé presenterades om att 
en del apotek kanske ersätts med automatiska förvaringsboxar där kunden själv hämtar 
de varor och läkemedel som de först beställt via näthandeln. De får allt levererat till 
närmaste ”Apotekbox” och kan med en specifik kod  öppna just den box där deras varor 
placerats. 

 
Jag tror det kommer att bli ungefär som nu, 10 år är inte så lång tid/.../ Så jag tror inte att det 

blir stora förändringar med de befintliga apoteken(6). 

 

Jag tror inte att många kommer att överleva, det kommer de inte göra/.../ Om 10 år det kommer 
absolut inte att vara lika många apotek/.../ Vi hoppas på att det finns befintliga apotek kvar, det 

hoppas vi (5). 
   
Samtidigt fanns det en tilltro att till att antalet ÖVA inom samma område kommer att öka 
i framtiden. Efterfrågan kommer att bli stor i områden där det byggs nya bostäder och 
helt nya bostadsområden växer fram. Kunden vill själv ha mer valmöjligheter och kunna 
hitta apoteket med den bästa servicen och de bästa produkterna, förklarade informanten.  
 
4.1.2 Digitala vårdtjänster 
Vid frågan om apoteket hade pågående samarbete med något vårdföretag eller annan typ 
av vårdgivare så svarade informanter  att deras kedja samarbetar med vårdföretag som 
erbjuder digitala vårdtjänster. Läkare kan till exempel via patientens mobil ge rådgivning, 
göra enklare undersökningar och diagnosticera. På några av de större apoteken, där det 
finns tillräckligt med utrymme, har även dessa vårdföretag fysiska mottagningar. En av 
informanterna jobbade på ett sådant apotek. Där fanns det en  vårdmottagning med 
avgränsad lokal inne på apoteket. Där kunde man se kunder som kommer in på apoteket 
och fortsätter till mottagningen för att få träffa en sjuksköterska för vård, vaccinering, 
provtagning eller hälsokontroll eller kontakt med en läkare om det skulle behövas. Det 
framkom flera exempel på sådana digitala vårdappar där ”Doktor.se”, ”Min doktor”, 
”Minutkliniken” och ”Doktor 24” nämndes. Det nämndes också andra digitala vårdappar 
där man träffar sjukvårdspersonal enbart via nätet eller mobilen. Man kan bli undersökt, 
diagnosticerad och vid behov få recept utskrivna för att sedan hämta sina läkemedel på 
öppenvårdsapoteket. I andra svar framkom tydligt informanternas övertygelse att 
näthandel och annan digital service kommer att öka. Några konkreta framtidsscenarier 
kring detta område nämndes dock inte. 
 
Vissa åkommor kan man få hjälp med på bara några minuter över nätdoktor/.../ Hjälpa till med 

om det behöver ta blodtryck så kan man göra det på apoteket så att nätdoktorn lättare kan 
förskriva till läkemedlet om det skulle behövas(1). 

 
De flesta av informanterna jobbade på mindre apotek och var inte riktigt insatta i den 
digitala utvecklingen av vårdtjänster och rekommenderade författaren att ta kontakt med 
företagscentralen för att få mer information om det. 
 

Det finns en App och det finns också ett fysiskt lokal på stora apotek. Det är några utvalda 
apotek, men hos oss är vi ett litet apotek(6). 

 

Det finns ett samarbete men ingenting som vi på apoteket här insatta i om man säger så, att vi 
ska göra någonting här, det är mer centralt/.../Det får du nog höra med kedjan i så fall(8). 
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4.1.3 Konkurrens från E-handel 
Som svar på frågan om hur E-handels konkurrens utmärker sig mot ÖVA svarade enstaka 
informanter att de i vardagen inte känner av denna konkurrens. De menade att det till en 
hel del beror på vilket geografiskt område apoteket ligger i. Det fanns även en uppfattning 
om att konkurrensen från e-handeln märktes mindre i ett välbeställt område än i ett 
socioekonomisk utsatt område.   
 

Jag tror det beror så mycket på vilket område man ligger/.../ Här så är man inte välbärgad, 
men man har ju pengar/.../ Pratar med kollegor som bor i området där inte har så gott om 

pengar, då pratar de jämt om Apotea/.../ Men det är i princip aldrig någon kund här som pratar 
om Apotea (3).  

 

De flesta poängterade att konkurrensen märks tydligt när det gäller OTC- produkter 
generellt men även i mindre skala handelsvaror. En informant påpekade förändrat 
kundbeteende då kunderna kommer in på apoteket och frågar efter rådgivning om en 
speciell vara för att sedan lämnar apoteket utan att köpa den. Detta förklarades med att 
antingen hade kunden redan köpt varan på e-handel eller att den tänkte köpa den på e-
handeln. I båda fallen kände dock kunden att den behöver komma till ett fysiskt apotek 
för att få rådgivning. Det är ett nytt beteende och ett resultat av e-handels snabba 
utveckling men sågs samtidigt som ett bevis på att ett fysiskt apotek med sin kunniga 
personal alltid kommer att spela en stor och viktig roll för allmänhetens hälsa. 

 
 I framtiden så tror jag att det kommer att bli mer och mer, det tror jag/.../Att det är bekvämt 
att man beställa saker och ting hemma i lugn och ro och sedan kommer man hämtar eller får 

hemleverans(4). 

 

Tyvärr är det så att många gånger tror jag att kunderna handlar på e-handel och sedan 
kommer de till oss och ställer frågorna(2). 

 
E-handeln om 10 år kan bli ett påtagligt hot som leder till att många ÖVA tvingas läggas 
ned eller att de fysiska apoteken kommer att se annorlunda ut än vad de gör idag, antydde 
en av informanten. Detta är ett tecken på en oviss bild av apotekens framtid, vilken 
många av deltagarna delade. 
 
Självklart kan bli ett hot att som leda till att många apotek inom säg inte snar framtid men inom 

10 år borde halveras/.../Inte omöjligt att fysiskt apotek kommer att vara eller ser helt 
annorlunda ut 

 
4.2 Kundbeteende och kundtyper 
 
4.2.1 Den äldre generationen 
De äldre kunderna beskrevs som en viktig kundgrupp och som innebär stora möjligheter 
för ÖVA. Det är alltså viktigt att behålla dem som trogna kunder. Den äldre generationen 
går till de fysiska apoteken av tradition och vana. De är lojala kunder till sitt lokala apotek 
och återkommer gång på gång. Det personliga mötet och rådgivningen ansikte mot 
ansikte uppskattas. 
  

Jag som har arbetat länge kan ju känna att de äldre är ju piggare/.../ De är ju mer med, de 
ställer mer krav än de kanske hade när jag var ung/.../ Jag tycker att de är en större 

möjlighet/.../Krav från kunden gör det också så att man måste anstränga sig lite mer(1). 

 
Den absoluta majoriteten av informanterna tyckte att äldre redan har höga krav på 
apotekspersonalens kompetens och service samt att deras läkemedel ska finnas på lager. 
Dagens äldre beskrevs som mycket uppdaterade, pålästa och tekniskt kunniga. De har läst 
på inför besöket och är medvetna om skillnader mellan olika produkter och priser. För att 
ha dem kvar även som framtida kunder krävs det av ÖVA att de fortsätter satsa på 
kompetensutveckling - för alla kategorier på apoteket. 
 

Ju äldre man är desto flera läkemedel man har /.../ De är ju potentiella kunder för oss 
/.../Många är väldigt engagerade, man kan läsa på så mycket själv och så och då tror jag att det 
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kommer att ställa krav på oss ÖVA, för de kommer att behöva ha någon att bolla sina frågor 
med(3) 

 
Deltagarna uttryckte att den kommande generationen äldre d.v.s. 50- och 60-talisterna 
kan bli en utmaning eftersom de kommer att ställa mycket höga krav på ÖVA-personal. 
De kommer att vara ännu mer teknisk kunniga än nuvarande äldre generation och ännu 
mer medveten om hur man får fram information och därmed kommer att sätta apoteks-
personalens kompetens på prov. De kommer att vilja att saker och ting ska gå snabbt och 
smidigt. De kommer att kräva högre tillgänglighet när det gäller lagerhållning och service 
samt snabba arbetsprocesser, antydde några av informanterna.  
 

Tillgängligheten är väldigt viktig/.../Vi lever i ett land, ett samhälle där det ska gå snabbt och 
det är ont om tid så när man kommer till apoteket, så vill man komma till apoteket och få sina 

saker och inte komma tillbaka en gång till, så man vill liksom ha en början och slut samma 
dag(4). 

 
 
Det framkom dock att informanterna tycker det både är en utmaning och en möjlighet 
när det gäller äldre generationen men det beror på hur man hanterar utmaningen. Denna 
generation kan bli en möjlighet för ÖVA om kommunikationen med de äldre blir mer 
digital i form av till exempel påminnelser om sina mediciner samt mer anpassade 
erbjudanden till denna kategori. I framtiden kommer dessa kunder  vara mer digitalt 
uppkopplade än de är nu, så det gäller att tidigt knyta kunden närmare till sitt apotek 
påpekade informanten.  
 
Jag tror att det är också där man kommer att kunna kommunicera med de äldre/.../Kanske lite 

med digitalt och skicka lite mer påminnelser digitalt till dem om sina mediciner och så och 
kanske göra lite mer erbjudanden som är skräddarsydda/.../ När det gäller framtiden, kommer 

att vara mycket mer digitalt uppkopplade än de som är nu/.../Så det är både utmaning och 
möjlighet att faktisk göra det bättre både för apoteket och för kunden och knyta kunden också, 

närmare(9). 
 
4.2.2 Yngre generation 
De yngre kundernas besök till ÖVA handlar oftast om att köpa OTC- produkter som t ex 
receptfria läkemedel, skönhets produkter och handelsvaror. En del av informanterna 
utryckte oro över att det i framtiden finns risk för att apoteken helt förlorar den yngre 
generationen till e-handeln. Detta eftersom de redan idag har ett helt annat beteende med 
sin vardagliga teknikanvändning på hög nivå. Närheten till tekniken och vanan att ordna 
allt via digitala tjänster gör att lägre priser på nätet med fraktfri hemleverans blir det 
självklara valet. Det personliga mötet har mindre betydelse och de kanske inte ens 
överväger att handla i butik. En möjlighet för att kunna behålla sådana kunder kan vara 
att öka tillgängligheten genom att förbättra kedjornas egen e-handel och försöka locka 
den yngre generationen dit med prisvärda erbjudanden för att snabbt och fritt får sina 
beställningar fraktade hem till sig. 
 
Jag skulle nog säga att folk föredrar att handla med, via nätet. Idag har man internet över allt, 

det är lätt att handla på nätet och man gör det enklare och jag tror ju nog att det kommer att öka 
med nästa generation som är van vid att använda tekniken(8). 

 
4.3 Bemanning och rekrytering 
 
4.3.1 Farmaceutbrist 
I denna underkategori framkom flera olika uppfattningar. Informanterna ansåg inte att 
det var farmaceutbrist på just deras eget apotek och mycket berodde på vilket område 
apoteket ligger i samt vilka öppettider apoteket väljer att ha. De menade att om apoteket 
har ett bra läge, ensamt i ett mindre centrumområde utan nära konkurrenter så är bristen 
obetydlig. Med en sådan placering behövs nämligen inte långa öppettider, krävande 
arbetsscheman eller stressig vardag och apoteket kan enklare locka till sig duktiga 
farmaceuter.  
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Situationen kan vara annorlunda där apoteket har ett bra läge i stort köpcentrum med 
stora kundflöden men med andra konkurrerande apotek. Då märks farmaceutbristen mer 
eftersom det är flera  apotek som konkurrerar om farmaceuterna men framförallt om de 
riktigt duktiga farmaceuterna. Här tycktes det vara en utmaning att behålla sin personal 
och då speciellt sin duktiga, erfarna personal. En annan informant som hade sitt apotek i 
ett tätbefolkade område med många apotek, utryckte sig bekymrat om de stora 
utmaningarna som fanns när det gällde att fullt ut bemanna apotek i tätbefolkade 
områden i Stockholm.  
  

Den största utmaningen på all apotek är att behålla sin duktiga personal/.../ att de inte går 
någon annanstans till som är konkurrent/.../ Väldigt svårt problem som vi upplever, inte bara 

att det är brist på farmaceuter, men också brist på duktiga farmaceuter(6). 

 

Det betonades att det finns en generell risk för farmaceutbrist även på deras egna apotek 
men att bristen ändå inte märks så mycket just i Stockholm. Framför allt inte jämfört med 
den stora farmaceutbristen i Skåne. En orsak kan vara att många farmaceuter söker sig 
till Stockholm eftersom storstadsregionen kan erbjuda större valmöjlighet gällande 
anställning samt högre lönenivåer. Det uttryckets också åsikten att det egentligen inte är 
någon farmaceutbrist utan att det troligen beror på en ojämn fördelning av 
personalresurser inom företaget. Den stora konkurrensen mellan företagen bidrar också 
till farmaceutbrist av mer eller mindre tillfälligt slag då farmaceuter lätt kan byta mellan 
apotekskedjorna utan att tänka på flytt, byte av barnens skola mm. 
 

Det är konkurrens och framförallt på orter där du inte har så många farmaceuter, då är det 
väldigt svårt att rekrytera/.../ Stora städer har inte lika stort problem/.../ Här då kan man 

istället få kanske många bra erbjudanden från andra kedjor, om man har lätt att byta för det är 
lika nära(9). 

 
I stora hela så är det egentligen ingen brist på apoteken, men det är ojämn fördelning(7). 

 
Det framhävdes dock av informanterna att just pensionsavgångar inte spelar så stor roll i 
den allmänna farmaceutkrisen. Det förklarades med att de flesta pensionärer vill fortsätta 
jobba längre och att egna apoteket flera gånger fått hjälp av pensionerade farmaceuter 
som kan täcka upp. Inte heller sågs det enligt informanter som ett problem att två 
farmaceututbildningar i landet har stängts. Informanten trodde inte att studenter  skulle 
bry sig utan istället bara flytta till annan studieort. Att de vill göra det som behövs så 
länge de har en stark vilja att bli farmaceut. Det påpekades också att utbildningar måste 
uppnå vissa kvalitetskrav. Därför kan det vara bra att ersätta utbildningar med andra med 
bättre kvalité på innehåll och undervisning. 
 

Spontant skulle jag känna så här, fler farmaceuter. Utbilda fler farmaceuter och så vidare men 
samtidigt tycker jag att det ska vara med kvalité, det här är ett yrke som kräver kompetens och 

kvalité(4). 

 
4.3.2 Nyanlända farmaceuter 
Det var väl känt att de olika apotekskedjorna har ett centralt introduktionsprogram för 
nyanlända farmaceuter. Med nyanlända farmaceuter menades färdigutbildade 
farmaceuter med utrikisk bakgrund som ofta har lång erfarenhet i sitt ursprungsland men 
ännu inte kan det svenska regelverket eller tillräckligt av det svenska språket. Vissa 
informanter var inte insatta på detaljnivå hur det var upplagt men kände till att 
programmet fanns på de större apoteken och att det sköttes från central nivå. Andra 
kände bättre till både upplägg och innehåll och kunde räkna upp flera delar av 
programmet som till exempel en praktikplats, att lära sig språket, lära sig regelverk och 
träna kundbemötande. En informant hade själv också hade haft nyanlända farmaceuter 
som praktikanter på sitt apotek, en från Syrien och en från ett EU-land.  
Vi har vissa apotek som har, tar emot och vi har en enhet liksom/.../Det finns folk som har hand 

om det i alla fall, men jag är lite dålig insatt i det(7). 
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Man jobbar med de också centralt/.../ Stora apotek brukar ha alla de här sakerna för att de har 
flera receptkanaler, de har flera farmaceuter, de har mycket mer kundunderlag, därför det är 

alltid elever till exempel går till stora apotek/.../Därför att det finns mer resurser på stora 
apotek(6). 

 

4.3.3 Rådgivare och Apotekstekniker  
I gruppen av informanter beskrevs även utvecklandet av apoteksteknikerrollen på ÖVA 
och att den blir allt viktigare. Det gäller tekniker med receptbehörigheter som kan rycka 
in vid receptkanalen om det behövs. En befattning som rådgivare (säljare) fanns inte 
innan omregleringen men finns nu på de flesta apotekskedjor. Informanterna menade att 
om e-handeln av receptbelagda mediciner fortsätter växa så kommer antalet farmaceuter 
att minska samtidigt som antalet apotekstekniker och rådgivare kommer att öka. 
 
På lång sikt så tror jag om fler kunder börja’  handla sina receptbelagda mediciner på e-handel, 

så kommer ju att bli färre farmaceuter och fler övrig kategori alltså, som tekniker och 
egenvårdare/.../ Och jag tror ju kanske att man kommer behöva jobba mer med 

apotekstekniker, alltså recepttekniker eftersom det inte finns farmaceuter(2). 

 
Det belystes också hur stor och viktig del rollen som apotekstekniker är i farmaceuternas 
dagliga arbete på ÖVA. När farmaceuterna har mycket att göra med receptkunder så är 
det av största vikt att ha kompetenta apotekstekniker som kan ta hand om egenvårds-
kunder och hjälpa dem med rådgivningen och allt annat. Detta samarbete mellan 
apotekstekniker och farmaceuterna innebär kortare väntetider, en bättre service och till 
slut nöjdare kunder.  
 

alla profession kommer att behövas både farmaceuter och tekniker/.../Det är väldigt mycket 
receptkunder vilket betyder farmaceuten ganska ofta fastnar bakom receptdisken/.../ Så att vi 

inte hinner ut i egenvården så mycket och därför är vi väldigt beroende av jätteduktiga tekniker 
då som tar över kunden där ute och liksom och hjälpa till med allting där ute(3). 

 
4.3.4 Arbetsmiljö 
En del beskrev den hårda konkurrensen och begränsningen av antalet farmaceuter som 
de viktigaste bakomliggande faktorer för den förändrade arbetsmiljön på ÖVA. Generösa 
öppettider har blivit en konkurrensfördel men innebär samtidigt att det blir färre 
farmaceuter per timme och därmed ett hårdare tryck på att arbeta långa dagar, kvällar 
och helger samt oregelbundna scheman. Farmaceuten är navet i recepthantering samt 
rådgivning och kan inte ersättas påpekade de flesta av informanterna. Farmaceutbristen 
medför även sämre möjligheter för annan personal (t ex tekniker) att kunna rådfråga 
farmaceut vid behov. 
 
Öppettiderna tror jag, att det är ju någonting som är ganska tufft/.../Jag menar om det kommer 

en konkurrent mittemot eller nästan dörr i dörr så väljer de att ha öppet till 20 och själv har 
öppet bara till 18, då måste man ofta matcha det där(1). 

 
Vikten av ökad tillgänglighet uttrycktes flera gånger under intervjuerna och från flera 
informanter. Detta kan betyda allt från att jobba hårt för att nå en bra lagerhållning så att 
kunderna inte går till konkurrenter som är dörr i dörr eller mittemot till att det ges 
tillräckligt med utrymme för kompetensutvecklingstid så att alla kan uppdatera sig om 
nya läkemedel och nya produkter som säljs på apoteket. Det är en utmaning att ha en bra 
arbetsplats för medarbetarna, hålla kunderna nöjda och samtidigt vara kostnadseffektiv 
sade några av informanterna. 

 
Det är att kunna bemanna och kunna ge bra service till kunden och samtidigt kunna motivera 

sin personal, kunna behålla sin personal, så att göra den till en bra arbetsmiljö så att de vill 
stanna(9). 
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4.4 Konkurrensstärkande strategier 
 
4.4.1 Centralt stöd 
Det framkom att informanterna upplevde ett aktivt stöd från företagsledningen i arbetet 
med de dagliga utmaningarna i den hårda konkurrensen. Företagen uppfattades arbeta 
hårt för att hjälpa sina ÖVA att få nöjda kunder. Apotekskedjornas ledning har ett bra 
fokus på att hitta lösningar för ett bättre kundbemötande, bättre priser, bättre sortiment, 
bättre kampanjer och en ökad kompetensutveckling hos sina medarbetare. Det uttrycktes 
även att apoteken tidigare mest haft fokus på skönhetsprodukter, hälsa och välmående 
förutom receptdelen men att det nu har förbättrats och blivit mer modernt, kundnära och 
anpassat till den moderna kundens behov av nyutvecklade produkter och andra tjänster - 
både lokalt och digitalt.  
 
De jobbar med allt med kundmötet, med öka kunskap för personal, öka kompetens så de jobbar 

hårt centralt/.../Kundmötet och kunskap är A och O för vår kedja(6). 

 
Vi är ju ett stort företag, stöd har jag både från HR, från min chef, från marknad, från 

etablering/.../Vi måste kommunicera med varandra för att hela tiden utvecklas så att hela tiden 
sker en anpassning efter läget (8). 

 
Vi har otroligt fina kampanjer, där tycker jag faktiskt att vår kedja ligger absolut i täten/.../ Jag 

tror faktiskt att det är många som sneglar på oss(1). 

 
4.4.2 Utbildningar och kompetensutveckling  
Det betonades att det fanns kompetensutvecklingsplaner för alla medarbetare oavsett 
befattning. Den individuella kompetensutvecklingen är obligatorisk och utgör två timmar 
per månad för varje medarbetare. Andra nämnde även specifikt att de utöver detta har en 
kompetensutvecklingsportal med olika utbildningar, både digitala och fysiska. Ytterligare 
finns specifika fortbildningskurser om man vill utvecklas i sitt yrke. Det finns till exempel 
säljansvarigutbildning, läkemedelsansvarigutbildning, farmaciansvarigutbildning och 
chefsutbildning. Detta visar på att företagen satsar stort på höjning av personalens 
kompetens för att den hela tiden ska kunna hänga med apoteksmarknaden snabba 
utvecklingen. 
 

Vi har individuella kompetensutvecklingar/.../Så finns det hundratal olika utbildningar, och 
både digitala och fysiska man kan använda sig till/.../Det finns krav på alla medarbetare att 

göra vissa utbildningar(4). 

 

Det är ju som en personlig kompetensutveckling/.../En timme varannan vecka eller kanske två 
timmar i månaden som schema läggs då/.../Och då kan ju vara individuellt om man behöver 

stärkas i(1). 
 
 Tillsammans med den allmänna utmaningen från den växande E-handeln följer mycket 
höga krav på att ha kompetent personal både vad gäller den tekniska och den sociala 
förmågan. Detta uppfattas som en absolut nödvändighet att utbilda och motivera 
personalen för att möta den hårda konkurrensen. En informant ansåg att det är en 
utmaning i sig att lyckas med att behålla kompetent personal så att den inte går till en 
konkurrent istället. Det gäller alla apotek eftersom det är relativt lätt för personalen att 
byta kedja.  
 

Jag har träffat tiotals farmaceuter med olika profiler och många gånger så kompetensen 
motsvarar inte det man söker och det kan handla om både det tekniska kunskap kompetensen 

eller det sociala/.../Sedan är det så att alla vill ha de som är bäst och det blir konkurrens om det 
också(4). 

 
4.4.3 Apotekets egna initiativ 
Det lyftes här fram att apoteks egna lokala aktiviteter i form av till exempel extrapriser, 
erbjudanden vid marknader i närområdet och liknande. Detta för att aktivt locka 
kunderna till sig och öka konkurrensen mot andra ÖVA.  
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Även lokal media hade använts. En lokal tidning hade kontaktats för att annonser om 
apotekets produkter och tjänster. Det uttrycktes ofta hur viktig det är med ett så fräscht 
och tilltalande apotek som möjligt och alltid anstränga sig det där lilla extra för att göra 
kunden nöjd. 
 
Att dom får bra kundmöte med information och att de ska känna sig nöjda, men generellt är det 

ju kampanjerna och reklam ut till allmänheten(7). 

 

Det lokala aktiviteter, om det är en marknad då är vi med och ha lite erbjudanden och 
sådant/.../Handlar det mer om att synas och delvis att synas i media och då kan det var lokala 

annonser, vi har t. exempel erbjudandet för dem ny flyttade, vi har avtal med en lokal tidning så 
att delas ut veckovis(4). 

 

För apotek som inte har konkurrens i närheten låg satsningarna mer på att ha personal 
som är omtyckt av kunderna, ett bra lager på receptbelagda mediciner samt varierande 
sortiment på receptfria läkemedel och handelsvaror, tillägger en informant.   
 

Det brukar vi göra lite olika aktiviteter som kunderna kan tycka att vara bra, vi har egentligen 
Blodtrycksmätning på det här apoteket, vi har personlig läkemedelsrådgivning om man vill boka 

in det. Vi har för att locka kunderna liksom ännu mer vi har en otrolig bra  
lager och det bästa teamet(8). 

 
4.4.4 Egna e-tjänster 
Informanterna var övertygade om att e-handelsutvecklingen inte går att stoppa och det är 
bara att hänga med som någon av dem uttryckte det. För att vara konkurrenskraftig så 
har alla i studien representerade kedjorna tagit sig an utmaningen och startad sin egen e-
handel enligt alla informanter. Det har tydligt visats att många kunder föredrar att handla 
via nätet, det är lätt, billigt och med fri leverans. I det läget är det viktigt att starta egen e-
handel och på det sättet kunna knyta kunderna till sig när de hämtar ut sina paket på 
öppenvårdapoteket eller när den blir hemskickat, påpekade informanterna. På deras 
webbsidor säljs allt från OTC produkter och handelsvaror till receptbelagda mediciner 
(inklusive rådgivning på nätet) och allt med fri frakt. Det understryks tydligt  hur viktig 
det är att anpassa sig efter vad kunderna vill och satsa på det. Då gäller det att ha en bra 
och modern e-handel som kan konkurrera med de andra och locka tillbaka kunderna.  
 

Det har blivit mer och mer nu än förut och nu börjar alla andra företag uppmärksamma 
det/.../Jag känner att nu börjar apoteket också göra snarlik/.../Nu har vi börjat med det så vi 

har mycket lägre priser på nätet(5). 

  
Vi ska vara moderna, kundnära och liksom anpassa oss efter vad kunderna vill. Vill de handla 

på e-handel då måste vi ha en bra e-handel som vi kan konkurrera med de andra(2) 

 
4.5 Tillgänglighet 
 
4.5.1 Lager och sortiment  
Vikten av ett hållbart lager när det gäller receptbelagda mediciner (RX) betonades vid 
flera tillfällen. Informanterna utryckte sin frustration och otillräcklighet när kundens 
medicin inte fanns på lager utan måste det beställas. Detta eftersom kunden då nästan 
alltid tackar nej till en beställning och istället går till närliggande apotek för att få sin 
medicin. Dagens kunder vill uppenbarligen att allt ska ske snabbt, enkelt och smidigt.  
 

Våra kunder dels vet om att det finns många apotek så de är väldigt kräsna, de väntar inte om 
de inte får hjälp på en gång, de vill att man ska ha vara på plats annars går de till ett annat 

ställe(9). 

 
De receptbelagda mediciner (RX) beskrevs som de som mest påverkas av konkurrensen 
från andra fysiska ÖVA. Därför är det extra viktigt att ha ett bra lager för att kunna knyta 
kunden närmare till egna apoteket och på det sättet får lojala, återkommande kunder. 
Detsamma gäller för egenvårdslager där det gäller att ha de senaste skönhetsprodukterna 
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på marknaden samt ha rimliga och konkurrerande priser när det gäller receptfria 
läkemedel och handelsvaror. 
 

Konkurrensen handlar väldigt mycket om erbjudanden, priser och kund bemötande i just OTC 
och handelsvaror. Vad det gäller recept så handlar det om kötider, det handlar om bemötande 

och om lagret vilket är navet i det här(4). 
 
4.5.2 Generika utbyte (Periodens vara) 
Vid frågan om periodens vara och dess upplägg hade de flesta en generellt positiv 
inställning men med vissa mindre förbättringsförslag, exempelvis färre antal generika 
produkter att byta med. Några informanterna menade dock att det skulle vara mycket 
bättre med längre perioder mellan byten. Då slipper man missnöjda kunder och minskar 
även den administrativa delen. 
 

Jag skulle vilja ha längre perioder så att den inte bytts varje månad, utan man har i alla fall 3 
månader i taget man har samma vara eller helst faktiskt 6 månader i tagit så att kunden hinner 
i alla fall två gånger i rad har samma sak, så att dom vet att de här är näst kommande perioden 

jag hämtar ut är samma läkemedel, den ser ut på samma sätt/.../Och det skulle minska också 
administrationer runt det(9). 

 
Det skulle även vara bättre med färre antal generika produkter att välja mellan och 
kanske att kunden borde kunna välja själv eftersom kunden ändå är den som gör att vi 
har ett apotek.  
 

Varje månad är helt okej/.../ Men kanske färre byten eller färre andra företag, det skulle vara 
inte för min skulle, det är för kunden skull(6). 

 
Utbyte av läkemedel är ju bra för att kunna få ju alltid den billigare/.../Jag tycker kunden borde 

ännu välja lite fritt själv/.../Men oftast måste man ju tänka på hur kunden tänker, det är dom 
som är våra kunder, det är de som gör att vi ska kunna driva apotek(5). 

 
4.5.3 Läge och öppettider  
Det framkom ofta att informanterna inte kände av någon direkt konkurrens eftersom 
apoteken hade en lokal dominans i sitt område. De menade att det framförallt ett bra läge 
och kundanpassade långa öppettider som höll konkurrensen borta. Vikten av att ha 
funnits där under lång tid betonades - kunderna kom till dem av tradition och gammal 
vana.  
 

De har också ett läge som alldeles vid systembolaget så det är ju ett läge som ju många apotek 
väljer att ha(1). 

 
Det här har funnits jätte jätte länge så det är väldigt inkört det här apoteket/.../Vi har även 

andra kunder från närliggande området så att säga som väljer att åka hit fast de är närmare 
egentligen till andra apotek(3). 

 

 

5. Diskussion 
I nedanstående resultatdiskussion har valts att också lägga in några metodologiska 
resonemang. Dessa, delvis självkritiska, kommentarer runt intervjutekniska utmaningar 
kan nämligen här påvisas i sitt direkta sammanhang. Förhoppningsvis ger detta en god 
bild av vad som kan hända i en intervjusituation med dess dynamik och samspel. 
 
5,1 Utvecklingen av apoteksmarknaden 
Frågan om vad som kan komma att hända med ÖVA:s täthet i Storstockholm på lång sikt, 
till exempel om 10 år, resulterade i många olika spekulationer om framtiden. Svaren på 
denna fråga blev så varierad som kan upplysa en ovisshet hos informanterna om 
apoteksmarknadens fortsatta utveckling, deras arbetsplats framtid och även deras egen 
yrkesroll. Kanske naturligt då de senaste åren efter omregleringen varit en turbulent tid 
med stora omorganisationer, uppköp, ändrade arbetssätt och nya roller. En informant 
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trodde att apoteken nog kommer att halveras i antal medan en annan tvärtom tyckte att 
det finns utrymme för nya apotek även i framtiden. De flesta ansåg dock att marknaden 
nu är mättad och att antalet apotek kommer att ligga kvar på en stabil nivå. Detta 
stämmer väll med SOU apoteksmarknadsutredningen (2017) som visade att 
etableringstakten av nya apotek har stabiliserats i landet(4). Många resonemang 
handlade också om egna och andras arbetsroller. 
 
Ett område som gång på gång berördes av informanterna är e-handeln och dess påverkan 
på ÖVA:s verksamhet. Apotea startade 2011 det första nätapoteket i Sverige och, som det 
står på deras hemsida, var syftet att öka servicen och underlätta vardagen för 
kunderna(18). Då var det kanske svårt att tänkas sig att det endast åtta år senare skett en 
enorm utveckling av digitaliseringen. Det går inte att stoppa och därför måste apoteket 
vara med i den tekniska utvecklingen om de ska vara kvar på marknaden, enligt 
informanterna. Om e-handelskonkurrensen kommer att fortsätta vara så hög som nu 
minskar kundunderlaget för ÖVA kontinuerligt. Om 10 år kommer kundunderlaget för 
dagens ÖVA inte att räcka till oavsett hur mycket man än arbetar med kampanjer, 
klubbdagar eller samarbete med vårdföretag. Befolkningen håller i princip samma volym 
och antalet kundbesök kommer i framtiden att spridas ut, lönsamheten minskar för ÖVA 
och till slut måste några stängas ner, betonade flera av informanterna. En annan viktigt 
utmaning för de centrala ledningarna hos kedjorna är hur deras växande e-handel kan 
komma att konkurrera med ÖVA om farmaceuter. Många farmaceuter lockas till e-handel 
men att även där kommer det att bli ett problem med att bemanna alla online apotek med 
farmaceuter(19). 
 
Flera av informanternas apotekskedjor har inlett samarbete med digitala vårdtjänster 
vilka även kan finnas som vårdmottagningar på öppenvårdsapoteken. De lokala 
vårdtjänstklinikerna finns bara på de större apoteken eftersom det krävs avgränsade 
utrymmen. Det mindes inte riktigt vad de digitala vårdapparna hade för namn eller dess 
funktion. Detta kan förklaras av att det bara var en av informanterna som arbetade på ett 
apotek med en vårdklinik, resten var på mindre apotek. En annan förklaring kan vara 
oklar formulering av frågan. I den nämndes ”Vårdföretag” istället för ”Digitalt 
vårdföretag”. Under intervjuerna försökte dock författaren fråga specifikt om digitala 
vårdtjänsterna och på det sättet korrigera misstaget. Det kan dock ha påverkat resultatet 
genom att detta kunde ha minskat mängden initial information och därför möjligheten till 
följdfrågor. 
 
5,2 Kundbeteende och kundtyper 
Den äldre generationen sågs samstämmigt som en mycket stor möjlighet för 
apoteken.  Medellivslängden ökar och dessutom med fler relativt friska år än förr. För 
dessa äldre kommer troligen ÖVA under många år spela en större roll än vårdhem och 
liknande. Dessa generationer är en typisk kundkategori för ÖVA oavsett teknikutveckling 
med e-handel och digitalisering. Det framkommer tydligt att de äldre vill ha den 
personliga kontakten med farmaceuten angående vissa OTC-produkter och framförallt 
receptbelagda mediciner. Det är viktigt för dem att ansikte mot ansikte kunna bolla frågor 
och funderingar fram och tillbaka. Flera informanter betonade dock att även den äldre 
generationen utgör en utmaning för ÖVA när det gäller att hålla en hög kompetensnivå 
hos sin personal. De kommer också hos de äldre att möta tekniskt kunniga och pålästa 
kunder som delvis använder e-handeln. Ser man framåt kommer dessa krav nog att bli 
allt högre med yngre, kommande generation. Ett exempel på detta visas i en studie som 
indikerar att äldre väljer att handla varor på online butiker av både bekvämlighet och 
tidsbesparande skäl(20). 
 
All snabb utveckling oavsett bransch har sina fördelar och nackdelar och e-handeln är den 
stora utmaningen för ÖVA. E-handeln lockar många av kunderna bort från butikerna, 
framför allt de yngre generationerna. De gör det mesta av sina köp digitalt oavsett tid och 
plats eftersom det alltid är öppet, billigt och dessutom har tekniken aldrig varit så här 
nära till hands som idag. 
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5.3 Bemanning och rekrytering 
Vad skulle till exempel hända om antal apotek halverades på grund av överetablering och 
ökad e-handel? Skulle det bli ett överskott av arbetslösa farmaceuter? Eller, kommer de 
långa arbetstiderna på apotek resultera i att många farmaceuter vilja jobba på 
läkemedelsindustrin istället? Frågor och funderingar som är svårt att undvika tänka på 
och ännu svårare att besvara. Helt klart är att vissa roller inom ÖVA har förändrats och 
nya har tillkommit som till exempel Rådgivare (Säljare). Befattningar som inte fanns före 
omregleringen och dessutom har antalet tekniker med receptbehörighet har ökat 
betydligt. Ett ökat antal tekniker med receptbehörighet är ett tydligt tecken på en ökad 
farmaceutbrist. Detta försök att lösa problemet utgår från idén att förskjuta en del av 
farmaceutens arbetsmoment till arbetstekniker. Apoteksteknikers utökade ansvar och 
förändrade roll har även framträtt i andra länder, som exempel USA där detta skedde 
redan i början av 2010-talet (21). 
 
Det fanns en gemensam syn på att farmaceutbristen är en utmaning men apotekscheferna 
poängterade olika orsaker. Någon menade att det framförallt i Storstockholmsområdet 
finns en konkurrens om de duktigare farmaceuterna. Det finns farmaceuter som söker 
men alla håller inte måttet. En annan konstaterade att det inte alls var någon egentlig 
farmaceutbrist men däremot en ojämn fördelning av resurser, att kedjorna misslyckats 
med balansen mellan sina ÖVA. Ytterligare andra var medvetna om en generell brist men 
var själva nöjda, hade full bemanning och kände ingen oro de skulle förlora någon 
farmaceut till konkurrent. En förklaring till de olika åsikterna kan delvis vara lokalisering. 
De informanter med apotek mitt i en ansamling av hård konkurrens märkte mer av 
farmaceutbristen än de som hade en trygg lokal dominans. De kommande 
pensionsavgångar tycks inte heller påverka farmaceutbristen, antydde ett par 
informanter. De sa att många pensionerade farmaceuter gärna vill fortsätta jobba och 
”rycka in” när det behövs. Detta uppskattades mycket av informanterna. Om 
apoteksanställda kan och vill jobba längre även efter pensionsåldern så det kan vara en 
lösning, i alla fall kortsiktigt. Om vi återkopplar till de som trodde på en utslagning av 
många apotek på grund av den hårda konkurrensen så kanske trenden vänder och 
apoteksbranschen istället upplever ett överskott av farmaceuter?  
 
Enligt apoteksförenings branschrapport (2018) väntas stora pensionsavgångar de 
kommande tio åren, framförallt inom kategorin receptarier. Även om antalet 
nyexaminerade farmaceuter som söker sig till apotek motsvarar antalet farmaceuter som 
pensioneras per år så finns det ändå en konstaterad brist. Det beror på att det behövs 
farmaceuter för att bemanna alla de numera cirka 1400 apotek över hela landet. 
Dessutom ökar antal apotek inom branschen i samma takt som läkemedelsanvändningen 
ökar och befolkningen blir äldre(5). 
 
De intervjuade hade överensstämmande tankar om vikten av fokus på kund, bra 
kompetens, bra lagerhållning och information. Dessa ord och fraser nämns betydligt mer 
än andra och går över i flera frågor. Apotekskedjorna verkar satsa stora resurser för att 
förbättra kompetensen hos de anställda för att försäkra sig att vara lönsamma och finnas 
kvar på marknaden oavsett konkurrens. Det finns flera olika internutbildningar oavsett 
yrkesroll samt obligatoriska kompetensutvecklingsplaner för vissa arbetskategorier som 
farmaceuter och apotekstekniker. Enligt studie (22) upplevde dock farmaceuterna på 
ÖVA oklarheter kring de olika aspekter av deras kompetensutvecklingsgenomförande när 
det gäller tid, form, bemanning, innehåll och ansvar. 
 
Avregleringen av apoteksmarknaden resulterade i ökad tillgänglighet med ökat antal 
apotek och längre öppettider. Detta uppskattades givetvis av kunderna men det blev en 
tuffare arbetsmiljö för apoteksanställda i allmänhet och för farmaceuterna i synnerhet. 
Det är reglerat att det under hela öppettiderna alltid måste finnas en farmaceut på plats 
för att bemanna receptexpeditionen. Bristen på farmaceuterna gör att det ofta bara finns 
en farmaceut på plats som måste bemanna receptkanalen. Farmaceuten kan inte ta de 
raster som behövs och har rätt till enligt avtal. Följden blir en hög belastning som 
försämrar arbetsmiljön för den anställda. Arbetsmiljöfrågan ingick inte direkt i studien 
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men den nämndes trots det då och då under intervjutiden. Detta understryker den tuffa 
utmaning det är att arbeta långa dagar och vara effektiv under sådana förhållanden. 
Arbetsbelastningen för farmaceuter på öppenvårdsapotek har uppmärksammats även i 
länder som Storbritannien, där en studie visade en ökad arbetsbelastning för farmaceuter 
på ÖVA och ett resultat som tyder på en koppling mellan tung arbetsbelastning och 
aspekter av farmaceuternas välbefinnande (23). 
 
Ett tillskott av färdigutbildade nyanlända farmaceuter som har kommit till Sverige de 
senaste åren kan vara en del av lösningen på farmaceutbristen. Det öppnade nya 
möjligheter för att lösa bemanningsproblematiken. Enligt informanterna hade de stora 
kedjorna tagit detta till sig och på många apotek anordnat kortare introduktionsprogram 
med praktikplats samt utbildning i svenska språket och apoteksnäringens regelverk. Det 
var tydligt att de flesta av apotekscheferna inte var insatta i dessa processer eftersom de 
gav knapphändiga beskrivningar och sa att det sköttes centralt. Förklaringen ligger i att 
det endast är på de större apoteken man kan anordna praktikplatser och mentorer för de 
nyanlända. 
 
5.4 Konkurrensstärkande strategier 
Alla informanterna framhöll positivt det aktiva stödet centralt från koncernen för att 
klara den hårda konkurrensen från andra ÖVA och från e-handeln. De intervjuade talade 
alla om att de apotekskedjorna de jobbar för också skapat sin egen e-handel men 
värderade det inte direkt i förhållande till sina egna ÖVA:s framtidsutsikter. Det verkade 
finnas en tanke att den apotekskedja som klarar sig bäst som helhet också kan behålla 
flest ÖVA. Apotekens roll att främja allmänhetens hälsa och att ta itu med vårdens 
utmaningar, har uppmärksammats av European Pharmacists Forum (EPF). EPF har 
identifierat fem viktiga hälsovårdsområden där apotek kan ha en stor inverkan. Dessa 
områden är: Läkemedelscompliance, vaccinationer, screening för sjukdomar som (Typ 2-
diabetes, HIV, Klamydia, högt blodtryck), egenvård och förebyggande av sjukdomar(24). 
Ett sätt för att öka apotekens konkurrenskraft kan därför vara att stärka sin roll inom just 
dessa fem områden. 
 
Några apotek hade även tagit egna lokala initiativ för att höja sin konkurrenskraft. De 
hade utnyttjat lokal media för att göra reklam för sitt apotek och fina erbjudanden till 
kunderna i området och ibland även deltagit i marknadsdagar på torget när sådant vid 
speciella tillfällen arrangerats. 
 
När exempel på apotekskedjornas centrala strategier efterfrågades gavs intrycket att vissa 
uppfattade det som ett känsligt ämne och därför undvek att ge ett rakt svar. Det var ett 
ämne som kanske kunde diskuteras internt men ogärna med en student som sedan ska 
träffa andra apotekschefer(16). Detta kan lätt relateras till den hårda konkurrensen som 
finns på apotekmarknaden även om det inte sades rakt ut. Självklart var det fritt för 
informanterna att välja om de ville svara på en fråga eller inte. Själva ordvalet kan också 
ha påverkat svarsviljan. Ordet ”strategi” sammanfattar koncernens planering och 
satsningar, aktiviteter som skiljer just dem från de andra och planer som ska ge vinst i 
hård konkurrens. Sådant kan kännas osäkert att tala om. Detta är ett exempel på en 
felkälla vid intervjuer i kvalitativa studier. En oklart formulerad fråga eller som i det här 
fallet fel ordval kan påverkat resultatet.(16) Andra informanter svarade dock glatt på 
frågan men ville då mer använda tillfället till att påpeka på hur viktig det är för deras 
företag att ha nöjda kunder, att vara ett modernt företag med kunden i fokus och att ha en 
kompetent personalstyrka.  
 
5.5 Tillgänglighet 
Efter omregleringen av den svenska apoteksmarknaden var det tydligt att antalet apotek 
framförallt ökade inom tätorter. Med detta följde en hårdnande konkurrens och ett ökat 
fokus på både centralt och lokalt anordnade aktiviteter, kampanjer, fortbildningsprogram 
med mera för att kunna hävda sig. Lokalt ansvarig är apotekschefen som sannolikt fått 
mer ansvar och fler arbetsuppgifter, framförallt om det finns konkurrerande apotek ”runt 
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hörnet”. Underlaget är förstås litet men det är att faktum att nästan alla av de 
apotekschefer som till sist tackade ja till en intervju ansvarade för ett apotek utan en 
direkt närliggande konkurrent. Deras apotek dominerade i närområdet antingen med ett 
mycket bra läge eller att de låg utanför de större köpcentrumen. Ingen av apoteken var 
inne i ett stort köpcentrum där det ofta finns en ansamling av apotek i absolut närhet till 
varandra. Med andra apotek så nära ställs konkurrensen på sin spets och tillgängligheten 
blir extra viktig. Alla behöver fånga in kunderna ute i butiken och även apotekschefer får 
ofta rycka in. En informant tyckte att de inte kände av konkurrensen förrän ett nytt 
apotek öppnade i området med ett bättre läge intill systembolaget. Läget är avgörande, 
om man inte har ett bra läge krävs mer arbete och mer aktiviteter för att möta 
konkurrensen. Något som enligt en av informanterna vore extra viktigt att ta hänsyn till 
om man vill öppna ett helt nytt ÖVA. Det finnas en blandning av stress och oro men även 
en lust och en tro på framtiden. 
 
För att öka tillgängligheten ännu mer finns numera befattningar som Rådgivare eller 
Säljare på alla apotekskedjor. Det är förhållandevis nya roller som har till uppgift att 
hjälpa apotekstekniker med att ge rådgivning till kunder gällande egenvården. 
Farmaceuterna och annan personal tycker sig i det sammanhanget vara i en fortsatt 
dynamisk period där allt kan hända - både utmaningar och möjligheter.  I 
apoteksföreningens branschrapport 2018(5) uppmärksammades apoteksteknikernas 
ökade roll och ansvar på apotek. De ansvarar framför allt för apotekens 
egenvårdsrådgivning och försäljning av receptfria läkemedel. Dessutom kan tekniker med 
receptbehörighet vara stöd till farmaceuterna i vissa moment i recepthanteringen(5).  
 
Generika utbyte infördes redan 2002 men har genom åren fortsatt vara föremål för 
kommentarer och diskussioner från såväl apotekskunder som inom professionen. Ofta 
har det handlat om att kunder känt sig osäkra med de upprepade bytena av namn och 
märken vilket också lett till ett missnöje. I en studie där generikautbyte undersöktes höll 
farmaceuter med om att detta gynnar både kunderna och staten ekonomisk, men att det 
också skiftar fokus från kommunikationen mellan patient och farmaceut om läkemedel 
och dess användning till ett ökat fokus på kostnader och regleringar(25). Detta skapar 
förstås engagemang inom apoteksverksamheten eftersom nöjda och återkommande 
kunder är så viktigt med rådande konkurrens. Eftersom författaren själv arbetat flera år 
inom apoteksrörelsen och är bekant med diskussionen om generika utbyten, tyckte denne 
att frågan var av intresse. Tanken var att fånga in de svårigheter och utmaningar som 
”Periodens vara” innebär för att kunna ge kunden bästa möjliga service och rådgivning. 
Svaren från informanterna var dock något oväntade och kan kanske ha påverkat 
författaren till att försöka styra frågan. 
  
Samtliga informanter svarade nämligen generellt positivt om ”Periodens vara” och dess 
påverkan på deras verksamhet, vilket var tvärtemot författarens förförståelse.  Ingen var 
direkt negativ utan betonade istället vinsterna för alla inblandade parter och att det 
tvärtom var ett tillfälle och möjlighet att visa sin kompetens och serviceinriktning och 
därmed knyta kunder till sig. Ett fåtal apotekschefer föreslog, efter direkt fråga om 
förbättringsmöjligheter, en längre period (3–6 månader) eller ett färre generika att kunna 
byta mellan. Det skulle underlätta för kundernas och apotekets administrativa arbete men 
var ingen avgörande fråga. Kanske berodde deras svar på att deltagarna hade tillgång till 
frågeguiden i god tid innan intervjuerna. Tanken med detta var just att informanten 
skulle ha tid för att tänka till runt frågorna och få tid till att utvidga reflektionerna och 
sammanhangen. Istället för att kanske enkelt svara ”Ja, det är krångligt för kunderna” tog 
de sig kanske mer tid att sätta in det i en helhet. 
 
För att locka kunder strävar alla apotekskedjor efter bättre tillgänglighet. En viktig del är 
anpassade öppettider. Öppettider för apotek inne i stora köpcentrum skiljer sig avsevärt  
från de som har en lokal dominans i ett område och inte behöver konkurrera. 
Öppettiderna kunde förlängas både vad gäller öppningstid på morgonen, hur sent det var 
öppet på kvällarna samt om man har helgöppet eller inte.  
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Ett av de oftast återkommande orden – som en röd tråd - under intervjuerna var ”lager”. 
Om kunder kommer för att hämta sina mediciner och varan inte finns på lager så går de 
helt enkelt till ett annat apotek. Detta beteende fanns inte före omregleringen eftersom 
man sällan hade ett alternativ och kanske fanns även ett större tålamod generellt. Det nya 
beteendet tydliggör hur avgörande lagerhållningen är i relationen till en nöjd och lojal 
kund. Man kan fråga sig var nyttan finns med längre öppettider och kompetent personal 
om lagerhållning brister? Om det inte varan finns spelar kompetensen mindre roll. Det är 
absolut bra med ökad tillgänglighet eftersom den ger kunden en ökad valmöjlighet till 
bättre priser och bättre service. Men den riktiga stora utmaningen verkar vara att hålla ett 
optimalt balanserat lager. Det är det viktigast för receptkunderna och det påverkar 
därmed även försäljningen av OTC-produkter och handelsvaror. 
 
6. Slutsats 
Arbetet belyser de utmaningar och möjligheter som några av öppenvårdsapotekschefer i 
Stockholm ser för utvecklingen av öppenvårdsapotek. 
 
De utmaningar som studien pekar på är;  

 Konkurrens både digitalt och fysiskt på apotek 
 E-handelsmarknadsutveckling  
 Bemanningen  
 Kundtyper 
 Förändrat kundbeteende 
 Arbetsmiljö 
 Kompetens  
 Läkemedelsindustrins konkurrens om farmaceuter  
 Tillgänglighet 
 Att behålla den kompetenta personalen från att gå till konkurrenten.  

 
Möjligheterna utgjordes av; 

 Expandering av digitala vårdtjänsterna på ÖVA 
 Centralt stöd 
 Snabbspår för nyanlända farmaceuter  
 Egen e-handeln 
 Kompetent personal 
 Stärkt kundbemötande 
 Nya roller och befattningar 

 
 I generella termer talas det mycket om vikten av kompetent personal, service och 
kundbemötande. Farmaceutbrist upplevdes inte som ett så stort problem och långa 
öppettider gav endast marginellt fler kunder. Det som dock ofta återkom i intervjuerna 
var att lagerhållning var avgörande. Finns inte läkemedlet på plats går kunden till ett 
annat apotek och då missar man merförsäljning och förlorar kanske en trogen kund. 
Samtidigt hjälper inte ett optimalt lager fullt ut om det inte finns möjlighet till stora 
kundflöden. Däri ligger den stora utmaningen för öppenvårdsapoteken. 
 
Därför kanske det kan uttryckas som det görs inom mäklarbranschen; Det är läge, läge, 
läge som räknas. En rimlig slutsats är att de apotek som bäst lyckas hålla en optimal 
lagerhållning och som har det bästa läget också blir de som i längden kommer att kunna 
hålla kvar sina kunder. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguiden 
Frågeställningar gällande fysiska öppenvårdsapotek (nedan förkortats som ÖVA) 
 
Vilka är de största möjligheterna OCH/ELLER utmaningarna och hot mot 
ditt Öppenvårdsapotek? i nuläget och de närmaste 10 åren? 
 

I. Har ni konkurrens i närområdet (andra ÖVA) 
a. Hur tycker du att den yttrar sig? 
b. Hur tycker du att det har förändrats över tid? 
c. Vad tror du påverkas mest (OTC eller Rx)? 
d. Inom vilka OTC-produktsegment märks det mest? 
e. Vad tror du händer på lång sikt med tätheten (i Stockholm) av ÖVA? 
f. Anser du att kundunderlaget räcker till i längden (nuvarande ÖVA, flera 

ÖVA)? 
 

II. Hur märker ni av konkurrensen från E-handeln? 
a. Hur yttrar den sig? 
b. Har det förändrats över tid? 
c. Vad påverkas mest (OTC eller Rx)? 
d. Inom vilka OTC-produktsegment märks det mest? 
 

III. Skulle du kunna utifrån ett specifikt öppenvårdsapotek perspektiv tänka dig ett 
bättre upplägg (lösning) av utbyte av läkemedel ”Periodens vara” än vad det är i 
nuläget? Hur? Utveckla? 

 
IV. Bemanning och rekrytering 

a. Farmaceutbrist 
b. Stora pensionsavgångar  
c. Färre farmaceututbildningar i landet: t. ex stängning av 

farmaceututbildningar i Karlstad och Malmö  
 

V. Kommer den växande andelen äldre att ställa nya eller större krav på ÖVA? På 
vilket sätt? Ser du det som ett hot eller en möjlighet? Utveckla. 

 
Vilka möjligheter och lösningar finns? 
I. Konkurrens närområdet och E-handel 

a. Känner du att du har stöd från er apotekskedja för att möta öka 
konkurrensen?  Exempelvis Kampanjer, Internutbildning, Prisjusteringar, 
Nya produkter/produktlinjer. 

b. Vilka strategier rekommenderar er Apotekskedja att följa? 
c. Hur arbetar ni lokalt med att möte konkurrensen? Vad kan ni göra lokalt för 

att locka kunderna? 
 

II. Har ni något samarbete med vårdföretag/vårdgivare för att kunna erbjuda kunderna 
vårdtjänster? Om så, vilka tjänster? 

 
III. Bemanning och rekrytering 

a. Tror du att personalbehoven kommer att behöva förändras (antal, 
kompetensnivå, nya typer av befattningar) för att stärka er position? 

b. Har ni intern kompetensutveckling/fortbildning inom er kedja? Vilka?  
c. I vilka befattningar anser du behovet är störst? 
d. Har ni speciella strategier för att locka nyanlända farmaceuter till just er 

kedja/ÖVA? 
e. Tror du att en utvecklad apotekombudslösning kan komma att ersätta 

fysiska apoteksbutiker även i större städer; som ett resultat av 
konkurrenssituationen och dyra omkostnader?  Varför/varför inte?  
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f. I vilken typ av områden kan det bli aktuellt?  
g. Tror du det kan komma att hända i ert närområde? Varför/ Varför inte? 

 
 
Slutligen, finns det ytterligare utmaningar för ditt öppenvårdsapotek som vi inte har 
berört? Om svaret är ja. Vilka är de? Vänligen utveckla? Vad är det bästa sättet att möta 
detta? 
 
Du har nu svarat på frågor om utmaningar vad det gäller andra konkurrerande 
öppenvårdsapotek, e-handel, bemanning, apoteksombudslösningar, samarbete med 
externa aktörer, periodens vara mm. Vill du komplettera eller korrigera något gällande 
dessa områden? 
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Bilaga 2 
 
Christina Mansour                                                                                  Till Apotekschef vid                                   
                                                               Öppenvårdsapotek  
Umeå Universitet                                                                             Informationsbrev 
Farmakologi och klinisk neurovetenskap              
Mastersprogrammet i farmaci  
Examensarbete i farmaci, 30 hp                                       
 
 
Förfrågan om deltagande i intervjustudie; information och försäkran. 
 
Jag heter Christina Mansour och är studerande på master i farmaci programmet vid 
Umeå universitet. Studien är ett examensarbete på en avancerad nivå med syftet: 
”Att identifiera och analysera apotekschefers uppfattning om utmaningar och möjligheter 
som finns för öppenvårdsapotek i nuläget och de närmaste 10 åren” 
 
Efter avregleringen 2009 har många nya apotek öppnats, framför allt i städer. En starkt 
växande e-handel ökar konkurrensen ytterligare för de fysiska apoteken. 
Öppenvårdsapoteksmarknaden har stabiliserats men konkurrensen är fortsatt hård. 
Jag vill försöka få en bild av hur några apotekschefer i en tätort, Stockholm, upplever 
situationen och hur de ser på sitt eget öppenvårdsapoteks utmaningar att klara av den 
hårda konkurrensen samt möjligheter att öka omsättningen. 
 
Intervjutidens längd beräknas till cirka en timme. Inklusionkriterierna är att vara 
apotekschef inom en av de tre största apotekskedjorna (Apoteket AB, Apotek Hjärtat och 
Kronans Apotek) i Stockholmsregionen. Deltagarna ska även ha en tillsvidare-anställning 
på ett fysiskt öppenvårdsapotek med minst 3 års erfarenheter som chef på samma apotek 
eller olika apotek inom samma apotekskedja. 
 
Intervjun sker på plats bestämt i samråd med deltagaren. Intervjun spelas in digitalt med 
hjälp av en elektronisk diktafon för att sedan transkriberas. Arbetsplatsnamn eller andra 
personliga uppgifter kommer förstås att uteslutas vid transkriberingen. För att 
avidentifiera deltagare kodas istället varje intervju med en bokstav för att kunna 
användas i jämförelser vid dataanalysen. 
Studien kommer att publiceras i DIVA (Universitetets publiceringsdatabas) och därefter 
destrueras allt övrigt material för att omöjliggöra spårning av ursprung. 
 
Jag är mycket tacksam om du ställer upp för intervju och du kan självklart när som helst 
avbryta ditt deltagande utan att behöva förklara orsaken till det. Du som deltagare lämnar 
ditt godkännande genom att underteckna detta formulär vid själva intervjutillfället. 
 
 
Önskan om deltagande i studien. Jag samtycker att delta i ovan nämnda studie: 
 
Ort Datum    Underskrift 
 
____________________      _______________________________ 
     
      
      
Namnförtydligande:  ________________________________ 
 
Om du har några frågor, tveka inte att kontakta mig!  
 
Med vänliga hälsningar 
Christina Mansour 
chma0074@student.umu.se, Tel: 076 – 410 78 93 
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