
1 
 

 
 
 

 Apotekschef 

- vilka faktorer utmärker ett bra ledarskap/chefskap på 

apotek? 

 

Emina Hrustic 

 
 
 
 
 
 
Examensarbete i farmaci 15 hp 

Receptarieprogrammet 180 hp 

Rapporten godkänd: xx månad 2013 

Handledare: Andy Wallman  



2 
 

 



3 
 

 



4 
 

Sammanfattning 

Den första juli 2009 skedde en stor förändring på apoteksmarknaden. Nästan hälften av Apoteket 

ABs 900 apotek såldes till fyra privata kedjor, och ytterligare 150 till småföretagare. Då det fram 

till 2009 endast funnits en aktör, har det också funnits endast ett sätt att utbilda apotekschefer. 

Efter förändringen på apoteksmarknaden har varje aktör egna utbildningar för sina chefer, och på 

så sätt får rollen som chef ett nytt fokus efter omregleringen. Chefs- och ledaregenskaperna 

spelar nu ännu större roll bland cheferna, då de ska visa sig vara värdiga som arbetsgivare.  

Syftet med studien är att försöka få kunskap om vilka faktorer som är utmärkande för bra 

ledarskap/chefskap på apoteken. Syftet är också att få en klarhet i vilken syn svenska 

apotekschefer har på chefs- och ledarskap. En annan målsättning med undersökningen är att se 

vilka faktorer för bra ledarskap tas upp i teorin, och jämföra dessa med vilka faktorer cheferna 

uttrycker är bra.  

Intervjuer gjordes med fem svenska apotekschefer och innehållet analyserades och 

kategoriserades. Artiklarna denna studie bygger på söktes via databasen PubMed.  

Arbetet täcker både bra ledarskapsfaktorer och skillnader mellan ledarskap och chefskap. Mycket 

av det som teorin menar är bra ledarskap framkom också i intervjuerna. Studiens resultat pekar 

på att bra ledarskap på apotek innebär att en chef är omtänksam, ödmjuk, lyhörd, informativ, 

kommunikativ, handlingskraftig, hårdarbetande, ekonomiskt kunnande, finansiell och statistisk. 

Vidare är en stor del av bra ledarskap att kunna inspirera människor och få dem att kämpa mot 

uppsatta mål. Att ha engagemang och tro på sig själv och det som görs är också viktigt. Av det 

som framkommit i denna studie är att de intervjuade apotekscheferna har bra insikt om vad som 

är bra ledarskap. Trots en förändrad och växande marknad för apotekschefer i Sverige har väldigt 

lite forskning gjorts på vad som krävs av, och vilka egenskaper en apotekschef har och bör ha.  

Nyckelord: apotek, apotekschef, faktorer, ledarskap, chefskap 
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Bakgrund, Frågeställning 

Omorganisation av apoteksmarknaden 

Under 38 år hade endast en statlig apoteksaktör funnits på den svenska marknaden. (1) En stor 

förändring trädde i kraft på apoteksmarknaden den första juli 2009. Marknaden öppnades upp, 

och fler aktörer än Apoteket AB fick bedriva apoteksverksamhet. 2010 var första helåret med en 

helt ny apoteksmarknad i Sverige. (1) Det statliga Apoteket AB sålde då nästan hälften av 900 

apotek till fyra privata kedjor, och ytterligare 150 säljs till småföretagare. (2) 

Bakom beslutet om en omreglering fanns tre målsättningar: öka tillgängligheten, bättre service 

och ett större tjänsteutbud, och fortsatt låga läkemedelskostnader. (1, 3) För att uppnå 

målsättningarna kom riksdagen överens om att det bästa sättet var att skapa en marknad som 

gjorde det möjligt för fler aktörer att driva apoteksverksamhet. Ett annat mål var att möjligheten 

att driva ett apotek skulle finnas för både små och stora aktörer. Regeringen ville öppna upp 

apoteksmarknaden för att öka antalet nya apotek och för att öppettiderna skulle bli längre. Förr 

var öppettiderna på svenska apotek ett problem, få var öppna på helgerna eller sent på kvällen. 

Öppnar ett nytt apotek i ett köpcenter idag, motsvarar det apotekets öppettider ofta två apotek 

från tiden innan omregleringen. I genomsnitt hade apoteken i Sverige öppet ca 53 timmar i 

veckan. Många av apoteken går ännu längre än så nu med genomsnittliga öppettider på nära 100 

timmar i veckan. Inte bara öppettimmarna är fler. Från 920 apotek i landet till över 1 100 st. Från 

ett apotek per 10 000 invånare, till 8 300 st. Nyanställningar under 2010 var 735, och medeltalet 

apoteksanställda på öppenvårdsapotek var 8 350. (1, 3)  

Jämfört med de flesta andra branscher har apoteken en begränsad möjlighet att påverka sin 

omsättning (1). Branschen påverkas mer av statliga regleringar än av konjunktursvängningar i 

ekonomin. Aktörerna och apoteken konkurrerar med varandra genom utbildad och kompetent 

personal som erbjuder bästa möjliga service. De kan inte enbart konkurrera med varandra utifrån 

pris, och det är därför servicen och kompetensen blir extra viktig. På så sätt sker hela tiden en 

utveckling av verksamheten kring handelsvaror, receptfria produkter och tjänster. Möjligheten 

till specialisering i branschen är stor, och en utveckling sker genom nya erbjudanden till 
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kunderna i form av tex rådgivningstjänster. Vissa apotek specialiserar sig dessutom mot tex 

djurläkemedel. (1) 

Cirka 71 miljoner recept expedieras och antalet kundbesök är 103 miljoner per år. (1) Det är det 

apoteken nu tävlar om. Det handlar om att vinna eller försvinna. Men det handlar inte bara om 

kunderna, utan även medarbetarna; personalen är apotekets viktigaste resurs. (4) Även där 

handlar det om att vinna eller försvinna. Vilka apotek kunden attraheras till är viktigt, men ännu 

viktigare är vilka apotek även apotekscheferna, farmaceuterna och apoteksteknikerna attraheras 

till. Kundens behov lyfts självklart upp vid en omreglering, men även de apoteksanställdas. Med 

fler apotek, både stora och små, fler apotekschefer och fler apoteksanställda, ökar kraven på alla.  

Receptbelagda läkemedel står för ca 80 procent av den totala omsättningen för 

öppenvårdsapoteken i Sverige (1). Receptfria läkemedel och handelsvaror står för de resterande 

20 procent av omsättningen. Receptbelagda läkemedel står alltså för den största delen av 

apotekens omsättning. Men priserna på dessa läkemedel sätts helt av Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket (TLV) och är alltså inget aktörerna själva kan påverka. (5) Möjligheten 

att påverka sin omsättning är därför begränsad på apoteken. Det finns därmed en rörelse i 

branschen att utveckla sin egen verksamhet inom receptfria läkemedel, handelsvaror och tjänster. 

Många aktörer specialiserar sig genom att erbjuda kunder rådgivningstjänster och nya produkter. 

(1) Då apoteken själva har möjlighet att påverka priserna på receptfria läkemedel och 

handelsvaror, (5) är det även här försäljningen önskas vara som störst då påslaget kan påverkas 

och därmed vinsten. Det är även här en ledare behövs som kan motivera sin personal, och skapa 

en stämning och lagkänsla som behövs för att kundkontakt och försäljning ska utvecklas. 

Ledarskap och chefskap på den nya apoteksmarknaden 

Att arbeta som apotekschef handlar om att uppmuntra sina medarbetare i sitt team att bidra mot 

att åstadkomma organisationens syfte och mål. (6) Chefen utför den mesta av tiden inte de 

faktiska uppgifterna, utan ser snarare till att de uppnås, detta genom då andras arbete. Att se till 

att uppgifter och mål uppnås kan låta enkelt, men i verkligheten är arbetet väldigt komplicerat. 

Apotekschefen måste lära sig att göra rätt beslut, kommunicera väl, fördela arbetsuppgifter, 

delegera, planera, motivera och värdera. (6)  
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Då många apotekschefer blivit befordrade till chefsjobb tack vare sitt kunnande och sin 

kompetens som farmaceuter, blir det plötsligt en ny sorts belastning med en rad nya 

ansvarsområden som kan ha lite att göra med de tekniska eller farmaceutiska arbetsuppgifter som 

tidigare erhållits. (6) Apotekschefen ska handskas med både pappersarbete och människor. Även 

om pappersarbete kan vara långtråkigt, är det ändå förutsägbart. Däremot är människor inte alls 

så förutsägbara. De har humör, sjukdomar, förväntningar på karriären och kriser i deras privatliv 

som går ut över och handskas av chefen. Den nya chefen måste därför bli bekant med ett brett 

utbud av regler och föreskrifter, för att kunna upprätthålla sitt ansvar. Den är nu ansvarig för 

tidsrapportering, övertid, ersättning, anställningar, anställningar, rutiner, hantera klagomål och 

löner. (6) 

Läkemedelsverket som ger tillstånd till att starta apotek har krav, som tex att det ska finnas 

personal med farmaceutisk kompetens som kan ge information och rådgivning till kunder (1), 

men fortfarande kan i princip vem som helst äga, driva och starta ett apotek. Ett kollegialt 

ledarskap möter ett professionellt, och vad skiljer dem åt i slutändan? I Svensk farmaci 

publicerades artikeln ”Trend att anställa ekonom som apotekschef får kritik” (7). Att ekonomer 

anställs, säger Monika Löfberg, ordförande i akademikerföreningen på Kronans Droghandel, är 

en trend som hon tror är branschövergripande. (7) Vidare säger hon att den dels kan bottna i 

bristen av farmaceuter, men att det också är en avsiktlig strategi från företagen som ligger i linje 

med deras fokusering på försäljning. De konsekvenser det här kan få är att det utan förståelse för 

vikten av farmaceutisk kvalitet, kan i förlängningen gå ut över patientsäkerheten. Flera stycken 

har kommenterat detta på hemsidan där det är publicerat. (7) En person säger att den ”mött en del 

chefer som visserligen varit farmaceuter men lika karismatiska och bra med folk som en 

genomsnittlig noshörning” (8). Då tidigare endast farmaceuter kunnat vara chefer, är detta en 

intressant artikel, som pekar åt en riktning det tidigare inte pekats på: bör en ekonom anställas 

som chef för att verksamheten ska bli framgångsrik, och vad händer med den synen på 

farmaceutisk omsorg och patientsäkerhet om en ”utomstående” (icke-farmaceut) är i spetsen?  

Ledarskap och chefskapsutbildningar/förutsättningar för apotekschefer 

Flera av apoteksaktörerna i Sverige har egna internutbildningar inom chefs- och ledarskap, bla 

Apotek Hjärtat och Apoteket AB som på sina hemsidor skriver om internkurserna, men inte 

publicerar hur de går till och vad kurserna exakt innehåller. (9, 10) I andra länder är det ofta 
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specialiserade utbildningsaktörer som utbildar chefer. (11, 12, 13) Kurserna bedrivs av olika 

institut vars verksamhet ägnas åt att utveckla nya ledare i farmaci, och ge dessa ledare den 

kompetens, information och professionella nätverk som behövs för att leda bl.a. sjukhus och 

apotek. (11, 12, 13) Kurserna bedrivs bl.a. genom lektioner (12) och seminarium, online-möten, 

företagsledande coaching och projekt. (13) 

Mål med kurserna är oftast att: 

-identifiera vad som är ledarskap, och vilka kännetecken finns för goda ledare. (12) 

-identifiera viktiga färdigheter som är nödvändiga för ledarskapsrollen på apotek. (11, 12) 

-lista flera aktuella frågor som en apotekschef åtar sig för närvarande. (11) 

-beskriva utmaningar eller hinder som farmaceuter möter när de tar itu med vardagliga problem i 

verksamheten. (11) 

-hitta sätt att smälta in i ledarrollen. (11) 

-utveckla och tillhandahålla ett utbildningsprogram för ledarskapsutveckling speciellt anpassade 

för farmaceuter. (6) 

-förbättra utforskning av ledarskapet, och att ständigt utveckla den kompetens, de resurser och 

verktyg som behövs för att hantera utmaningar, liksom att utveckla ledaregenskaper. (6) 

-att förse apotekscheferna med ett ”resurscentrum” där möjlighet till utveckling erbjuds. (6) 

Dock gäller ofta att oavsett hur många kurser en apotekschef gått, är apotekschefer förvånade 

över att ansvaret för verksamheten är så hektisk och krävande. (6) Oavsett hur noggrann 

planeringen är, får handledaren sällan mycket tid till att spendera på någon aktivitet. För samtliga 

chefer, både nya och erfarna, är arbetsdagen full av avbrott. (6) I en undersökning för att 

identifiera utmaningar som apotekschefer står inför, blev resultatet att de färdigheter, kunskaper 

och förmågor som var av högst betydelse, var förmågan att se helheten, mellanmänskliga 

förhållanden, och förmåga att visa värdet av farmaceutiska tjänster. (1) 
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Ledarskap och chefskap i teorin 

Organisationer är ständigt utsatta för förändringar, och i dessa processer efterfrågas ett ledarskap 

som förmår föra medarbetarna från osäkerhet i riktning mot trygghet, struktur och kontinuitet. 

(14) Det ledaren ska göra är att bereda nya vägar för utveckling och att minska medarbetarnas 

osäkerhetskänsla. Syftet med ledarskap är att få medarbetarna att förverkliga målen. Ledarskap 

är en påverkansprocess i syfta att få andra människor, individer eller grupper att agera i riktning 

mot uppställda mål. (14) Enligt konsulten och forskaren John Nicholls, kännetecknas ledarskap 

av tre avsikter. (14)  

Att koppla samman individen;  

1. med arbetsuppgiften, så att individen utför sina arbetsuppgifter, ”gör saker rätt” 

2. med organisationen, så att individen kan bli en väl fungerande del av organisationen, ”gör 

rätt saker” 

3. med omvärlden, så att individen får del av dess visioner och blir en entusiastisk nyskapare.  

Ett annat sätt att beskriva ledarskap är att använda sig av ”ledarskapets tre R”. (14)  

1. Resurser är vad människor bidrar med som individer, t.ex. kunskaper och färdigheter. 

2. Relationer betecknar växelspelet mellan ledare och medarbetare som kan skapa en känsla av 

delaktighet, t.ex. en företagskultur. 

3. Resultat uppnås genom att människor i samverkan löser problem, t.ex. det som mäts i termer 

av produktivitet, lönsamhet, kreativitet och förnyelse. 

 

Vad som är viktigt att komma ihåg är att varje grundelement bara är en del av helheten, och att 

alla element måste fungera i samklang med varandra. (14) 

En ledares insatser är beroende av vad ledaren kan (yrkes- och fackkunskap), är (personliga 

egenskaper) och gör (beteende, handlingar). (14) Vidare kan ledarens pedagogiska funktioner 

visualiseras i en ”ledarskapsblomma” där initiativförmåga, målinriktning, tydlighet, 

beslutsförmåga, konfliktvana, konstruktiv kritik, lyhördhet och samarbetsvana utgör kronbladen. 

Det är personlighet och bakgrund som utgör basen för hur ledaren är och vilken ledarstil som 

känns bekväm. (15) Ledarskapet påverkas även av andra faktorer såsom medarbetare, ledningens 

krav, företagets affärsstrategi, hur det går för företaget och branschen, hur 
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organisationsstrukturen och företagskulturen ser ut och vilka normer och värderingar som råder. 

Det alltså mer än vad ledaren kan, är och gör som spelar roll. (15) 

En apotekschefs arbete kan delas in och brytas upp i olika funktioner: planering, organisering, 

bemanning, motivering och styrning. (6) Även om de flesta av dessa funktioner tillämpas av 

apotekschefen kan alla medarbetare använda detta som riktmärken/riktning och engagera sig i. 

Tex planering innebär att bestämma det mest effektiva sättet att uppnå visst arbete inom 

verksamheten. Organisera innebär fördela arbetet bland medarbetarna så att det flyter smidigt. 

Bemanning är att locka, utveckla och schemalägga bra personal. Motivera innebär att få 

medarbetarna på apoteket att anstränga sig att göra sitt jobb. Styra innebär att mäta prestationer 

för att avgöra hur väl arbetet utförs jämfört med vad som planerades, och därefter vidta 

eventuella åtgärder som är nödvändiga för ej välutfört arbete. Dessa funktioner kan ses som 

länkar i en kedja, och om inte planering, organisering och bemanning görs på rätt sätt, blir det 

svårt att motivera människor. När en funktion är ur balans, kommer de andra funktionerna inte 

heller gå stabilt, och personalen drabbas. (6) 

Bra saker apotekschefen bör ta upp på ett möte med medarbetarna är sammanställt från Clark et 

al. 2010 (6): 

• Fråga medarbetarna vad de vill diskutera 

• Lyssna på vad medarbetarna säger  

• Gå igenom arbetet i teamet och hur det utförs 

• Diskutera arbetet i samband med en tidsram som uppföljning till hur arbetet görs 

• Blicka framåt mot framtida planer 

• Ge en positiv atmosfär för diskussion  

• Fråga personalen vilka problem hindrar arbetsflödet 

”Bra” chefsegenskaper 

En ledare kan beskrivas som en person som är tydlig gentemot sin omgivning och har förmågan 

att uttrycka tankar och åsikter. (16) Personen är även 

stark i sig själv, närvarande i sina relationer och 

samtidigt prestigelös och öppen för andras synsätt och 

förslag. En annan viktig egenskap för att vara en bra 

Ledarskapets fem P enligt Wally Bocks 

(20): 
1. Pay attention to what's important 

2. Praise what you want to continue 

3. Punish what you want to stop 

4. Pay for the results you want 

5. Promote the people who deliver those 

results 
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ledare är att leva som det lärs, alltså att det måste finnas ett klart samband mellan det som sägs 

och det som görs. Blir det ett glapp förloras trovärdigheten som ledare. (16) Med bra 

kommunikationsförmåga, teambuilding och uthållighet, kan en apotekschef övervinna 

svårigheter och njuta av belöningen för en smidig manöver. (6) Ledarskap kan också 

sammanfattas av Wally Bocks fem P som innebär att en ledare ska vara uppmärksam på vad som 

är viktigt, komplimentera det den vill ska bestå, hindra det som bör stoppas, betala för de resultat 

som den vill ska uppnås, och befordra de personer som levererar resultaten. (20) 

Under rubriken ”10 dåliga chefsegenskaper” tas tio konkreta faktorer upp som påverkar 

arbetsplatsen i en artikel i DN. (18) Bland de vanligaste omdömena är Avsaknad av energi och 

entusiasm den sämsta chefsegenskapen. Andra egenskaper som tas upp är att cheferna inte lever 

som de lär, har oförmågan att leda förändring och oförmåga att utveckla andra. (18) 

”Tilltro till människors egen förmåga och lust att utvecklas, i kombination med vilja och mod att 

leda” är grundreceptet för en bra chef. (18) Det vanligaste felet som görs vid rekrytering av 

chefer, är att den som är duktig i sitt yrke väljs. När en bra ledare söks är det just 

ledaregenskaper som ska spela in och inte bara skickligheten i att utföra sin arbetsuppgift. En 

traditionell syn på människan är att den måste kontrolleras, dirigeras och hotas för att göra sitt 

jobb, och att den helst undviker eget ansvar. Att sedan utvecklas som chef, handlar mycket om 

att ha självinsikt och en bra verktygslåda. Verktygslådan kan bl.a. innehålla att be om ursäkt när 

man gjort fel. (18) 

10 bra chefsegenskaper på apotek sammanställt från Clark et al. 2010 (6): 

1. Förmåga och vilja att delegera: många apotekschefer har blivit befordrade och är vana vid att 

själva göra en viss eller stor del av arbetsuppgifterna. En viktig färdighet som ofta är svår för 

chefer är att lära sig att delegera arbete till sina medarbetare.  

2. Förmåga att föregå med gott exempel: alla anställda förväntar sig rättvis behandling av sina 

chefer. Gruppen förväntar sig att handledaren ska vara ett gott föredöme och exempel. 

Inkonsekvens och favorisering av anställda har ingen plats i dagens apotek. 

3. Kunskap om när auktoritet används: vissa chefer kan låta sin nyvunna auktoritet gå överstyr. 

Att lära sig att inte använda auktoriteten är en viktig färdighet. Chefer kan inte få stöd av och 
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samarbete med sina medarbetare genom att vara auktoritär. Att använda detta felaktigt är en 

riskfaktor för att förstöra förhållanden.  

4. Längtan efter positionen: viljan att vara apotekschef är nödvändig för framgång i positionen. 

Det är denna önska som uppmuntrar en person att utveckla färdigheter i mänskliga relationer, 

administration och beslutsfattande.  

5. Erkännande av förändring av rollen: en farmaceut befordrad till apotekschef måste inse att han 

eller hon är i en ny roll och är inte längre "en i gänget". Chefer kan behöva göra impopulära 

beslut. De är i en sådan position att de ska knyta medarbetare med anställda i högre ledning, och 

på sådant sätt lära sig att representera båda grupperna. 

6. Professionellt fokus: en apotekschef måste utforma ett stort fokus på kvalitet genom att vara i 

tjänst hos kunderna.  Även om apotekschefen anger tonen, måste den också komma ihåg att 

kvaliteten kommer från riktlinjer och rutiner.  

7. Positiv attityd: en bra apotekschef bedömer alltid glaset till att vara halvfullt, och att positiva 

attityder sprids till andra.  

8. Uthållighet: apotekschefen måste konsekvent stödja medarbetarna och förbli konstant 

uppmärksam att erbjuda tjänster av hög kvalitet. 

9. Begär för kunskap: en stark önskan om feedback för ständiga förbättringar i sin roll som 

apotekschef är absolut nödvändig. Med ett stort utbud av bl.a. böcker och tidskriftsartiklar kan 

apotekschefen förbättra sina färdigheter och fortsätta lära sig.  

10. Engagemang för teambuilding: alla medarbetare i verksamheten är ett team. Teambuilding är 

inte bara inom gruppen utan även mellan olika arbetsområden. 

Ledarskap kontra chefskap  

Chefskapet representerar en formell position, där funktionen tilldelas chefen ”uppifrån” av 

styrelse eller en högre chef. (14) Chefen tilldelas vissa befogenheter av ledningen, men också 

förväntningar på specificerade resultat. Chefskapet bygger därför på en formell auktoritet som 

ger makt och befogenhet att tillgripa sanktioner eller belöningar, alltefter omständigheterna. 

Chefskapet avser ett väl definierat kompetensområde och åtföljs i bästa fall av respekt och 
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lydnad från de underordnades sida. Bland chefsfunktioner finns optimeringsansvar för 

verksamheten, resursfördelning, förhandling, medling samt representation utåt mot allmänheten, 

myndigheter och andra organisationer. Med andra ord har ett sådant chefskap en 

teknisk/administrativ funktion. Det formella ledandet kan kallas ”management” och lägger in 

arbetsledande funktioner som att planera, tilldela resurser, organisera, bemanna, samordna, 

kontrollera, följa upp och övervaka. Detta kan också kallas en rationell problemlösningsfunktion. 

(14) 

Ledarskapet bärs upp av entusiastiska följare som är villiga att låta sig styras av ledarens 

ändamål (14). De godtar sin ledare när gruppens medlemmar konstaterar att dennes beteende är 

ändamålsenligt och meningsfullt för både gruppens och organisationens behov. Jämfört med 

chefskapet, så är det medarbetarna som sanktionerar ledaren. Ledaren är beroende av sina 

medarbetare för att uppnå resultat. Informellt gruppfenomen beskriver ett ledarskap som 

manifesterar sig i en medveten inflytandeprocess, där ledaren motiverar sin personal. Med andra 

ord har ett sådant ledarskap en socialpsykologisk funktion. Chefskap bygger som ovan nämnt på 

en formell auktoritet, men i ledarskap byggs det på en personlig auktoritet. Goda 

ledarskapsfunktioner kan vara att motivera, lyssna, hantera konflikter, utveckla de anställda och 

handleda. Detta kan också kallas en kreativ utvecklingsledare. (14) 

Vad är du, en chef eller ledare? (17)  

• Chefer förvaltar, ledare förnyar 

• Chefer frågar hur och när, ledare frågar vad och varför 

• Chefer fokuserar på system, ledare fokuserar på människor 

• Chefer ser till att saker görs rätt, ledare ser till att rätt saker görs 

• Chefer upprätthåller, ledare utvecklar 

• Chefer förlitar sig på kontroll, ledare inspirerar förtroende 

• Chefer har ett kortsiktigt perspektiv, ledare har ett långsiktigt perspektiv 

• Chefer acceptera status quo, ledare utmanar status quo 

• Chefer har ett öga på den nedersta raden, ledare har ett öga på horisonten 

• Chefer är den klassiska ”duktiga soldaten”, ledare är ett eget folk 

• Chefer är en kopia, ledare är original 
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Då chefskap handlar om position, och ledarskap om relation, är ingetdera bättre än det andra, 

utan de är båda viktiga komponenter. (16) Chefskap är något som finns till det att uppdraget 

lämnas, men ledarskapet är något som förvärvas och som både kan förloras eller förstärkas 

beroende på ens eget agerande. (16) För att bli en framgångsrik apotekschef måste rollen vara att 

en balanserad ledare/chef. (17) Precis som en orkesterledare, en dirigent, ska en ledare/chef få en 

grupp av potentiellt olika och begåvade människor att arbeta tillsammans mot ett gemensamt 

mål. (17) En ledare måste förbättra strategiskt tänkande, fortfarande se till kvalitet och 

patientsäkerhet, hantera förskaffande och användning av teknik för att möta strategiska mål och 

samtidigt förbättra personalens prestationer. (21) Ledande utökar individens förmåga att vidta 

effektiva åtgärder som ger önskade resultat. (22) Med andra ord är det ett sätt för chefer att göra 

andra mer effektiva. Det innebär inte diktera, förringa, straffa, eller styras på ett negativt sätt. 

Medan konsekvenser för ej uppnådda resultat borde fastställas, ska ledning aldrig ställas till 

förfogande med hot. (22) 

Spelar det någon roll vem som sitter som ledare/chef? Kanske bör en handelsutbildad person, 

eller beteendevetare, anställas som chef för att verksamheten ska bli framgångsrik, kanske inte. 

Det viktigaste är att ledaren har en inre enhet, en passion för vad de gör, och för att göra saker 

bättre. (23) Så länge en ledare vet att hårt arbete, uppoffringar och uthållighet gör det möjligt för 

dem att uppnå mål och drömmar, att de är kompromisslösa i deras engagemang och att 

kontinuerligt utmanar deras kunskaper. De bör se förändring som en vän, och välkomnande 

möjlighet. Sammanfattningsvis är ledaren disciplinerad, tålmodig, påstridig, säker och 

ansvarstagande. En riktig ledare vet att ingenting av värde kommer utan att intjänas. De placerar 

inte deras prioriteringar på att tjäna pengar, berömmelse, eller framgång; de leder eftersom de ser 

behovet av det, och för att de vill ta itu med det. (23) 
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Syfte 

Syftet med undersökningen är att få kunskap om vilka faktorer som är utmärkande för bra 

ledarskap och att studera svenska apotekschefers syn på chefs- och ledarskap. Väldigt lite 

forskning har gjorts med denna infallsvinkel, och då det idag finns ungefär 940 apotek fördelade 

på åtta kedjor, är det ett väldigt relevant område att forska på. Undersökningen genomfördes som 

halvstrukturerad tematisk och dynamisk temaintervju. Fem apotekschefer intervjuades, och 

temaområdena var arbetssituation, ledarskap/chefskap och faktorer. Det teoretiska perspektiv 

som användes var med utgångspunkt från ledarskapsteorier och gruppsykologi.  

Metod 

En kvalitativ undersökningsmetod användes för att uppnå syftet med studien. Enskilda intervjuer 

genomfördes för att beskriva och förklara apotekschefernas perspektiv och åsikter angående 

chefs- och ledarskap. En intervju är ett professionellt samtal mellan individer. (24) En intervju är 

även ett samtal som har en struktur samt ett syfte. Styrkan i intervjusamtalet är att det kan fånga 

många olika personers uppfattning om ett ämne, och att det på det sättet ger en bild av en 

mångsidig och komplex värld. (24)  

Individuella intervjuer 

För att på bästa sätt uppnå syftet gjordes personliga, djupgående intervjuer där möjlighet till 

följdfrågor fanns. I denna studie genomfördes endast individuella intervjuer. Detta för att fånga 

ett subjektivt och djupare drag hos intervjupersonernas syn på chef- och ledarskap. 

Den ”hantverksskicklige” intervjuaren är kunnig, strukturerad, tydlig, vänlig, känslig, öppen, 

styrande, kritisk, minnesgod och tolkande. (24) De kvalifikationer som räknats upp kan ha olika 

relevans för olika typer av intervjuer, och i intervjuer där ämnet verkligen betyder något kan 

tekniska regler och kriterier förlora i betydelse jämfört med intervjuämnets existentiella växt. 

(24) 

Det finns sex kvalitetskriterier för en intervju, som kan användas för att granska metoden: (24) 

• Omfattningen av spontana, rika, specifika och relevanta svar från den intervjuade. 
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• Ju kortare intervjufrågor och längre intervjusvar, desto bättre. 

• Den grad i vilken intervjuaren följer upp och klargör meningen i de relevanta aspekterna av 

svaren. 

• Den ideala intervjun tolkas i stor utsträckning under loppet av intervjun. 

• Intervjuaren försöker verifiera sina tolkningar av intervjupersonens svar under intervjuns 

förlopp 

• Intervjun är ”självkommunicerande” – den är en historia i sig som knappast kräver mycket 

extra beskrivningar och förklaringar. (24) 

Urval 

Cheferna valdes utifrån olika faktorer för att få en heterogen grupp, och för att nå så många olika 

uppfattningar som möjligt. De faktorer som inkluderades i valet av chefer var farmaceutisk 

utbildning, kön, ålder, arbetserfarenhet som apotekschef, och antalet anställda på arbetsplatsen. 

Dessa förhållanden togs med för att få en bred bild med stort spann. Först togs personlig kontakt 

via telefon eller besök, och en skriftlig förfrågan om medverkan i studien skickades som ett brev 

via mail. Informationen i brevet bestod av bl.a. syftet med intervjun, tiden det skulle ta, 

konfidentialitet, och att intervjun skulle spelas in. En tydlig uppmaning att ta kontakt vid 

eventuella frågor fanns också med. På grund av tidsrestriktioner för detta arbete begränsades det 

till fem intervjuer, och därför eftersträvas inte mättnad.  I kvalitativa studier eftersträvas denna 

mättnad vanligtvis, där inga eller få nya perspektiv på det som studeras skulle komma fram 

genom ytterligare intervjuer. (24) 

Intervjuernas genomförande och frågeschema 

Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Intervjun började med en 

kort presentation av syftet av studien och en kort beskrivning igen av det som skrivits i brevet. 

Ytterligare en beskrivning av hur intervjun skulle gå till gjordes, bl.a. att eventuella följdfrågor 

kunde förekomma. Intervjun gjordes på respektive chefs arbetsplats, detta i förhoppning om att 

den intervjuade skulle känna sig bekväm. Informerat samtycke skrevs under, och de intervjuade 

informerades ännu en gång om konfidentialitet.  

Ett frågeschema konstruerades innan intervjuerna, och delades upp i tre delar: bakgrund, 

ledarskap och övrigt. Den första delen tog bl.a. upp ålder, utbildning och arbetserfarenhet. 

Inspiration till frågorna grundlades i litteraturen. (25)  
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Korta och direkta frågor användes för att få så tydliga svar som möjligt på frågorna. (24) Den 

största delen av frågorna berörde ledarskap och där användes öppnare frågor om områden som 

chefs- och ledarskap, arbetssituation, handledning och arbetsplats. Under intervjun användes 

främst följdfrågor som sonderande och specificerande frågor. (24) Under den här delen söktes 

svar på undersökningens frågeställning. I den sista delen av intervjun ställdes frågan om den 

intervjuade hade något mer att tillägga. Frågorna som användes vid intervjun gavs ej före 

intervjutillfället, då syftet var att få en personlig och uppriktig åsikt.  

Allt framkommet material har förvarats på ett säkert sätt under hela studiens gång, och 

grundmaterialet i form av inspelningarna kommer att raderas så fort det inte längre behövs. Allt 

annat material kodades och avidentifierades. 

Resultat 

De apotekschefer som intervjuats var både män och kvinnor, i åldrarna 33-59, och 4 av 5 har 

varit farmaceuter, antingen receptarie eller apotekare. Antalet år arbetade på apotek var 0,5 till 

42, och antal år arbetade som apotekschef var 0,5 till 8. Antalet anställda på apoteken var 3-24. 

Vissa av cheferna hade arbetat utomlands, och vissa hade även varit chef på andra apotek. 

Studiepopulationen var sammansatt på detta sätt för att uppnå heterogenicitet. Intervjuerna har 

tagit mellan 40-120 minuter. Det inspelade materialet avlyssnades och citerades ordagrant.  

Resultatet är sammanställt i olika kategorier baserade på intervjuernas innehåll beroende på vad 

studiepopulationen uttryckt om ledarskap på apotek. Dessa belyses med utvalda citat.   

Det som har varit genomgående bland de intervjuade är att kunna inspirera, få sina anställda att 

vara självgående samt ansvar. 

Chefernas syn på sig själva 

Kategorin ”Chefernas syn på sig själva” ger i helhet uttryck för hur cheferna ser på sig själva 

som personer och chef/ledare.  De beskriver sig själva och säger att en chef är omtänksam, 

ödmjuk, lyssnar och tar till sig både positiva och negativa åsikter från medarbetarna. Cheferna 

säger att de försöker hjälpa sina medarbetare, och finnas till hands när det är någonting de undrar 

över eller har problem med. Att de är lyhörda, informativa, kommunikativa och 
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handlingskraftiga är också egenskaper de tycker att de har. De beskriver sig som lokförare som 

drar ett tåg, att det är viktigt att ha roligt tillsammans och att de tycker om att delegera.   

”Omtänksam, ödmjuk, skulle jag vilja säga, lyssnar, tar till mig det som de säger, vare sig det är 

positivt eller negativt.” 

”Jag tycker att jag är en god lyssnare, jag tycker att personalen ska ha mycket att säga till om, 

att man tillsammans fattar besluten...” 

”Jag har känt mig som en lokförare, som drar ett tåg, det gäller att få alla med på tåget.” 

”Viktigt att man har en chef som är handlingskraftig.” 

”Man ska ha en viss sorts disciplin, hårdarbetande, ekonomiskt kunnande, finansiell, statistisk, 

man måste gilla statistik, siffror.” 

Samtidigt menar de att det finns en gräns med allt, och att de är schyssta till det att gränsen är 

nådd. Det är frihet under ansvar som gäller, till det att det går överstyr. De säger att de är 

mänskliga och försöker hjälpa alla, och uppfylla deras krav, men att det ska vara rimligt. 

Cheferna uttrycker att de har insyn för de ekonomiska bitarna och att medarbetarna inte kan 

handla hem och göra vad de vill. Det sägs också att en chef ska ge ros, men även kritik, och att 

man som chef måste våga säga ifrån, även om det leder till missnöje bland de anställda.   

”Jag tycker att jag är en mänsklig chef. På något sätt är jag bra, jag försöker hjälpa alla, 

uppfylla allas önskemål, men det ska vara rimligt också.” 

” ...men att jag måste ha insyn när det gäller de ekonomiska bitarna, att man inte kan gå 

överstyr och handla hem och göra vad man vill.” 

”Det är ju väldigt viktigt att en chef ska ge ros, men man ska kunna ge kritik.” 

”Det måste man som chef, man måste våga säga ifrån. Man vill så väl, man vill inte att någon 

ska tycka illa om en, sen när man har varit chef ganska länge, klart man vill fortfarande vara 

omtyckt, men det är inte det viktigaste, utan det viktigaste är att man vågar säga ifrån.” 

Cheferna uttrycker att de tycker att de är bra chefer, men att de också har bristande egenskaper. 

De säger också att de egenskaper som kanske kan anses vara en bristande egenskap ur de 
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anställdas perspektiv, inte är en bristande egenskap utan snarare ett ogillat beslut från 

medarbetarnas sida. Brister som tas upp är att de inte har tillräckligt med tålamod, och borde vara 

lite hårdare ibland.  

”De som har klagat, har inte klagat på mitt chefskap, utan på de beslut jag har tagit. Det är 

inget personligt, utan professionellt, det har inte med mitt chefskap att göra.” 

”Jag skulle kanske kunna vara lite hårdare ibland, men jag känner också att man måste som 

egen person känna när det är bra att göra saker och inte.” 

Arbetssituation 

I kategorin ”Arbetssituation” beskriver cheferna hur de ser på sin arbetssituation samt fördelar 

och nackdelar. I kategorin tas det även upp hur de fick arbetet som chef. Hur de rent generellt 

sätt ser på sin arbetssituation är att de trivs med sitt jobb, även om det är krävande. De berättar 

att de tänker på jobbet väldigt mycket, men att så länge man tycker det är roligt är det inte någon 

större belastning. Om chefskapet börjar bli en belastning, och inte längre är intressant, menar 

cheferna att chefskapet bör sägas upp. Situationen beskrivs som pressad, och att kraven inte är 

lätta, då resultat hela tiden ska förbättras och förbättras. De säger att det ska jobbas både i drift 

100 %, och sedan även administrativt 100 %, och att de inte riktigt vet hur de ska få det att gå 

ihop. Nackdelar som uttrycks är om förväntningar från de anställda, och att det kräver väldigt 

mycket energi. De känner sig slitna och kan inte uppfylla allas krav. De uttrycker även att de 

som chefer är lite ensamma, och att det kan vara ensamt i chefsrollen. 

”Man sitter med jobbet, tänker på jobbet, dag och natt...” 

”Så länge man tycker det är kul så är det inte ju inte nån större belastning.” 

”När jag sitter hemma så är det mest för att jag vill se hur försäljningen har gått, och jag vill se 

hur det har gått, inte för att ah, nu måste jag göra så. För börjar det bli den sortens attityd, så, 

inställning, då får man ju säga upp sitt chefskap.” 

”Situationen är väl pressad, ganska så... Det räcker inte att man har bra, och sen kan man vila, 

utan det är hela tiden att prestera och prestera.” 

”Man ska vara i driften 100 %, sen har man ytterligare 100 % som man göra bakom...” 



23 
 

”Nackdelar är att alla förväntar sig något från mig, det är krävande...” 

”Man är liten ensam som chef, man är bara en. Ibland kan man vara ensam i sin roll.” 

De menar också att arbetet som apotekschef i grund och botten är mycket krävande, och att de 

inte kan se några fördelar med rollen egentligen. De får ingen VIP-behandling, och får väldigt 

lite tid till sina egna arbetsuppgifter. De har inte samma tid som medarbetarna, och får stå över 

sina uppgifter för att tex lageransvarig ska göra sina. De har inte ett schema som medarbetarna 

utan börjar när de börjar, och slutar när de slutar. De uttrycker det som en stressig 

arbetssituation. De uttrycker även att de förväntas göra saker, att chefen gör allt, och även kan 

allt. 

”...att jobba som apotekschef är i grund och botten skit.” 

”Jag kan inte se någon fördel egentligen...” 

”Man har ju väldigt lite tid till sina egna arbetsuppgifter. Där kan jag väl känna att som 

medarbetare är det ju viktigt, det är så att chefen får alltid stå över sina arbetsuppgifter, för nu 

ska lageransvarig göra det, och nu ska egenvårdsansvarig göra det, det blir inte så mycket tid 

kvar för chefen. Då får chefen göra det på sin lediga tid, antingen innan man öppnar apoteket, 

eller stanna kvar på kvällen. Det måste man veta när man går in i chefsrollen, en chef har ju 

liksom ett schema, men det schemat är inte som medarbetarnas. Man slutar när man slutar, det 

gör inte en chef. Man börjar när man börjar, det gör inte en chef. Det kan vara negativt. Där 

kan jag känna en stressig arbetssituation, det tror jag de flesta chefer gör.” 

”Bara för att man är chef, så förväntas ju att en chef ska kunna allting.” 

Vid frågan varför de arbetar som chefer svarar de att det inte var något de tänkt från början, att 

de fått erbjudandet, att chefsdelen tilltalade dem mer och för att de ville påverka och bestämma, 

samt ta tag i saker och ting de ville ändra på. De uttrycker också att de själv inte sökt efter att bli 

chefer, utan för att deras chefer tyckt att skulle passat bättre som ledare än som medarbetare. 

Andra svar på frågan är för att de tycker det är roligt att leda, planera och organisera. 

”Det var ingenting jag hade tänkt mig, jag tänkte forska från första början..” 

”Chefsdelen tilltalade mig mer...” 
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”För att jag... man kan påverka.” 

”Jag har inte sökt själv efter att bli chef.” 

”För jag tycker det är roligt att leda, planera och organisera, känner att jag har de 

egenskaperna.” 

Medarbetarnas förväntningar av chefen 

”Medarbetarnas förväntningar av chefen” tar upp vad cheferna tror att medarbetarna förväntar 

sig. Dels vilka förväntningar av egenskaper hos chefen som medarbetarna har, men även om 

arbetet och de uppsatta målen.  

Uttryck om medarbetarnas förväntningar på arbetet är att de ska ha hög lön, bra arbetstider och 

roligt på arbetet. Cheferna säger också att anställda vill ha jobbet så enkelt som möjligt. Cheferna 

säger att medarbetarna vill ha en chef som kan ta sansade risker, ändra saker och ting, förändra, 

utveckla och satsa framåt. Cheferna uttrycker också att medarbetarna behöver mål för att veta 

vad de strävar efter för att veta vad som händer och varför de jobbar. De säger också att de 

anställda vill ha ledaregenskaper, och skiter i chefsegenskaperna. Chefen ska vara ärlig, rättvis, 

inte favorisera, behandla alla lika, se sina medarbetare och inge förtroende för medarbetarna. De 

vill ha någon som kan komma in och styra upp vissa saker och få ihop gänget. Bra 

kommunikation är också något medarbetarna förväntar sig, samt att chefen kommer med idéer. 

Delaktighet och att gruppen styr tillsammans är också det medarbetarna vill se hos chefen. 

”De vill ha hög lön, bra arbetstider och ha roligt på arbetet.” 

”De behöver mål för att veta vad de strävar efter, så att de inte bara jobbar, jobbar, jobbar.”  

”En chef som kan ta sansade risker, ändra saker och ting, förändra, utveckla, satsa framåt.” 

”Alla vill bli sedda, det är det viktigaste, som chef och medarbetare, och det är inte enkelt.” 

”Att man känner att man har förtroende, att man kan prata med sin chef om allting.”  

”Någon som kan komma in och, som kan styra upp vissa saker, hålla i trådarna och så. Få ihop 

gänget.” 
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”Att vi har bra kommunikation tillsammans, att jag kommer med idéer. Att de känner att de får 

vara delaktiga, det är inte en som ska styra, det är laget tillsammans.” 

Cheferna tar också upp att ansvar ska läggas på medarbetarna för att verksamheten ska fungera, 

och att det är viktigt för en chef att kunna motivera medarbetarna för att få dem att vara 

självgående och att de ska ta eget ansvar för det de gör, och stå för det de gjort.  

”Jag har alltid låtit mina medarbetare ta sitt eget ansvar, stå för vad du har gjort. Känner du att 

du vill ha feedback, kom till mig, så pratar vi tillsammans.” 

”Det tycker jag är ganska viktigt för en chef att kunna motivera medarbetare och försöka få dem 

att vara självgående.” 

Stora och små apotek – skillnader 

Om det är någon skillnad mellan stora och små apotek är cheferna överens om. De menar att det 

är stor skillnad mellan stora och små apotek, och att de är som dag och natt.  

På stora apotek är det svårare att få med sig all personal, och att om inte allt sköts precis rätt så 

rasar allt samman. Personalfrågor är viktigare på större apotek jämfört med små apotek tycker 

cheferna, och det är stressigare på ett stort apotek, då mer personal innebär mer problem 

eftersom väldigt många tycker väldigt mycket. På stora apotek är allt definierat och specificerat, 

då var och en har sin uppgift. 

”Större enhet kan det vara mycket svårare att få med sig all personal.”  

”Hundra gånger stressigare. För att det var mycket mer personal, det blir mycket mer problem. 

Väldigt många tycker väldigt mycket, men man kan inte tillgodose alla.” 

”Ja, det är ju, är det stort apotek så är det mer personalfrågor som är viktigare...” 

”På större apotek är allt mer definierat, mer specificerat, var och en har sin uppgift.” 

Små apotek är annorlunda menar cheferna, då det rör sig om mindre personal, men att 

arbetsuppgifterna ändå kan upplevas som stressiga då det är många uppgifter, och att det är få 

som ska göra dem. De säger att det blir väldigt intensivt med samma personer, och att man får 

behandla dem som familjemedlemmar, och att alla står varandra nära. På ett litet apotek säger 
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cheferna att alla ska kunna allt, alltså även tex varor och kassa. Cheferna tycker att man på ett 

litet apotek kan diskutera på ett lugnare sätt och få mer förståelse. Att man aldrig kan vara 

kompis med sina medarbetare är också en sak som tas upp. 

”På ett litet apotek så är man med i drift hela tiden, mindre personalfrågor, snarare mer 

farmaceutiska frågor.”  

”Litet apotek är annorlunda än stort apotek med hur förhållandet är till medarbetarna. Man får 

behandla dem som familjemedlemmar.” 

”Här kan man diskutera på ett lugnare sätt, få mer förståelse. Att så här har vi den här 

verksamheten, vi måste jobba efter de här målen, får man med den lilla enheten tycker jag att 

man lyckas som chef.” 

”Man kan aldrig vara kompis, man måste ändå ha en viss distans.” 

Utbildning 

De flesta chefer har gått någon typ av internkurs/utbildning med seminarietillfällen, men ingen 

av dem har gått något mer. Det som tagits upp under utbildningarna är bl.a. försäljning, 

ledarskap, egenskaper och självinsikt. Det tas även upp att ekonomibiten är stor, men för att vara 

endast ledare på ett apotek behövs inte en treårig utbildning inom ekonomi, utan att 

verksamheten har större betydelse. Apotekscheferna menar också att en utbildning inte 

förvandlar personerna till ledare, utan att personligheten och tidigare erfarenheter är viktigast. 

”Vi fick gå en vizuerutbildning, fyra tillfällen spritt över hela året, där man jobbade mycket med, 

inte bara försäljning och få en lönsam butik, utan lite bakom, ledarskap, egenskaper, självinsikt, 

så det var en ganska komplett utbildning.” 

”Men det viktigaste är personlighet, hur man är som person. Det är inget man kan lära sig med 

två-fyra timmars kurs. Du förvandlas inte till den personen, det krävs tid... vad man har för 

erfarenheter sedan tidigare.” 

Chef kontra ledare 

I kategorin ”Chef kontra ledare” beskriver cheferna hur de ser på chefskap och ledarskap, om, 

och vilka skillnader som finns, och vad de helst skulle vilja vara. Vid förfrågan om det är någon 
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skillnad svarar alla chefer att det är det, och att chefen är den som tar ansvar och uppfyller de 

rutinmässiga kraven som finns på apotek. En ledare däremot är en person som visar vägen för de 

andra. Det uttrycks även att en chef egentligen bara är en titel, men att en ledare är en egenskap 

man har. De säger även att när en chef sökes, sökes en ledare. 

”Nämen, det ska väl inte vara någon skillnad där?” 

”Ja, det är skillnad. För en chef, egentligen, chefen är den som tar ansvar på sig. Det 

administrativa, uppfyller de rutinmässiga kraven som finns på apoteket. Men som ledare, ledare 

är en person som ger... som visar vägen för de andra.” 

”Chefen, är ju egentligen bara en titel, att vara chef. Men en ledare, det är ju en egenskap som 

man har, att man är den lokföraren som ska göra tåget liksom.”  

”Jag tycker inte chef och ledare är samma sak.” 

”När man söker en chef, söker man en ledare.” 

”De anställda skiter totalt i chefsegenskaper, ledaregenskaperna är allting.”  

Cheferna beskriver vilka mål och uppgifter chefer och ledare har. I grund och botten, säger 

cheferna, är att vara chef att vara ledare, och att det handlar om att kunna inspirera och inte bara 

veta vilka åtgärder som behövs tas tag i. Ansvar chefen har är att ta hand om ekonomi och 

personal. Det cheferna också säger är att ledaren leder sin grupp, och att chefen mer är en formell 

titel. En åsikt är även att ledaren leder medan chefen å andra sidan bestämmer. De säger också att 

det måste finnas en chef som har ansvaret, och att den som leder personalen faktiskt inte behöver 

vara chefen, utan att man kan utse någon annan än chefen som ledare. Det sägs också att det är 

lättare att hitta en person med bra faktorer som är utmärkande för chefskap, men att en bra chef 

är andra saker också. På förfrågan om vad de vill vara håller cheferna med om att de vill vara 

både chef och ledare, men även att med ledarskap kommer chefsrollen. 

”I grund och botten är att vara chef att vara ledare, det handlar om att kunna inspirera, inte 

bara om att veta vilka åtgärder man behöver ta tag i.” 
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”En ledare leder sin grupp till ett mål, mot ett mål i alla fall. En chef bestämmer bara, tycker 

jag. Som ledare ska man ha hela gruppen med sig, men som chef bestämmer man själv vart de 

ska gå någonstans, så att säga.” 

”Det måste finnas en chef som har ansvaret, en ledare är den som ska leda sin personal, den 

behöver faktiskt inte vara chef. Man kan utse någon annan än chefen som ledare, att leda teamet 

på apoteket.”  

”Jag skulle absolut vilja vara ledare, helt klart. För med ledarskap kommer chefsrollen också, 

men man kan vara chef utan att vara ledare.” 

Bra ledarskap 

I kategorin ”Bra ledarskap” tas inspiration upp väldigt mycket. Att kunna inspirera människor 

och få dem att kämpa mot uppsatta mål är en stor del av bra ledarskap. Det är viktigt att kunna 

inspirera, ha engagemang och tro på sig själv och det man gör. Det sägs att det är ovanligt med 

ledarskap i Sverige, att det är fult och att man här får självförtroendet kapat. För att bli en bra 

ledare måste man få egot boostat, och man måste visa resultat. Det är viktigt att våga testa och 

inte vara rädd för att prova något annat. Det är även viktigt att ta vara på medarbetarnas 

kunskaper och se vem som är duktig på vad, och lyfta upp dem ännu mer, få dem engagerade. 

Att inte ha gruppen med sig gruppen gör att man förlorar slaget, och det är av betydelse att ha 

uppsatta mål för både den enskilde individen och gruppen. Det är viktigt att vara omtänksam, 

ödmjuk, lyhörd, informativ, kommunikativ, handlingskraftig, hårdarbetande, ekonomiskt 

kunnande, finansiell och statistisk. Att ställa upp för sina medarbetare är också viktigt, och att 

kunna motivera dem och försöka få dem att vara självgående. Cheferna tycker att de försöker 

hjälpa alla och uppfylla deras önskemål, men att det ska vara rimligt också, samt att insyn i de 

ekonomiska bitarna och spelar roll. Det är viktigt att ge ros, men man ska också kunna ge kritik. 

Det är viktigt att kunna säga ifrån, och även om man inte vill att någon ska tycka illa om en är 

det viktigaste att kunna säga ifrån. Att man skulle kunna sitta i timmar och ta fram nya faktorer 

säger cheferna också. 

”...att man vågar testa, att man inte är rädd för att prova något annat, utan man måste ge sig in i 

det helhjärtat.” 
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”Ta vara på medarbetarnas kunskaper, se vad den här är duktig på detta här, lyfter upp dem 

ännu mer, får dem engagerade. Istället för att bara komma och göra vad de ska, och sen gå hem. 

Att man ser individer som växer.” 

”Att man släpper sitt, och är med i driften tillsammans med sina medarbetare.” 

”Det är ju jätteviktigt att man har gruppen med sig, har man inte det så förlorar man slaget, i 

princip.” 

”Omtänksam, ödmjuk, skulle jag vilja säga, lyssnar, tar till mig det som de säger, vare sig det är 

positivt eller negativt.” 

”Jag tycker det är viktigt att vara informativ, kommunikativ, och att vi ska ha roligt 

tillsammans.” 

”Jag älskar att delegera...” 

”Ställer upp för sina medarbetare.” 

”Det tycker jag är ganska viktigt för en chef att kunna motivera medarbetare och försöka få dem 

att vara självgående.” 

”Det måste man som chef, man måste våga säga ifrån..” 

”Man skulle kunna sitta i timmar och ta fram nya faktorer.”
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Diskussion 

Syftet var att få kunskap om vilka faktorer som är utmärkande för bra ledarskap och att studera 

svenska apotekschefers syn på chefs- och ledarskap. Denna studie visar att många chefer är 

väldigt medvetna om vikten av ledarskap och meningen med det i sin roll som apotekschef. 

Ingen kan allt, men det är ändå varje persons ansvar att se till att kunskapen, och attityden för 

kunskap och utveckling, förnyas och förbättras. En ledares insatser är beroende av vad ledaren 

kan (yrkes- och fackkunskap), är (personliga egenskaper) och gör (beteende, handlingar). (14) 

Att kunna, vara och göra går hand i hand. Initiativförmåga, tydlighet, beslutsförmåga, 

konfliktvana, lyhördhet och samarbetsvana utgör också en viktig del av ledarskapet. (15) Det är 

personlighet och bakgrund som utgör basen för hur ledaren är och vilken ledarstil som känns 

bekväm. (15) 

Metoden, begränsningar 

Intervjuobjekten var utvalda enligt kriterierna farmaceuter och icke-farmaceuter som för 

närvarande arbetar som apotekschefer på apotek. Detta för att ge en bild av apotekschefernas 

synpunkter på bra ledarskap på apotek. Urvalet är relevant men det skulle vara intressant att 

jämföra med farmaceuter och icke-farmaceuter som är förre detta apotekschefer. Att inte göra 

studien bara regionalt, utan över hela Sverige hade också varit intressant.  

Urvalet av cheferna bygger på kön, ålder, farmaceutisk utbildning, antal år arbetade på apotek, 

antalet år arbetade som chefer och antalet anställda på apoteken. En lista konstruerades över 

vilka kombinationer av kriterier som var önskvärda och sedan söktes dessa personer.  

Då denna studie endast gjorts på fem personer och mättnad ej nåtts, vilket är önskvärt, kan en 

framtida studie med fler intervjuer i ett mer styrt urval för att på så sätt nå mättnad. Främst kan 

det vara intressant att jämföra unga och äldre chefer, och de som varit chefer under kort och lång 

tid.  

Intervjuns frågor bör vara korta och enkla (24) vilket eftersträvades vid frågekonstruktionen. 

Frågorna skrevs som stödord för att inte läsas innantill vilket gjorde dem mer lättförstådda för 
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intervjupersonen. Följdfrågor kunde önskats vid vissa av frågorna för att öka förståelsen och 

tolkningen av svaren, men generellt sätt besvarades frågorna tillräckligt mycket för att förstås 

och analyseras. För att göra bra intervjuer och ha bra kunskap om dem krävs en tränad 

intervjuare, hade chansen funnits att öva mer skulle svaren säkert vara med djupgående och 

begripliga.  

En svaghet i frågemodellen har varit formuleringarna av frågorna, och ordningen av dem. Ett 

exempel är frågan om vad medarbetarna vill se för egenskaper hos en bra chef, och sedan frågan 

efter den om vad cheferna tror att medarbetarna förväntar sig av dem. Frågan missförstås lite, 

och det gör det svårt att göra distinktioner mellan dessa i kategoriseringen. Ytterligare 

frågeställningar som inte har belysts i denna studie men skulle kunna vara av intresse är hur 

avregleringen har påverkat deras arbete som chefer. De flesta av de chefer som intervjuats har 

börjat jobba efter avregleringen, och kan därför inte jämföra med hur det var innan.  

Att låta frågorna kontrolleras av fler personer, göra en testintervju och även senare under 

analysen få tex kategoriseringen reviderad hade kunnat önskas för att anse processens 

tillförlitlighet som god.  En svaghet i frågemodellen har varit formuleringarna av frågorna, och 

ordningen av dem. Ett exempel är frågan om vad medarbetarna vill se för egenskaper hos en bra 

chef, och sedan frågan efter den om vad cheferna tror att medarbetarna förväntar sig av dem. 

Frågan missförstås lite, och det gör det svårt att göra distinktioner mellan dessa i 

kategoriseringen. 

Metodreflektioner 

De största problem jag funnit i detta material har varit brist på tid för att utveckla svaren och 

kategoriseringen ytterligare, och för att specificera mer vad som är bra ledarskap. En djupare 

förståelse på universitetsnivå för ledarskap och chefskap hade underlättat och förstärkt 

kunskapen av teorin. Genom litteraturläsning har jag försökt få en viss förståelse, och i alla fall 

tillräcklig förståelse för den här studien. I efterhand kan jag tycka att ledarskap skulle varit mer 

fokuserat, och att ett personlighetstest skulle gjorts på cheferna för att koppla deras personlighet 

med deras tycken och åsikter. 
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Chefernas arbetssituation 

I intervjuerna framkom det att cheferna tycker det är roligt med jobbet, de trivs och känner att de 

passar som chefer, vilket är bra då två av de bra ledarskapsegenskaperna är att ha en positiv 

attityd och vara uthållighet. (6) De säger att de tänker på det hela tiden, att situationen är pressad 

och att kraven är höga. De tycker det är krävande och tar väldigt mycket energi vilket gör att de 

känner sig slitna. De säger också att de har lite tid till sina egna arbetsuppgifter och att det är lite 

ensamt. De tycker att de förväntas göra många saker, eftersom chefen gör allt. Detta bekräftas i 

teorin då oavsett hur många kurser en apotekschef gått, är ansvaret för verksamheten hektisk och 

krävande. (6) Oavsett hur noggrann planeringen är, får handledaren sällan mycket tid till att 

spendera på någon aktivitet. För samtliga chefer, både nya och erfarna, är arbetsdagen full av 

avbrott. Då en apotekschefs arbete består av planering, organisering, bemanning, motivering och 

styrning, är det viktigt att komma ihåg att dessa går hand i hand, och att när en funktion är ur 

balans, kommer de andra funktionerna inte heller gå stabilt. (6) Ledarskapet påverkas även av 

andra faktorer såsom medarbetare, ledningens krav, företagets affärsstrategi, hur det går för 

företaget och branschen, hur organisationsstrukturen och företagskulturen ser ut och vilka 

normer och värderingar som råder. Det är alltså mer än vad ledaren kan, är och gör som spelar 

roll (15), vilket kan vara en tydlig anledning till varför cheferna har höga krav på sig och känner 

sig pressade. Att de förväntas göra många saker kan också bekräftas i teorin som säger att tex 

organisationsstrukturen påverkar ledarskapet. (15) Jämfört med de flesta andra branscher har 

apoteken en begränsad möjlighet att påverka sin omsättning. De kan inte enbart konkurrera med 

varandra utifrån pris, och det är därför servicen och kompetensen blir extra viktig. Det sker hela 

tiden en utveckling av verksamheten kring handelsvaror, receptfria produkter och tjänster och det 

är här en bra ledare behövs som kan motivera sin personal och föra den mot uppsatta mål. 

Apotekschefen ansvarar för beslut, bra kommunikation, att kunna fördela arbetsuppgifter, 

delegera, planera, motivera och värdera. (6) Att motivera innebär att få medarbetarna på apoteket 

att anstränga sig att göra sitt jobb. (6) Då apoteken själva har möjlighet att påverka priserna på 

receptfria läkemedel och handelsvaror, är det här försäljningen önskas vara som störst då 

påslaget kan påverkas och därmed vinsten. Det är här en ledare behövs som kan motivera sin 

personal, och skapa en stämning och lagkänsla som behövs för att kundkontakt och försäljning 

ska utvecklas. Ledaren är beroende av sina medarbetare för att uppnå resultat. (14) 
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Stress och ensamhet i rollen som apotekschef kan ta fram det sämsta hos en person. Känner en 

apotekschef sig så pass ensam och stressad, är det bästa att få hjälp från sin chef. (6) Till det att 

en ny apotekschef utvecklat en känsla för sitt ansvarsområde, hanterar de oftast sådana 

situationer genom att arbeta hårdare istället för smartare. Planering innebär att bestämma det 

mest effektiva sättet att uppnå visst arbete inom verksamheten. För att hjälpa de anställda att få 

perspektiv på jobbet som helhet, samt för att få deras engagemang att uppfylla verksamhetens 

mål bör sammanträden anordnas så att apotekscheferna t.ex. kan gå igenom arbetet i teamet och 

hur det utförs, diskutera arbetet och sätta upp en tid för uppföljning, blicka framåt och fråga vilka 

problem som utgör ett hinder av arbetsflödet. (6) Vikten av detta borde öka förståelsen av 

betydelsen av positionen som chef. Med bra kommunikationsförmåga, teambuilding och 

uthållighet, kan en apotekschef övervinna svårigheter och njuta av belöningen för en smidig 

manöver. (6) 

Chef kontra ledare 

Vid frågan om och vad det är för skillnad på en chef kontra en ledare framkommer det att 

cheferna håller med om att det är skillnad på en chef kontra en ledare, och menar att en chef 

egentligen bara är en titel medan en ledare å andra sidan är en egenskap. I teorin bygger 

chefskapet på en formell auktoritet, medan ledarskap bygger på en personlig auktoritet. (14) 

Detta håller cheferna med om då de säger att en chef egentligen bara är en titel, men att en ledare 

är en egenskap man har. För att bli en framgångsrik apotekschef måste rollen vara att en 

balanserad ledare/chef. (17) Svaret på frågan om vad apotekscheferna helst vill vara, chef eller 

ledare, säger de att de vill vara båda två. Funktioner en chef har kan vara optimeringsansvar för 

verksamheten, resursfördelning och förhandling. (14) Med andra ord teknisk/administrativ 

funktion. (14) Detta är något apotekscheferna håller med om då de säger att en chef är den som 

tar ansvaret på sig och uppfyller de administrativa och rutinmässiga krav som finns på apotek. 

Ledarskapet bärs upp av entusiastiska följare som är villiga att låta sig styras av ledarens 

ändamål (14). Ett bra exempel på bra ledarskap är en chef som säger att så länge man tycker det 

är kul är det inte nån större belastning, och att om det börjar bli en belastning och en viss sorts 

attityd bör man säga upp sitt chefskap. Ledaren är beroende av sina medarbetare för att uppnå 

resultat. (14)  Detta håller apotekscheferna med om då de säger att det är viktigt att ha med sig 

gruppen, och att man utan gruppen förlorar slaget.  
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Bra ledarskap 

Beskrivningar av bra ledarskap har gjorts av följande ord: att kunna inspirera, ha engagemang, 

tro på det man gör, våga testa, inte vara rädd för att prova något annat, se till att ha hög trivsel 

på arbetsplatsen, ta vara på medarbetarnas kunskaper, lyfta upp medarbetarna, vara i drift 

tillsammans med medarbetarna, hjälpa sina medarbetare nå individuella mål och även 

verksamhetens, vara omtänksam, ödmjuk, lyhörd, ta till sig det medarbetarna säger, vara 

informativ, kommunikativ, ha roligt med sin personal, delegera, vara handelskraftig, lojal, 

motiverande, få medarbetare att vara självgående, hjälpa alla, ha insyn för ekonomiska bitar, 

kunna ge kritik, våga säga ifrån, behandla medarbetarna rättvist, inte favorisera. 

Jämfört med vad som stod i Clark et al 2010 (6) har cheferna fått en väldigt bra uppfattning om 

vad bra ledarskap är. Förmåga och vilja att delegera [1] tas upp, att föregå med gott exempel [2] 

likaså. Kunskap om när auktoritet används [3] och att vissa chefer kan låta sin nyvunna auktoritet 

gå överstyr, verkar vara motsatt bland många av de intervjuade cheferna. De säger att de borde 

vara hårdare ibland, och våga säga ifrån mer. Längtan efter positionen [4] tas ej upp av cheferna i 

frågan om ledarskap, men nämns i frågan om varför de arbetar som chefer. De uttrycker att de 

vill bestämma, leda, planera och organisera. Den femte punkten, erkännande av förändringen i 

rollen, tas också upp genom att cheferna säger att man aldrig kan vara kompis med sina 

anställda, utan att man måste ha en viss distans. Professionellt fokus [6] tas upp i teorin genom 

att en apotekschef måste utforma ett stort fokus på kvalitet genom att vara i tjänst hos kunderna, 

vilket cheferna håller med om att man ska vara ute i drift tillsammans med medarbetarna. En 

annan viktig punkt är positiv attityd [7] vilket apotekscheferna beskriver med många bra 

exempel, bl.a. att se till att ha hög trivsel på arbetsplatsen, ta vara på medarbetarnas kunskaper, 

lyfta upp medarbetarna, hjälpa sina medarbetare nå individuella mål, vara omtänksam, ödmjuk, 

lyhörd, ta till sig det medarbetarna säger och ha roligt med sin personal. [8] Uthållighet: 

apotekschefen måste konsekvent stödja medarbetarna och förbli konstant uppmärksam att 

erbjuda tjänster av hög kvalitet. Begär för kunskap [9], och en önskan om feedback för ständiga 

förbättringar i sin roll som apotekschef är absolut nödvändig, vilket apotekscheferna verkar 

förstå genom att uttrycka att de lyssnar och tar till sig det som de anställda säger, både positiva 

och negativa saker. Engagemang för teambuilding [10] tas inte upp av cheferna, men de 

poängterar vikten av att kunna motivera medarbetare, inspirera dem och leda dem. 
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En ledarens pedagogiska funktioner visualiseras i en ”ledarskapsblomma” där initiativförmåga, 

målinriktning, tydlighet, beslutsförmåga, konfliktvana, konstruktiv kritik, lyhördhet och 

samarbetsvana utgör kronbladen. (15) Cheferna som intervjuats har visserligen sagt nästan 

samma saker allihop, samtidigt har jag upplevt dem alla som olika. Det är ju personlighet och 

bakgrund som utgör basen för hur ledaren är och vilken ledarstil som känns bekväm (15), men 

trots att de alla känns som olika personligheter, och verkar ha olika ledarstilar, känns de ändå 

väldigt lika. De vet varför de är chefer och vad deras uppgift är, men ändå utgörs ”kronbladen” 

var olika blad för varje ledare. Ledarskapet påverkas även av andra faktorer såsom medarbetare, 

ledningens krav, företagets affärsstrategi, hur det går för företaget och branschen, hur 

organisationsstrukturen och företagskulturen ser ut och vilka normer och värderingar som råder. 

Det alltså mer än vad ledaren kan, är och gör som spelar roll (15), vilket kan vara en tydlig 

anledning till varför cheferna känns olika. De har kanske olika krav på sig, några större, några 

mindre. Ledningen har kanske annorlunda krav, och kanske är framgången för företaget olika. I 

Sverige borde mer fokus ligga på att öka självinsikten bland både anställda och chefer, men även 

på att skapa en bra teamkänsla bland arbetslaget. Det är av betydelse att mer forskning görs på 

området om bra ledarskap för att få en klarare bild och uppfattning om vad som förväntas av 

apotekscheferna, samt hur de kan förbättra sig. 

Hur är det att vara chef, och vad krävs av en chef? 

Det är ofta tufft att vara chef enligt de som intervjuats. Det är höga krav som ska levereras, 

försäljningen ska gå bra, de anställda ska vara nöjda och de själva ska inte gå in i väggen. I grund 

och botten, säger cheferna, är att vara chef att vara ledare, och att det handlar om att kunna 

inspirera och inte bara veta vilka åtgärder som behövs tas tag i. Detta bekräftas i teorin då 

ansvaret för en chef ligger i administration och resursfördelning också. (14) Cheferna säger i 

intervjuerna att det är viktigt att vara kommunikativ, ha roligt tillsammans, och att de anställda 

behöver mål för att veta vad de strävar efter, så att de inte bara jobbar och jobbar. De ska veta 

vad händer med arbetet och om de har gjort någonting extra.  Detta bekräftas i teorin av att det är 

viktigt att kunna kommunicera tydligt, uppmuntra, ge feedback och hjälpa anställda se helheten 

av apotekets verksamhet. En apotekschef måste skapa en miljö av ständigt lärande för 

medarbetarna och ha roligt under tiden kunderna expedieras. (6) 

 



36 
 

 

Slutsats 

Arbetet belyser några aspekter på chefs- och ledarskap på svenska apotek. Apotekscheferna 

tycker generellt sätt att de är bra chefer, men att de också har dåliga sidor, som tex att de ibland 

saknar tålamod. Arbetssituationen är pressad men samtidigt så är ansvaret för verksamheter 

hektiska och krävande, och det är alltså inget konstigt eller nytt om en arbetssituation för en chef. 

Hur sedan den pressade arbetssituationen handskas framkommer inte, och det kan vara ett 

intressant ämne att studera vidare på för att se om, och hur, arbetssituationen för apotekschefer 

kan påverkas. Chefskap och ledarskap är förknippade med varandra men skiljer sig samtidigt åt 

på så sätt att en ledare byggs på det personliga, medan chefskap å andra sidan bygger på det 

formella. En chef kan också sägas bara vara mer än titel, medan en ledare snarare är en egenskap. 

De är båda två väldigt viktiga trots skillnader och olikheter. Bra ledarskap baseras på många 

olika faktorer som diskuterats och belysts i detta arbete, och den viktigaste faktorn är att kunna 

motivera sin personal. Kraven på en chef har troligen förändrats i den nya marknaden och mer 

stöd och forskning behövs i detta område för att stärka svenska apotekschefers förståelse och 

kunskap om en mer säljinriktad marknad. 
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Tack! 

Ett stort till min handledare Andy Wallman som hjälpt mig färdigställa detta arbete. Tack till min 

familj som är så förstående och alltid tror på mig, och tack till mina vänner som har sådant 

tålamod med mig. Ett särskilt tack till de chefer som ställt upp på intervjuerna, utan er hade detta 

aldrig gått.  
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Bilaga 1 

      Lund 2013-01-30 

 

Hej! 

 
Jag heter Emina Hrustic och läser Receptarieprogrammet vid Umeå universitet på sista terminen. Jag skriver nu 
mitt examensarbete som handlar om chef- och ledarskap på apoteken. Syftet är att undersöka vad ledarskap på 
apotek innebär. För att kunna få svar på syftet till undersökningen behöver jag frivilliga deltagare som kan tänka 
sig ställa upp på enskilda intervjuer.   

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och allt kodas i materialet som framkommer vid intervjuerna. Allt 
material kommer att avidentifieras så dina svar inte kan härledas tillbaka till dig i det slutliga arbetet. Intervjuerna 
och studien är inte heller kopplad till din arbetsgivare eller dina anställda och dina svar kommer inte att kopplas 
samman med din prestation som chef på apoteket. 

Deltagandet i studien är frivilligt och Du har möjlighet att avbryta deltagandet när Du själv önskar utan att behöva 
ange något skäl till detta.  

Intervjuerna beräknas ta ungefär 45 minuter, och för att underlätta den framtida analysen av materialet planeras 
intervjuerna att spelas in.  

Det färdiga examensarbetet som blir resultatet av denna studie kommer att finnas tillgänglig under våren 2013 på 
Umeå universitets hemsida www.umu.se.  

Om Du har några funderingar är Du välkommen att kontakta mig eller min handledare Andy Wallman.  

 

Jag hoppas att Du vill vara med och bidra med Dina kunskaper och erfarenheter! 

 

Vänlig hälsning, 
Emina Hrustic      Andy Wallman 
Student, receptarieprogrammet Umeå universitet  Handledare, Lektor, Umeå universitet 

Epost: emina.hrustic@student.umu.se   andy.wallman@chem.umu.se 
Tel: 070 – 73 36 567     070 – 55 00 971 

http://www.umu.se/
mailto:emina.hrustic@student.umu.se
mailto:andy.wallman@chem.umu.se


41 
 

 

Bilaga 2 

 

INFORMERAT SAMTYCKE 

 

Samtycke till att delta i intervju om chef- och ledarskap på apotek. 

Jag har muntligen informerats om studien och har tagit del av informationsbrevet om studien. Jag 

har fått en kopia av detta samtyckesformulär att behålla. 

 

Jag är medveten att mitt deltagande är fullt frivilligt och att jag när som helst och utan närmare 

förklaring kan avbryta mitt deltagande. 

 

 

 

 

…………………………………...  …………………… 

Underskrift     Datum 

 

 

 

 

………………………………….. 

Namnförtydligande 
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Bilaga 3 

Intervjuguide till cheferna  

 
Bakgrund: direkta frågor 

Kön 
Ålder 
Utbildning 
Arbetat utomlands 
Antal år arbetat på apotek 
Antalet år arbetat som apotekschef på apotek 
Varit chef på annat apotek 
Hur många anställda på arbetsplatsen 

Ledarskap: öppna frågor 

Varför är du chef? 
Hur blev du chef? 
Hur är du som chef? (bra chef? hur är du en bra chef?) 
Hur har dina chefer varit tidigare? 

Beskriv arbetssituation (för- och nackdelar med chef, antal arbetstimmar/vecka) 
Stöd uppifrån  

Handledning/vidare utbildning i chefskap 
Nytta av utbildning i arbete som chef  

Samarbetar du med andra kollegor? (bollar tankar osv)  
 
Skillnad mellan chef kontra ledare (på vilket sätt) 
Vad vill du vara?  

Faktorer utmärkande för bra ledarskap inom apotek? 
Exempel på bra ledarskap? 
Drömledare, hur ser en sådan ut? 

Hur upplever du arbetsplatsen 
Medarbetare vill se för faktorer/egenskaper hos en bra chef? 
Medarbetare förväntar sig av dig som chef? 

Skillnad på stort och litet apotek 
Avregleringen påverkat arbete som chef 

Något du ej fått sagt? Tips för att kunna göra intervjun bättre med nästa person? 

 

 


