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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att utveckla kunskap om utländskt utbildade farmaceuters lärande. 
Särskild uppmärksamhet riktas mot deras upplevelser av den svenska arbetsmarknaden. Detta 
är ett aktuellt ämne i dagens samhälle och en förutsättning för en resursstark arbetsmarknad är 
att alla kompetenser tillvaratas. Med hjälp av sociokulturella perspektiv riktas särskild 
uppmärksamhet mot lärande som en aspekt av farmaceuternas upplevelser. Materialet består 
av fyra kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma apotekare som tidigare deltagit i Uppsala 
universitets kompletteringsutbildning för utländskt utbildade farmaceuter. Forskningsfrågorna 
som ställs är: I vilka avseenden skiljer sig den kunskap om apotekaryrket som behövs i Sverige 
från farmaceuternas hemländer? Vilka lärsituationer uppger farmaceuterna uppkommit i 
deras arbetsliv? samt vad i kompletteringsutbildningens utformande och innehåll anser 
farmaceuterna varit särskilt utmärkande? Några av de mer framträdande resultaten är att det 
som främst skiljer apotekaryrket i Sverige från informanternas hemländer är lagregleringen av 
yrket, att nya system och hjälpmedel upplevs som utmanande samt förekomsten av nedsättande 
kommentarer från både kunder och kollegor. Sammantaget kan sägas att informanternas 
lärande i huvudsak är relaterat till skillnader mellan å ena sidan svensk yrkes- och 
professionskultur  och å andra sidan den kultur som varit bärande i deras ursprungsländer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Lärande, farmaceuter, apotekare, apotek, integration, arbetsmarknad, utländsk 
utbildning, kompletteringsutbildning 
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Abstract 
The purpose of this study is to expand knowledge about foreign educated pharmacists’ learning. 
More specifically, this study aims to look at their experiences of the Swedish labor market. To 
utilize all competences is essential in order to maintain a profitable labor market. Special 
attention is paid to the pharmacists’ experiences of learning, viewed from socio-cultural 
perspectives. The results of the study are based on four qualitative interviews with working 
pharmacists who have completed the complementary programme at Uppsala University for 
pharmacists with a foreign degree. This study focuses on the differences in the profession 
between Sweden and other cultures, what learning situations the pharmacists experience in 
their working life, and aspects of the complementary programme. The results show that the law 
regulation and working routines in Sweden are what mainly differs from the respondents home 
countries. Furthermore, they regularly meet customers who act offensive towards them. The 
essential aspect of the respondents learning seems to be to understanding the Swedish working 
culture, which differs from that of other cultures. Learning is context-dependent and, depending 
on how much this is understood, learning situations can become more or less adapted. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Learning, pharmacists’, pharmacy, integration, labor market, complementary 
programme 
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1. Inledning 
Alla människor besitter unika kunskaper och kompetenser som borde ha en självklar plats i det 
svenska samhället. Tillvaratagande av dessa tillgångar är en viktig beståndsdel i att bygga ett 
resursstarkt Sverige. Oavsett om man besitter en svensk eller en utländsk utbildning borde man 
ha samma möjlighet att lyckas på den svenska arbetsmarknaden. Regeringen uttrycker vikten 
av att utnyttja alla människors förmågor och att man måste skapa goda förutsättningar för detta. 

 
Vi har inte råd att slösa bort all den kompetens och kunskap som finns hos personer med utländsk 
utbildning. Om du jobbade som lärare i ditt hemland så ska du förstås kunna göra det även i Sverige 
(Regeringskansliet, 2018). 

 
Vi vill genom vår studie belysa detta ämne genom att studera utländskt utbildade farmaceuters 
lärande, som har gått en kompletteringsutbildning vid Uppsala universitet för att få en svensk 
legitimation. Dessa farmaceuter är en tillgång i den svenska vården som måste värdesättas. 
Utan insatser som leder till svensk legitimation för att möjliggöra inträde till den svenska 
arbetsmarknaden går dessa resurser förlorade. Genom att ta del av dessa farmaceuters 
upplevelser av såväl utbildningen som arbetsmarknaden kan denna studie leda till ökad 
kunskap om detta aktuella ämne. Med hjälp av sociokulturella perspektiv kommer vi att rikta 
särskild uppmärksamhet mot lärande som en aspekt av farmaceuternas upplevelser och inte 
minst de kulturspecifika likheter och skillnader som framträder i dessa. Koordinatorn för 
Uppsala universitets kompletteringsutbildning för farmaceuter beskriver att dessa människor 
kommer med ett enormt engagemang men att de möter hinder som beskrivs som onödiga och 
som enkelt går att lösa. Hon betonar att de har en utbildning som har gett dem likvärdiga 
kompetenser som en svensk utbildning ger. Trots detta har perioder av deras liv gått till väntan 
och oro över deras framtida arbetsliv. 

 
Många beskriver det som att det nästan har varit jobbigast...att dom har fått sitta och vänta och inte göra 
någonting och liksom känna sig lite värdelösa...som också är en väldigt stor kontrast till hur deras liv har 
sett ut förut, eftersom ett apotekaryrke...det är högt ansett i många länder i Mellanöstern...folk har sett 
upp till dom...och så har dom ju av olika politiska skäl eller krig eller vad det nu är, behövt lämna...hamnat 
på flyktingförläggningar där dom bara har fått sitta i stort sett i flera månader och vänta (Koordinator för 
Uppsala universitets kompletteringsutbildning, 2018). 

 
Apoteksbranschen är en bransch i stort behov av farmaceuter idag, bland annat på grund av 
stora pensionsavgångar. Branschen brinner för att dessa människor som kommer till Sverige 
med enorma kompetenser ska få komma in på arbetsmarknaden så fort som möjligt för att fylla 
detta samhällsbehov. Koordinatorn för kompletteringsutbildningen lyfter fram att vi därför är i 
behov av ökade insatser och ökad uppmärksamhet kring utländskt utbildade farmaceuter för att 
verkställa inträdet på arbetsmarknaden. 

 
I Sverige har det aldrig bott så många utrikes födda som det gör idag och många av dessa 
upplever stora hinder med att integreras in på den svenska arbetsmarknaden. Mellan år 2015 
och 2017 invandrade 400 000 människor till Sverige varav en fjärdedel kom från Syrien (SCB, 
2018). 83,1% av inrikes födda i Sverige var sysselsatta år 2014, medan sysselsättningsgraden 
bland de utrikes födda var 67,8%. SCB bekräftar i en undersökning av 26 europeiska länder att 
Sverige är det land som har störst skillnad i sysselsättningsgrad mellan inrikes- och utrikes 
födda. Detta tyder på att integreringen på arbetsmarknaden är en utmaning för Sverige. Många 
utrikes födda med eftergymnasial utbildning besitter kompetenser som inte tillvaratas på 
arbetsmarknaden och matchningen på arbetsmarknaden mellan kvalifikationsnivån för arbetet 
och den utbildning de besitter, är lägre än för inrikes födda (SCB, 2017). Valideringsprocessen 
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av utländsk utbildning och arbetslivserfarenhet är nödvändig för att inte gå miste om den 
kompetens som finns i Sverige. 

 
Två år efter ett bekräftat uppehållstillstånd i Sverige ägnar majoriteten av människorna sig åt 
någon form av utbildning. Det kan till exempel vara Svenska för invandrare (SFI) eller andra 
typer av utbildningar. Detta bidrar till att det är en lång och utdragen process för nyanlända att 
etablera sig på den svenska arbetsmarknaden (SCB, 2017). Ytterligare ett hinder är svårigheten 
med värderingar av utländska meriter. Många uppger att detta har varit begränsande i 
arbetssökandeprocessen enligt SCB (2016). Eftersom Uppsala universitet själva värderar 
utländska utbildningar vid antagningen av deltagare till kompletteringsutbildningen för 
farmaceuter kan detta förkorta processen. 

 
Sveriges regering och riksdag anser att integrationen är en oerhört viktig fråga. De strävar efter 
att snabbt få in människor i det svenska samhället och på arbetsmarknaden. För att integrationen 
ska lyckas krävs det att matchningen mellan arbetsgivare och arbetssökande blir bättre. 
Bristfälliga språkkunskaper eller minimala kontaktnät är hinder som samhället måste hjälpa till 
med (Sveriges riksdag, 2015). Finansdepartementet beskriver de nyanlända som en stor resurs 
för Sverige och att staten borde vara ett föredöme i att integrera dessa. En av insatserna som 
Regeringen gjort för att uppnå detta är att ge alla statliga myndigheter ett uppdrag att ta emot 
praktikanter som en del av integreringen (Regeringen, 2016). 

 
Många som flyttar till Sverige har en värdefull utländsk utbildning och Regeringskansliet 
(2018) uppger att de nu avsatt särskilda medel för kompletterande utbildningar för bland annat 
farmaceuter. I och med denna satsning är det relevant att studera olika aspekter av sådana 
utbildningar och dess konsekvenser. Koordinatorn för Uppsala universitets 
kompletteringsutbildning berättar att regeringen gjorde en specialsatsning för olika 
universitetsutbildningar, däribland läkare, ingenjörer, tandläkare och farmaceuter. De lärosäten 
som har de ordinarie utbildningarna har fått i uppdrag att även starta 
kompletteringsutbildningar för människor med utländsk utbildning där det behövdes någon 
form av komplettering för att legitimeras och kunna börja arbeta. Därav fick Uppsala 
universitet detta uppdrag att göra denna utbildning för farmaceuter. Koordinatorn brinner för 
dessa satsningar och beskriver vikten av insatserna. 

 
Vi är i stort beroende av vem som styr i landet för våra uppdrag är inte permanenta... just i vårt fall så 
vet vi att vi har en bransch som skriker efter apotekare, vi har vissa på landsbygden som har behövt 
stänga igen eller dom har bara öppet varannan dag för att dom har så kort om personal, samtidigt har vi 
apotekare som är utbildade i sina hemländer som bara behöver det här korta året...det är win-win för alla 
inblandade...så jag ser väl ingen anledning till varför man inte skulle satsa på det här (Koordinator för 
Uppsala universitets kompletteringsutbildning, 2018). 

 
1.1 Uppsala universitets kompletteringsutbildning för farmaceuter 
Det finns 21 skyddade yrkestitlar inom vården i Sverige idag och receptarie och apotekare är 
två av dessa. Båda dessa yrken har ensamrätt till att utöva yrkena, vilket bland annat grundar 
sig i att man har ett särskilt ansvar för patientsäkerheten (Vårdförbundet, 2018). För att arbeta 
som farmaceut i Sverige behöver man svensk legitimation och för att uppnå detta om man har 
en utländsk utbildning krävs det att man antingen gör ett kunskapsprov eller att man går en 
kompletteringsutbildning (Uppsala universitet, 2018). Regeringen lanserade år 2015 ett 
snabbspår  för  utländska  akademiker  och  en  del  i  detta  var  att  Uppsala  universitet  fick 
i uppdrag att ta fram en kompletteringsutbildning för farmaceuter. Förutom detta uppdrag finns 
även  ett  uppdrag  från  Socialstyrelsen,   vilket   gäller  ett    Kunskapsprov. Kunskapsprovet 
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fokuserar på den sökandes kunskap där deltagaren genom prov visar vilken kunskap den 
besitter, medan kompletteringsutbildningen bygger på̊ att de sökande har en dokumenterad 
utländsk examen (Johansson, 2018). Deltagare från kunskapsprovet ingår inte i denna studie. 

 
För att bli antagen till kompletteringsutbildningen, som går på distans, krävs det dels en slutförd 
utbildning som motsvarar en svensk apotekar- eller receptarieexamen, att man slutfört svenska 
3 eller svenska för invandrare 3 samt engelska 6. Antagning sker två gånger per år där 30 
personer blir antagna varje termin varav 27 av dessa är apotekare och tre är receptarier. Urvalet 
baseras på en bedömning av tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet. Koordinatorn för 
kompletteringsutbildningen vid Uppsala universitet berättar att majoriteten av deltagarna vid 
utbildningen kommer från Syrien. 

 
Kompletteringsutbildningen har fem delar varav fyra delar är teoretiska kurser. Dessa 
behandlar farmaceutisk vetenskap, farmaceutisk kommunikation, läkemedelsterapi i Sverige 
och läkemedel i det svenska samhället. Den femte delen är en verksamhetsförlagd utbildning 
som pågår i sex månader. Efter avslutad utbildning har de möjlighet att ansöka om svensk 
legitimation hos Socialstyrelsen (Uppsala universitet, 2018). Vid utformandet av utbildningen 
fick projektgruppen för utbildningen försöka få syn på vilka problem man kan stöta på i Sverige 
med en utländsk utbildning. Koordinatorn berättar att de flesta som söker till utbildningen gått 
en utbildning vid högt ansedda universitet i sina hemländer. Dessa människor har kämpat sig 
igenom tuffa utbildningar och det är därför viktigt att kompletteringsutbildningen fyller de 
luckor som finns gällande specifika kunskaper man behöver i Sverige och inte kunskap de 
redan besitter. Därför ses de fyra första kurserna som ett tillägg till deras befintliga kunskap 
som bidrar till en god kunskap som motsvarar en svenskutbildad farmaceut, vilket är i linje 
med det uppdraget universitetet fått från Utbildningsdepartementet. 

 
Utbildningen har inför denna studie enbart examinerat en klass och kursutvärderingar har gjorts 
löpande. En större kvalitetsutvärdering planeras till år 2020 och vår studie lyfter därför fram 
aspekter av människors upplevelser som ännu inte studerats och är därför av relevans. 

 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om utländskt utbildade farmaceuters lärande. 
Särskild uppmärksamhet riktas mot deras upplevelser av den svenska arbetsmarknaden. 
Studien kommer att behandla följande frågeställningar. 

 
I vilka avseenden skiljer sig den kunskap om apotekaryrket som behövs i Sverige från 
farmaceuternas hemländer? 

 
Vilka lärsituationer uppger farmaceuterna uppkommit i deras arbetsliv? 

 
Vad i kompletteringsutbildningens utformande och innehåll anser farmaceuterna varit särskilt 
utmärkande? 
 
1.3 Avgränsningar 
Utländskt utbildades inträde på den svenska arbetsmarknaden är ett stort och aktuellt ämne 
idag. Vår studie syftar till att belysa farmaceuters personliga upplevelser av arbetslivet snarare 
än en utvärdering av kompletteringsutbildningen. Vårt huvudsakliga fokus riktas mot 
upplevelser av den svenska arbetsmarknaden med hjälp av kompletteringsutbildningen och inte 
utbildningen i sig. Den studerade kontexten är enbart en liten del av många vägar in på 
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arbetsmarknaden. Fokus ligger på en smal grupp, farmaceuter med utländsk utbildning, och 
syftar därför inte till att generalisera till exempel alla vårdyrken eller alla utländskt utbildades 
upplevelser av arbetsmarknaden. Vi anser att det finns kunskaps- och forskningsluckor inom 
det studerade området vilket närmare beskrivs i kapitel två om tidigare forskning. 

 
1.4 Begreppsförklaringar 
För att undvika eventuella missförstånd och oklarheter vad gäller begrepp i studien förklaras 
centrala begrepp i detta avsnitt. Begreppen kan ha olika innebörder beroende på vem som 
definierar dessa. Vi avser endast att beskriva dessa på det sätt de används i denna studie. 

 
Denna studie handlar om farmaceuter. En farmaceut har antingen en apotekarutbildning eller 
en receptarieutbildning. Det som skiljer dessa utbildningar från varandra är att en 
apotekarutbildning är fem år i Sverige och en receptarieutbildning är tre år. Arbetsuppgifter 
man kan ha inom de olika yrkena skiljer sig till viss del åt men dock inte om man arbetar på ett 
apotek (Uppsala universitet, 2018). I denna studie kommer vi att använda främst ordet 
apotekare eftersom att samtliga informanter har en apotekarutbildning. När vi skriver om en 
utländsk utbildning, avser vi i denna studie de som har en akademisk utbildning som anses vara 
likvärdig med en svenska utbildning. Vilka utbildningar som anses som likvärdiga när det gäller 
kompletteringsutbildningen avgörs av Uppsala universitet. 

 
Enligt Nationalencyklopedin innebär integration en process som leder till att två skilda enheter 
förenas (NE, 2018). Alltså innebär det en ömsesidig process där inte en part anpassar sig till en 
annan, utan två parter förenas och har ett utbyte med varandra. Delar av den tidigare 
forskningen presenterar studier som benämner nyanlända. Vi anser dock inte att våra 
informanter är nyanlända eftersom begreppet syftar till en person som nyligen anlänt till 
Sverige och omfattas av statens etableringsinsatser. Därför används enbart nyanlända i studien 
där det syftar till människor i en etableringsfas (Sveriges Riksdag, 2018). Praktikplatser syftar 
i uppsatsen till de apotek som tar emot farmaceuter till deras arbetsplats för att erbjuda dem 
verksamhetsförlagd utbildning via Uppsala universitets kompletteringsutbildning för 
farmaceuter. Detta sker innan farmaceuterna har fått sin svenska legitimation. I vissa fall 
berättar informanterna om en annan typ av praktik, vilket syftar till en praktik som 
apotekstekniker, vilket vissa har haft innan påbörjad kompletteringsutbildning. Arbetsmarknad 
syftar i uppsatsen till den svenska arbetsmarknaden. Nationalencyklopedin definierar 
arbetsmarknad som en marknad där arbetsgivare möter arbetstagare mot en belöning, det vill 
säga lön (NE, 2018). Eftersom praktikplatserna inte är avlönade räknas dessa inte i studien som 
en del av arbetsmarknaden, utan snarare en väg in på arbetsmarknaden. 

 
1.5 Disposition 
Studien innehåller totalt sex kapitel. Kapitel ett syftar till att skapa en förståelse för studien 
vilket bland annat innefattar en redogörelse för syfte och frågeställningar. Kapitel två 
presenterar en forskningsöversikt om tidigare forskning av närliggande ämnen. Vidare följer 
kapitel tre och fyra som lyfter fram de teoretiska utgångspunkterna samt studiens metod. 
Därefter presenteras resultat och analys av studien i kapitel fem. Detta följs av en diskussion i 
kapitel sex. 
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2. Tidigare forskning 
Anledningen till att göra en forskningsöversikt i ett vetenskapligt arbete handlar om att 
förtydliga studiens syfte och att ta reda på̊ vilken kunskap som redan finns samt att ta reda på 
eventuella kunskapsluckor (Bryman, 2011). Den tidigare forskningen ger en översikt över 
relevant empirisk forskning samt belyser mer outforskade områden. Vår forskningsöversikt 
bidrar till att rama in studiens ämne samt till att ge en ökad förståelse för ämnets närliggande 
studier. Kapitlet behandlar först sökprocessen och arbetsmarknaden i Sverige. Vidare kommer 
studier om socialisation på arbetsmarknaden att lyftas fram och därefter studier som behandlar 
integration i vårdyrken. Vi avslutar sedan med en sammanfattning av den tidigare forskningen 
som presenterats. 

 
2.1 Sökprocess 
Sökprocessen av tidigare forskning skedde i första hand med hjälp av Uppsala 
universitetsbibliotek genom sökorden integration, arbetsliv, socialisation, svenska 
arbetsmarknaden, nyanlända, vårdyrken, farmaceut, apotekare, svensk legitimation, 
kunskapsvalidering, kompletteringsutbildning, praktik. Vi sökte främst forskning som ligger 
nära i tiden då studien behandlar ett mycket aktuellt ämne och stora förändringar har skett de 
senaste åren. En annan sökmotor som har använts är Web of Science där sökorden pharmacy, 
integration och socialization användes. Många av sökresultaten handlade om integrationen i 
skolan samt arbetslivet i andra länder. Eftersom denna studie undersöker den svenska 
arbetsmarknaden kompletterades sökprocessen med en artikel direkt från tidskriften 
Arbetsmarknad och Arbetsliv samt en rapport från Karolinska Institutet som mottogs direkt 
från författaren. 

 
2.2 Arbetsmarknaden i Sverige 
Håkansta (2014) undersöker den svenska arbetslivsforskningen och vilka discipliner forskare 
främst ägnar sig åt. Artikeln syftar till att förstå utvecklingen i forskningen samt 
framtidsutsikter. Materialet Håkansta behandlar är ansökningar om projektmedel från 
Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS, nuvarande Forskningsrådet för hälsa, 
arbetsliv och välfärd, Forte). År 2013 skickades 415 ansökningar in om forskning inom 
arbetslivet. Enligt detta material studeras främst hälsorelaterade frågor inom 
arbetslivsforskningen följt av arbetskraftens sammansättning. Många forskningsfrågor 
behandlade åldrande, genus, stress och rehabilitering medan få studier ägnade sin tid åt att 
studera bland annat arbetsmarknaden, diskriminering och mångfald. 

 
2.2.1 Integrationen på arbetsmarknaden 
Praktikplatser för nyanlända har blivit en etablerad del av det svenska integrationssystemet och 
anses vara en strategi som gör deras etableringsprocess snabbare. Alarej, Allelin, Bergström 
och Borg (2018) har publicerat en studie om Göteborgs universitets praktikplatser för 
nyanlända. De började med praktikplatser år 2015 och året efter beslutade regeringen att 
samtliga myndigheter måste erbjuda praktikplatser till nyanlända med uppehållstillstånd under 
perioden 1 april 2016-31 december 2018. Studiens teoretiska utgångspunkter är dels en 
organisationsteori och dels en teori om olika typer av kunskap och färdigheter. De skiljer på 
mjuka och hårda färdigheter där mjuka färdigheter innebär förmågan att anpassa sig och hårda 
färdigheter är specifika arbetsrelaterade förmågor. Studien omfattar fyra djupintervjuer med 
praktikanter och fem djupintervjuer med handledare och syftet med studien är att lyfta fram 
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frågor och perspektiv kring integrationen av nyanlända som kan studeras vidare i mer 
omfattande studier. Studiens resultat lyfte fram flera aspekter av förväntningar på 
praktikperioden. Det praktikanterna ansåg vara mest centralt var förhoppningen om att 
praktiken skulle hjälpa dem att etablera sig på arbetsmarknaden, att utveckla ett professionellt 
vokabulär samt att förstå det de kallade “det svenska systemet”. Handledarna såg praktikerna 
som en möjlighet till att få inblick i andra kulturer samt att de kände sig som bra människor 
genom att de gjorde detta. För dem handlade praktikerna främst om att praktikanterna skulle 
anpassa sig till det svenska samhället och inte integreras in i samhället. 

 
Målet med praktikplatser för nyanlända är enligt staten att dels integrera dem och dels att det 
är en möjlighet för den svenska arbetsmarknaden att använda internationell kompetens. Både 
praktikanterna och handledarna ansåg att praktikerna handlade mycket om språket och att skapa 
ett nätverk, vilket i flera fall förde till att praktikanterna inte kände att de utförde ett 
meningsfullt arbete. Slutsatsen författarna drog var att det faktum att praktikplatserna berodde 
enbart på en osjälvisk motivation från handledarnas sida påverkade dynamiken i praktiken och 
begränsade därför möjligheten till ett så stort utbyte som möjligt av praktiken för båda parter. 
Praktikanterna blev aldrig fullvärdiga medlemmar av organisationen vilket kan förklaras av att 
det var tidsbegränsade perioder de var där men det kan också bero på att handledarna såg på 
sitt arbete som ett uttryck för gästfrihet och välgörenhet vilket inte erkänner den värdefulla 
resurs praktikanten kan vara för universitetet (Alaraj et.al., 2018). 

 
2.3 Socialisation på arbetsmarknaden 
Att socialiseras in i en organisation är en viktig funktion för både individer, grupper och 
organisationer. Socialiseringen innebär enligt Saks och Grumans (2018) studie Socialization 
resources theory and newcomers’ work engagement att individer anpassas och assimileras in i 
en organisation, vilket handlar om att lära sig attityder, beteenden och sätt att tänka. Utan att 
socialiseras in är det svårt att uppnå effektivitet inom organisationer. I denna studie vill Saks 
och Gruman belysa att en effekt av organisationssocialisering är att nyanställda får större 
arbetsengagemang. Metoden som används i studien är en genomgång av litteratur inom 
området. Det de upptäcker är att uncertainty reduction theory under en lång tid har varit 
grunden för studier om socialisation. Teorin handlar om nyanställdas osäkerhet i en 
introduktionsprocess och att socialisationen handlar om att minska denna osäkerheten genom 
att den nyanställda får information från och interagerar med handledare. Saks och Gruman 
presenterar istället socialization resources theory (SRT) som en ny väg inom forskningen av 
socialisation för att främja ett fokus på att förse nyanställda med medel för ökat engagemang 
och en lyckad socialisation genom att ta tillvara på det engagemang som finns istället för att 
grunda socialisationen på en osäkerhet. 

 
Centrala aspekter av socialiseringen som lyfts fram i Saks och Grumans (2018) studie är att 
den första tiden på en arbetsplats är avgörande för hur engagerad man är i sitt arbete. Studier 
visar att många ser fram emot och är entusiastiska över att komma in i en ny organisation men 
att detta avtar efter man faktiskt har börjat arbeta. Därför menas Saks och Gruman att det måste 
finnas ett sätt att ta tillvara på det engagemang som tillförs organisationen när en ny person 
anställs. 

 
Saks och Gruman (2018) ger dock inga konkreta medel eller riktlinjer för hur SRT kan 
genomföras. De drar dock en slutsats om att de har bidragit med en ny väg man kan välja i 
socialiseringen av nyanställd genom att man främjar engagemang genom varierade 
socialiseringsmedel. De vill gå ifrån grundsynen att nyanställda enbart ska anpassa sig och att 
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minska osäkerhet och istället ta tillvara på de styrkor en nyanställd tar med sig in i 
organisationen i form av engagemang. De föreslår att vidare forska på hur detta rent praktiskt 
fungerar eftersom detta enbart är en litteraturbaserad studie. Utöver detta kan man utforma 
specifika riktlinjer för hur man bäst utvecklas och underhåller höga engagemangnivåer bland 
nyanställda. 

 
Saks och Gruman (2011) visar i en annan undersökning på förhållandet mellan nyanställda och 
deras engagemang. Socialiseringen av nyanställda blir allt viktigare eftersom att individer är 
mer rörliga på arbetsmarknaden, vilket innebär en upplevelse av socialisering med ökad 
frekvens. För att de nyanställda inom en organisation ska känna engagemang visar denna studie 
att organisationer måste organisera sina socialiseringsprogram. Nya anställningar inom en 
organisation bidrar till både individens och samhällets välbefinnande. Engagemang är enligt 
studien ett viktigt inslag i arbetsrelaterat välbefinnande. 

 
Malik och Manroop (2017) undersöker i studien Recent immigrant newcomers’ socialization 
in the workplace hur anpassad socialisering för nyanlända skulle bidra till effektivisering för 
att komma in på arbetsmarknaden. Anpassade socialiseringstaktiker menar Malik och Manroop 
skulle underlätta socialiseringsprocessen. Företagen spelar en avgörande roll i de nyanländas 
socialiseringsprocess, eftersom att det är avgörande om dessa människor har ett arbete eller en 
organisation att socialiseras in i. På olika företag behövs det olika socialiseringstaktiker för en 
lyckad introduktion. Malik och Manroop visar på vilken betydande roll organisationen har i 
socialisationsprocessen. Personers kompetens är något som ofta förväxlas med att vara 
nyanländ, men genom att se till kompetensen kan varje människa socialiseras in i en 
organisation inom rätt bransch. 

 
2.4 Integration i vårdyrken 
Regeringen presenterade år 2015 en kortare process för att komma in i hälso- och sjukvården 
för nyanlända vilket visar att insatserna ökar. Poängen med detta är att involvera flera aktörer 
som parallellt kan samverka för en snabbare väg in på arbetsmarknaden (Ohlin, 2015). Enligt 
Kovács (2012) är det ett stort behov av ökade integrationsinsatser i sjukvården i Sverige. 
Kovács studerar läkares utmaningar i processen in i det svenska arbetslivet vilket bland annat 
belyser statens bristande insatser för att göra denna processen snabbare, speciellt ur hänseendet 
att Sverige under en lång tid haft brist på läkare. Det tar ungefär tolv år att utbilda en 
specialistläkare i Sverige medan det tar ett halvt till två år för en utländskt utbildad 
specialistläkare att uppnå detta. Detta talar för att det borde finnas fler insatser som främjar 
utbildning och legitimering av utländska läkare. 

 
Andra insatser som görs i Sverige idag är akademiska kompletteringsutbildningar för att få 
svensk legitimation och därmed komma in på arbetsmarknaden. Sturesson (2018) utvärderar 
den kompletterande utbildningen för tandläkare med examen från land utanför EU/EES eller 
Schweiz som ges via Karolinska Institutet och Göteborgs universitet. Syftet med 
undersökningen var att undersöka tidigare deltagares uppfattning om utbildningen, om 
utbildningen gett dem förutsättningar för att arbeta som tandläkare i Sverige samt en 
uppföljning av etableringen på arbetsmarknaden. Studien omfattar 198 deltagare varav 120 
svarat på enkäter, nio personer har intervjuats med semistrukturerade intervjuer och övriga 
resultat kommer från Ladok och Socialstyrelsen. De som besvarade enkäten hade utbildningar 
från totalt 40 olika länder och drygt en tredjedel av respondenterna hade sin utbildning från 
Syrien eller Irak. De flesta respondenter uppgav att de kunde tillräckligt bra svenska samt att 
den kompletterande utbildningen gett de bra förutsättningar att arbeta som tandläkare. Utöver 
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de kliniska och praktiska delarna uppgav flera att de hade haft stor nytta av kunskaperna om 
det svenska arbetssättet, rutiner, riktlinjer, dokumentation och regler som utbildningen 
innefattade. Enkäten visade även att 98% av respondenterna efter utbildningen arbetade som 
tandläkare, ST-tandläkare eller specialisttandläkare. Majoriteten hade inte svårigheter med att 
få arbete men det fanns svar från respondenter som visade att diskriminering eller språklig 
kompetens hade varit en begränsning i arbetssökandet efter utbildningen. 

 
Genom de intervjuer som gjordes i Sturessons (2018) studie framkom både likheter och 
skillnader i tandläkaryrket mellan Sverige och informanternas hemländer. Det som lyfts fram 
som de främsta likheterna är det kliniska arbetet och den specifika kunskapen om arbetssätt, 
verktyg och material. En skillnad som beskrivs av informanterna är de regelbundna 
tandläkarbesöken människor gör i Sverige vilket inte görs i informanternas hemländer. Vidare 
skiljer det sig också när det gäller lagreglering av bland annat antibiotika och journalsystem 
där all information registreras. Utöver det ges inte gratis tandvård till barn och ungdomar samt 
tandvårdsbidrag i informanternas hemländer. Det de intervjuade personerna upplevde som 
svårt i arbetet var främst de nya regler de behövde lära sig samt journalsystemet. Detta 
upplevdes dock som svårast den första tiden då det var ett nytt arbetssätt att lära sig. 

 
Sturesson (2016) gjorde två år tidigare en utvärdering av kompletteringsutbildningen för läkare 
utbildade utanför EU/EES med liknande metod och syfte som ovanstående undersökning. Hon 
genomförde en enkätundersökning med 207 respondenter samt tio semistrukturerade 
intervjuer. Genom intervjuerna framkom det att den största skillnaden mellan att arbeta i 
Sverige och i informanternas hemländer är att man i Sverige bemöter patienter annorlunda. 
Informanterna syftar då till en mer patientcentrerad vård. Någon informant menar att patienter 
i Sverige kräver mer och att man är villig att ändra på systemet för att en patient ska må bra 
även om man egentligen inte har tid. Flera upplever också skillnad i hierarkin mellan länderna 
då man exempelvis inte som sjuksköterska ifrågasätter en läkare i informanternas hemländer. 
Även i denna studie lyfts det fram att i jämförelse med informanternas hemländer är det 
betydligt mer reglerade system för arbetet bland annat i form av journalsystem. I likhet med 
föregående studie upplever informanter att skillnaderna är främst svåra i början då det handlar 
om att lära sig system och specifika arbetssätt. I frågor rörande kompletteringsutbildningen 
framkom det att det som varit mest användbart var praktik, vilket flera uttryckte att de önskade 
mer av. 

 
2.4.1 Validering och legitimation 
Sverige är det land i EU som har tagit emot flest flyktingar under de senaste åren. För att dessa 
människor ska komma ut på arbetsmarknaden måste deras kunskaper valideras. Diedrich 
(2017) har genom dokumentanalyser, icke-deltagande observationer och öppna intervjuer 
undersökt validering av invandrares erfarenheter och utbildningar från sitt hemland, vilket är 
en av alla insatser för att få ut människor i arbete. Målet är att göra valideringsprocessen mätbar, 
vilket ställer krav på en förståelse för vidden av utländsk erfarenhet och kunskap. Integreringen 
på arbetsmarknaden i Sverige har inte lyckats lika bra som i andra EU-länder och därför måste 
det ske en effektivisering i migrationshanteringen. 

 
Validering av kunskaper och tidigare erfarenheter uppkom bland annat för att kunna eliminera 
utsagor som “en person från Irak kom hit år 1994” och istället för att lyfta fram en persons 
kompetens genom att säga till exempel “en ingenjör kom till Sverige”, där bakgrund och 
etnicitet inte är relevant i sammanhanget. Valideringsprojektet ämnar utesluta diskriminering 
mot utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden, vilket sker om alla inom en 



14  

organisation ser den aktuella kompetensen för det aktuella arbetet, istället för att fokusera på 
etnicitet eller om personen i fråga är nyanländ. Nya typer av överflöd växer i och med 
samhällets förändringar, den svenska arbetsmarknaden har gått från ett överflöd av arbetskraft 
till ett överflöd av “foreign skills”. Även praktikplatser som icke-permanenta anställningar är 
en annan typ av överflöd på arbetsmarknaden som ses som okontrollerat (Diedrich, 2017). 

 
Enligt Ekelius (2011) råder det brist på läkare på den svenska arbetsmarknaden men trots det 
tar det väldigt lång tid innan utländskt utbildade läkare får möjlighet till en svensk legitimation. 
De som besitter en läkarutbildning från sina hemländer utanför EU/ESS kan behöva vänta i 
flera år innan de får sin legitimation. En artikel i Läkartidningen lyfter fram Sveriges 
Läkarförbunds syn på fenomenet som anser att det är viktigt att tidigt satsa på resurser för att 
få in läkarna på den svenska arbetsmarknaden. För varje år en läkare med utbildning utanför 
EU/ESS får vänta på sin legitimation kostar det samhället 41 800 kronor. Det tar i genomsnitt 
sex år för läkare utan specialistutbildning att får sin legitimation medan tiden för en 
specialistläkare i genomsnitt är cirka tre år. Risken för att läkarna förlorar sin kompetens och 
delar av sin yrkesidentitet ökar ju längre tiden går innan de etableras i samhället där språket är 
en bidragande faktor till att etableringsfasen fördröjs. 

 
Under år 2009 fick 253 av denna läkargrupp en svensk legitimation där alla har varit beroende 
av en arbetsgivare som erbjuder provtjänstgöring eller AT-platser under de kompletterande 
utbildningarna. Även verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en bidragande faktor till att 
läkarna kommer ut på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna har därmed stor potential att korta ner 
etableringsfasen. Hälften av de utbildade läkarna utanför EU/ESS som strävar efter svensk 
legitimation har en specialistutbildning från sitt hemland. Denna kompetens valideras av 
Socialstyrelsen för att kunna bidra med rätt provtjänstgöring (Ekelius, 2011). 

 
Numera är målet att man som nyanländ antingen ska gå en CSN-berättigad högskoleutbildning 
eller ha ett arbete inom två år. Detta är dock problematiskt då läkarna köar till obligatoriska 
moment som måste utföras innan en svensk legitimation är möjlig. Denna tidsfördröjning 
skapar stress istället för en stimulerande effekt som en kompletteringsutbildning bör bidra med. 
Aktörerna som ansvarar för utländskt utbildade läkares etablering måste ta ett gemensamt 
ansvar på arbetsmarknaden för att det ska vara en gynnsam process för alla (Ekelius, 2011). 

 
2.4.2 Apotekaryrket 
Bland de skyddade yrkestitlarna inom vården är apotekare och receptarie två av dessa 
(Vårdförbundet, 2018). Apotekaryrket har genom historien genomgått stora reformer och har 
bland annat gått från ett mansdominerat yrke till ett kvinnodominerat. Stanfors (2007) har 
genomfört en studie som belyser feminiseringen och professionaliseringen av apotek och 
apotekare i Sverige och gör en omfattande redogörelse av apotekaryrkets historia. Apoteken 
var för flera hundra år sedan en tillgång som enbart var tillgänglig för begränsade delar av 
befolkningen. Apoteken fick snabbt monopol på läkemedel både i tillverkning och försäljning 
och allt eftersom blev metoderna för tillverkning standardiserade. En stor reform som gjordes 
år 1913 förändrade drastiskt apotekarorganisationernas förhållanden då industriell tillverkning 
av läkemedel blev tillåtet, vilket gjorde att apoteken inte längre hade monopol på 
tillverkningen. År 1935 producerade apotek ungefär 60 procent av alla läkemedel i Sverige och 
år 1975 var det enbart tre procent av läkemedlen som tillverkades på apotek. Även 
internationellt syns liknande trender inom läkemedelsindustrin. Ytterligare en förändring inom 
apotekaryrket är vägen från privatägda apotek till kollektiva företag vilket gjordes främst för 
att stärka apotekens  ställning  gentemot  andra  parter.  Därefter kom en  bestämmelse  om 
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omfördelningsåtgärder till fördel för de apotek med sämre ekonomisk situation för att det inte 
skulle avgöra dess geografiska läge eftersom läkemedel behövs överallt. År 1970 blev alla 
apotek statligt ägda vilket medförde stora organisatoriska förändringar. 

 
Apoteken är en del av arbetsmarknaden och innan läkemedelsindustrin kom var apoteken de 
enda arbetsplatserna farmaceuter kunde arbeta på. Arbetsuppgifterna förändrades och 
apotekare kunde arbeta inom olika typer av organisationer. Apotekare fick nya roller i takt med 
apotekens utveckling och efter år 1970 blev apotekaryrket mer och mer ett serviceyrke. Efter 
att staten tog över ansvaret för apoteken och man inte längre kunde vara entreprenör inom 
branschen förlorade apotekare sina positioner inom byråkratin, vilket ledde till att hela 
yrkesgruppen fick lägre status (Stanfors, 2007). 

 
2.5 Sammanfattning av forskningen 
Sammanfattningsvis kan man se att Sverige har många etablerade insatser för att integrera 
nyanlända på arbetsmarknaden. Praktikplatser är en av dessa insatser som bidragit till ökad 
etablering på den svenska arbetsmarknaden. Studier har också visat att praktikplatser kan 
bibehålla markanta skillnader mellan utrikes- och inrikes födda. En central del i integrationen 
är lyckad socialisation. Saks och Gruman (2018) visar på ett sätt att se på socialisationen genom 
att fokusera på att ta till vara på nyanställdas engagemang. Genom att se personers kompetens 
istället för att lägga fokus på deras bakgrund kan socialisationen leda till integration i högre 
grad. 

 
Vårdyrken är en stor del av arbetsmarknaden och många nyanlända har akademiska 
utbildningar inom vården från sitt hemland, vilket gör integreringen inom hälso- och 
sjukvården central. En insats som görs idag för att möjliggöra integration i vårdyrken är 
kompletteringsutbildningar som kan leda till svensk legitimation. Det har funnits 
kompletteringsutbildningar för läkare i flera år, vilket har möjliggjort utvärderingar. Denna 
typen av utbildning för farmaceuter startades dock år 2017 och därav finns det i nuläget få 
utvärderingar och inga studier av dessa. 

 
Det råder brist inom vårdyrken på den svenska arbetsmarknaden. Mycket talar därför för att 
höja insatserna för att få ut rätt kompetens till rätt bransch och för att fler studier inom området 
ska genomföras. Det finns alltså begränsat med studier om utländskt utbildade upplevelser av 
den svenska arbetsmarknaden och därför är det av stor vikt vi studerar detta. Genom att vi 
studerar utländska farmaceuters upplevelser skapas förståelse kring deras lärande. Vår studie 
fyller kunskapsluckor som finns inom ämnet samt uppmärksammar viktiga aspekter av 
arbetsmarknaden. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
De teoretiska utgångspunkter som kommer att användas i denna studie är sociokulturella 
perspektiv. Vår studie handlar utländskt utbildade farmaceuters upplevelser av sitt lärande. 
Syftet med användningen av de teoretiska utgångspunkterna är att hjälpa oss att förstå 
individernas lärande på arbetsmarknaden i relation till det sammanhang de befinner sig i. Det 
innebär hur lärandet på deras arbetsplatser har sett ut, på vilket sätt de tagit till sig ny kunskap 
och vilken kunskap de har behövt ta till sig för att framgångsrikt utöva sitt yrke i Sverige. Vad 
lärandet kan innebära är också av intresse, allt ifrån normer till språk och läkemedelsspecifik 
kunskap. 

 
3.1 Sociokulturella perspektiv 
De sociokulturella perspektiven utgör ett paraplybegrepp för många närliggande teorier om 
lärande och mänsklig utveckling. Den gemensamma grunden handlar om vilka processer som 
påverkar och bidrar till människans utveckling av nya kunskaper. Teorierna inom 
sociokulturella perspektiv syftar inte till att vara absoluta sanningar, utan snarare till att leda 
till en ökad förståelse för lärandesituationer i dess kontext. Olika teorier pekar på olika saker 
och har därför skillnader i fokus men alla baserar sina synsätt på en lik uppfattning om hur 
lärande sker. Alla teorier har på ett eller annat sätt sitt ursprung i Vygotskijs arbeten. Vygotskij 
ville gå ifrån Descartes syn på att människors tänkande och den materiella världen är åtskilda 
saker och att kunskap enbart nås genom det individuella tänkandet. Han trodde snarare att 
tänkandet och den materiella världen skulle ses som en helhet som ömsesidigt påverkar 
varandra (Jakobsson, 2012). 

 
Människan har en speciell förmåga att ta till sig erfarenheter för att sedan kunna använda dem 
i senare sammanhang. På så sätt betraktas lärande i denna studie som något som kan ske på 
både individuell och kollektiv nivå i relation till arbetsplatsen och andra sociala miljöers krav 
och möjligheter. Både vad och hur vi tar till oss nya saker är beroende av de omständigheter vi 
lever i. Lärande är kontextberoende, vilket även innefattar att lärande uppfattas olika i olika 
kulturer och olika länder. Därav måste de studerade farmaceuterna förstås i relation till sina 
sammanhang. Lärande som är kontextberoende kan även benämnas som situerat lärande. Det 
lärande vi får syn på sker både medvetet och omedvetet av olika aktörer och de sociala och 
kulturella erfarenheter man besitter formar hur man beter sig, tänker och kommunicerar. 
Språket är en central del i det kunskapsutbyte som sker mellan individer och språket används 
som ett sätt att kategorisera och systematisera den kunskap vi tar till oss (Säljö, 2014). 

 
Säljö (2014) beskriver att människor ständigt lär sig, utvecklas och tillägnar sig kunskaper genom 
deltagande i kulturella aktiviteter och genom användandet av de redskap som kulturen 
tillhandahåller. När vi betraktar en kultur syftar vi till de idéer, värderingar, resurser och 
kunskaper som den kontext man befinner sig i innehåller. Redskap ingår i den beskrivna kulturen 
och är de resurser som erbjuds, vilket är såväl intellektuella och språkliga redskap som fysiska. 
Dessa resurser hjälper farmaceuterna att förstå sin omvärld och är situerade till det specifika 
sammanhang vi i denna studie undersöker. Redskapen kan även benämnas som artefakter och 
exempel på detta är läkemedel, appar och sökfunktioner eller språk och siffersystem. De personer 
som är föremål för studien kan ta till sig kunskaper från andra individer i olika situationer de 
möter, vilket benämns som appropriering. Appropriering innebär alltså att man kan ta till sig 
kunskap från andra i olika kontexter för att sedan kunna använda dessa själva. De artefakter vi 
får syn på i denna studie är hjälpmedel som är specifika för den kontext farmaceuterna befinner 
sig, vilka är nödvändiga att lära sig hantera för att framgångsrikt bli en del av kontexten och ta 
del av all kunskap som är central i rollen som farmaceut i denna kontext.  
 
Jakobsson (2012) beskriver att samverkan mellan människor och de sociala och kulturella 
resurserna kan förklaras med begreppet mediering. Detta innebär att dessa resurser aktiverar eller 
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driver tänkandet framåt. De för farmaceuterna tillgängliga resurser hjälper dem alltså att utveckla 
deras kunskap. Detta kan handla om allt ifrån normer som driver tänkandet framåt, till riktlinjer 
och instruktioner om exempelvis de för farmaceuterna tillgängliga sökfunktioner i datorerna, som 
också är en resurs som kan bidra till ökad kunskap om den aktuella kontexten. Säljö (2014) menar 
att synen på lärande oftast är positiv och att det anses vara eftersträvansvärt. Vårt moderna 
samhälle lyfter dock fram en annan sida av lärandet, då det blir uppenbart för oss att vi tillägnar 
oss kunskap som är nedbrytande, till exempel att vi får fördomar om människor och lär oss hur 
diskriminering av andra människor kan ske. Det som är mest centralt i denna studie är det 
situerade lärandet och hur artefakter som är del av kontexten förser farmaceuterna med 
Sverigespecifik kunskap som är nödvändig för att lyckas arbeta som farmaceut i Sverige, samt 
hur dessa hjälpmedel driver tänkandet och lärandet framåt. På så sätt kan de kunskaper 
farmaceuterna besitter anses vara av större eller mindre värde beroende på sammanhang.
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4. Metod 
I följande kapitel presenteras metoden som använts i denna studie. Kapitlet inkluderar 
motivering av metodval, urval och databearbetning samt en beskrivning av den analysmetod 
som används. Detta innebär en reflektion av de val vi har gjort för att på bästa sätt tillföra 
kunskap kring utländskt utbildade farmaceuters lärande på arbetsmarknaden. Vi kommer att 
diskutera fördelar och nackdelar med våra val samt en redogörelse för tillvägagångssättet vilket 
tydliggör studiens relation till syftet. Avslutningsvis innefattar detta kapitel etiska 
överväganden. Denna studie är av kvalitativ karaktär och undersökningsmetoden är intervjuer 
med yrkesverksamma farmaceuter. Vi har genomfört fyra intervjuer och därefter gjort en 
analys av dessa. 

 
4.1 Metodansats 
Kvalitativa och kvantitativa metoder syftar till att belysa olika aspekter av fenomen. 
Kvantitativa metoder används för att mäta något och kunna säga något om hur mycket, hur ofta 
eller hur länge. En kvantitativ analys utgår från siffror och kan säga något om mängd och andel 
och kan representera en population. Till skillnad från detta syftar istället kvalitativa metoder 
till att bland annat studera saker man inte kan se eller mäta, som tankar, känslor och upplevelser. 
En kvalitativ analys intresserar sig för vilka termer man använder och vilken betydelse dessa 
har för den som berättar om det (Ahrne & Svensson, 2015, s.10–11). 

 
Kvalitativa och kvantitativa metoder kan dock inte skiljas helt från varandra. De kan till och 
med överlappa varandra, exempelvis genom att konkretisera kombinerande tankesätt inom 
ramen för en och samma studie. Till exempel innehåller ofta tolkningen av kvantitativa resultat 
kvalitativa överväganden. Det är också många kvalitativa forskare som i sina slutsatser uttalar 
sig om mönster, tendenser och i vilken utsträckning människor tycker något. Dessa slutsatser 
är av kvantitativ karaktär och visar att dessa metoder inte nödvändigtvis behöver skiljas åt 
(Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009, s.25–26). Ibland motiveras anledningen till användning av 
kvalitativa metoder av att man önskar att nå ett större djup med sin undersökning. Detta kan 
dock bero på forskningsfrågorna och nyanserna i en analys snarare än metoden i sig och dess 
ursprung (Ahrne & Svensson, 2015, s.14). 

 
Att vi valt en kvalitativ ansats i vår studie är inte ett vetenskapsteoretiskt ställningstagande, 
utan snarare ett val av metod som i detta specifika fall kan hjälpa oss att besvara våra 
forskningsfrågor kring utländskt utbildades lärande på arbetsmarknaden. Vårt fokus är 
människors lärande och frågor vi intresserar oss för i denna studie är hur farmaceuter upplever 
lärande och kunskap i sitt arbete. Detta är aspekter som grundas i människors upplevelser av 
företeelser och det är inte av intresse i denna studie att mäta i vilken utsträckning en företeelse 
sker eller om de resultat vi får är representativa för en större mängd människor. Huruvida denna 
studie skulle baseras på intervjuer eller både observationer och intervjuer grundar sig främst i 
tidsaspekten av studien då vi anser att en observation som bidrar med nyttig information hade 
krävt betydligt längre tid. 

 
Bryman (2011, s.345–346) delar upp en kvalitativ forskningsprocess i sex olika steg. Det första 
steget är att utforma Generella frågeställningar. Vår studie ämnar undersöka utländskt 
utbildade farmaceuters upplevelser av lärande på arbetsmarknaden. Utifrån detta formulerades 
forskningsfrågor utifrån den relevans vi anser att ämnet har i samhället samt en granskning av 
tidigare forskning för att ringa in vilken forskning som redan finns och vilken forskning som 
saknas kring detta. 
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Det andra steget i en kvalitativ forskningsprocess är Val av relevanta platser och 
undersökningspersoner. Relevanta undersökningspersoner har valts ut till studien för att kunna 
ta reda på forskningsfrågorna. Vi inledde ett samarbete med ansvarig för Uppsala universitets 
kompletteringsutbildning för utländskt utbildade farmaceuter, vilket var vägen till våra 
informanter. Insamling av relevant data är det tredje steget i processen där en lämplig metod 
för studien väljs ut. Vår studie grundar sig på intervjuer, vilket är en lämplig metod för att ta 
reda på människors upplevelser. Det fjärde steget är Tolkning av data där tolkning och analys 
av den information man får fram genom empirin för att kunna dra slutsatser och se mönster 
genom resultatet (Bryman, 2011, s.346). 

 
Begreppsligt och teoretiskt arbete är det femte steget i processen, vilket är ett steg som 
tillsammans med tolkning av data utgör undersökningens resultat. På förhand kan vi inte 
presentera några synliga samband i resultatet, däremot sker detta i samband med analysen. Steg 
5a och 5b är Specificering av frågeställningarna respektive insamling av ytterligare data. 
Dessa steg sker vid behov och tidsutrymme. Det är inte ovanligt att man samlar in mer data för 
att komma åt å ena sidan tolkning och teoribildning och å andra sidan datainsamling. 
Oberoende av det behov vi har sett är detta en tidsbegränsad studie vilket inte lämnar utrymme 
för ytterligare insamling av data trots att vi tror att detta hade berikat vår studie. I takt med det 
analytiska arbetet gjorde vi om frågeställningarna, som från början var av mer generell 
karaktär, till mer specifika frågeställningar utifrån empirin. Det sjätte och sista steget innebär 
Formulering av forskningsrapporten. Här är det ingen större skillnad mellan kvantitativ och 
kvalitativ forskning. Den färdigställda studien måste utstråla en hållbarhet och tillförlitlighet, 
vilket denna studie strävar efter. Tillförlitligheten kommer att diskuteras senare i detta kapitel 
(Bryman, 2011, s.347). 

 
Inom kvalitativ forskning är en viktig aspekt kopplingen mellan teori och data (Bryman, 2011, 
s.347). Sociokulturella perspektiv, som är den teoretiska ståndpunkten i studien, fokuserar på 
människors lärprocesser och dessa teorier syftar till att öka förståelsen för de idéer, värderingar, 
resurser och kunskaper som människor besitter. För att få reda på dessa tankar och vad som 
driver dem, behöver man få syn på det osynliga, alltså det som enbart kan komma fram genom 
människors berättelser om deras upplevelser. Därav är kvalitativ metod lämplig att använda sig 
av för att få svar på våra forskningsfrågor. 

 
4.2 Undersökningsmetod 
Kvalitativa metoder kan bland annat vara intervjuer, observationer eller textanalyser. I denna 
studie använder vi oss av kvalitativa intervjuer, vilket är en central metod inom 
samhällsvetenskaplig forskning. Intervjuer kan bidra med kunskaper om människors 
upplevelser vilket är det material vi i denna uppsats vill samla in för att besvara våra 
frågeställningar. Vi vill belysa utländskt utbildade farmaceuters upplevelser av lärande på 
arbetsmarknaden. Genom att intervjua ett antal människor får man insikter om den sociala miljö 
dessa individer ingår i. Det är av intresse i denna studie att belysa informanternas lärande i 
relation till deras kontext och vilka faktorer som leder till deras upplevelser (Ahrne & Svensson, 
2015, s.34). En fördel med kvalitativa intervjuer är att man kan anpassa frågor och intervjuns 
uppbyggnad efter situationen och den riktning intervjun går. I vilken grad man anpassar sig till 
situationen beror på i vilken grad intervjuerna är strukturerade. Situationsanpassning kan leda 
till att man kan få syn på mycket mer än det man kan tänka sig på förhand. Den bakgrund 
farmaceuterna har känner vi inte till och kan därför inte på förhand förutse den information vi 
får.  Genom att lämna utrymme att anpassa intervjuerna efter situationerna kan kunskaperna 
som kommer fram bli betydligt bredare och med begränsad förförståelse (Ahrne & Svensson, 
2015, s.38). 

 
Intervjuer är ett effektivt verktyg för att få syn på människors reflektioner på kort tid. Man kan 
få inblick i deras upplevelser och tankar samt att se saker som språkbruk och normer som råder 
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inom den aktuella arbetsplatsen som annars tas för givet. En svaghet med intervjuer är att den 
analys som görs riskerar att bli subjektiv. Trots medvetenhet om detta och en strävan efter att 
undvika att vår förförståelse styr analyserna, kan det vara svårt att helt och hållet undvika 
subjektivitet. Man kan även ifrågasätta hur naturlig en intervjusituation är, vilket kan påverka 
intervjuns ärlighet (Ahrne & Svensson, 2015, s.53–54). Vi anser att intervjusituationen är så 
naturlig som den kan vara då informanterna själva fick bestämma en plats för intervjutillfället 
där de känner sig bekväma. Eftersom att det var ett första möte mellan oss som intervjuare och 
informanterna skulle situationen kunna kännas onaturlig. En andra intervju hade kanske öppnat 
för ännu ärligare samtal, vilket vi hade uppskattat men som inte har varit möjligt på grund av 
en tidsbegränsad studie. 

 
Denna studie baseras på semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att vi som intervjuare 
förberedde teman och frågor som skulle tas upp under intervjuerna. Frågornas följd kan variera 
och kan vi vid tillfälle ställa följdfrågor eller undvika frågor som från början var planerade. 
Intervjuaren har alltså ett relativt fritt spelrum vid intervjutillfället (Bryman, 2011, s. 206). Vid 
semistrukturerade intervjuer kan informanten komma att berätta information som vid till 
exempel en strukturerad intervju inte hade kommit fram. Det beror på att intervjuaren lämnar 
utrymme till informanten för att få fram så mycket information som möjligt genom att 
informanterna utformar svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2011, s. 415). Genom att använda 
semistrukturerade intervjuer anpassar vi oss efter intervjutillfället och informanterna. Vi är 
medvetna om att detta kan skapa olika förutsättningar för informanterna men det som vi anser 
som värdefull information är de subjektiva upplevelserna informanterna vill bidra med. 

 
4.3 Urvalsprocess 
Syftet med denna studie styr det urval vi har. Eftersom att syftet handlar om utländskt utbildade 
farmaceuters upplevelser av lärande på arbetsmarknaden och studien riktar sig specifikt mot 
människor som gått Uppsala universitets kompletteringsutbildning för att bli legitimerad 
apotekare är den naturliga urvalsgruppen de personer som gått denna utbildning. 

 
Vid genomförandet av denna studie hade enbart en klass examinerats från 
kompletteringsutbildningen som startades hösten 2017, och vi kontaktade samtliga 30 personer. 
Vi ansåg att vi kunde kontakta alla för att få respons från så många som möjligt för att kunna 
uppnå mättnad i vår studie, vilket anses vara centralt i kvalitativ forskning (Ahrne & Svensson, 
2015, s.42). För att få kontakt med informanterna har koordinatorn för 
kompletteringsutbildningen mejlat ut en förfrågan till samtliga om att delta i studien. Genom 
att nå ut till alla inom populationen kan man genomföra en totalundersökning om bortfallet är 
litet. Av de 30 tillfrågade personerna tackade fem av dem ja till att delta i studien. Detta gör att 
denna studie inte handlar om en totalundersökning. Inför den sista intervjun avbröt den femte 
informanten sin medverkan. Detta resulterade i att studiens resultat grundas i fyra informanters 
upplevelser. Ett större antal informanter hade såklart varit önskvärt men på grund av tidsbrist 
fanns inga sådana möjligheter. Att det blev färre informanter än planerat kan påverka resultatet 
och minska möjligheten till mättnad. Dock anser vi inte att det försämrat resultatet då de fyra 
intervjuer vi har genomfört har bidragit med värdefulla upplevelser. Vi anser att intervjuerna 
har lett till utökad kunskap om utländskt utbildade farmaceuters upplevelser av den svenska 
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arbetsmarknaden även om flera intervjuer hade kunnat bidra till ytterligare aspekter av denna 
företeelse. 

 
Ahrne och Svensson (2015, s.42) anser att om man intervjuar sex till åtta personer ur en grupp 
ökar säkerheten för att det material man får är oberoende av personliga uppfattningar till 
exempel om en arbetsplats. Vi studerar personer från olika arbetsplatser vilket kan göra att detta 
inte är applicerbart på vår studie då de syftar till en särskild grupp på samma plats. Mättnad i 
en studie innebär att samma svarsmönster eller återkommande svar kommer upp vid intervjuer. 
Det är däremot svårt att fastställa exakt när mättnaden uppstår, speciellt eftersom att alla 
situationer och kontexter är unika. Efter de fyra intervjuerna var det många återkommande 
upplevelser och berättelser vilket tyder på mättnad i relation till de frågor och teman 
intervjuerna grundades i. Fler intervjuer hade dock kunnat ge ytterligare exempel på dessa 
aspekter, men vi tror att det hade krävts en ny utformning av vår intervjuguide för att komma 
åt en bredare syn på ämnet. Mycket som framkom under intervjuerna var för oss oväntad 
information kring problematik som informanterna upplevt. Kunskap om detta hade kunnat 
hjälpa oss att utforma mer anpassade intervjuguider i fortsättningen. Därför anser vi att denna 
specifika studie uppnått mättnad men att ämnet i stor grad fortfarande är outforskat. 

 
Vår studie grundar sig i ett målinriktat urval, vilket i grunden är strategiskt. Detta används för 
att säkerställa en överensstämmelse mellan vårt urval och våra forskningsfrågor. Bryman 
(2011, s.392, 434) menar att detta inte är ett bekvämlighetsurval eftersom att man i ett sådant 
urval väljer informanter mer eller mindre tillfälligt medan vårt urval har ett specifikt 
forskningsmål. Eftersom att denna urvalsmetod inte heller är ett sannolikhetsurval möjliggörs 
ingen generalisering till en hel population. Syftet med studien är dock att öka kunskapen av 
farmaceuternas upplevelser, och därför är inte generalisering nödvändig för att utveckla ökad 
kunskap om detta. Det är svårt att fastställa en optimal storlek på urvalet när det gäller 
målinriktat urval eftersom att det kan skilja sig mycket mellan olika kontexter. Antal intervjuer 
borde därför styras av forskningsmålet. Vi har dock inte varit målinriktade när det kommer till 
informanter inom urvalsgruppen då alla som har avslutat kompletteringsutbildningen för att bli 
svenskt legitimerad farmaceut har blivit tillfrågade. 

 
4.4 Tillvägagångssätt 
Initialt kontaktade vi en samordnare för nyanländas integration vid Uppsala universitet och 
hänvisades vidare till projektledaren och koordinatorn för kompletteringsutbildning och 
kunskapsprov för utländskt utbildade farmaceuter. Hon gav förslag på olika inriktningar på 
studien och utifrån det valde vi sedan ett specifikt område inom ämnet vi ville studera. Genom 
henne fick vi kontakt med våra informanter och vi förmedlade ett informationsbrev med 
förfrågan om medverkan i vår studie samt relevant information till dem. Av de fyra intervjuer 
som genomfördes valde vi att göra två Skypeintervjuer på grund av geografisk spridning. 
Istället för att göra telefonintervjuer gjorde vi det via Skype eftersom det fångar fler aspekter 
av intervjun. Bryman argumenterar för att det kan vara till fördel att prata över telefon om man 
vill ställa känsliga frågor i större grad då man inte är fysiskt nära varandra. Detta kan även gälla 
Skypeintervjuer eftersom man inte är fysisk nära varandra i en sådan situation heller. En 
svaghet med telefonintervjuer är att man inte ser varandras kroppsspråk vilket kan skapa 
förvirring, denna svaghet blir dock mindre i vårt fall då vi kunde se varandras ansikten och 
därmed se hur personen reagerade i form av gester och minspel. Eftersom det var stor 
geografisk spridning blev denna metod mer effektiv och förde till lägre kostnader (Bryman, 
2011, s.432–433). De andra två informanter träffade vi för intervju. En av intervjuerna skedde 
i Uppsala universitets lokaler på informantens begäran och den andra gjordes på ett café i 
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närheten av personens arbetsplats, vilket personen själv valde. Ingen av dessa platser var 
avskilda från övrig omgivning vilket kan ha påverkat situationen i form av störningar. Dock 
anser vi att eftersom platserna var på informanternas begäran tyder det på att de känner sig 
bekväma i dessa miljöer. Båda informanterna berättade öppet om såväl positiva som negativa 
erfarenheter vilket visar att intervjuplatserna inte hade betydande påverkan på resultatet. 

 
Inför intervjuerna utformade vi en intervjuguide enligt Brymans (2011, s.415, 419) 
rekommendationer. Det innebär utrymme för flexibilitet och att man formulerar sig så att man 
får reda på informanternas upplevelser och erfarenheter av utbildningen och arbetslivet. 
Intervjuguiden återfinns i Bilaga 4. Den innehåller inledande frågor, frågor om 
kompletteringsutbildningen, frågor om arbetslivet samt avslutande frågor. Eftersom att vi har 
valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer karaktäriseras det av att man har en lista 
över specifika teman som ska beröras samt frågor i viss mån. Kvale och Brinkmann (2014, 
s.176) menar att intervjufrågorna bör utgå ifrån forskningsfrågorna. När vi utformade våra 
frågor formulerade vi ett antal frågor i relation till varje forskningsfråga, i enlighet med 
informanternas vardagsspråk. Det är viktigt att anpassa frågorna efter situationen och att ha en 
förmåga att omedelbart förstå innebörden i det respondenten säger. Detta leder till mer öppna 
samtal om man lyckas anpassa sig efter informantens vokabulär och kunskaper. 

 
Vidare utformade vi två olika samtyckesbrev, ett för Skypeintervjuerna och ett för de intervjuer 
vi höll på plats. Samtyckesbreven mejlades ut i förväg till alla medverkande informanter så att 
de kunde begrunda samtyckesbrevet i lugn och ro. Vid Skypeintervjuerna fick informanterna 
sedan muntligt bekräfta samtycke. De informanter vi träffade på plats fick underteckna 
samtyckesbrevet som vi skrivit ut till båda parters förfogande. Samtyckesbrevet innehöll 
information om hur intervjun skulle gå till samt behandlingen av allt material. Vid 
utformningen av brevet tog vi hänsyn till de etiska principerna som återfinns i kapitel 4.6. Vi 
inledde brevet med en kort beskrivning av studien och dess syfte samt olika moment i studien. 
Vidare formulerade vi att deltagandet är frivilligt och att de har möjligt att avstå från 
deltagandet fram tills studien publicerats. Utöver detta förtydligade vi att materialet endast 
kommer att användas i uppsatsens syfte samt att informanterna inte kommer att kunna 
identifieras, bland annat genom att vi inte använder deras namn eller specifika arbetsplats. Vi 
efterfrågade även informanternas samtycke att spela in intervjuerna. 

 
Intervjuerna varade mellan 30 och 60 minuter. Intervjuerna började med inledande frågor som 
öppnar upp för samtal och förhoppningsvis ett förtroende för oss som intervjuare. 
Informanterna fick först berätta om deras bakgrund vad gäller hemland samt utbildnings- och 
yrkesbakgrund. Vi följde intervjuguiden och fyllde i med bland annat sonderade frågor. Ett 
exempel på sonderande frågor var vid en intervju där informanten i sin berättelse nämnde att 
något upplevdes som jobbigt och svårt. Vi följde upp med att fråga “vill du säga något mer om 
vad som kändes jobbigt och svårt?”. Genom att ställa sådana frågor sonderar vi innehållet och 
söker efter ytterligare beskrivningar utan att styra informanten åt ett visst håll i sitt svar. För att 
möjliggöra denna typ av frågor förutsätts aktivt lyssnande från intervjuarna, därav valde vi att 
inte utföra några anteckningar under intervjuerna. Som Bryman (2011, s.415) beskriver 
behöver inte frågorna komma i den ordning man planerat och vi anpassade därför frågornas 
ordning efter vad informanterna berättade och vad som kändes naturligt. Vi har inför 
intervjuerna valt att ta del av mycket information om ämnet från koordinatorn för 
kompletteringsutbildningen. Kvale och Brinkmann (2014) menar att förkunskap om 
forskningsfältet är en förutsättning för att kunna följa upp frågor vid en intervju. 
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Efter varje intervju antecknade vi våra spontana intryck av intervjuerna samt beskrivningar av 
miljön, plats för intervjun och hur utförandet gick till i verkligheten. Detta är i enlighet med 
Brymans (2011, s.422, 428) rekommendationer om hur en lyckad intervju går till. Därefter 
transkriberade vi intervjuerna av det inspelade materialet. Att vi gjorde det kort tid efter 
intervjuerna gjorde att intervjusituationen låg nära i minnet, vilket gör att man kan komma ihåg 
detaljer som till exempel gester. Inspelningar är viktiga bland annat för att i efterhand kunna 
analysera vad informanten sa och hur den sa det (Bryman, 2011, s.428). Under transkribering 
lär man känna materialet och kan därmed fördjupa analyserna genom att lyssna på intervjun en 
gång till (Ahrne & Svensson, 2015, s.51). Transkriberingen är dock mycket tidsödande men är 
trots det till mycket stor fördel för analysarbetet eftersom att man på så sätt har kvar 
intervjupersonens egna nyanseringar och ordval (Bryman, 2011, s.429). 

 
På vissa sätt påbörjas analysen tidigare i forskningsprocessen eftersom man ständigt gör 
analyser av sina upplevelser och intryck. Den systematiska bearbetningen gjordes dock efter 
transkriberingen av materialet. Vi gjorde en inledande analys genom att koda materialet och 
sortera ord och uttryck som en eller flera hade berättat. Vi letade efter typiska uttryck hos 
respektive informant samt en avvägning av om informanten försökte säga något mer helhetligt 
med sina utlåtanden och se alla uttryck i relation till varandra och till den kontext de lever i. 
Ahrne och Svensson (2015, s.24) lyfter fram att både de spontana analyser man gör under 
arbetets alla processer och de systematiska analyser som görs utifrån transkriberingen är 
värdefullt för resonemang som görs i slutskedet samt resultatet av studiens helhet. 

 
4.5 Tillförlitlighet och reflexivitet 
Tillförlitlighet handlar om huruvida de tolkningar man gör är rimliga. En viktig faktor är att 
man som forskare agerar granskande i sitt synsätt. Det innebär bland annat att man ger en 
fullständig redogörelse för forskningsprocessen. Kvalitativ forskning kan inte vara fullkomligt 
objektiv och därför är det centralt att man som forskare medvetet försöker undvika personliga 
värderingar eller slutsatser (Bryman, 2011, s.354–355). Dessa kriterier har vi genomgående 
försökt sträva efter för att uppnå ett så tillförlitligt resultat som möjligt. 

 
Reflexivitet handlar om att vara självreflekterande och att ha en medvetenhet om det man 
undersöker och hur man gör det. Man borde säkerställa att det inte finns några okontrollerade 
delar i forskningsprocessen samt reflektera kring vilka faktorer som kan påverka trovärdigheten 
i studien (Bryman, 2011, s.44). Genom att vi under hela forskningsprocessen visat en 
genomskinlighet i arbetets alla delar stärks detta. Utöver detta handlar reflexivitet om att man 
som forskare reflekterar över de konsekvenser en metod kan ha (Bryman, 2011, s.639). Denna 
studie begränsas av vårt val av intervju som metod eftersom vissa aspekter inte inkluderas. 
Dock bedömer vi att valet av metoden svarar mot studiens syfte. 

 
4.6 Etiska överväganden 
Kvale och Brinkmann (2014, s.105) lyfter fram en rad olika etiska aspekter att tänka på inför 
och efter en intervju. Däribland kan man fråga sig huruvida forskaren påverkar informanten 
och det material man samlar in, hur man kan skydda informanternas identitet, vilken 
information som är nödvändig att ge innan och efter intervjuerna samt vilka konsekvenser 
undersökningen kan få. Utöver överväganden kring studiens syfte i stort tycker vi att 
Vetenskapsrådet forskningsetiska principer omfattar dessa frågor väl. De lyfter fram fyra 
huvudkrav för att skydda individen. Informationskravet handlar om att informanterna får ta del 
av information kring studien, deras frivilliga deltagande och andra aspekter som kan påverka 
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deras deltagande. Samtyckeskravet innebär att informanten samtycker till deltagande i studien. 
Man ska inte kunna identifieras genom studien enligt konfidentialitetskravet. Utöver det ska 
ingen utomstående kunna komma åt personliga eller känsliga uppgifter. Slutligen ska det 
insamlade materialet endast användas i forskningssyfte och får inte användas i kommersiellt 
bruk enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2018). Informanterna mottog både ett följebrev 
vid förfrågan om intervju samt ett samtyckesbrev inför intervjuerna med mer detaljerad 
information om behandling av personuppgifter, inspelning och individskydd. För att säkerställa 
ett förtroende mellan oss och informanterna skrev vi under på samtyckesbrevet vid de två 
intervjuerna vi gjorde fysiskt och via Skype gick vi gemensamt igenom brevet och samtliga 
parter samtyckte muntligen. 

 
4.7 Diskussion kring metoden 
Det finns styrkor och svagheter med den metod vi har använt oss av för att studera upplevelser 
av den svenska arbetsmarknaden. Intervjuer var ett självklart alternativ då det ger oss möjlighet 
till att ta del av informanternas berättelser. Intervjusituationen är dock en krystad situation 
vilket kan göra att vissa saker faller bort som hade varit relevant för studien. En observation 
kan fånga in aspekter informanterna själva inte är medvetna om eller kommer på i 
intervjusituationen. Dock anser vi att syftet med denna studie är att lyfta fram egna erfarenheter 
och åsikter, vilket stärker valet av metod. Hade en önskan om att kunna generalisera studien 
till en större population funnits, hade syftet och metoden varit annorlunda. Vi hade bland annat 
behövt ha ett slumpmässigt oberoende urval vilket vi inte har valt att ha. Vår önskan är dock 
att öka kunskapen om de upplevelser farmaceuter med utländsk utbildning har. 

 
Genom att vara två personer som gemensamt genomför denna studie anser vi att det minskar 
risken för förförståelse. Genom att vi som två individer med olika erfarenheter och förståelser 
av företeelser behöver förenas i våra resonemang, bidrar vi till ökad reflexivitet i studien. 
Reflektion handlar enligt Alvesson och Sköldberg (2008, s.486) om att fundera över de 
förutsättningar man har, det man forskar på samt det resultat man får. 

 
I mån av mer tid hade fler och längre intervjuer kunnat genomföras vilket kunde lett till en 
ökad förståelse och möjligtvis ett annat eller ett utökat resultat. Studien hade även kunnat 
kombineras med observationer för att få en egen bild av det informanterna berättar om kring 
deras upplevelser. Eftersom att detta är en tidsbegränsad studie fanns dock ingen möjlighet till 
det. När vi efter intervjuerna fick ökad kunskap om deras arbete och upplevelser hade 
intervjufrågor och intervjusituationen kunnat ändras för ytterligare aspekter av detta ämne. 
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5. Resultat och analys 
I följande kapitel presenteras resultatet som framkommit genom de fyra intervjuer som 
genomförts. Inledningsvis gör vi en kort presentation av varje informant för att lättare kunna 
urskilja informanterna i texten. Därefter presenterar och analyserar vi det som kommit fram 
som centralt under bearbetningen av det empiriska materialet. De inledande resultaten omfattar 
de praktiska skillnaderna i apotekaryrket informanterna har upplevt och vidare presenteras 
apotekaryrkets förändringar. Apotekets styrning och apotekarlegitimation, kommunikation 
samt orättvist bemötande presenteras därefter. Löpande sker analyser i förhållande till 
resultatet. 

 
5.1 Presentation av informanterna 
Följande personer har deltagit i denna studie. Deras namn kommer inte att användas utan de 
kommer att benämnas som informanter. Samtliga informanter började 
kompletteringsutbildningen på Uppsala Universitet hösten 2017 och är utbildade till apotekare 
i sina hemländer. 

 
Informant 1 (I1) - Kommer från Syrien, har bott i Sverige i fem år. Arbetar idag delvis som 
apotekare och delvis med utbildning i Sverige. 

 
Informant 2 (I2) - Kommer från Syrien och har bott i Sverige i tre och ett halvt år. Arbetar idag 
som apotekare på ett apotek i Sverige. 

 
Informant 3 (I3) - Har sina rötter i Mellanöstern, har bott i Sverige i sju år. Har idag en rörlig 
tjänst som apotekare i Sverige. 

 
Informant 4 (I4) - Kommer från Syrien, har bott i Sverige i fyra år. Arbetar idag som 
läkemedelsansvarig på ett apotek i Sverige. 

 
5.2 Praktiska skillnader i apotekaryrket 
Samtliga informanter berättar om upplevelser kring skillnader i apotekaryrket mellan sitt 
hemland och Sverige. Återkommande uppfattningar var dels saker såsom lunchtider och raster 
och dels praktiska saker som berör yrkesutövningen och rådande lagstiftning. Upplevelserna 
visar att apotekaryrket i stor grad skiljer sig beroende på den kontext man befinner sig i. Detta 
kan kopplas till det Säljö (2014) beskriver som situerat lärande, där lärandet är starkt kopplat 
till den kontext man befinner sig i och att allt lärande ska ses i relation till sitt sammanhang. 
Trots samma utbildning och samma kompetens tar sig yrket uttryck på olika sätt när man 
förflyttar sig mellan olika länder och kulturer. Alla informanter berättar om hur hantering av 
läkemedel skiljer sig mellan de olika länderna. Något som tydligt lyfts fram är att man i Sverige 
är mer beroende av lagar och regler kring hur läkemedel behandlas. 

Med lag byggs ett land och det var det som saknades i mitt hemland...i mitt hemland kan man hämta 
nästan alla läkemedel utan recept...i mitt hemland finns det ingen hjälp eller inget stöd från regeringen 
när det gäller läkemedel (I2). 

 
I början jag tänkte bara att åh, det är bara massa regler i Sverige. Men nu kan jag se att det är bra...jag 
kan nu se problem med hur det är där och att det är rätt som det är här (I3). 
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Till exempel på apotek i Syrien är det inte så strikt med receptbelagda läkemedel...och här i Sverige är 
man jättenoga med receptbelagda läkemedel (I4). 

 
I3 ställde sig först skeptisk till en mängd regler för hanteringen av läkemedel men förstod 
senare syftet med det och den säkerhet det medför. Jakobsson (2012) beskriver den samverkan 
som uppstår mellan människor och tillgängliga resurser som mediering. På det sätt I3 hanterar 
läkemedel i ett nytt sammanhang visar det på hur resurserna hjälper till att driva tänkandet och 
lärandet framåt. I2 upplevde att det var en stor omställning med många nya lagar och regler, 
men ser det idag som en tillgång för en säkrare och mer hållbar kundhantering. Vidare berättar 
I3 att det finns många fysiska hjälpmedel som kan hjälpa apotekarna i sitt vardagliga yrke, vilka 
de har fått lära sig att hantera här i Sverige. Hjälpmedel och resurser som man tillhandahåller 
inom en kultur kan förstås som artefakter (Säljö, 2014) och kan ta sig uttryck både som fysiska 
såväl som intellektuella. Till en början tyckte informanten att dessa hjälpmedel var besvärliga 
att hantera men förstod allt eftersom att kunskap utöver det en människa kan tillhandahålla, 
såsom en dator, är till stor hjälp och man kan därmed tillgodose kunden med mer och korrekt 
kunskap. Eftersom dessa personer förflyttas mellan två kulturer där det som anses vara den 
kontextens artefakter varierar kan detta vara svårt hanterbart till en början. 

 
Där fanns inget system som finns här i Sverige, det finns inte elektroniska recept eller elektronisk 
data...receptarien...har ingen information om den här personen, vad han äter eller om några mediciner 
kommer att krocka med varandra, som kan bli farligt (I3). 

 
I1 berättar om stora skillnader i kundhantering mellan länderna och var förvånad över att det 
inte ställs krav på att ha svar på alla frågor här i Sverige för att behålla sina kunder. Det kan 
göra att I1 kan ändra fokus från att memorera alla detaljer kring läkemedel och kundinformation 
till att utöver det även kunna fokusera på ett kundbemötande som är i enlighet med kundens 
kulturella förväntningar. Detta liknas med Säljös (2014) beskrivning av appropiering där man 
har förmåga att ta till sig kunskap av andra för att sedan kunna tillämpa kunskapen själv. 

Där är det inte okej för kunden om jag som apotekare säger bara oj vänta lite, jag ska bara...då tycker 
kunden inte att det är så bra...då kommer kunden inte tillbaka till apoteket...man är inte en bra apotekare 
om man inte har svar på alla frågor (I1). 

 
Det I1 upplevde som centralt att lära sig för att anpassa sig och fungera i den svenska kontexten 
var därför snarare hur människor fungerar och kommunicerar. Detta kan också ses som situerat 
lärande i enlighet med Säljös (2014) beskrivning av hur det lärandet som uppstår i en kultur är 
nära kopplat till hur man tänker, beter sig och kommunicerar. I1 upplevde en enorm förändring 
i utövandet av sitt yrke då bland annat receptskrivning och diagnostisering inte längre var en 
del av yrket. Systemen och de tillgängliga resurserna gjorde delar av jobbet som behövde göras 
tidigare samt att delar av ansvaret kring recept och mediciner i Sverige ligger hos läkare. 
Artefakter är de resurser en kontext tillhandahåller och i apotekarnas fall har de centrala 
resurser för de i sitt yrkesutövande gått från att främst handla om intellektuella artefakter till 
fysiska system och hjälpmedel. Lärandet i vägen in i arbetslivet handlade till stor del om de 
förväntningar som fanns på informanten i bemötande, kommunikation och användning av de 
hjälpmedel som används på apoteken. 

 
I Syrien är apotek mer ansvarig för mer saker än i Sverige... där kan man göra skrivning till recept till 
exempel. I Sverige delar man bara ut mediciner och det finns inte så mycket ansvar…i Sverige det finns 
system så att man inte behöver komma ihåg allt, men i Syrien finns det inget system så man behöver 
komma ihåg allt...så jag tror att det är lättare att jobba som apotekare i Sverige…man kan inte ställa en 
diagnos och man kan inte göra receptskrivningar...(I1). 
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Informanterna upplever att de har samma kunskap som de som är utbildade i Sverige och att 
kompetensen om läkemedel inte skiljer sig mellan sina hemländer och Sverige. Dock förändras 
användandet av de kompetenser de har i mötet med en helt ny kultur med andra förväntningar. 
Den samverkan som uppstår mellan människor och de kulturella resurser som finns kan enligt 
Jakobsson (2012) ses som mediering, en handling som driver tänkandet framåt genom att man 
utvecklar kunskap om hjälpmedlen. Alltså medieras artefakterna på ett nytt sätt i den nya 
kulturen. Även nya hjälpmedel aktualiseras i yrkesutövningen och är med och driver lärandet 
framåt. 

 
När vi ska använda kunskapen, skiljer det sig mycket. Det är svårt att veta hur det fungerar här. Där finns 
ingen författning och ingen sekretess, det är jätterörigt (I3). 

 
Jag visste inget om förmåner innan, den medicinen har förmån, den har inte, man måste visa leg, det 
finns många regler man måste lära sig (I1). 

 
Man lär sig hur systemet funkar, olika källor, hur man ska söka efter information (I4). 

 
Ovanstående exempel belyser några av de aspekter som informanterna har behövt ta till sig för 
att kunna utöva sitt yrke här i Sverige. Författningar, förmåner och olika system som apoteken 
bygger på, styr i hög grad hur man kan arbeta och behöver komplettera den läkemedelskunskap 
man har för att det ska fungera. Dock tillgodoser det svenska arbetslivet apotekarna med 
hjälpmedel som sökfunktioner och appar för att underlätta arbetet. Detta ställer krav på kunskap 
om hur man använder hjälpmedlen för att få fram detaljerad information, men inte 
informationen i sig. Hjälpmedlen kan ses i relation till Säljös (2014) begrepp artefakter vilket 
hjälper apotekarna att förstå den kontext de befinner sig i. Processen av att ta till sig kunskap i 
en specifik kontext för att sedan kunna använda den kunskapen själv kan förstås som 
appropriering. 

 
5.3 En yrkesgrupp i förändring 
Flera informanter lyfter fram att apoteken skriker efter flera medarbetare och att det är brist på 
utbildade apotekare. I1 lyfter dock fram en upplevelse av att det sätt apotekaryrket förändras i 
Sverige idag hotar yrkets framtid med tanke på de minskade arbetsuppgifterna en apotekare 
har samt att man numera kan köpa läkemedel på nätet. Informanten ifrågasätter huruvida yrket 
är i förändring och i behov av fler medarbetare eller om professionen håller på att urvattnas. 

 
Det är lättare att jobba som apotekare här än i Syrien...jag pratade med en kollega...om jobbchansen som 
försvinner, att snart behövs det inte...och nu kan man handla mycket från apoteket på internet och vi kan 
inte göra så mycket på apoteket (I1). 

 
I1 är skeptisk till yrkets utveckling och vad man kan göra på ett apotek men flera av de andra 
informanterna har upplevt högt tryck och stora behov av deras kompetenser. De upplever att 
de behövs på arbetsmarknaden och har värdefull kunskap som förmedlas till kunderna. 

Dom erbjöd mig 17 apotek här i Sverige...att välja mellan. Dom kontaktade mig väldigt mycket, jag blev 
faktiskt väldigt glad efter stora problem i Sverige...man känner sig väldigt uppskattad faktiskt, när dom 
säger åh vi behöver dig (I2). 

 
Här är det brist på personal överallt...det var så jobbigt, till slut kände jag att det var så många som ville 
anställa mig, men jag tycker det är jobbigt att säga nej till dom för att jag behövs där (I4). 

 
Bristen på personal verkar vara stor och I2 berättar om hur man desperat försöker få personal 
att stanna på arbetsplatsen genom att erbjuda stora personliga förmåner. I3 berättar även att 
man får jobba bara för att det behövs personal och inte för att informantens kunskap ses som 
en tillgång, vilket påverkar bemötandet från personalansvarige. 
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Hon sa till mig att vi behöver personal här...chefen sa att jag erbjuder dig 4000 mer per månad än vad du 
har nu...chefen lovade mig nästa dag att jag kan få en lägenhet...men jag tackade nej faktiskt...det handlar 
inte om pengar, det handlar inte om lön, det handlar om respekt (I2). 

 
För det finns vissa chefer som känner sig tvungna att boka in mig, dom har ingen personal...jag kände 
det på ett apotek, dom behöver bara personal (I3). 

 
Den aktuella kontextens utveckling påverkar yrket och möjligheten till arbete. Det stora 
behovet påverkar de anställda i både positiv och negativ bemärkelse, då de å ena sidan blir 
väldigt uppmärksammade och å andra sidan inte känner sig värdesatta och bara är där på grund 
av att ingen annan kunde arbeta. Detta kan bero på kulturella skillnader och en oro att man från 
en annan kontext inte har rätt kompetens. Den pressade miljön påverkar informanternas 
upplevelser. Vidare påverkar utvecklingen av det Säljö (2014) kallar artefakter vilken typ av 
kunskap som krävs för att utöva yrket i denna specifika kontext, vilket skiljer sig från den miljö 
de ursprungligen kommer ifrån. På så sätt blir det lärandet som nu uppstår är situerat, alltså ett 
lärande som ses i relation till sitt sammanhang, vilket troligtvis hade varit annorlunda i en annan 
kontext. 

 
5.4 Apotekens styrning och apotekarlegitimation 
Flera av informanterna har upplevt någon form av press från ledningen att göra saker som inte 
är i enlighet med de författningar som reglerar utlämnande av receptbelagda läkemedel. De har 
behövt stå upp för det som är rätt för att inte riskera att tappa sin apotekarlegitimation som de 
kämpat för. I2 berättar om en situation där det varit press kring att vara snabbare men att 
informanten själv ansett att det är viktigare att kunder får noggranna och utförliga instruktioner 
för användning av läkemedlet. Informanten uttrycker detta som problematiskt, att det är 
viktigare på apotek idag att behålla kunder och vara snabb än att erbjuda rätt vård. Detta kan 
tänkas gå emot det som Säljö (2014) beskriver som situerat lärande, då chefer ofta pressar dem 
att gå utanför lärandet som annars råder inom kontexten. 

 
Om jag inte gör det så här kommer patienten inte att använda sina läkemedel på ett helt rätt sätt även om 
det tar några minuter extra, även om det finns tio personer som står i kö, jag måste göra min uppgift, 
oavsett om chefen säger till mig att jag måste vara snabbare. Min plikt enligt lagen, svenska 
författningarna är att det är jag som bär ansvaret för min apotekarlegitimation, inte någon annan (I2). 

 
Att apoteken i Sverige är vinstdrivande och snarare fokuserar på pengar än på den respektfulla 
profession man har eller det ansvar man bär gentemot kunderna provocerar flera av 
informanterna. I2 upplever att fokus ligger på fel ställe. 

 
Finns det ett problem bryr man sig inte...det handlar bara om betalning…”får jag inte betalning ska jag 
inte göra det.” Utan att man utgår från etiska principer, när man jobbar som hälso- och sjukvårdspersonal 
ska man kolla på andras behov (I2). 

 
I mitt hemland brukade vi spara pengar för akuta fall, om man har bilolycka, om man har sjukdom...men 
här dom flesta sparar bara för semester (I2). 

 
I3 upplever att vinsten och stamkunderna är det cheferna på flera apotek sätter först. 
Informanten känner att det har varit nödvändigt att stå upp för och skydda sin legitimation och 
därmed göra rätt. Då en kund blev upprörd över att inte få ut läkemedel gratis försökte 
informanten förklara den förmånsreglering som finns i syfte att hjälpa kunden att göra rätt och 
se till att patienten fick rätt mängd medicin. Dock gjorde det inte kunden nöjd och chefen grep 
in för att ge ut medicinerna även fast det inte var i enlighet med det regelverk vi har i Sverige. 
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Informanten väljer i sådana situationer att lämna över till chefen så informanten inte själv 
behöver stå för detta felsteg. 

 
Jag kan säga att jag har sett den situationen på alla apotek. Jag vet att det är jätteviktigt för apoteket att 
inte tappa kunder så jag brukar lämna över ansvaret till mina kollegor som känner igenom dom...om jag 
säger nej, att du måste hämta legitimation och hejdå, då vi kommer att tappa kunder...och cheferna och 
personal är inte nöjda med det (I3). 

 
Det var mycket svårt att få apotekarlegitimation och det är jättelätt att förlora den, så om man gör 
någonting fel, så förlorar man helt enkelt legitimationen...till exempel om vi har expedierat fel som skadar 
kunder eller något läkemedel krockar med andra...krockar som kan leda till död...om det har hänt 
någonting kommer det att bli utredning...om farmaceuten gjort förfalskning...man...kan skapa recept på 
narkotikamedicin och expediera den...helt enkelt...det har hänt och dom förlorar sin legitimation...vi 
måste vara...jättenoga (I3). 

 
Jag skyddar min legitimation, jag följer regler, så om dom vill dom får hämta ut någon annanstans helt 
enkelt...cheferna brukar lämna ut…om du vill lämna ut jag ska logga ut mig och du ska logga in själv 
och lämna ut...jag bestämde att jag kommer inte fråga någon, jag kommer att bestämma själv (I3). 

 
Informanterna har noggrant lärt sig de regler som finns i sitt yrkesutövande men deras 
berättelser visar att dessa inte alltid följs. Den reglering som skapats i Sverige utger sig för att 
vara korrekt i sitt handlande men att man i sin yrkesroll i princip tvingas göra saker som 
uttryckligen strider mot det regelverk som finns. Detta gör att man kan ifrågasätta huruvida 
detta följs på andra ställen Sverige också. Att samtliga informanter är noggranna med att följa 
lagen och att behandla kunden rättvist, visar att den kontext de har erfarenheter ifrån skiljer sig 
från den befintliga kontexten. Den status yrket har i deras hemland och det ansvar de själva 
upplever att de har i sin yrkesutövning krockar med chefers fokus på vinst och stamkunder. En 
möjlig förklaring till varför kunder reagerar starkt på informanternas beteende är att de har 
kunskap om att apotekarna kommer från en annan kontext där det de lärt sig är situerat till sitt 
sammanhang (Säljö, 2014). Kunderna kan därför utgå från att de har okunskap om resurser 
eller artefakter som tillhandahålls i Sverige. 

 
5.5 Kommunikation 
Kommunikation är något som beskrivs av informanterna som något som är svårt att greppa och 
sätta ord på men att det skiljer sig mycket mellan hur man är i Sverige och hur man är i deras 
hemländer. De har både genom kompletteringsutbildningen och erfarenheter på apoteken 
förstått vikten av fungerande kommunikation för att lyckas förstå varandra och för att kunna 
erbjuda så bra hjälp som möjligt. Hur man kommunicerar beror till stor del på den kulturella 
kontext man befinner sig i, vilket kan förstås i relation till Säljös (2014) syn på hur lärande 
uppstår i olika kontexter och att framför allt hur man kommunicerar och tänker är något som 
är kopplat till det sammanhang man befinner sig i. Förståelsen för vad man menar med det man 
säger både kroppsligt och språkligt ökar i takt med en ökad förståelse för den kulturella 
kontexten. 

 
Det finns dagligen flera utmaningar som man kan stöta på...det handlar mycket om kommunikation (I2). 

 
I början det var svårigheter för att när jag kollar på mina kollegor som kan mycket svenska, jag ser att 
dom förstår kunden bättre, även utan att prata...vi behöver inte bara lära oss att jobba, vi måste också se 
hur vi ska jobba. Det fanns många förhinder i början...jag utvecklades jättemycket...och lärde mig mycket 
nytt (I3). 



30  

Det sätt man kommunicerar på menar I3 bara kan läras genom att bli en del av kontexten och i 
praktiken se hur man gör. Vad som kan ligga till grund för de olikheter man inte kan sätta ord 
på kan ligga djupt i kulturen och kan vara något omedvetet för de som alltid varit del av 
kontexten. I3 tog med tiden till sig den osynliga kunskapen om kommunikation som fungerar 
med kunderna. Enligt Säljö (2014) är detta att appropriera de artefakter som finns i kontexten, 
vilket leder till en ökad kunskap om kulturen. Även I4 har upplevt att det finns dold 
kommunikation där kunden kan utnyttja dennes vänlighet utan att direkt säga det. 

 
Mellan mig och kunden fungerade inte som det skulle göra...så jag jobbade på det och nu förstår jag 
kunderna mycket, mycket bättre! Flera gånger kunde jag se att ah, nu förstod jag kunden även fast han 
inte pratade (I3). 

 
Kanske när du pratar med kunder, det är nåt som...man lär sig varje dag hur man ska...jag är en sån som 
brukar vara snäll, extra snäll med folk, så då lärde jag mig att dom försöker utnyttja den här grejen så 
nu...nu försöker jag lära mig att jag måste vara bestämd att nej, det här funkar inte...även om jag känner 
att det är synd och att jag vill hjälpa till...så såna grejer lär man sig (I4). 

 
I2 berättar om flera olika händelser där informanten har lärt sig normer i kommunikation som 
ses som självklara, såsom artighet och saker man anser att man inte behöver uttala sig om. Till 
exempel var I2 med om en situation där han av artighet skulle fråga om en tjej var sjuk för att 
hon inte såg helt kry ut. Istället för att ta det som en omtänksam fråga tog tjejen illa upp och 
tolkade det som att informanten tyckte att hon var ful. Detta visar på att det finns outtalade 
regler för kommunikation som kan variera mellan olika kulturella kontexter. De 
omständigheter vi lever i ställer olika krav på oss både när det gäller hur man beter sig, tänker 
och kommunicerar. Att informanten inte förstod hur normen här i Sverige är tyder på att den 
kontext informanten befann sig i tidigare skiljer sig från den befintliga kontexten när det 
kommer till kommunikation, men kanske också till viss del språket som används vilket kan 
tolkas olika beroende på den förståelse man har för det sammanhang man befinner sig i (Säljö, 
2014). 

 
Även I4 berättar om hur kommunikation rent konkret tar sig uttryck i sitt hemland till skillnad 
från hur det är i Sverige. Informanten har haft kunder i Sverige som ursprungligen kommer 
från Syrien och har upplevt skillnader i hur man pratar med varandra beroende på den kultur 
man kommer från. Informanten tycker det är skönt att inte behöva prata om sitt liv med alla 
här, utan att kunna fokusera på jobbet när man arbetar. Även detta beror på vilket sammanhang 
man befinner sig i och hur man bör bete sig i olika sammanhang (Säljö, 2014). 

 
I Syrien pratar man med folk om allt möjligt. Men jag vill inte prata om allt möjligt, jag pratar med mina 
vänner om privata saker och så och inte vem som helst...men dom som kommer från mitt land och min 
kultur dom börjar prata om allt (I4). 

 
Samtliga informanter har nämnt att de under kompletteringsutbildningen har läst en 
kommunikationskurs. Flera uttrycker att de först upplevde kursen som onödig men att de senare 
fick se att kursen gav dem mycket i arbetslivet om hur kommunikation i Sverige fungerar. Här 
approprieras kunskap som de får via kommunikationskursen när de väl kommer ut i arbetslivet 
och får se hur kommunikation fungerar i arbetslivet (Säljö, 2014). Eftersom att 
kommunikationen här och i deras hemländer skiljer sig mycket från varandra, kan det vara svårt 
att till en början veta hur man på bästa sätt kommunicerar här. I2 upplevde kursen som väldigt 
central då informanten i arbetslivet fick syn på vikten av god kommunikation för att exempelvis 
berätta för en kund varför man ska använda ett läkemedel. Även I3 beskriver kursen som viktig. 
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Jätteviktigt...jag känner att jag lärde mig mycket från den här kommunikationskursen...när jag läste den 
här kursen märkte jag att svenskar använder de här kommunikationskunskaperna, inte bara på 
apotek...det händer samma sak på till exempel butiker (I3). 

 
Samtliga informanter lyfter fram att de har stött på kulturella skillnader vad gäller sociala 
relationer. I1 menar att eventuella svårigheter i att bygga sociala relationer beror på personliga 
skillnader och inte på kulturella skillnader. Dock har informanten också berättat att det är lättare 
att kommunicera med människor i sitt hemland då de upplevs som mer sociala än vad svenskar 
gör. Informanten har till exempel haft svårt att få kontakt med sina grannar här i Sverige, vilket 
informanten inte har haft problem med i sitt hemland. Detta kan bero på språkbarriärer eller 
outtalade regler för hur man agerar i olika situationer. I likhet med I1 lyfter I3 fram att de 
svårigheter som finns i kommunikationen inte beror på de själva utan på den kontext de 
befinner sig i och hur den specifika situationen påverkar det sätt man kommunicerar och skapar 
relationer. Olika kontexter har olika tillgängliga resurser och förutsättningar vilket påverkar det 
sätt man umgås med varandra. De olika resurserna kan ses som artefakter av olika karaktär och 
kontexten bestämmer enligt Säljö (2014) vilket lärande som uppstår och vilken kunskap man 
behöver ha. Däremot beror svårigheterna I1 beskriver kring sociala relationer på personliga 
skillnader, vilket kan strida emot Säljös syn på kontextens betydelse för lyckad 
kommunikation. I3 berättar att man därför snarare behöver lära sig mer om hur människor i den 
specifika kontexten fungerar än att ändra på sig själv eller sitt agerande. 

 
Jag upptäckte att...det var svårt att prata med människor...och att hitta en granne som kan prata, det är 
jättesvårt, folk är tysta. I början tänkte jag att det berodde på mig och att det kanske var för att jag var 
invandrare som dom inte ville prata med mig, men nej, jag såg sen att svenskar är såhär och att det inte 
berodde på mig...det är inget personligt (I3). 

 
Svenska personer vill ha mer egen plats för varje person, det tar tid att lära känna dom då (I1). 

 
5.6 Orättvist bemötande 
Informanterna har upplevt både mycket stöd från kollegor och kunder men samtliga har även 
upplevelser som känts orättvisa och som grundas i antingen språkkunskaper, ursprungsland 
eller namn. 

 
5.6.1 Kundbemötande 
I3 berättar om en kund som vid ett tillfälle blev aggressiv. Kunden ville hämta ut mediciner till 
sitt barn, vilka enbart kunde hämtas ut genom förmåner inom en begränsad tidsperiod för att 
säkerställa att barnet inte tog för många tabletter inom en kort period. I3 var mycket noggrann 
när hon kollade på dosen och berättade för kunden att hon inte kunde hämta ut det gratis innan 
ett visst datum. I3 upplevde detta väldigt obehagligt då det kändes som att hennes aggressivitet 
enbart berodde på att hon inte kunde prata perfekt svenska och inte såg svensk ut. 

 
Jag kunde inte fokusera så jag lämnade över till min kollega, hon blev mycket arg för att jag inte ville 
lämna ut medicinen gratis...men min kollega gjorde inte det heller. Jag tycker ibland att när dom 
upptäcker att jag inte kan så mycket svenska...så blir dom mer aggressiva, dom tror att vi kommer bli 
rädda och lämnar ut (I3). 

 
Vidare berättar I3 att sådana situationer gör att man blir ledsen samtidigt som att det är så 
reglerna är. Informanten har därför behövt bestämma sig för att styra över situationerna och 
göra det som är rätt. Informanten upplever sällan problem i relation till sina kollegor men stöter 
ibland på kunder som agerar nedsättande. Informanten uttrycker att det känns konstigt att det 
finns människor som tänker på det här sättet och inte förstår att som apotekare är man där för 
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att hjälpa kunderna och att man inte får dela ut receptbelagda läkemedel utan att vara 
legitimerad apotekare. Även I2 och I4 har haft liknande upplevelser där kunder har ifrågasatt 
deras kunskap om läkemedelshantering i situationer där kunder vill hämta ut receptbelagda 
mediciner. 

 
En gång började en kund skrika på mig...det var för tidigt att hämta hennes sons läkemedel, hon ger dom 
till hennes son på ett helt felaktigt sätt...hon började skrika på mig och jag började förklara lagen...det 
finns jobbiga kunder ibland och det finns väldigt många trevliga kunder (I2). 

 
Det var en man som skulle hämta narkotika och då behöver han ha recept, och jag berättade att läkaren 
har skrivit att du ska ta så här många tabletter...så att han ska veta hur han ska använda det. Då sa han 
bara “en invandrarläkare har skrivit det här och han tror att han vet hur jag ska göra, och nej det kommer 
jag inte följa. Jag tycker det är så synd hur det svenska samhället har blivit...” jag var så ledsen hela dagen 
(I4). 

 
Både I2 och I4 upplever att det sätt kunderna bemött dem inte hade skett i relation till svenska 
apotekare. Trots de många positiva upplevelser de haft känner I4 att en obehaglig och 
nedsättande kommentar kan förstöra en hel arbetsdag. I4 berättar att sådana händelser inte sker 
varje dag men att det kommer en kund som behandlar informanten nedsättande minst en gång 
i veckan. 

 
Flera informanter upplever att kunder har riktade kommentarer beroende på utseende eller 
namnskylt. Även om det både varit i positiv och negativ bemärkelse berättar informanter att 
det blir fel fokus när man frågar personliga frågor som inte har något med deras yrkesutövande 
att göra och att det finns en skepticism till människor med utländskt ursprung. 

 
När du kommer till ett apotek där det finns dom som har jobbat länge, i 20–30 år så blir det svårt för 
kunderna att förstå att det är någon ny här och ibland man blir utsatt för några rasistiska situationer...men 
dom som jag jobbar med är jättetrevliga så dom hjälpte till mycket (I4). 

 
Jag har namnskylt på mig...kunden sa “varifrån kommer du?” Jag blev lite sådär, ska han säga något 
positivt, ska han säga något negativt...jag sa till honom att jag är från Syrien, han började fråga mig hur 
länge jag har varit i Sverige...hur kunde jag få min apotekarlegitimation...han blev väldigt överraskad 
och sa väldigt många fina ord till mig, “bra kämpat, bra jobbat, du är varmt välkommen här, ni berikar 
vårt land” (I2). 

 
I2 upplevde denna situation som positiv då kunden vad uppmuntrande. Genom att fråga sådana 
frågor gör man dock tydligt skillnad på människor. När man ska hämta ut läkemedel är detta 
irrelevant. Förmodligen skulle inte en sådan fråga ställas till en som har ett svenskt namn. 
Därmed blir detta ett orättvist bemötande även om kommentaren i sig kan verka uppmuntrande. 
Fokus riktas från apotekarens kompetens, vilket är det centrala i sammanhanget. 

 
Han var väldigt otrevlig mot mig, han frågade mig var jag kommer ifrån och hur länge jag hade varit här 
och så, och då sa han “vet du? Du är ny här så jag ska visa dig hur du kommer att vara successful här, du 
ska göra som alla andra gör.” Och jag sa till honom att nej, det kommer jag inte att göra, jag ska göra på 
mitt sätt. Och i början han frågade mig...”ska du vara här ofta?” Och jag sa att ja, jag är fast anställd här, 
du kommer att träffa mig väldigt ofta, och han sa “jaha vad synd för mig”...jag bara du ska vara tacksam 
för att jag är här, om inte jag skulle vara här, skulle apoteket behöva stänga (I4). 

 
I4 står upp för själv och den kunskap denne besitter men trots detta kommer det fram att 
informanten blir väldigt ledsen av sådana händelser. Informanten försöker att inte ta något 
personligt men berättar att det är svårt och att man blir ledsen ändå. Även I3 berättar att det är 
viktigt att inte ta något av detta personligt men att det kan vara svårt, framförallt i början av sitt 
yrkesverksamma liv i Sverige. 
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I4 uttrycker en oro för den utveckling som sker i det svenska samhället. Informanten tror att 
rasistiska kommentarer och nedsättande beteende från kunder ökar på apoteken idag. Om det 
beror på reella kulturella krockar eller om man bara är rädd för att sin egen kultur är hotad är 
informanten inte säker på. Informanten upplever inte att den kontext man kommer från som 
utländskt apotekare är så annorlunda att man inte kan lära sig att fungera i en annan kontext. 
De missförstånd som uppstått eller det sätt vissa kunder betett sig kan snarare bero på en 
okunskap om de olika kontexterna och vilken kunskap man tillhandahåller trots flyttningen 
mellan två kontexter. Å ena sidan kan det bli väldigt olika typer av kunskap man lär sig i 
enlighet med Säljös (2014) syn på det situerade lärandet, att vad man lär sig till stor del beror 
på kontexten men å andra sidan framkommer det genom det informanterna berättar att 
läkemedelsspecifik kunskap inte skiljer sig mellan kontexterna. Det apotekarna behöver 
appropriera handlar snarare om kommunikation och användandet av artefakter, alltså de 
hjälpmedel apoteken erbjuder. 

 
Jag har läst många artiklar...det blir till exempel mer och mer vanligt att det blir såna grejer på apotek, 
speciellt apotek eftersom det blir ett mer multikulturellt ställe. Det är jättemånga som...inte är svenskar 
som jobbar på apotek...jag tycker att det är synd eftersom det är folk som har kämpat för att få jobb och 
studera...jag förstår att alla tänker på olika sätt men man ska vara...det är någon som försöker hjälpa dig, 
varför är du inte trevlig mot den (I4). 

 
5.6.2 Chefer och kollegors bemötande 
I3 har en rörlig tjänst vilket innebär arbete på apotek på flera orter, det innebär också att I3s 
lärande kan vara situerat till flera olika situationer och sammanhang för att kunna anpassa sig 
till flera olika apotek (Säljö, 2014). Vid ett apotek har en chef betett sig på ett sätt som har 
upplevts nedsättande. Informanten berättar att chefen inte skulle behandla en svensk personal 
på samma sätt och har därför inte tackat ja till att arbeta på det apoteket igen. 

 
Hon lämnade mig till exempel med en trasig kassa, det var en trasig kassa och datorn funkade inte så bra, 
om kunder behöver någonting finns det andra men hon satte mig där...så jag stod vid den där och den 
funkade inte så bra...en kund ville köpa en alvedonförpackning...jag måste slå in streckkoden som står 
där, för det går inte att scanna (I3). 

 
I3 bekräftar att det oftast är bra på de apotek hon arbetar och att orättvist behandlande oftast 
sker från kundens sida. Dock kan informanten uppleva att även om man inte rent praktiskt 
behandlar olika apotekare olika kan det kännas som att några chefer tycker bättre om att arbeta 
med svenskar. 

 
Ibland känner jag lite att...jag vet inte hur man kan säga, jag tror att dom tycker om att jobba med svensk 
personal (I3). 

 
I3 berättar dock att det aldrig har upplevts som att det finns någon skillnad i kunskap mellan 
apotekare med utbildning från olika länder. Att chefer fortfarande kan agera som de gör kan 
bero på okunskap om den utbildning människor har från andra länder och en oro att ett visst 
agerande inte fungerar i den svenska kontexten. Om en chef inte vet huruvida en medarbetare 
förstår det sammanhanget man arbetar i kan de upplevas som en enklare väg att bara arbeta 
med de med svensk utbildning.  

 
I2 beskriver en situation som inträffat på praktikplatsen under kompletteringsutbildningen. 
Chefen gjorde skillnad på en praktikant som studerade till receptarie och informanten som själv 
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är färdigutbildad apotekare. Informanten kände sig nedtryckt av chefen då hon medvetet 
rangordnade deras utbildning på ett felaktigt sätt. 

 
Till exempel fick vi en person som skulle sommarjobba hos oss och när chefen skulle introducera mig, 
introducerade hon mig som “ah det här är en praktikant” även om jag var apotekarstudent...när hon skulle 
introducera den här tjejen som fick jobbet, sa hon till mig att…”hon är receptariestudent”. Det kändes 
inte så bra för mig. Hon frågade mig tusen gånger inom sex månader “ska du bli apotekare?”...jag ville 
faktiskt säga till henne, nej jag ska bli truckförare men jag kommer och praktiserar på apotek (I2). 

 
I2 kände sig hånad av sin chef då det både är uppenbart vad rollen på ett apotek innebär samt 
att informanten redan besitter en färdig utbildning från sitt hemland. Informanten upplevde sig 
därmed inte respekterad av sin chef utan tyckte att hon utövade sin chefsroll på ett felaktigt och 
icke respektfullt sätt mot de som var under henne. 

 
I4 är noggrann med att lyfta fram upplevelsen av ett enormt stöd från kollegor och att det som 
varit problematiskt inte kommit från kollegor då de aldrig uttryckt sig rasistiskt. Kollegorna 
blir chockade över att kunder som brukar vara trevliga mot dem kan vara så otrevliga mot 
informanten. 

 
5.6.3 Kompletteringsutbildningen 
I stort har informanterna upplevt kompletteringsutbildningen som en stor hjälp i att etablera sig 
på arbetsmarknaden och att de kurser de läst fyllt kunskapsluckor som kan finnas när man 
utbildat sig i ett annat land. Informanterna har approprierat den kunskap som behövts för att 
arbeta i Sverige. Mycket av det de lärt sig är situerat till den svenska kontexten. Utöver den 
sverigespecifika kunskapen de tagit till sig tycker I4 att några undervisningstillfällen upplevts 
mycket nedsättande mot utbildningsdeltagarna både i utformande och innehåll. 

 
En man som pratade lite om svenska arbetslivet, det var fyra-fem gånger...jag blev irriterad...han pratade 
på ett sätt som om vi inte har någon aning om Sverige, att vi har kommit bort från våra länder...så jag 
tyckte det var väldigt...han pratade på ett sätt som om vi inte har någon erfarenhet härifrån. Dom flesta 
hade jobbat här och vi visste hur systemet funkar...det är bra att få information men man måste veta vad 
dom som står framför dig gör i livet, man kanske inte behöver förklara så himla mycket (I4). 

 
I4 förstår att det är stora skillnader mellan olika länder och kulturer men att trots de 
omständigheter och kulturella resurser man tillhandahåller inom en kontext påverkar inte det 
att man kan vara en kunnig människa. 

 
Jag förstår att det är olika kulturer och att det inte funkar på samma sätt men samtidigt tycker jag ibland 
att det blir för mycket...jag är en utbildad människa...jag är inte någon som aldrig har sett människor...du 
ska inte förklara såhär mycket...men jag hörde från andra att dom tyckte det var bra, så jag förstår att folk 
tänker på olika sätt...jag blir irriterad när han kom, jag bara nej en gång till...han var jättetrevlig men jag 
kände att det är grejer som jag redan vet om (I4). 

 
I2 upplever att det värderas högt av kunderna på apoteket att ha studerat på Uppsala universitet. 
Dock borde det inte bestämma huruvida man har förtroende för en apotekare då det finns höga 
krav på att bli legitimerad, oavsett vilket universitet man har studerat på. Det kan också 
ifrågasättas om en utan utländsk bakgrund hade bedömts av kunder på samma sätt. 

 
Dom blir väldigt glada när jag har studerat på Uppsala universitet eftersom att det är väldigt bra 
universitet här i Sverige. Alla vet att det inte är lätt att komma in på kurser där (I2). 
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5.7 Sammanfattning av resultat och analys 
De främsta praktiska skillnaderna i apotekaryrket mellan Sverige och informanternas 
hemländer är den lagreglering som finns i Sverige som är väldigt styrande för arbetssättet. Till 
skillnad från informanternas hemländer kan man i Sverige ta mycket stöd från de tillgängliga 
hjälpmedel som finns här. Informanterna uppger att man i deras hemländer måste kunna allt 
om läkemedel utantill. Utöver läkemedelskunskap tillkommer kunskap om förordningar, 
sökfunktioner och system i Sverige. Informanternas upplevelser av det nya arbetssättet som 
råder här var till en början svårt och de såg inte syftet med det, men med tiden växte förståelsen 
och nyttan av det säkra och noggranna systemet. Alltså är lärandet tydligt situerat till den 
aktuella kontext, då kunskapen apotekarna behöver ta till sig är i stor utsträckning kulturella. 

 
Apotekaryrket i Sverige står inför stora förändringar. Det finns skilda tankar och åsikter om 
huruvida yrket kommer att växa och är i stort behov av fler apotekare eller om detta är ett yrke 
som i takt med den tekniska utvecklingen kommer att minska. 

 
Informanterna har kämpat mycket för att få en svensk apotekarlegitimation och har upplevt 
press från ledningen att i sitt vardagliga arbete agera på ett sätt som inte är i linje med 
lagregleringen som finns. Trots alla positiva upplevelser har informanterna behövt stå upp för 
sig själva för att skydda sin legitimation. Flera av informanterna upplever att mycket handlar 
om vinst, vilket strider mot deras syn på apotekarprofessionen. För dem handlar arbetet om ett 
högt uppsatt yrke som ska leverera rätt vård och behandling till kunderna. 

 
Utöver de lagar och regler som finns verkar kommunikation enligt informanterna vara det som 
skiljer sig mest från deras hemländer. Flera informanter berättar om en kunskap om hur man 
förstår kunden som man inte kan sätta ord på och som man bara kan lära sig i praktiken. 
Kommunikationen har visat sig vara kontextberoende och flera av informanterna uppger att det 
har varit svårt att bygga sociala relationer här då svenska personer behöver mer eget utrymme 
än vad de är vana vid. Den kontext man lever i är uppbyggd av osynliga normer vilka ses som 
självklara. Det är något informanterna med tiden approprierat, dock behöver man inte ändra på 
sig själv som person utan man behöver lära sig vilka normer som används vid kommunikation. 

 
Samtliga informanter uppger att de är omringade av bra kollegor som ger dem uppmuntran och 
stöd i deras arbete. Majoriteten av de kunder informanterna möter är respektfulla och trevliga. 
Dock uppger informanterna att det finns kunder som har varit nedsättande i sitt agerande 
gentemot informanterna. Det otrevliga bemötandet grundar sig ofta i informanternas 
språkkunskaper, utseende eller namnskyltar. Det visar att vissa kunder tydligt gör skillnad på 
människor oberoende av deras kompetens i yrket. Utöver nedsättande kundbemötanden 
berättar informanterna om ett fåtal händelser där chefer behandlat dem annorlunda än vad de 
behandlat svensk personal. Även om de flesta cheferna inte uttryckligen har gjort skillnad på 
personal, har informanterna en upplevelse av att de tycker bättre om att jobba med svensk 
personal. Utöver arbetsplatsrelaterade upplevelser av orättvist bemötande har en informant 
berättat om några tillfällen under kompletteringsutbildningen där informanten upplevde ett 
nedsättande bemötande från undervisaren där det verkade som att de som åhörare inte besatt 
någon kunskap, trots deras tidigare utbildnings- och arbetslivserfarenheter. 
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6. Diskussion 
Syftet med vår studie är att utveckla kunskap om utländskt utbildade farmaceuters lärande. 
Särskild uppmärksamhet riktas mot deras upplevelser av den svenska arbetsmarknaden. Vår 
studie har utvecklat kunskap om utländskt utbildade farmaceuters upplevelser. Det har betonats 
att kompletteringsutbildningen har hjälpt en grupp människor att etablera sig på den svenska 
arbetsmarknaden och att de har kunnat ta med sig användbar kunskap som är specifik för 
Sverige då bland annat lagreglering, patientdokumentation och förmånslösningar skiljer sig 
från deras hemländer. Samtliga informanter uppger att de generellt trivs bra både i sin 
yrkesutövning och med sina kollegor. Det har förekommit händelser som varit nedsättande 
gentemot informanterna vilket inte grundas i kompetens eller kvalitet i professionen. Trots det 
informanterna lärt sig och utvecklat kunskap om som kompletterar den heltäckande 
läkemedelskunskap de har, upplever de att de behandlas sämre än sina svenska kollegor av 
kunder och i vissa fall chefer. Eftersom informanterna har positiva upplevelser i relation till 
sina kollegor, vilka har inblick i informanternas bakgrund och kompetens, tyder det på att det 
råder okunskap bland kunder vilket leder till ett nedsättande agerande. 

 
Studien har behandlat följande frågeställningar. I vilka avseenden skiljer sig den kunskap om 
apotekaryrket som behövs i Sverige från farmaceuternas hemländer? Vår studie har visat att 
stora delar av apotekaryrket inte skiljer sig från deras hemländer i relation till yrkesspecifik 
kunskap som berör läkemedel. De centrala skillnaderna som uppkommit är bland annat den 
lagreglering som finns i Sverige samt de för informanterna tillgängliga hjälpmedel som till stor 
del styr deras arbetssätt. Även kommunikation mellan såväl kollegor som kunder samt rutiner 
för kundhantering är tydliga skillnader. Vilka lärsituationer uppger farmaceuterna uppkommit 
i deras arbetsliv? De lärsituationer som informanterna redogjort för handlar till viss del om den 
praktiska kunskapen man i det dagliga arbetet lär sig. Vidare handlar även många av de 
lärsituationer farmaceuterna möter på om vilket sätt man hanterar olika sociala situationer. 
Detta kan handla om sätt att uttrycka sig gentemot chefer och kollegor samt det bemötandet de 
får från kunder. I de situationer farmaceuter blivit orättvist behandlade har de med tiden behövt 
lära sig både hur man personligen hanterar det sam hur man i praktiken besvarar det. Vad i 
kompletteringsutbildningens utformande och innehåll anser farmaceuterna varit särskilt 
utmärkande?   Det centrala i utbildningen handlar om att få en möjlighet att etablera sig på 
arbetsmarknaden. Både det teoretiska och det praktiska inom utbildningen är nära kopplat till 
arbetslivet och förbereder ett inträde på arbetsmarknaden. Kursen som behandlade 
kommunikation är den kursen som flest lyft fram som positiv och har bidragit med den 
kunskapen som kommit mest till användning i arbetslivet, enligt informanterna. En annan 
utmärkande upplevelse var den okunskap om deltagarnas bakgrund en informant upplevde att 
en utbildare hade, vilket gjorde att informanten kände sig orättvist behandlat. 

 
Stanfors (2007) menar att apoteken i Sverige har genomgått stora förändringar den senaste 
tiden. När apoteken statliggjordes år 1970 menar Stanfors att professionen fick lägre status, 
vilket även skett i flera länder, dock inte i någon av de länder informanterna har sitt ursprung 
ifrån. Detta upphörde dock i Sverige år 2009 (Prop 2008/09:145) vilket återigen förändrade 
apotekens karaktär i och med att apotek numera kan vara vinstdrivande. Flera informanter har 
förvånats över denna syn på apotekarprofessionen då de kommer från kulturer där yrket är högt 
ansett. Detta påverkar det lärandet apotekare har när de kommer till Sverige eftersom mycket 
av den kunskap som krävs är kontextberoende. Fokus på vinst försämrar informanternas syn 
på apoteken då vinsten blir viktigare än kvaliteten. Detta skiljer sig dock från utländsk utbildade 
läkares upplevelser av den svenska vården enligt Sturessons (2016) studie där flera informanter 
uppgav att man arbetar patientcentrerat genom att man är villig att ändra om på systemet för 
att en patient ska må bra, trots tidskrävande arbete. Informanterna i denna studie har istället 
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upplevelser av att ledningen snarare uppmuntrar till att arbeta snabbare för att uppnå högre 
vinst och kringgå lagreglering för att inte förlora kunder. Å andra sidan kan apotekarledningens 
agerande tolkas som att man sätter kunden i centrum genom att istället för att alltid följa den 
reglering som finns tillfredsställer kundens önskemål även om det strider mot systemet. 

 
Andra skillnader som informanterna upplevt på den svenska arbetsmarknaden är saker som för 
oss är självklara men som för dem var helt nya. Detta rör allt ifrån datasystem och appar till 
lagar och förordningar samt sociala möten. De artefakter som används i det svenska arbetslivet 
är specifika för den kontext informanterna befinner sig i. Informanterna upplever främst 
likheter när det kommer till läkemedelskunskap vilket gör att det lärande som behöver ske är 
situerat. Fokus i lärandet ligger på användning av tillgängliga resurser för att lyckas i det 
svenska arbetslivet. I de fall informanterna har upplevt att någon har agerat nedsättande eller 
inte tagit tillvara på deras kunskaper kan det bero på en okunskap om att det kontextberoende 
lärandet rörande hjälpmedel är det som saknas och inte den akademiska kunskapen om 
läkemedel och patienthantering. Det arbetssätt dessa informanter har, har behövt omställas från 
deras föregående kontext i och med de tekniska artefakter som finns som både innehåller 
läkemedelsinformation och patientinformation. Informanterna lyfter fram att det som varit 
svårt att appropriera har varit systemet vilket samstämmer med det som varit det centrala i 
praktikperioderna som Alaraj et.al. (2018) betonar. Sturessons (2016, 2018) undersökningar av 
tandläkare och läkare med utländsk utbildning lyfter fram att det informanterna upplevt som 
de främsta skillnaderna har varit att lära sig systemet och rutiner som ingår i arbetet. 
Journalhantering är något av det som varit nytt för dessa informanter vilket i likhet med vår 
studie är något av det centrala att lära sig. På så sätt socialiseras farmaceuterna in i ett nytt 
system med såväl synliga som osynliga regler i arbetskontexten. Apotekarna i vår studie lyfter 
fram att den dokumentation som finns av alla patienter samt den dokumentering man behöver 
göra själv vid läkemedelshantering är både något som är en enorm styrka för att säkerställa rätt 
vård men också något som varit det svåraste att få in i sin arbetsrutin. Detta är ytterligare något 
som både i vår studie och andra studier visar att lärandet i en yrkesgrupp är situerat. 
Anledningen till att de resultat vår studie gett kan jämföras med Sturessons (2016, 2018) studier 
kan vara att alla studier behandlar kompletteringsutbildningar för vårdyrken, men kanske 
framför allt att de resultat som är lika är grundade i samma metod, semistrukturerade intervjuer 
med människor som gått dessa utbildningar. Ytterligare en likhet mellan studierna är att 
majoriteten har en akademisk utbildning från Mellanöstern, vilket gör att de kulturella likheter 
och skillnader man får syn på kan jämföras. 

 
Det informanterna har behövt appropriera är i enlighet med Saks och Gruman (2018) attityder, 
beteenden och sätt att tänka. Detta är det informanterna har lyft fram som osynlig kunskap som 
enbart kan läras i praktiken och därför svårt att i exempelvis en utbildning lära ut. Dock har 
inte informanterna upplevt det Alaraj et.al. (2018) lyfter fram om att praktikanter enbart 
behöver anpassa sig och formas in i en organisation, utan integreras, där två parter anpassas till 
varandra. Saks och Gruman (2018) menar den första tiden på en arbetsplats är avgörande för 
hur engagerad man är i sitt arbete och att det därför är viktigt att direkt engagera nyanställda. 
Detta stämmer dock inte överens med informanternas upplevelser av engagemang i arbetet då 
det för vissa av dem växte fram ett stort engagemang med tiden, där det från början fanns ett 
nästintill obefintligt engagemang för yrket. Saks och Gruman (2018) lyfter även att det måste 
finnas sätt att tillvarata en nyanställds engagemang på vilket informanterna till viss del 
bekräftar baserat på deras upplevelser. Genom att till exempel erbjuda informanterna ständig 
utveckling och nya ansvarsområden hålls motivationen uppe. Några av informanterna uppger 
dock att utvecklingen stannar upp efter en tid i arbetet och att det inte finns möjlighet till 
framsteg som farmaceut, vilket gör att engagemanget avtar. Detta kan bero på personliga 
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skillnader hos informanterna då de har olika bakgrund och olika mål med sina arbeten på ett 
apotek, samt på chefen och övrig personal i hur mycket de låter de nyanställda utvecklas i sitt 
arbete. Saks och Gruman (2018) har dock inte baserat sina studier på vårdyrken eller utländskt 
utbildade vilket försvårar appliceringen på vår studie då kulturella eller yrkesspecifika aspekter 
inte tas hänsyn till. 

 
Eftersom att kompletteringsutbildningen syftar till att lära studenterna Sverigespecifik kunskap 
överlappar den i låg grad den kunskap de redan besitter. Relevansen i innehållet i utbildningen 
bekräftas av det informanterna beskriver som skillnader i yrket mellan länderna. Flera av 
informanterna upplever dock att praktikperioden är för lång och att de hellre vill börja arbeta 
efter den första terminen. Detta kan förklaras bland annat av vilka meriter som urvalet till 
utbildningen baseras på. Urval baseras på en sammanvägd bedömning av den sökandes meriter 
såsom tidigare akademiska studier och yrkeserfarenhet, där exempelvis olika typer av praktik 
meriteras högt. Det som Alaraj et.al. (2018) lyfter fram som fokus under en praktikperiod, att 
lära sig språket, systemet och att knyta kontakter är redan gjort vid praktikerna flera gjort som 
apotekstekniker innan de påbörjade kompletteringsutbildningen. Att en informant vidare 
upplevt att den undervisning som gjorts om det svenska arbetslivet varit nedsättande gentemot 
deltagarna kan bero på att man i planeringen av utbildningen inte är väl informerad om 
utbildningsdeltagarnas bakgrund och erfarenhet. Till skillnad från läkare som gått en 
kompletteringsutbildning önskade sig informanterna i vår studie snarare en kortare 
praktikperiod (Sturesson, 2018). 

 
Ekelius (2011) och Kovács (2012) lyfter fram bristen på personal som finns inom vårdyrken 
och att processerna in på arbetsmarknaden är för långsamma. Dock har vi genom vår studie 
sett flera apotekare som inom en period på några år fått ledande positioner på ett apotek. Detta 
visar att de insatser som gjorts gällande apotekare de senaste åren lett till en snabb ingång på 
arbetsmarknaden för dessa människor. Informanterna lyfte fram att de haft en förhållandevis 
lätt väg in på arbetsmarknaden men att det inte finns lika förutsättningar för alla yrkesgrupper. 
En satsning på apotekare kan bero på den brist som finns på utbildade apotekare i Sverige, 
vilket främjar de utländska farmaceuternas väg in i arbetslivet, dock finns det ett antal andra 
yrkesgrupper som inte har lika möjligheter och där inte kompetenser tillvaratas på det sätt 
Regeringen (2018) uttrycker att det ska göra i Sverige idag. De insatser som görs möjliggör 
utbildning för en grupp människor. Detta är dock en liten grupp i förhållande till hur många 
utländskt utbildade farmaceuter utan svensk apotekarlegitimation som är bosatta i Sverige. 

 
Att man i Sverige idag utsätter människor för förtryck och diskriminering på grund av en 
människas ursprung är något som är värt att lyfta fram. Informanternas upplevelser av sådana 
exempel är många. Diskriminerande ord kommer främst från kunder som handlar på apoteket 
och informanterna uppger att sådana händelser sker minst en gång i veckan. Fokus dras på 
kundernas initiativ bort från farmaceutens faktiska kunskap om apotekaryrket och läkemedel 
till deras bakgrund och antal år man varit i Sverige. Apoteken har enligt informanterna 
utvecklats till en multikulturell plats med kunskaper och erfarenheter från kontexter världen 
över. Utan de apotekare som kommit till Sverige hade många apotek idag, främst på 
landsbygden, varit stängda och flera apotek hade drabbats av stor personalbrist. Genom den 
validering som görs och de kompletteringsutbildningsinsatser som genomförs borde man 
kunna gå från att fokusera på var en människa kommer från och för hur länge det var sedan 
man kom till Sverige, till att lyfta fram det yrket man har och den kompetens man besitter 
(Diedrich, 2017). Att en persons kompetens förväxlas med att vara nyanländ är en problematik 
som Malik och Manroop lyfter fram (2017), vilket stämmer överens med vad flera av 
informanterna upplevt. Att en av våra informanter upplever aggressivitet från en kund på grund 
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av informantens svenska uttal och försök på utnyttjande, gör att vi kan ifrågasätta synen man 
kan ha på de utländskt utbildade som bosatt sig i Sverige och är yrkesverksamma. 

 
Sammanfattningsvis har informanternas lärande på den svenska arbetsmarknaden kretsat kring 
saker som är kopplade till den yrkeskultur som råder i Sverige. Både när det gäller professionen 
och dess ställning samt hur man medierar de artefakter man på ett svenskt apotek 
tillhandahåller. Ur det här avseendet framkommer det tydligt att farmaceuternas lärande är 
situerat till specifika yrkeskulturer. Beroende på den förståelse man har för detta möjliggörs i 
större eller mindre grad en anpassad lärsituation. Därmed blir det viktigt att vara väl 
informerade om sina utbildningsdeltagares ursprungliga erfarenheter och situationer, genom 
bland annat utbildningsinnehållet, planering och undervisning för att främja ett hållbart och 
framgångsrikt inträde på arbetsmarknaden. 

 
6.1 Studiens begränsningar och framtida forskning 
Vår studie har syftat till att utveckla kunskap om farmaceuters upplevelser av lärande på den 
svenska arbetsmarknaden och vår urvalsgrupp har varit fyra personer som gått Uppsala 
universitets kompletteringsutbildning för att bli legitimerad apotekare. Håkansta (2018) lyfter 
fram att studier om arbetsmarknaden, mångfald och diskriminering är några av de ämnen som 
det har forskats minst på i Sverige. Denna studie har bidragit till ökad kunskap om farmaceuters 
upplevelser om dessa ämnen. Dock hade ytterligare intervjuer kunnat ge en bredare bild av 
upplevelser och observationer på informanternas arbetsplatser kunnat bidra med ytterligare 
aspekter man inte får syn på genom intervjuer. Trots denna studies kunskapsbidrag anser vi att 
det saknas flera studier kring samma ämne samt liknande frågor inom flera yrkesgrupper. 
Utöver det hade kvantitativa studier kunnat belysa andra sidor av detta ämne samt en större 
chans till generalisering, till exempel via enkäter som förmodligen hade nått ut till en större 
grupp människor. Denna studie syftar inte till en generalisering eller en förklaring av 
företeelser, utan snarare att belysa och utveckla kunskap om människors upplevelser vilket i 
sin tur kan leda till en förbättrad hantering av det som upplevts som problematiskt. 

 
Vidare har vår studie varit generell i det hänseendet att vi riktar uppmärksamheten mot alla de 
upplevelser informanterna berättat om och har genom det fått syn på problematik som finns. 
Framtida forskning skulle därför kunna rikta fokus mot den problematik som framkommit, till 
exempel kunders bemötande gentemot apotekare. Ett annat fokus skulle kunna vara chefers 
inställning till vinstdrivande apotek och på vilket sätt det eventuellt påverkar det arbetssätt man 
har och det sätt man behandlar kunder. Även en jämförelse mellan patientcentreringen mellan 
farmaceutyrket och övriga vårdyrken kan i framtiden studeras. 
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Bilaga 1 
 
 

 
Deltagande i examensarbete vid Uppsala Universitet 

 
Vi är två studenter som under höstterminen 2018 skriver C-uppsats inom ämnet Pedagogik med 
inriktning mot vuxna och arbetsliv. Uppsatsen kommer att behandla nyanländas integration i 
arbetslivet med särskild uppmärksamhet riktad mot lärandeprocesser och lärandemiljöer. Det 
här är ett centralt område då arbetsmarknaden är ett av de viktigaste instrumenten för att säkra 
integrationsfrågan, såväl för den enskilde individen som för samhället i stort. 

 
Uppsatsen kommer att bygga på kvalitativa intervjuer som kretsar kring informanternas 
upplevelse av lärande i arbetslivet. Intervjuerna beräknas ta 30-45 minuter och kommer att 
spelas in vid samtycke. 

 
Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och uppsatsen offentliggöras på Diva-portalen. 
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan innan uppsatsens 
publicering i början av VT 2019. 

 
Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter. 

Tack på förhand! 

 
Med vänliga hälsningar, 
Jasmine Cyvin, Jasmine.Cyvin.6473@student.uu.se 
Elin Gustavsson, Elin.Gustafsson.5379@student.uu.se 
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Bilaga 2 
 

 
Samtycke vid Skypeintervju 

 
Höstterminen 2018 skriver vi en C-uppsats inom ämnet Pedagogik med inriktning mot vuxna 
och arbetsliv. Uppsatsen behandlar frågor som rör farmaceuters upplevelser vid Uppsala 
Universitets kompletteringsutbildning för farmaceuter med utländsk bakgrund samt inträdet på 
arbetsmarknaden. 

 
Uppsatsen bygger på fem kvalitativa intervjuer som du är del av. Intervjun beräknas ta 30-45 
minuter och kommer att spelas in vid ditt samtycke. Materialet kommer enbart att användas i 
uppsatsens syfte. 

 
Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och uppsatsen offentliggöras på Diva-portalen. 
Det innebär att man inte kan identifiera dig, alltså kommer vi inte att skriva ut ditt namn eller 
var du jobbar men vi kommer bland annat skriva att du gått kompletteringsutbildningen och att 
du idag arbetar på ett apotek. 

 
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan, önskar du att göra 
detta behöver det göras innan 3 januari 2019. När uppsatsen publicerats kommer du att få ta 
del av den. 

 
Vid deltagande i Skypeintervjun och genom ett muntligt bekräftande vid intervjutillfället 
samtycker både respondent och intervjuare till detta. 

 
 
 
 

Tack för din medverkan, 
Jasmine Cyvin, Jasmine.Cyvin.6473@student.uu.se 
Elin Gustavsson, Elin.Gustafsson.5379@student.uu.se 
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Bilaga 3 
 

 
Samtycke vid intervju 

 
Höstterminen 2018 skriver vi en C-uppsats inom ämnet Pedagogik med inriktning mot vuxna 
och arbetsliv. Uppsatsen behandlar frågor som rör farmaceuters upplevelser vid Uppsala 
Universitets kompletteringsutbildning för farmaceuter med utländsk bakgrund samt inträdet på 
arbetsmarknaden. 

 
Uppsatsen bygger på fem kvalitativa intervjuer som du är del av. Intervjun beräknas ta 30-45 
minuter och kommer att spelas in vid ditt samtycke. Materialet kommer enbart att användas i 
uppsatsens syfte. 

 
Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och uppsatsen offentliggöras på Diva-portalen. 
Det innebär att man inte kan identifiera dig, alltså kommer vi inte att skriva ut ditt namn eller 
var du jobbar men vi kommer bland annat skriva att du gått kompletteringsutbildningen och att 
du idag arbetar på ett apotek. 

 
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan, önskar du att göra 
detta behöver det göras innan 3 januari 2019. När uppsatsen publicerats kommer du att få ta 
del av den. 

 
Genom undertecknande av detta samtyckesbrev godkänns det som skrivits ovan. 

 
 
 
 
 

Respondent Elin Gustavsson Jasmine Cyvin 
 
Med vänliga hälsningar, 
Jasmine Cyvin, Jasmine.Cyvin.6473@student.uu.se 
Elin Gustavsson, Elin.Gustafsson.5379@student.uu.se 
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Bilaga 4 
Intervjuguide 

 
Introduktionsfrågor 

- Var kommer du ifrån? 
- Vill du berätta lite kort om din utbildnings/yrkesbakgrund från…? 
- Hur länge har du varit i Sverige? 
- Vad tänker du om det svenska samhället? Skillnader från…? 
- sociala regler? 
- Har du gått någon kurs eller utbildning utöver kompletteringsutbildningen sedan du kom till 

Sverige? 
- Där du jobbar nu, är det ditt första jobb i Sverige? 
- samma praktikplats som arbetsplats? 
- Vilken roll har du på ditt arbete? 

 
Kompletteringsutbildningen 

- Hur kom du i kontakt med kompletteringsutbildningen? 
- Vad lärde du dig på utbildningen? 
- Sökte du svensk legitimation direkt efter, så du kunde börja arbeta? 

 
Arbetslivet 

- Hur var den första tiden när du började jobba? 
- introduktion, uppgifter, upplärning 
- var det en bestämd upplärningstid? 
- var det bara du eller var ni flera som började arbeta på arbetsplatsen samtidigt? 

 
- Är det annorlunda att jobba på ett apotek här än det var i….? 
- hur förstod du hur det var här? 
- har du behövt tänka på något annat i din yrkesroll här? 

 
- Hur är stämningen på din arbetsplats? 
- är ni öppna med varandra? 
- känner du dig som en del av arbetsgruppen? 

 
- Är det något som har varit utmanande? 
- har något varit svårt? 

 
Avslutande frågor 

- Är du glad att du tog dig igenom kompletteringsutbildningen för att komma dit du är nu? 
- Få använda det du kan, dina kompetenser både från din ordinarie utb. och från kompl.utb.? 
- Har du något att tillägga? 
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Bilaga 5 
Intervju med Koordinatorn för kompletteringsutbildningen 

 
Inledande frågor 

- hur är det med dig? 
- din bakgrund - hur hamnade du här? 
- hur arbetar du - hur ser en arbetsdag ut för dig? 

 
Kompletteringsutbildningen 

- berätta kort om vad utbildningen är - hur är den uppbyggd, vilka delar finns med? 
- hur startade utbildningen? Varför startade den för bara ett år sen? 
- är det hård konkurrens för att komma in på utbildningen? vilka kommer in/vilka 

hamnar utanför? 
- var kommer främst deltagarna från? 
- hur är samarbetet med övriga inkluderade aktörer? 
- finns det några några utmaningar i ditt arbete med utbildningen och i så fall vilka? 

 
Deltagarnas upplevelser 

- hur upplevs deltagarnas engagemang till utbildningen? 
- en del av utbildningen är ju praktik - vet du om några utmaningar farmaceuterna som 

har gått utbildningen stött på när de praktiserat i arbetslivet? 
 
Avslutande frågor 

- har det gjorts några utvärderingar kring utbildningen? Om ja, vad har de gett för 
resultat? Om nej, varför inte? 

- hur kommer utbildningen se ut framöver? Kommer det att ske några förändringar? 


