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SAMMANFATTNING 

Apotekssektorn omreglerades 2009 och Apoteket AB miste genom detta ensamrätten till att 

sälja läkemedel. En ny konkurrens har för Apoteket AB bidragit till en förändrad situation 

som inneburit att nya krav ställts både på företaget och på dess personal. 

Denna studie syftar till att undersöka Apoteket ABs verksamhet, efter omregleringen av 

apotekssektorn, med fokus på företagets personalstyrning. Undersökningen riktar sig mot hur 

företaget vill att deras anställda ska arbeta för att attrahera och behålla kunder. Vidare har 

ändamålet varit att ta reda på företagets tillvägagångsätt för att implementera detta arbetssätt i 

verksamheten, samt att ta reda på hur de kontrollerar att det nya arbetssättet bibehålls. För att 

undersöka detta har datamaterial från sju intervjuer, tre av Apoteket ABs årsredovisningar 

samt tjugo rekryteringsannonser analyserats. 

Studiens teoretiska utgångspunkt är Hochschilds (1983) teori om emotional labor, vilken 

handlar om hur serviceinriktade organisationer använder sig av medarbetares känslor och 

emotioner som en resurs. Resultatet i studien visar att Apoteket AB har för avsikt att 

implementera ett mer kundorienterat arbetssätt, där användningen av emotional labor skulle 

kunna antas bli alltmer aktuell. Dock tyder delar av datamaterialet på att implementeringen av 

detta arbetssätt inte har etablerats hos samtliga apotek. 

Nyckelord: personalstyrning, emotional labor, servicearbete, omreglering 
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The customer is always right? 
A qualitative study of personnel management at Apoteket AB 

 

ABSTRACT 

In 2009, the pharmacy sector was re-regulated and through that, Apoteket AB lost their 

monopoly to sell medicine. The new competition has contributed to a changed situation for 

Apoteket AB, which has led to new requirements on the company and their employees. 

This study aims to examine the organization of Apoteket AB, after the re-regulation of the 

pharmacy sector, focusing on the personnel management of the company. The study 

concentrates on how the company wants their employees to work to attract and keep 

customers. The purpose has also been to investigate the company’s approach to implementing 

this way of working in the organization, and to explore how they control that it is maintained. 

To examine this, data from seven interviews, three of Apoteket ABs annual reports and 

twenty recruitment ads have been analyzed. 

The theoretical base of this study is Hochschilds (1983) theory of emotional labor, which 

encompasses how service oriented organizations make use of employees’ feelings and 

emotions as a resource. The result of the study shows that Apoteket AB intends to implement 

a more customer oriented approach, where the use of emotional labor could be expected to 

become more relevant. However, parts of the data suggest that the implementation of this way 

of working has not fully been established at all of the pharmacies. 

Keywords: personnel management, emotional labor, service work, re-regulation 
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1 INLEDNING 
Följande kapitel inleds med en presentation av det problemområde som väckt intresset för 

denna studie. Därefter redogörs för studiens syfte och dess frågeställningar. Avslutningsvis 

ges en beskrivning av uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Under de senaste årtiondena har många sektorer i Sverige genomgått omregleringar genom att 

man har öppnat dem för konkurrens och de tidigare befintliga monopolen har avskaffats. 

Exempel på sektorer som omreglerats är el-, järnvägs- och apotekssektorn, och anledningarna 

till att man väljer att avskaffa monopolen sägs vara en önskan att bland annat sänka priserna 

och öka produktionen. (Regeringen, 2009, s. 60) 

Dyner och Larsen skriver i en artikel om avreglering av monopol inom elektricitetssektorn att 

ett företag som innehar monopol inom sin sektor befinner sig i en relativt säker miljö, bland 

annat eftersom priserna kan hållas stabila och man lättare kan förutspå efterfrågan på sina 

produkter (2001, s. 1146). Vidare skriver de att en avreglering av monopolet, där en tidigare 

icke-existerande konkurrens uppkommer, gör att dessa företag måste bli mer flexibla då de 

måste anpassa sig till en ständigt föränderlig miljö. Detta gör att de även måste förändra sina 

organisationsstrukturer och planera på ett annat sätt, då de nu är tvungna att förhålla sig till 

faktorer såsom kundernas nya valmöjligheter och skapandet av ett starkt varumärke (Dyner & 

Larsen, 2001, s. 1153). 

Den 19 februari 2009 lämnade Sveriges regering in en proposition till riksdagen om en 

omreglering av apotekssektorn. I denna proposition föreslogs att Apoteket AB skulle förlora 

sin ensamrätt att sälja läkemedel, och att monopolet därmed skulle upphävas vilket gör det 

möjligt för privata aktörer att söka tillstånd hos Läkemedelsverket för att få bedriva 

apoteksverksamhet (Regeringen, 2009, s. 1). Apotekssektorn omreglerades den 1 juli 2009, 

och det blev därmed möjligt för andra aktörer än Apoteket AB att bedriva 

läkemedelsförsäljning (DN, 9/1, 2010). I och med denna omreglering har alltså Apoteket AB 

fått en konkurrens som de tidigare inte haft. 

Dyner och Larsens argument att företag som förlorar sina monopol måste genomgå en 

förändring för att anpassa sig efter nya villkor, är något som har gjort oss intresserade av att 

undersöka hur Apoteket AB har förhållit sig till sin monopolförlust. Apoteket ABs VD skriver 

i företagets årsredovisning för 2010 att omregleringen har lett till vissa förändringar för 

företaget (2011). Vidare nämner hon bland annat att både omsättningen och rörelseresultatet 

för Apoteket AB har minskat jämfört med året innan, vilket menas vara en konsekvens av att 

många av företagets apotek såldes i början av 2010. Hon uttrycker även att då Apoteket AB 

nu verkar inom en marknad med hård konkurrens har en stor utmaning blivit att verka för att 

vara det bästa valet för kunden. Under slutet av 2010 öppnades en del nya apotek och det 

investerades i reklamkampanjer (Apoteket AB, 2011, s. 4-5). Vid en granskning av Apoteket 

ABs årsredovisning för 2011, tycks denna betoning på ökat kundfokus ha fortsatt att vara 

aktuell. Apoteket ABs VD skriver här att företagets övergripande utmaning kommande år är 

att genom en förvaltning av kundernas förtroende samt en utveckling av lösningar och 
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erbjudanden få kunderna att välja dem, vare sig det gäller rådgivning, tjänster eller produkter 

(Apoteket AB, 2012, s. 5). 

Att Apoteket AB i och med omregleringen av apotekssektorn tycks ha utvecklat sin 

organisation mot ett än mer kundinriktat arbete än tidigare, är något som väckt vårt intresse 

för att undersöka hur detta påverkar sättet att leda personalen mot de nya krav som företaget 

ställts inför. Omregleringen av apotekssektorn har ställt nya krav på företaget på grund av 

konkurrens från nya aktörer på marknaden och nya kundrelationer, då kunderna nu har flera 

apotek att välja bland. Detta torde leda till att det är nödvändigt att ställa nya krav på 

personalen, vilket i sin tur skulle påverka formen för personalstyrning hos Apoteket AB. Vårt 

antagande är därför att det nu är nödvändigt för Apoteket AB att utveckla sin personalstyrning 

efter de nya förutsättningar som råder på apoteksmarknaden. Därmed intresserar det oss att 

även undersöka vilka olika typer av personalstyrning som används inom organisationer, hur 

dessa tillämpas samt inom vilka sammanhang de är användbara. 

Intresset att studera personal inom organisationer är inget nytt och forskningen på området 

utvecklas fortlöpande i takt med samhällets utveckling. McGregor (1960) utvecklade redan 

för 50 år sedan två teorier (X och Y) om att människor inom organisationer antingen ses som 

lata och ovilliga att arbeta (teori X), eller som ambitiösa varelser som får tillfredsställelse 

genom arbetet som en helt naturlig del av livet (teori Y). Hans arbete fokuserade på hur man, 

genom att kontrollera människans beteende, kan bli en framgångsrik organisation. Drygt 40 år 

senare skriver Ulrich och Brockbank (2007) om Värdeskapande HR, där man diskuterar vilka 

delar av HR-arbetet som idag är viktiga för att HR-funktionen ska kunna bidra i strävan att 

uppnå organisationsmålen. Det ökade intresset i personalen som en organisatorisk resurs har 

lett till att personalstyrning inom organisationer blivit ett populärt område att studera, vilket 

gör att studierna inom området är många.  

Alvesson och Willmott tar upp en intressant form av personalstyrning i sin diskussion om 

regleringen av identiteter som en variant av organisatorisk kontroll. De skriver att en form av 

styrning inom organisationer är att forma medarbetarnas identiteter som just medarbetare för 

det specifika företaget, att betona att det finns ett ”Vi”. Detta formande av identiteter menas 

vara användbart då det skapar engagemang och lojalitet hos medarbetarna, och är dessutom 

något som aktivt måste framkallas och inte kan tas för givet inom organisationen (Alvesson & 

Willmott, 2002, s. 622-623). Skapandet av en gemenskap inom den specifika organisationen 

skulle alltså kunna vara ett möjligt redskap för styrning av personalen. En annan form av 

styrning inom organisationer är ”concertive control” som diskuteras av Barker (1993). Här 

hänvisas till Tompkins och Cheney som menar att denna form av kontroll uppkommer genom 

att medarbetare tillsammans i grupper utvecklar sina egna styrmedel, då de utifrån vissa 

kärnvärderingar gemensamt kommer överens om lämpliga beteenden inom gruppen (Barker, 

1993, s. 411). I detta fall ser man därmed inom organisationen till att personalen själva 

kontrollerar varandra. Hochschild (1983) resonerar om användningen av emotionell styrning 

inom organisationer, då begreppet ”emotional labor” redogörs för. Detta emotionella arbete 

förekommer ofta inom serviceyrken och syftar till förmågan att kunna samordna sitt sinne och 

sina känslor, samt att ibland även undertrycka det man egentligen känner, för att visa upp ett 

lämpligt yttre mot exempelvis kunder (Hochschild, 1983, s. 6-7). Denna form av styrning 
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finner vi särskilt intressant i förhållande till vårt studieobjekt Apoteket AB. Att få personalen 

att anamma emotional labor på detta sätt, antar vi kan ha blivit en allt viktigare del i Apoteket 

ABs dagliga verksamhet, då kundfokuset nu ser ut att vara större än tidigare. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Detta arbete syftar till att undersöka Apoteket ABs verksamhet med fokus på 

personalstyrning. Anledningen till intresset för personalstyrning inom just Apoteket AB är, 

som tidigare nämnts, den förändring som verksamheten genomgått de senaste åren i och med 

omregleringen av apotekssektorn. Utifrån detta syfte har vi funnit det intressant att arbeta 

vidare med följande frågeställningar: 

 Hur vill Apoteket AB att deras anställda ska arbeta för att attrahera och behålla 

kunder? 

 Hur går Apoteket AB tillväga för att implementera detta i verksamheten? 

 Hur kontrollerar Apoteket AB att detta arbetssätt bibehålls? 

1.3 Uppsatsens disposition 
I det inledande kapitlet redogjordes för bakgrunden till studien, varpå studiens syfte och 

frågeställningar presenterades. Nästkommande kapitel redovisar tidigare forskning om ämnet 

och efterföljs av kapitel 3, i vilket studiens teoretiska utgångspunkt introduceras. I kapitel 4 

redogörs för det metodologiska tillvägagångsättet som använts i undersökningen. Kapitel 5 

presenterar studiens empiriska resultat följt av en analys av detta resultat med anknytning till 

teorin. Avslutningsvis ges i kapitel 6 en summering av resultatet samt en diskussion av detta i 

relation till tidigare forskning som redogjorts för. Det avslutande kapitlet innehåller även 

uppsatsens slutsatser och förslag på fortsatt forskning om ämnet. 
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2 TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel sammanfattas ett urval av den tidigare forskning vi finner intressant i 

förhållande till studiens syfte. Inledningsvis redogörs för två studier som presenterar olika 

former av personalstyrning, vilka vi valt ifrån ett relativt brett urval. Vidare följer tre studier 

som inriktar sig på servicearbete och hanteringen av medarbetares känslor inom 

organisationen. Avslutningsvis presenteras två studier som undersökt apoteksverksamheten. 

För att hitta relevanta studier började vi med att gå igenom texter om personalstyrning som vi 

vid en tidigare kurs vid Uppsala Universitet fått ta del av. Därefter sökte vi i Uppsala 

universitetsbiblioteks databas efter studier om personalstyrning. Vi valde att söka på sökordet 

”organizational control”, vilket gav oss både ett stort urval av studier och en bred referensram 

som innefattade olika former av organisatorisk kontroll. Den forskning om personalstyrning 

som nedan redogörs för valdes i första hand ut för att ge olika exempel på hur forskning om 

personalstyrning inom organisationer tidigare har genomförts. Dessa har gett oss kunskap om 

hur man inom företag med hjälp av olika metoder, både direkt och indirekt, kan styra sin 

personal. 

Då vi säkerställt vilket område vi ville fokusera på fann vi det relevant att även undersöka 

studier som behandlade servicearbete, eftersom vi själva är intresserade av vilken roll 

servicearbetet har fått för Apoteket AB sedan de utsatts för konkurrens. Vidare fanns även ett 

intresse att få en inblick i hur studier om just apoteksverksamhet tidigare har genomförts. För 

att finna studier med dessa två inriktningar tog vi hjälp av vår handledare, som upplyste oss 

om de tre arbeten vilka redogörs för sist i detta kapitel. 

2.1 Dickson - Participation 
En studie om organisatorisk kontroll har gjorts av Dickson (1981), i vilken olika former av 

”participation” inom organisationer undersöks, samt hur dessa kan användas i kontrollsyfte. 

Man menar här att participation, vilket vi valt att översätta till deltagande, kan bidra till en 

decentralisering av beslutsfattandet i och med att delaktiga medarbetare får en chans till ökat 

inflytande inom organisationen (Dickson, 1981, s. 159-160). Dickson nämner dock att detta 

deltagande också kan ses som en form av styrning. Detta genom att ett ökat deltagande för 

medarbetare ofta leder till ökad produktivitet och effektivitet inom organisationen, vilket kan 

ses som effekter av en förbättrad kontroll från ledningen (Dickson, 1981, s. 161). Deltagande 

menas här vara en del av strukturen i organisationer och man undersöker i denna studie hur 

graden av deltagande påverkar, och eventuellt samverkar med, andra delar av 

organisationsstrukturen när det gäller tillämpningen av kontroll inom organisationen 

(Dickson, 1981, s. 163). Dickson delar upp begreppet participation i två delar, representative 

respektive process participation, vilka betyder ungefär representantskap respektive egen 

närvaro. Det förra syftar här till då individen deltar indirekt genom en representant som för 

dennes talan, och det senare till att individen själv direkt deltar i beslutsfattandet (Dickson, 

1981, s. 164). 

I Dicksons studie slumpades 45 organisationer från tillverkningssektorn i Skottland fram, 

varav 31 valde att delta i undersökningen. Företagen arbetade med tillverkning av alltifrån 
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matvaror till elektronisk utrustning. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av 

djupintervjuer med fackliga förtroendemän samt med chefer på olika nivåer inom företagen 

(Dickson, 1981, s. 165-166). Studien visade bland annat att representantskap är vanligare i 

formaliserade organisationer eftersom denna form av deltagande kräver strukturerade regler 

som begränsar representantens auktoritet. Tillämpningen av egen närvaro var däremot inte 

relaterat till hur formaliserad en organisation var, men hade istället ett negativt samband till 

hur självstyrande en organisation var (Dickson, 1981, s. 169). Egen närvaro tenderade alltså 

att vara mindre förekommande i organisationer som präglades av en hög grad av 

självstyrande. Sammanfattningsvis skriver Dickson att representantskap och egen närvaro, 

som former för medarbetares deltagande på arbetsplatsen, enbart kommer att fungera i de fall 

då graden av inflytande från de anställda är begränsad (1981, s. 172). 

2.2 Barker - Concertive control 
En studie i något nyare tappning har gjorts av Barker (1993), där han undersöker utvecklingen 

av en organisations styrningssystem till följd av att dess ledningsformer förändras från en 

hierarkisk och byråkratisk styrning till självstyrande medarbetargrupper. Barker utgår från en 

diskussion om Edwards tre kontrollstrategier inom organisationer, vilka benämns ”enkel”, 

”teknisk” respektive ”byråkratisk” kontroll. Enligt denna modell har den tekniska respektive 

den byråkratiska formen av kontroll vuxit fram genom diverse anpassningar, för att motverka 

de nackdelar som funnits med tidigare former av kontroll. Barker för detta resonemang vidare 

mot Webers argument om byråkratisk kontroll och den ”järnbur” byråkratin ger upphov till. 

Byråkrati menas här leda till att fokus läggs enbart på att följa rationella regler, vilket 

försvårar för organisationen att anpassa sig till förändringar i omgivningen. Barker hänvisar 

sedan till Tompkins & Cheney, då han tar upp ”concertive control” som en fjärde 

kontrollstrategi i organisationssammanhang. I enlighet med denna strategi förflyttas 

kontrollen från chefer och ledare till medarbetarna, som genom samarbete utvecklar sina egna 

kontrollmetoder. Genom concertive control uppnås således en organisatorisk kontroll, i och 

med att medarbetarna kontrollerar varandra via de normer och värderingar (grundade i 

exempelvis företagets värdegrunder) som de själva har satt upp. (Barker, 1993, s. 409-412). 

I Barkers studie om självstyrande team, använder han sig av en etnografisk metod genom att 

genomföra deltagande observationer på ett tillverkningsföretag som nyligen infört 

självstyrande team som en ny arbetsform i företaget. Han samlar även in data med hjälp av 

djupintervjuer, genom samtal med nyckelinformanter samt via olika former av dokumenterad 

information såsom reklamblad och nyhetsbrev (Barker, 1993, s. 418). Barker menar att 

resultatet från denna studie stämmer överens med vad andra forskningsrapporter antytt om 

concertive control, nämligen att denna form av kontroll: ”…is more powerful and has greater 

ability to control than the bureaucratic system it replaces” (Barker, 1993, s. 433). 

Anledningen till detta sägs vara att gruppmedlemmarna själva skapar detta styrningssystem 

genom ett samförstånd om de delade värderingar och normer som satts upp, vilket gör att 

denna styrningsform manifesterar sig hos de anställda på ett mindre uppenbart sätt än vid 

byråkratisk kontroll, då de i detta fall lyder sina ”egna” regler och inte har någon chef som 

säger åt dem vad de ska göra (Barker, 1993, s. 433-434). 
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2.3 Martin et al. - Bounded emotionality 
Martin et al. (1998) har genomfört en studie som undersöker hur man inom organisationer 

förhåller sig till medarbetarnas känslor. Studien undersöker ett feministiskt förhållningssätt till 

hur man uttrycker känslor inom organisationer. Här diskuteras begreppet ”bounded 

emotionality” som en alternativ form av känslostyrning inom organisationer. Denna metod 

uppmuntrar uttryckandet av känslor i arbetet för att främja gemenskap och det personliga 

välbefinnandet på arbetsplatsen (Martin et al., 1998, s. 429). Man betonar här vikten av att 

tillåta ett bredare urval av känslouttryck än vad som vanligen accepteras i traditionella 

organisationer, samtidigt som man bör vara varsam och skydda relationerna mellan varandra. 

Denna form av känslohantering syftar alltså snarare till att se till individernas bästa, än till 

organisationens effektivitet eller produktionsmål (Martin et al., 1998, s. 436-437). 

Organisationen som studerades var The Body Shop International, ett multinationellt 

vinstdrivande företag inom kosmetikabranschen. Datainsamlingen pågick under nästan ett år 

genom observationer, informella konversationer och deltagande observationer. Strukturerade 

djupintervjuer genomfördes även med 57 anställda från olika delar av företaget (Martin et al., 

1998, s. 439, 441). Data samlades också in genom arkiverat material såsom tidningsartiklar, 

pressmeddelanden och olika publikationer om företaget, och man deltog dessutom vid 

föreläsningar och seminarium hos The Body Shop International (Martin et al., 1998, s. 444, 

446). 

Martin et al. skriver att även om bounded emotionality som hantering av känslor förekom hos 

företaget, fanns samtidigt tecken på att emotional labor (som kommer att diskuteras genom 

Hochschild nedan) också existerade i verksamheten. Detta i och med att känslostyrning även 

visade sig användas för instrumentella ändamål, exempelvis då butiksbiträden uppmanades att 

dölja olika former av känslor som skulle kunna påverka försäljningen negativt (Martin et al., 

1998, s. 450). Vidare nämns även att användandet av emotional labor var mest uppenbart i 

marknadsavdelningen eftersom medarbetare där förväntades uppträda avslappnat och gladlynt 

(Martin et al., 1998, s. 461). I och med att marknadsavdelningens normer därmed skiljer sig 

något från andra delar av företaget, görs här en hänvisning till Barker (1993) som vi diskuterat 

ovan, då man betonar hur formella regler och metoder kan ersätta utvecklade självstyrande 

normer och förfaranden. 

Studien som genomförts av Martin et al. visar att bounded emotionality används frekvent 

inom The Body Shop International genom exempelvis personliga och intima diskussioner 

mellan medarbetare, känslor som uppkommer spontant i arbetet samt en respekt för olika 

värderingar (1998, s. 459). Något som också upptäcktes var att det finns något motsägelsefullt 

i implementeringen av bounded emotionality. Att tillämpa bounded emotionality innebär 

nämligen att man bland annat ska respektera att det finns individer med andra värderingar än 

en själv, samtidigt som de individer som helst inte uttrycker sina känslor öppet bland andra, 

uppmuntras att göra det. Detta skapar alltså ett slags tvång till konformitet (Martin et al., 

1998, s. 460). I och med detta fanns det inom företaget både de som var positiva och de som 

var negativa till denna form av känslostyrning. Enligt Martin et al. uppskattade de flesta inom 

The Body Shop International möjligheten att få uttrycka sina känslor och vara sig själva då de 

arbetar. Samtidigt fanns det även de som hellre såg en skarpare uppdelning mellan arbete och 
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privatliv, och därmed inte alls värdesatte bounded emotionality på samma sätt (Martin et al., 

1998, s. 462). 

Avslutningsvis nämner Martin et al. vissa hinder som försvårade den fortsatta 

implementeringen av bounded emotionality för The Body Shop International. Till att börja 

med gjorde den ökade storleken på organisationen att medarbetare fick svårare att lära känna 

varandra, arbetsbördan blev tyngre och företaget fick svårare att hitta lämpliga medarbetare 

att anställa. Ökningen av den hårda konkurrensen på marknaden var en annan faktor som 

hotade företagets kultur. Organisationen hade dock två fördelar som antagligen varit 

bidragande faktorer till att man ändå hittills kunnat upprätthålla bounded emotionality som en 

del av personalhanteringen. Den ena var den stora andelen kvinnor som arbetade för företaget 

och den andra det starka ideologiska engagemanget som fanns för att sträva efter att göra 

affärer på ett annorlunda sätt. (Martin et al., 1998, s. 463-464) 

2.4 Hochschild - Emotional labor 
Hochschild (1983) har genomfört en studie som bland annat granskar hur individer upplever 

och hanterar emotioner inom organisationer. I studien tas begreppet ”emotional labor” upp, 

vilket kan beskrivas som ett sätt att skapa ett uttryck eller en känsla som är rätt för stunden, 

genom att hantera och eventuellt hålla tillbaka de känslor man egentligen känner (Hochschild, 

1983, s. 6-7). Detta menas vara något som ofta används i serviceyrken då ett lämpligt yttre bör 

visas upp för att kunden ska känna att den får bra service. 

Hochschild nämner inledningsvis Marx tankar om den uppoffring en människa gör i samband 

med att hon genom sitt arbete blir ett ”redskap” för organisationen (1983, s. 3). Hon redogör 

här även kort för Marx historia om en sjuårig pojke som på 1800-talet arbetade i en 

tapetfabrik, 16 timmar i sträck, dagligen. Hochschild skriver att, på samma sätt som Marx och 

andra har berättat historier om fabriksarbetare, vill hon med denna studie berätta 

flygvärdinnans historia (1983, s.17). Vidare skriver hon att hon i sin studie försöker ta reda på 

bland annat vad emotionellt arbete är, vad emotioner egentligen är samt vilka för- och 

nackdelar som finns med att hantera dessa emotioner. För att besvara dessa frågeställningar 

tar hon hjälp av tre olika diskurser som innefattar arbete, uttryck respektive emotioner 

(Hochschild, 1983, s. 9). 

Hochschild startade datainsamlingen till sin studie med att skicka ut 261 enkäter till studenter 

vid Berkeley, ett universitet i Kalifornien. Vidare valde Hochschild att studera flygvärdinnor 

som arbetade på Delta Airlines. Att Hochschild valde att studera just Delta Airlines var bland 

annat på grund av att höga krav ställdes på personalen, att de hade en god servicekvalitet och 

att Deltas personal ansågs vara en mindre krävande personalgrupp. Hochschild samlade in 

data från Delta Airlines på många olika sätt, bland annat genom att närvara vid interna 

utbildningar, att tala med nya och erfarna flygvärdinnor vid grundutbildningar samt att 

genomföra deltagande observationer vid upplärning av ny personal. Hon intervjuade även 20 

tjänstemän, höll en gruppintervju med sju handledare och intervjuade personal som arbetade 

med marknadsföring. (Hochschild, 1983, s. 12-15) 
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För att göra ytterligare kompletteringar till sin studie observerade Hochschild 

anställningsintervjuer på Pan American Airways och var även närvarande när kandidaterna 

efteråt diskuterades. Hon valde att studera personal som arbetade i San Fransisco-området 

genom att djupintervjua 30 flygvärdinnor/-värdar, observera en självsäkerhetskurs och 

intervjua fem fackliga representanter och en sexterapeut. (Hochschild, 1983, s. 15-16) 

Hochschild konstaterar att emotional labor är en viktig prestation, både i vardagslivet och i 

arbetet, då livet består av så många möten och utbyten med obekanta (1983, s. 186-187). När 

det gäller arbetet nämner hon dock vilka negativa konsekvenser detta kan få för de anställda. 

Hon redogör här för tre scenarion som kan inträffa hos de som utövar emotional labor i sina 

arbeten, samt vilka följder dessa medför (Hochschild, 1983, s. 187-189). Det första är då 

medarbetaren identifierar sig alltför entusiastiskt med arbetet, då man inte överhuvudtaget 

kliver in i någon roll i sitt arbete. Man erbjuder helhjärtat sin personliga service, vilket i 

slutändan kan leda till utbrändhet. Den andra sortens medarbetare separerar istället helt på den 

person hon är i sitt arbete och den hon är på fritiden. Genom detta skyddar hon sig själv till 

viss del från att bli utbränd, men får dock ofta dåligt samvete över att känna sig falsk, som en 

skådespelare i sitt arbete. Till sist finns även de fall där den anställde varken agerar i sitt 

arbete och heller inte skuldbelägger sig själv för detta. Risken med att inte kliva in i denna 

serviceinriktade roll, är att arbetet istället utförs dåligt. Hochschild beskriver den väsentliga 

svårigheten i samtliga av dessa tre fall på följande sätt: ”…how to adjust one’s self to the role 

in a way that allows some flow of self into the role but minimizes the stress the role puts on 

the self” (1983, s. 188). 

2.5 Abiala - Säljande samspel 
Kristina Abiala (2000) har genomfört en studie om det privata servicearbetet, där syftet bland 

annat är att få en förståelse för servicemötet mellan människor och vad som sker i detta möte. 

Vidare uttrycker författaren även ett intresse för att undersöka hur servicearbetare ser på sina 

arbeten och hur de identifierar sig med yrkesrollen (Abiala, 2000, s. 5). Abiala diskuterar 

kring begreppet ”känsloarbete” som hon menar är något som ofta nämns som utmärkande för 

serviceanställdas hållning gentemot kunderna. Känsloarbete beskrivs här som ett agerande 

som innefattar individers känslor, men som även kan ses som en användbar egenskap inom 

organisationer (Abiala, 2000, s. 26). I detta sammanhang resonerar Abiala kring Hochshilds 

(1983) arbete, som diskuterats ovan, vilket här benämns som en ytterst betydelsefull studie i 

diskussionen om betydelsen av känslor i servicearbetet.  

Datamaterialet i studien består av 14 kvalitativa intervjuer, 235 analyserade annonser, 871 

enkäter och en observations- och intervjustudie som inriktades mot rekrytering och 

utbildning. Datainsamlingen inleddes med de kvalitativa intervjuerna, vilka var ostrukturerade 

till formen och varade cirka en timme vardera (Abiala, 2000, s. 32, 35). Annonserna som 

analyserades bestod av rekryteringsannonser hämtade från olika tidningar och urvalet gjordes 

här genom att välja ut de annonser som berörde personliga egenskaper (Abiala, 2000, s. 37). 

Analysen av dessa annonser kopplades samman med den observations- och intervjustudie som 

också genomfördes i studien. Tanken med detta var att arbetsgivarna under intervjuerna skulle 

ge en djupare och mer utvecklad bild av vad som önskas av de anställda (Abiala, 2000, s. 38). 
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Enkätundersökningen genomfördes med anledning att undersöka om det finns några generella 

tendenser i den kvalitativa undersökningen som genomförts, och enkätformuläret 

formulerades därmed med utgångspunkt i resultaten av den tidigare intervjuundersökningen 

(Abiala, 2000, s. 38-39). Urvalet till enkätundersökningen gjordes med kriteriet att 

informanterna skulle antas ha direktkontakt med kunder i sitt dagliga arbete. Exempel på de 

områden som valdes ut är detaljhandel, restauranger, frisör- och skönhetssalonger samt 

begravningsbyråer (Abiala, 2000, s. 40-41). 

Abiala kommer i sin undersökning bland annat fram till att det är, som hon uttrycker det, 

typiska ”människoorienterade” personer som söker sig till just serviceyrken. Vidare skriver 

hon här att dessa individer ofta ser lönen som mindre viktig än själva arbetet med människor 

och umgänget med arbetskamrater (Abiala, 2000, s. 161). Abiala utvecklar i sitt arbete även 

en typologi för att åskådliggöra de skillnader som finns mellan olika typer av serviceyrken. 

De yrkestyper hon här resonerar om delas upp i fyra grupper som benämns Arbete först, 

Rutinförsäljning, Övertalningsförsäljning respektive Personlig service (Abiala, 2000, s. 164-

165). Arbete först innefattar yrken med stabila anställningsförhållanden där samspel och 

agerande i servicerollen inte är lika viktigt som den faktiska skickligheten i varuhanterandet. 

Rutinförsäljning handlar om de yrken där de anställda ofta har lång erfarenhet hos sin 

arbetsgivare, men också något sämre anställningsförhållanden. Här finns en tämligen tydlig 

försäljningssituation som går ut på att de anställda är där för att ta betalt av kunderna, inte för 

att konversera med dem. Övertalningsförsäljning går snarare ut på att just samtala för 

försäljningens skull, och de anställda har i detta fall ganska goda anställningsförhållanden. 

Den sista yrkestypen Abiala redogör för är Personlig service, vilket innefattar yrken där 

individens personlighet och utseende betonas. Här genomförs ett rollspel mellan den anställda 

och kunden, vilket ofta kan påverka de anställda negativt genom att det konstanta mötet med 

människor leder till en slags social överansträngning. 

2.6 Malmstig - Arbetets organisering i vardagen 
”Arbetets organisering i vardagen” är en rapport från den större studien ”Yrkesroller och 

arbetsfördelning på apotek” som genomförts av Erik Malmstig (2001). I denna rapport 

beskrivs hur Apoteket ABs verksamhet var uppbyggd innan den senaste omregleringen av 

apotekssektorn, då alla apotek alltså var statligt ägda (Malmstig, 2001, s. 8). Malmstig 

redogör för de olika yrkesgruppernas roller som fanns inom Apoteket AB, vilket vid 

publiceringen av studien bland annat innefattade receptarier, apotekstekniker, apotekare, 

apoteksassistenter och apoteksstäderskor (2001, s. 17). De arbetsuppgifter de anställda utförde 

var till stor del sammankopplade med vilken yrkeskategori de tillhörde och skillnaderna 

mellan uppgifterna uppenbarade sig exempelvis genom vem som svarade i telefon, vem som 

besvarade kundfrågor samt vem som hade hand om varuhanteringen (Malmstig, 2001, s. 18). 

I rapporten redogör Malmstig för olika faktorer som styr arbetet på apoteken. Kundernas 

krav styr bland annat vilka produkter som tas hem, vilka tider bemanningen ska vara som 

störst och hur en dialog mellan kunder och personal kan utformas. Malmstig menar att 

de rutiner och traditioner Apoteket AB har är byggstenar i organisationskulturen vilka 

ständigt utvecklar företaget till sin helhet. Det har även bildats skilda organisationskulturer på 
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lokal nivå då vissa apotek arbetar något olika med exempelvis företagsidentifikation och 

värderingar. Vidare skriver Malmstig att lagar och regler både internt och från myndigheter 

har en stor inverkan på hur apotekens arbete och organisering ser ut. (2001, s. 21-23) 

Studien finansierades av Apoteket AB och genomfördes mellan januari och oktober 2001 

(Malmstig, 2001, s. 8). I undersökningen använde sig Malmstig av en kvalitativ metod där 

både deltagande observationer och intervjuer genomfördes. Hos de totalt 11 apoteken som 

studerades genomfördes observationer genom en så kallad skuggningsmetod där forskaren 

bevakar en anställd för att studera hur denne utför sitt arbete (Malmstig, 2001, s. 11). Bland 

cirka 80 arbetstagare utfördes totalt 57 intervjuer inom olika typer av yrkeskategorier 

(Malmstig, 2001, s. 13). 

Innan den senaste omregleringen av apotekssektorn var det enligt Malmstig till synes inte 

någon större skillnad på apoteken i Sverige. Den gröna apoteksskylten och personalens 

enhetliga klädsel bestående av vita rockar utgav en trygghet till kunderna då de visste vad som 

väntades när de steg in på ett apotek (Malmstig, 2001, s. 7). Trots att alla apotek bestod av 

samma apotekskedja påvisades dock, i Malmstigs undersökning, relativt stora skillnader 

mellan de olika apoteken. Han menar att omgivning och miljö utgör stor påverkan på hur 

apotekens kundmöten och verksamhetens organisering går till (Malmstig, 2001, s. 69). Ett 

exempel på när kundmöten kunde skilja sig åt, visade sig vara vid egenvårdsförsäljning vid 

stora respektive små apotek. Vid stora apotek sågs detta ofta som betungande för de anställda 

då mötena i sig kändes ensidiga och otillfredsställande. Vid ett litet apotek visade det sig att 

denna uppgift inte alls var problematisk och att de kunde, på andra sätt än på stora apotek, 

kombinera egenvårdsförsäljningen med receptförsäljning och därmed få mer varierande 

möten (Malmstig, 2001, s. 61). Andra delar som påvisade skillnader hos de olika apoteken var 

gällande vilken värdering som sattes på kompetensen hos de olika yrkesgrupperna. Det visade 

sig även finnas olikheter i hur viktig gränsdragningarna mellan yrkesgrupperna var 

(Malmstig, 2001, s. 70). Den till synes enhetliga apotekskedjan som under denna tid ägdes 

helt av den svenska staten, visade alltså på fler lokala skillnader beträffande arbetet och dess 

organisering än man kanske kunde tro. 

2.7 Malmstig - Mera stat och mera profession? 
Malmstig (2004) har även skrivit en artikel som behandlar en undersökning om utvecklingen 

av det svenska apoteksväsendet under den senare halvan av 1900-talet. Här diskuteras 

relationen mellan staten, läkarprofessionen och den farmaceutiska professionen i förhållande 

till förstatligandet av apoteksverksamheten. Malmstig frågar sig bland annat vad 

förstatligandet innebar för den farmaceutiska professionens autonomi och även vad detta i sin 

tur skulle komma att innebära för läkarnas roll i förhållande till apoteken (2004, s. 5). 

Det datamaterial som har samlats in utgörs av både intervjuer och av sekundärlitteratur om 

Sveriges apoteksväsendes historia. Intervjuerna genomfördes med nyckelpersoner inom 

apoteksbranschen och med apoteksanställda som antingen har arbetat på apotek mellan 40- 

och 60-talet eller som arbetade på apotek då studien genomfördes, det vill säga på 2000-talet. 

(Malmstig, 2004, s. 7) 



16 
 

Malmstig beskriver att det, under den tiden apoteken verkade på en privat marknad, fanns en 

rollfördelning mellan läkare och apoteksarbetare, vilken karaktäriserades av att läkarna till 

synes kunde styra apotekarprofessionen i och med den respekt som fanns gentemot läkare från 

farmaceuternas sida. När det gäller apotekskunderna nämner Malmstig att det, i intervjuer 

med de som arbetat på apotek under denna tid, understryks att säljande inte betraktades som 

något fint, och att de som handlade på apoteken snarare sågs som patienter än kunder. Vidare 

skriver Malmstig att det enligt en informant inte var ovanligt att kunder rekommenderades att 

handla på andra affärer om varan de önskade var billigare där. En annan intressant detalj som 

här redogörs för, är att det under denna tid på ett apotek inte ansågs passande att vara trevlig i 

sitt bemötande, då detta uppfattades som oseriöst. (Malmstig, 2004, s. 14-15) 

När apoteksväsendet förstatligades 1971, och de tidigare privatägda apoteken till största del 

kom att ägas av den svenska staten, minskade läkarprofessionens inflytande över den 

farmaceutiska professionen. Under 80-talet blev det även mer vanligt att tala om kunder 

istället för patienter som besökte apoteken, och anställda skickades för första gången på 

säljkurser (Malmstig, 2004, s. 18-19). Ytterligare en skillnad som växte fram i och med 

förstatligandet var att apoteksverksamheten nu drevs mot bland annat ökade rationaliseringar, 

större vinstkrav och, som tidigare nämnts, ett behov av just säljutbildningar. Betoningen på 

olika företagsekonomiska delar av verksamheten gjorde nu att ny kompetens i form av 

ekonomer och personalvetare behövdes på centrala nivåer inom apoteksverksamheten, något 

som tidigare varit otänkbart då apotekare var den enda yrkesgruppen som ansågs lämplig på 

ledande befattningar (Malmstig, 2004, s. 24). 

Sammanfattningsvis skriver Malmstig att apotekförstatligandets innebörd för den 

farmaceutiska professionens relation till läkarkåren är något tvetydig. Statens inblandning 

skulle kunna anses ha bidragit till ökade möjligheter för, och en förstärkning av, 

farmaceutprofessionen, samtidigt som det också har bidragit till ett omformande av denna 

profession (Malmstig, 2004, s. 26). I och med detta konstaterar Malmstig att mer stat faktiskt 

inte har inneburit mindre profession, utan snarare en större självständighet för farmaceuter i 

och med den minskade läkardominansen inom apoteksområdet. Han nämner även att en 

eventuell återprivatisering av apotekssektorn, enligt de apotekschefer som intervjuats, är 

tvunget att även medföra en ökning av detaljregleringen av det arbete som utförs (Malmstig, 

2004, s. 29). 

2.8 Sammanfattning av tidigare forskning 
Den tidigare forskning som redogjorts för i detta kapitel behandlar inledningsvis Dickson 

(1981) och Barker (1993), vilka båda diskuterar personalstyrning med fokus på olika former 

av medarbetares självstyrande. Dessa studier fann vi intressanta då de gav oss exempel på 

möjliga sätt för en organisation att styra sin personal på. Vidare redogjordes för två studier av 

Martin et al. (1998) och Hochschild (1983), vilka även de behandlar personalstyrning, dock 

med en skarpare inriktning på kundservice och olika sätt att hantera och använda sig av 

medarbetares känslor. Dessa valdes ut för att ge en mer specifik inriktning mot det område vi 

finner intressant att undersöka, i förhållande till Apoteket ABs situation. Efter dessa två 

studier följde en presentation av Abialas (2000) studie om det privata servicearbetet och hur 
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servicearbetare identifierar sig med sin yrkesroll. Intresset för denna studie grundade sig i just 

servicearbetet och dess konsekvenser, vilka vi antar fått en förändrad roll för Apoteket AB 

sedan omregleringen av apotekssektorn. Avslutningsvis redovisades två arbeten av Malmstig 

(2001, 2004), som båda behandlade apoteksverksamheten ur ett mer eller mindre historiskt 

perspektiv, vilka gav oss en viss insikt i hur man tidigare har genomfört studier om detta 

område. Vidare väckte dessa arbeten även ett intresse i förhållande till vår kommande studie 

om Apoteket AB, då de beskrev apoteksverksamheten både under den tid då marknaden var 

privat respektive då hela verksamheten var statligt ägd. Malmstig (2004) beskriver bland 

annat de förändringar som förstatligandet av apoteksväsendet gav upphov till, vilket gör att vi 

finner det än mer intressant att undersöka vad som hänt inom verksamheten sedan 

apotekssektorn återigen omreglerats. 
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3 TEORI 
I följande kapitel redogörs för den teoretiska utgångspunkt som använts i studien. Kapitlet 

inleds med en beskrivning av vald teori. Därefter ges en sammanfattning av studiens 

problemområde i samband med att relevansen av att använda just denna teori i studien 

förklaras. Avslutningsvis tydliggörs hur teorin kan kopplas till studiens frågeställningar. 

3.1 Emotional labor 
I denna studie används Hochschilds (1983) teori om emotional labor som teoretisk 

utgångspunkt. Teorin om emotional labor härstammar från Hochschilds tidigare nämnda 

studie av flygbolag och handlar om hur serviceinriktade organisationer använder sig av 

medarbetares känslor och emotioner som en resurs inom organisationen. De anställdas 

känslouttryck i kundmötet anpassas enligt denna teori för att skapa den rätta sinnesstämningen 

hos kunderna och därmed främja organisationens lönsamhet. Hochschild beskriver emotional 

labor enligt följande: 

This labor requires one to induce or suppress feeling in order to sustain the 

outward countenance that produces the proper state of mind in others[…] 

(1983, s. 7). 

Emotional labor kan alltså ses som en form av skådespeleri från medarbetarna å 

organisationens vägnar. Hochschild menar att alla människor ibland använder sig av någon 

form av skådespeleri. Hon delar upp detta skådespel i två olika typer av agerande: surface 

acting respektive deep acting (Hochschild, 1983, s. 35). Med surface acting menas ett försök 

att förändra sitt yttre genom att agera som om man känner på ett visst sätt (Hochschild, 1983, 

s. 37). Denna uttryckta känsla har alltså inget att göra med hur man egentligen känner 

inombords, utan är enbart ett redskap för att framkalla en viss känsla hos sin motpart. Deep 

acting innebär istället att individen även anpassar sina inre känslor till det man avser visa utåt, 

så att agerandet stämmer överens med hur man faktiskt känner (Hochschild, 1983, s. 35). 

Detta kan genomföras antingen genom att man direkt uppmanar till känslan, eller genom att 

man indirekt använder sig av en upptränad fantasi om den (Hochschild, 1983, s. 38). Ett 

effektfullt sätt att få medarbetare att anamma deep acting, menar Hochschild vara att använda 

sig av någon med auktoritet inom företaget som demonstrerar lämpliga sätt att både känna och 

agera på. Att få sådana förslag från någon som arbetar på en högre nivå inom företaget än 

man själv gör, kan nämligen ofta uppfattas som order istället för tips (Hochschild, 1983, s. 

52). 

Hochschild skriver att båda dessa typer av agerande, i ett affärsmässigt sammanhang, leder till 

att individens uttryck och känslor får egenskaperna av en tillgång, vilken används av 

organisationer för att tjäna pengar (1983, s. 55). Emotional labor kan således ses som en 

organisatorisk resurs på samma sätt som exempelvis den fysiska arbetskraft eller den upplärda 

yrkeskompetens en medarbetare innehar. 

Hochschild beskriver det som att en organisation har “...a toe and a heel” (1983, s. 137), och 

att dessa delar har olika funktioner för företaget. I och med att ett företag ofta har en funktion 
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som arbetar med service gentemot kunder och en annan som har som uppgift att se till att 

denna service blir betald för, kommer emotional labor uttryckas på olika sätt. En medarbetare 

som arbetar med kundservice förväntas uppträda vänligt och sympatiskt mot kunderna, medan 

någon som ansvarar för företagets inkomster bör ge ett mer bestämt uttryck och anta en något 

skeptisk inställning mot den som är skyldig företaget pengar (Hochschild, 1983, s. 137-138). 

Således handlar emotional labor alltså inte enbart om att uttrycka vänlighet och sympati, utan 

snarare om att anpassa känslouttrycken efter vad som är lämpligt i den specifika situationen. 

Hochschild beskriver olika tillvägagångssätt för ett företag att implementera emotional labor i 

verksamheten. Som exempel nämner hon från sin studie att en flygvärdinna, redan innan 

anställningsintervjun, får ta del av en broschyr där det bland annat beskrivs att man under 

intervjun bör ha ett lojalt ansiktsuttryck, ett vänligt leende samt att ögonkontakt bör användas 

väl avvägt. Vidare beskrivs även att många företag inleder rekryteringsprocessen med att 

granska olika delar av rekrytens utseende, för att därefter bjuda in till en gruppintervju där 

dennes sociala förmågor undersöks för att ta reda på huruvida individen tycks vara 

kvalificerad som medarbetare för just detta företag. (Hochschild, 1983, s. 96) 

Hochschild skriver även att praktiken hos ett flygbolag i studien utformades för att förbereda 

praktikanterna på arbetet som komma skall, och för att forma dem till lämpliga medarbetare 

för det specifika företaget. Företaget tycks exempelvis ha valt ut praktikanter bland annat efter 

deras förmåga att agera väl utan att visa den bakomliggande ansträngningen till agerandet. 

Vidare såg man under upplärningsperioden till att praktikanterna accepterade de krav som 

skulle komma att ställas på dem, samt att de var medvetna om att de lätt kunde ersättas av 

andra ivriga sökanden. (Hochschild, 1983, s. 98-99) 

För att säkerställa medarbetarnas förmågor att använda sig av emotional labor på ett lämpligt 

sätt, utbildas, enligt Hochschild, även de anställda i hur man hanterar känslor, stress samt 

otrevliga passagerare. Exempelvis nämns att man under utbildningarna framhäver att 

problemet med ilska inte är grunden till ilskan, utan snarare hur man hanterar ilskan. Vidare 

ges under utbildningarna olika förslag på strategier för att ta sig an den vrede som ibland 

uppkommer i arbetet. (Hochschild, 1983, s. 113-114) 

Inom de organisationer där emotional labor är en nödvändig del av verksamheten är det, efter 

en lyckad implementering av arbetssättet, även viktigt att kunna kontrollera att detta 

emotionella arbete utförs på ett korrekt sätt. Hochschild menar att företag därför ibland 

använder sig av olika metoder för att försäkra sig om detta (1983, s. 149). Dessa metoder kan 

exempelvis gå ut på att kunderna får ta del av kriterier som beskriver vilket bemötande de kan 

förvänta sig av personalen, samt att de ombeds rapportera de fall där dessa kriterier inte 

uppnåtts. Kundenkäter och andra former av kundundersökningar kan således tänkas vara ett 

tillvägagångssätt för att försäkra sig om att personalen använder sig av emotional labor i sitt 

dagliga arbete. 

Hochschild skriver även att man inom de olika flygbolagen bygger en sorts kontroll på 

flygvärdinnornas rädsla för negativ återkoppling från ledningsnivå. Flygvärdinnorna är 

medvetna om att deras möjliga felsteg kan uppmärksammas av passagerare, vilket kan leda 
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till ett skriftligt klagomål till ledningen som sedan återkopplas till de anställda. Denna form av 

kontroll menar Hochschild vara av indirekt form, då själva övervakningen sker genom 

flygvärdinnornas föreställning om att få kritik från ledningen. Flera av de flygbolag som 

Hochschild studerat använder sig även av en mer formell metod där passagerarna två gånger 

per år får fylla i kundenkäter där flygvärdinnornas beteende rangordnas. Dessa enkäter 

skickas därefter till varje enskild anställd så att de kan ta del av kundernas åsikter och genom 

detta få en bild av hur de presterat. På detta sätt kan ledningen kontrollera att emotional labor 

används på rätt sätt. (Hochschild, 1983, s. 117-118) De kan närmare bestämt kontrollera att de 

anställda lyckas ”[…] to induce or suppress feeling in order to sustain the outward 

countenance that produces the proper state of mind in others […]” (Hochschild, 1983, s. 7). 

3.2 Motivering till vald teori 
Teorin om emotional labor är välanvänd inom forskningsområdet om personalstyrning och vi 

tänker oss att detta emotionella arbete tydligast visar sig inom servicebranschen då, för att 

använda sig av Hochschilds ord, en kund inte vill möta en sur servitris eller en otrevlig 

banktjänsteman (1983, s. 9). På en marknad som präglas av hård konkurrens för att vinna 

kundernas förtroende och uppskattning, förefaller det därmed troligt att emotional labor är ett 

helt nödvändigt inslag i serviceföretagens dagliga verksamhet. Då avregleringen av 

apoteksmonopolet har bidragit till en ny konkurrenssituation för Apoteket AB, skapas även en 

ny relation mellan företaget och dess potentiella kunder. Apotekskunderna har nu en 

möjlighet att välja att gå till andra apotek än Apoteket AB. Detta faktum torde även påverka 

personalens förhållande till kunderna och därmed leda till att högre krav ställs på de 

butiksanställda i mötet med kunden, än vad som tidigare gjorts. Ett ökat krav på personalen 

inverkar givetvis på det sättet ett företag styr sin personal på. Vårt antagande är att 

personalstyrningen hos Apoteket AB i och med detta har fått ett ökat fokus på relationen 

mellan personal och kund. Av denna anledning finner vi teorin om emotional labor intressant 

och relevant för just vår undersökning om Apoteket ABs personalstyrning. 

Som nämnts tidigare menar Hochschild att individens uttryck och känslor, i ett affärsmässigt 

sammanhang, får egenskaperna av en tillgång som används av organisationer för att tjäna 

pengar (1983, s. 55). Med den nya konkurrensen Apoteket AB ställts inför i och med 

omregleringen av apotekssektorn, och deras behov av att nu arbeta för att få kunderna att välja 

dem, ställer vi oss frågan om denna typ av tillgång är något som företaget idag försöker arbeta 

fram och ta tillvara på. I detta grundar sig studiens första frågeställning: Hur vill Apoteket AB 

att deras anställda ska arbeta för att attrahera och behålla kunder? Vidare beskriver 

Hochschild i sin studie vissa strategier vid exempelvis rekrytering och utbildning som 

serviceföretag använder sig av, för att säkerställa implementeringen av emotional labor som 

en del i verksamheten (1983, s. 96, 99, 113-114). Detta ligger som grund för studiens andra 

frågeställning: Hur går Apoteket AB tillväga för att implementera detta (nya arbetssätt) i 

verksamheten? Att man, som Hochschild uttrycker det, inom organisationer dessutom ibland 

använder sig av olika metoder för att försäkra sig om att det emotionella arbetet utförs på ett 

korrekt sätt (1983, s. 149), är något som gett upphov till studiens tredje frågeställning: Hur 

kontrollerar Apoteket AB att detta arbetssätt bibehålls? 
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4 METOD 
I detta kapitel redogörs för studiens metodologiska tillvägagångssätt. Inledningsvis 

presenteras datainsamlingen och därmed det material som undersökningen bygger på. 

Därefter beskrivs analysen av datamaterialet och de informanter som deltagit i studien. 

Avslutningsvis redogörs för de etiska överväganden som varit aktuella under arbetets gång. 

4.1 Datainsamling och urval 
I denna studie har vi använt oss av datamaterial från olika källor, närmare bestämt offentliga 

dokument och sju kvalitativa intervjuer. De offentliga dokument vi har använt oss av är för 

det första Apoteket ABs årsredovisningar för åren 2010, 2011 och 2012. För det andra har vi 

också analyserat ett urval av de rekryteringsannonser som fanns tillgängliga på företagets 

hemsida under april 2013 (Apoteket AB, 2013b). Apoteket ABs årsredovisningar fann vi 

användbara i vår studie då de gav en del information om omregleringen som skett och vilka 

konsekvenser detta har haft för företaget. Här redogörs även bland annat för företagets mål, 

deras strategier och deras kärnvärden (Apoteket AB, 2011, 2012, 2013a). Denna information 

gav oss en inblick i hur Apoteket AB själva beskriver åren efter omregleringen, samt 

övergripande beskrivningar om hur de styr sin verksamhet i stort. Rekryteringsannonserna 

fann vi intressanta att studera då de bidrog med att ge oss en antydan till vilka egenskaper 

Apoteket AB söker hos framtida medarbetare. Genom dessa fick vi en förståelse för den 

betoning som företaget idag lägger på social kompetens och kundservice hos personalen, 

något vi finner intressant i förhållande till vår teori i denna studie. 

Vid planeringen av våra intervjuer bestämde vi oss för att vi skulle använda oss av det Aspers 

kallar för semistrukturerade intervjuer (2011, s. 143). Detta innebär att vi på förhand skapade 

en intervjuguide med ett antal konkreta frågor, men lämnade även under intervjuerna 

utrymme för följdfrågor utifrån de svar som informanten gav. Anledningen till att vi valde 

denna form av intervjuer var att vi hade ett antal fokusområden vi var intresserade av att 

undersöka, men inte tillräckligt mycket bakgrundsinformation för att utforma uteslutande 

frågor som helt säkert täckte dessa områden. Vi ville således ha viss kontroll över vilka 

ämnen som berördes i intervjuerna, samtidigt som vi bedömde att vi på detta sätt skulle få 

fram mer information än vid användning av exempelvis strukturerade intervjuer. 

Strukturerade intervjuer innebär nämligen att man använder sig av specifika fasta frågor som 

respondenten svarar direkt på, vilket gör det svårt att få förståelse för exempelvis hur 

respondenterna tänker och vad som är viktigt för dem (Aspers, 2011, s. 143). Bruket av denna 

intervjuform skulle därmed kunna leda till att vi gick miste om, utifrån respondenternas 

perspektiv, intressanta aspekter av våra fokusområden under intervjuerna, vilket gjorde att vi 

inte ansåg strukturerade intervjuer vara lämpliga i vår studie. 

För att finna lämpliga informanter till våra intervjuer använde vi oss av ett strategiskt urval 

(Trost, 2010, s. 138). Detta innebar i vårt fall att vi hade ett antal kriterier för vilka slags 

personer vi ansåg vara lämpliga informationsgivare i förhållande till studiens syfte. Som 

första informant önskade vi någon inom företaget som var väl insatt i vad som hänt med 

Apoteket ABs verksamhet sedan omregleringen av apotekssektorn. Vidare såg vi det även 

fördelaktigt om personen arbetade med, eller hade en del insikt i, företagets personalfrågor. 
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Anledningen till att vi utgick ifrån dessa kriterier inför vår första intervju, var att vi ville få 

grundläggande information om hur omregleringen av apotekssektorn har påverkat Apoteket 

ABs verksamhet och därmed dess personal. Vi började med att via telefon kontakta Apoteket 

ABs huvudkontor för att ta reda på till vem vi skulle vända oss för att göra en 

intervjuförfrågan. Vid detta telefonsamtal informerade vi om vår studie och dess syfte, varpå 

vi uppgav att vårt önskemål var att intervjua någon som uppfyllde ovan nämnda kriterier. Från 

huvudkontoret hänvisades vi därefter vidare till en HR-strateg, som även hon arbetade på 

Apoteket ABs huvudkontor. 

Vår intervjuförfrågan till denne HR-strateg skedde via ett kortare telefonsamtal där vi 

presenterade oss själva, vår studie och dess syfte. Genom detta telefonsamtal fick vi veta att 

personen var positivt inställd till att delta i en intervju och var tillgänglig två dagar senare via 

telefon. Enligt överenskommelse med intervjupersonen hölls intervjun via telefon och 

spelades in. Intervjun hölls med stöd i vår tidigare utformade intervjuguide, se bilaga 1, och 

varade i cirka 45 minuter. Intervjun transkriberades omedelbart efter att den slutförts, medan 

minnet av den fortfarande var färskt. Anledningen till detta var att vi omgående efter vår 

första intervju hade för avsikt att formulera en ny intervjuguide till kommande intervjuer. 

Med utgångspunkt i denna intervju formulerades sedan frågor till en intervjuguide som var 

mer anpassad till de informanter vi hade för avsikt att intervjua härnäst, nämligen personer 

som har direktkontakt med kunder i sitt dagliga arbete (se bilaga 2). 

Att vi i nästa steg ville intervjua medarbetare hos Apoteket AB som dagligen har 

direktkontakt med kunder, grundar sig i en önskan om att få kunskap om hur de själva 

beskriver sitt arbete hos Apoteket AB när det gäller exempelvis relationen till kunderna och 

till företaget. För att finna lämpliga informanter till dessa intervjuer kontaktade vi samtliga av 

Apoteket ABs fyra butiker i Uppsalaområdet via telefon. Anledningen till att vi till en början 

begränsade oss till just Uppsalaområdet var främst för att det var lättillgängligt geografiskt 

sett. Vid telefonkontakten med dessa apotek presenterade vi oss, vår studie och dess syfte. 

Därefter uppgav vi vårt önskemål att intervjua personer inom Apoteket AB som hade 

direktkontakt med kunder i sina dagliga arbeten. Två av de fyra apoteken avböjde 

intervjuförfrågan, då de inte ansåg sig ha tid till detta, ett apotek tackade ja direkt medan det 

sista dröjde något med sitt svar. Det apotek som tackade ja direkt till att medverka hade två 

anställda som lät sig intervjuas. Dessa två intervjuer hölls en morgon i ett avskilt rum på de 

anställdas arbetsplats. Intervjuerna varade sammanlagt i cirka en timme och spelades, enligt 

överenskommelse med intervjupersonerna, in på mobiltelefoner. Intervjuerna transkriberades 

sedan samma kväll och de utskrivna intervjuerna lästes därefter igenom.  

I väntan på svar från det fjärde apoteket i Uppsala kontaktades Apoteket ABs kundservice via 

mail, med en förfrågan om kontaktuppgifter till sju apotek i centrala Stockholm. Vidare 

utvidgades även sökandet efter informanter genom att vi undersökte huruvida det fanns 

personer inom vår bekantskapskrets som hade kontakter inom Apoteket AB. Grunden till att 

vi valde att bredda vårt sökområde var att vi befarade att vi inte skulle få tillräckligt med 

datamaterial från de förfrågade apoteken i Uppsala. 
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Genom en bekant fick vi kontaktuppgifter till en person som arbetar hos Apoteket AB i en 

närliggande stad, som enligt uppgifter kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Efter en 

intervjuförfrågan via telefon till denna person, bestämdes att en telefonintervju skulle hållas 

nästkommande vardagskväll. Intervjun spelades enligt överenskommelse med informanten in 

på mobiltelefon och varade i cirka 20 minuter. Såsom vid de tidigare intervjuerna 

transkriberades denna intervju direkt efter genomförandet och lästes därefter igenom. 

Ovannämnda informant gav oss dessutom kontaktuppgifter till två andra apoteksmedarbetare 

som kunde tänka sig att ställa upp på intervju. Även dessa personer förfrågades, en och en, via 

telefon och det avtalades att båda intervjuerna skulle hållas dagen efter. De två intervjuerna 

hölls via telefon vid två olika tillfällen nästkommande dag och varade sammanlagt i omkring 

45 minuter. Transkriberingen av de båda intervjuerna skedde direkt efter genomförandet av 

dem. 

Efter dessa två intervjuer fick vi, via mail, kontakt med en person som arbetar på ett apotek i 

Lund. Denna person var positivt inställd till att delta i studien och uppgav sig vara tillgänglig 

för en intervju per telefon några dagar senare. Intervjun varade cirka 20 minuter och 

transkriberades direkt efter genomförandet. 

Då återkoppling från både Apoteket ABs kundservice och det fjärde förfrågade apoteket i 

Uppsala dröjde, fanns det vid denna tidpunkt dessvärre inte tid att, inom tidsramen för denna 

studie, genomföra fler intervjuer. Kontaktpersonerna för dessa förfrågningar kontaktades 

därmed för detta besked, varpå våra intervjuförfrågningar till dem återtogs. 

4.2 Analys 

4.2.1 Årsredovisningar 

Det första material som analyserades var Apoteket ABs årsredovisningar för åren 2010, 2011 

samt 2012. Anledningen till att dessa analyserades först var att det kändes nödvändigt att ta 

del av information om Apoteket ABs verksamhet innan intervjuprocessen inleddes. De tre 

årsredovisningarna omfattade cirka 100 sidor vardera och behandlade exempelvis företagets 

hållbarhetsarbete, finansiell information om företaget samt väsentliga händelser som inträffat 

det gånga året. Årsredovisningarna lästes först igenom övergripande för att få en överblick 

över vilken slags information som företaget valt att redovisa. Därefter valdes specifika delar 

ut som bedömdes vara av intresse i förhållande till denna studies syfte, vilka analyserades mer 

noggrant. De delar som valdes ut var de som direkt eller indirekt behandlade information om 

Apoteket ABs personal, kundrelationer, styrning av verksamheten samt omregleringen och de 

konsekvenser detta medfört för företaget. Av intresse var således exempelvis avsnitten ”VD 

har ordet”, ”Förvaltningsberättelse” samt ”Konsumentmarknaden”. Denna inledande 

dataanalys av årsrapporterna gav därmed intressant information om verksamheten, vilken 

sammanställdes och bidrog sedan till utformningen av de teman som användes vid den första 

intervjun. 
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4.2.2 Rekryteringsannonser 

De rekryteringsannonser från Apoteket ABs hemsida som analyserades valdes slumpvis ut 

under ett par veckor i april 2013. Totalt 20 annonser valdes ut, vilka bestod av cirka en sida 

text vardera. De tjänster som utlystes i annonserna var bland annat apotekschef, farmaceutisk 

rådgivare samt egenvårdsrådgivare. Anledningen till att 20 annonser ansågs vara ett lämpligt 

antal var att rekryteringsannonserna, beroende på vilken tjänst som utlystes, tenderade att vara 

relativt lika varandra beträffande vad som skrevs i dem. 20 annonser visade sig ge tillräckligt 

varierande datamaterial, samtidigt som en analys av fler annonser inte bedömdes ge någon 

ytterligare datainformation till studien. 

Vid analysen av rekryteringannonserna användes marginalmetoden som analysverktyg. 

Marginalmetoden innebär att man utgår ifrån ett kodschema där en särskild färg representerar 

en viss kod och att materialet, i form av utskrivna papper, därefter kodas med hjälp av detta 

kodschema (Aspers, 2011, s. 185). Således lästes rekryteringsannonserna först igenom för att 

få en grundläggande översikt över vad som ingick i dem, varpå texterna lästes om styckesvis 

och jämfördes med de utformade koderna. Fokus låg här på att undersöka vad Apoteket AB 

söker hos eventuella framtida medarbetare, samt hur detta uttrycks i annonserna. De koder 

som användes var företagsinformation, information om tjänsten, kundinriktning, försäljning, 

formell kompetens samt personliga egenskaper. Koderna bidrog till att få en översikt över 

vilka specifika egenskaper hos potentiella medarbetare som ofta återkom i annonserna och 

därmed kan antas ha särskild betydelse för vad Apoteket AB både värdesätter, och kanske 

också kräver, hos sina medarbetare. 

4.2.3 Intervjuer 

Samtliga intervjuer transkriberades, som tidigare nämnts, snarast möjligt efter det att de var 

genomförda. Även vid analysen av intervjuerna användes marginalmetoden som 

analysverktyg. Då de transkriberade intervjuerna gav ett betydligt mer varierande datamaterial 

än rekryteringsannonserna, behövdes ett mer omfattande kodningsschema vid denna analys 

(se bilaga 3). De koder som analysen utgick ifrån var nära sammankopplade med de teman 

som använts i intervjuguiderna (se bilaga 1 och 2). Således lades fokus på vad som sades om 

omregleringen, om personalen samt om kunderna. Tanken med användningen av just denna 

analysmetod var att undersöka hur intervjupersonerna själva uttryckte sig om dessa områden 

samt vilka likheter respektive skillnader som fanns mellan de olika intervjumaterialen. Vid 

redovisningen av citat i resultatkapitlet har visst talspråk uteslutits från transkriberingen, detta 

för att förstärka anonymiteten hos informanterna. 

4.3 Informanter 
Intervjuperson 1: Arbetar som HR-strateg på Apoteket ABs huvudkontor. Har arbetat hos 

Apoteket AB i 10 år med olika befattningar. 

Intervjuperson 2: Arbetar som receptarie på ett apotek i Uppsalaområdet. Har arbetat hos 

Apoteket AB i fem år med samma befattning, dock på olika apotek. 
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Intervjuperson 3: Arbetar som apotekschef på ett apotek i Uppsalaområdet. Har arbetat hos 

Apoteket AB i över ett år. 

Intervjuperson 4: Arbetar som receptarie på ett apotek utanför Uppsala. Har arbetat hos 

Apoteket AB till och från i cirka 15 år. Har under den tiden även arbetat för andra 

apotekskedjor. 

Intervjuperson 5: Arbetar som receptarie på ett apotek utanför Uppsala. Har arbetat hos 

Apoteket AB i över två år. 

Intervjuperson 6: Arbetar som receptarie på ett apotek utanför Uppsala. Har arbetat hos 

Apoteket AB i 40 år. 

Intervjuperson 7: Arbetar som apotekare på ett apotek i Lund. Har arbetat hos Apoteket AB i 

över två år. 

4.4 Etiska överväganden 
Större delen av de etiska överväganden som reflekterats kring inför denna studie grundas i de 

diskussioner Trost för om exempelvis informerat samtycke, konfidentialitet samt citering 

(2010, s. 124-129). Således fick informanterna, till att börja med, redan innan intervjuerna ta 

del av en kortare beskrivning av studien som skickats till dem via mail. Denna information 

tydliggjordes också muntligt innan intervjuerna, där informanterna även informerades om att 

deltagandet var frivilligt och att de, om de så önskade, kunde välja att inte besvara alla frågor. 

Det faktum att intervjuerna spelades in gjorde det även nödvändigt att, innan intervjuerna, 

inhämta samtycke om detta från de som skulle intervjuas. Samtliga informanter, utom 

Apoteket ABs HR-strateg, utlovades anonymitet i uppsatsen. Anledningen till att företagets 

HR-strateg inte utlovades anonymitet är att Apoteket AB endast har en anställd med denna 

befattning. Vi ansåg det relevant att redogöra för dennes befattning för att kunna förklara 

varför vi valt att låta denna intervju stå som grund för de andra samt varför den första 

intervjuguiden därmed utformats annorlunda än den andra. Givetvis inhämtades samtycke 

även om detta, från vår första informant innan intervjun genomfördes. 

De citat som använts i denna uppsats har, som tidigare nämnts, omformulerats till skriftspråk 

för att informanterna ska känna trygghet i att de ej kan pekas ut på grund av personliga 

talesätt. Dessutom är användningen av ordagranna citat inte av intresse för denna studies 

syfte. Eftersom den valda teorin i studien gör att mötet mellan anställd och kund är ett 

fokusområde i undersökningen, fanns ett intresse för att även göra deltagande observationer. 

Denna metod valdes efter övervägande bort då kundens införskaffning av vissa läkemedel kan 

vara ett känsligt ämne. Vidare antog vi även att datamaterialet skulle kunna bli en aning 

kluvet vid användningen av fler typer av datamaterial än vad som redan använts. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 
I följande kapitel redogörs för det empiriska material som framkommit i studien. Kapitlet är 

strukturerat utifrån undersökningens tre frågeställningar, där samtliga tre typer av insamlat 

datamaterial tolkas. Således ges utdrag ur årsrapporter, rekryteringsannonser samt citat från 

intervjuer som anses vara av intresse för studiens syfte. Samtliga tre avsnitt avslutas med en 

sammanfattning av det som presenterats. Avslutningsvis i kapitlet analyseras det empiriska 

resultatet i förhållande till studiens teoretiska utgångspunkt. 

5.1 Hur vill Apoteket AB att deras anställda ska arbeta för att 

attrahera och behålla kunder? 
Att omregleringen av apotekssektorn medförde stora förändringar för Apoteket AB och 

organiseringen av deras verksamhet, var inget oväntat. Företaget befinner sig nu på en 

marknad som präglas av hård konkurrens, där behovet av att arbeta aktivt för att attrahera och 

behålla kunder är ett faktum. Frågan vi i och med detta ställer oss är hur dessa nya 

förutsättningar har påverkat Apoteket ABs sätt att styra sin personal på. Vad är man inom 

företaget tvungen att kräva av sin personal för att dessa ska lyckas med att få potentiella 

kunder att handla hos Apoteket AB och inte hos någon av konkurrenterna?  

Apoteket ABs årsredovisningar från de senaste tre åren tyder på att företaget lägger stor vikt 

vid att arbeta kundinriktat och att genom detta bli kundens naturliga val. I deras 

årsredovisning för 2010 går exempelvis att utläsa följande: 

[…]vi ska lyssna noga på kunderna, våga vara nytänkande och ha 

marknadens bästa kunderbjudande. Med engagerade medarbetare, ett starkt 

varumärke och en god ekonomi är vi väl rustade för de utmaningar som 

ligger framför oss. (Apoteket AB, 2011, s. 6) 

Detta citat härstammar alltså från den årsredovisning som redogör för det första 

verksamhetsåret efter det att omregleringen av apotekssektorn hade trätt igenom fullständigt. 

Citatet kommer från VDs egna del i årsrapporten och ger en antydan till det kundfokus som är 

nödvändigt för företaget att ha. Att Apoteket AB nu måste arbeta för att ha ”marknadens 

bästa kunderbjudande”, är något vi antar inte var lika aktuellt innan de verkade på en 

konkurrensutsatt marknad, eftersom det då inte fanns några alternativa kunderbjudanden än de 

Apoteket AB hade. Att dessutom ha ”engagerade medarbetare”, tycks vara en nödvändig del 

i verksamheten för att företaget ska vara tillräckligt rustade för de utmaningar som komma 

skall. Detta antar vi innebära att någon form av större eller förändrat krav på företagets 

medarbetare är nödvändigt att ställa, för att klara av den nya marknadssituation som företaget 

ställts inför. 

Något som Apoteket AB förefaller lägga stor vikt vid är arbetet för att behålla kundernas höga 

förtroende för företaget. I årsredovisningen för 2011 berättar företagets VD följande: 

Våra kunder ger oss mycket gott betyg i undersökningar som har 

genomförts under året. […] Det är givetvis ett förtroende som vi ska 
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förvalta under 2012. Vi ska utveckla erbjudanden och lösningar så att 

kunderna väljer oss för såväl produkter som rådgivning och tjänster. Då 

har vi goda förutsättningar att även framöver vara den mest trovärdiga 

apoteksaktören på marknaden. Detta är vår övergripande utmaning som 

alla medarbetare i Apoteket kommer att arbeta för under 2012. (Apoteket 

AB, 2012, s. 5) 

För att kundernas höga förtroende för Apoteket AB ska bevaras, krävs givetvis en insats av 

företagets medarbetare på de olika apoteken. Hur arbetet för att förvalta detta förtroende via 

de anställda delvis går till, är något som kan antydas i det intervjuperson 3 säger om hur man i 

kundmötet bör uttrycka sig. Intervjuperson 3 menar att det är viktigt att inte säga att man tror 

något är bra (exempelvis mediciner, produkter), utan att man istället ska veta helt säkert eller 

säga att man återkommer med svar när man tagit reda på korrekt information. Att Apoteket 

ABs medarbetare arbetar för att skapa tillit gentemot sina kunder speglar sig även i andra 

delar av datamaterialet. En av informanterna säger exempelvis följande: 

Jag tänker inte på hur mitt arbetssätt påverkar försäljningen. Inte alls. Jag 

vill vara trovärdig utifrån min yrkesroll. Jag kan inte tänka mig att pracka 

på folk saker, det är inte trovärdigt för mig. Jag tror på det här med 

trovärdighet och professionalitet. Att man får rätt råd, och nöjda kunder. En 

sådan kund kommer ju tillbaka. Intervjuperson 4 

Utifrån ovannämnda delar av datamaterialet, tolkar vi det som att Apoteket AB vill bevara 

kundförtroendet genom att ha kompetenta medarbetare som dessutom förmedlar denna 

kompetens i kundmötet.  

Att de anställda ska lyckas attrahera och behålla kunder genom att agera förtroendeingivande i 

mötet med kunden tycks vara ett vedertaget arbetssätt hos Apoteket AB. Något som styrker 

detta antagande är det intervjuperson 1 säger angående vikten av formell respektive social 

kompetens hos företagets medarbetare. 

Det är självklart när man kommer till ett apotek att man ska få rätt medicin. 

Vi har väldigt hög kompetens och den tycker kunderna om. Man känner sig 

trygg med Apoteket, att man vet vad man får och man vet att det är rätt. Det 

är en del av det som gör att man har förtroende för oss. Att man visar att 

man har den här kompetensen och använder den på rätt sätt i 

kommunikationen med kunden är väldigt viktigt. […]Den farmaceutiska 

kompetensen kommer vi aldrig någonsin att tumma på. Det kan jag 

garantera. Intervjuperson 1 

Intervjuperson 1 säger vidare att även om det också är viktigt med medarbetare som tycker 

om att prata med kunderna och uppmärksammar dem vid deras besök, är dock den 

farmaceutiska kompetensen helt grundläggande. Vi tolkar detta som att den formella 

kompetensen hos Apoteket ABs medarbetare är av stor vikt just gällande arbetet med att 

uppfattas som ett förtroendeingivande företag bland kunderna. Den sociala kompetensen kan 
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antas vara lika viktig, om än för andra syften. Intervjuperson 1 berättar exempelvis att den nya 

konkurrensen har gjort att Apoteket AB nu behöver arbeta mer med kundinriktade faktorer 

såsom hur man bemöter kunder, hur man ger service samt vilket intryck kunden får när den 

kommer in på ett apotek. Exempelvis krävs det en god kommunikationsförmåga hos de 

anställda för att de ska kunna ta reda på det specifika behovet hos varje kund. Att denna 

förmåga är något som företagets medarbetare nu förväntas besitta, kan ibland leda till att man 

som anställd behöver träna upp en form av socialt yttre som annars inte kommer spontant. En 

av informanterna säger exempelvis följande: 

Jag får vara mer öppen på Apoteket och mer frågvis än vad jag är privat. 

Jag är mer inåtvänd privat och inte särskilt kontaktsökande. Jag har fått 

träna upp den förmågan, att ställa frågor och så. Intervjuperson 2 

Det som intervjuperson 2 här berättar, tyder på att de krav som ställs på Apoteket ABs 

medarbetare ibland gör det nödvändigt för de anställda att ge ett annat uttryck mot kunden, än 

vad som vanligtvis motsvarar deras personlighet.  

Denna uppdelning mellan det privata och det professionella jaget är något som också uttrycks 

av andra informanter. Intervjuperson 4 menar att man har en viss roll i sitt arbete och att man 

samtidigt måste sätta en gräns där man håller en professionell yrkesroll och inte blir ”kompis” 

med sina kunder på något sätt. Intervjuperson 6 berättar att man på arbetet vill visa att man är 

en person att lita på, både för kunder och kollegor, och att man hemma istället kan göra lite 

som man vill, i och med att man inte känner sig så påpassad där. Detta rollskapande används 

således för att ge ett gott och professionellt intryck hos kunderna när de besöker Apoteket, 

vilket sedan förhoppas leda till att kunden återkommer. 

Vikten av att ge rätt intryck till varje specifik kund, tar sig även uttryck i det intervjuperson 2 

beskriver om hur man hanterar en besvärlig eller krävande kund.  

Det är bäst att vara så tillmötesgående som möjligt, förklara och informera 

om kunden inte förstått något. Det beror på vad det gäller. Man bör ge så 

mycket information kunden vill ha. Ibland vill de inte höra särskilt mycket, 

utan vill prata själva. Intervjuperson 2 

Vidare berättar intervjuperson 2 att det inte är så ofta de möter besvärliga kunder, utan att de 

allra flesta är väldigt trevliga och att det viktiga är att oavsett hur kunden är, kunna anpassa 

sitt bemötande utifrån kundens behov. Således skiljer det sig mellan varje kundmöte, hur 

mycket information det är lämpligt för medarbetaren att ge och hur mycket plats kunden själv 

tar i diskussionen. Även detta är något som intervjuperson 4 nämner, då denne resonerar om 

vad som är viktigast att förmedla i kundmötet. 

Jag tror på trovärdighet och professionalitet. Att man också har lite 

magkänsla för hur mycket man bör säga till varje kund. En del kunder vill 

inte ha några råd och då behöver de inte få det om de inte vill. Sen är det 

också viktigt att man vet som kund hur man ska använda sitt läkemedel på 

rätt sätt. Ibland får det ta lite tid, med rådgivning. Intervjuperson 4 
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Vi tolkar det som att Apoteket AB visserligen har övergripande krav på hur dess anställda ska 

agera i kundmötet gällande exempelvis förmedling av kompetens på ett förtroendeingivande 

vis. Dock tycks det vara så att det specifika agerandet i varje kundmöte måste övervägas och 

anpassas av medarbetaren i varje enskild situation. Det finns nämligen inget i det insamlade 

datamaterialet som tyder på att Apoteket AB kräver att dess medarbetare ska använda några 

specifika fraser i varje kundmöte. Det tycks snarare vara så att det krav som ställs på de 

anställda i detta sammanhang är att de ska ha förmågan att vara så pass flexibla att de själva 

kan avgöra vilket beteende som är lämpligt för att rätt känsla ska förmedlas till varje enskild 

kund. 

Även om vår analys av det insamlade datamaterialet tyder på att Apoteket AB har vissa 

önskemål eller krav på hur de anställda ska arbeta för att attrahera och behålla kunder, tycks 

det även finnas en del skillnader i arbetssätt beroende på vilket apotek man arbetar på. En 

avgörande faktor verkar vara storleken på apoteket där man arbetar. Intervjuperson 3, som 

arbetar på ett mindre apotek, säger exempelvis att den viktigaste förmågan för en medarbetare 

hos dem är att man kan arbeta mycket självständigt då man ofta arbetar ensam långa perioder. 

Förmågan att kunna arbeta självständigt kan antas vara av något mindre vikt på ett större 

apotek, där man oftast arbetar flera samtidigt. Intervjuperson 2 säger exempelvis följande: 

På ett litet apotek har man mycket mer omväxlande arbete. Fler små 

arbetsuppgifter, eftersom man är så få. Man kan inte dela upp allt. Här 

jobbar man ibland ensam också. […] Jag har jobbat på ett stort apotek där 

vi var 20 anställda. Då är det uppdelat vilka arbetsuppgifter man utför. Då 

står man exempelvis vid disken och expedierar hela tiden, och inget annat. 

Intervjuperson 2 

 

Intervjuperson 2, som har arbetat både på små och på stora apotek, menar vidare att det som 

utmärker en person som arbetar för Apoteket AB bland annat är att man kan rådgivning och 

har läkemedelskunskap samt att man dessutom har servicekänsla och är bra på att lyssna på 

människor. Förmågan att kunna arbeta självständigt tycks för intervjuperson 2 inte vara av 

största betydelse, något vi antar härstammar från dennes erfarenhet att arbeta på apotek med 

olika storlek. 

5.1.1 Sammanfattning 
Utifrån analysen av det insamlade datamaterialet förefaller det som om omregleringen av 

apotekssektorn har bidragit till att det, från ledningsnivå, läggs större vikt vid att företagets 

medarbetare måste arbeta mer serviceinriktat och med ett ökat kundfokus för att klara av 

konkurrensen. Intervjuperson 1 nämner flertalet gånger under intervjun att de nya utmaningar 

som Apoteket AB ställts inför, har gjort att kundservicen fått allt större betydelse då det är just 

denna som företaget anser sig kunna konkurrera med på marknaden. Exempel som ges på 

detta är att man som apoteksmedarbetare ska tycka om att prata med människor, man ska vara 

nyfiken på vad kunden vill ha samt att man inte ska låta kunderna vänta. Dessa krav på 

sociala förmågor tycks leda till att det ibland blir nödvändigt för företagets medarbetare att ge 

ett uttryck mot kunden som vanligtvis inte motsvarar deras personlighet. Exempel på detta är 
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då informanter menar sig behöva uppträda mer extrovert och frågvist gentemot kunderna i sitt 

arbete, än de normalt sett gör på fritiden. Datamaterialet tyder även på att Apoteket ABs 

apotekspersonal bör ha förmågan att anpassa sitt agerande utifrån varje specifik kund, då det 

varierar hur mycket information kunden vill ha och hur mycket plats kunden själv vill ta i 

diskussionen med de anställda.  

Vidare tycks den formella kompetensen fortfarande ges stor betydelse för att man på 

marknaden ska uppfattas som en trovärdig och därmed pålitlig apoteksaktör. För att förvalta 

detta förtroende från kunderna förväntas företagets medarbetare uttrycka en säkerhet i 

kundmötet genom att alltid vara säkra på att rätt information ges, eller i annat fall meddela att 

de återkommer då de tagit reda på korrekt information. Den farmaceutiska kompetensen tycks 

således fortfarande vara helt grundläggande för Apoteket ABs medarbetare, samtidigt som 

den nya konkurrensen har gjort att de sociala förmågorna, såsom att vara skicklig på 

kundbemötande och nyfiken på kundens specifika behov, har fått allt större betydelse. 

5.2 Hur går Apoteket AB tillväga för att implementera detta i 

verksamheten? 
Ett sätt för Apoteket AB att säkerställa att de har medarbetare som uppfyller de krav som nu 

ställs på dem, är att redan i rekryteringsprocessen arbeta för att ”rätt” personer anställs. 

Utformningen av rekryteringsannonser och rekryteringsprocessen som helhet kan tänkas spela 

en avgörande roll för implementeringen av de arbetssätt som företaget ämnar använda sig av. 

Som visats i föregående avsnitt finns i det analyserade datamaterialet, på ledningsnivå, en viss 

betoning på vikten av kundinriktning hos Apoteket ABs medarbetare. Grundläggande 

farmaceutisk kompetens menas vara lika viktig hos företagets medarbetare som tidigare, 

samtidigt som det idag ser ut att ha blivit mer betydelsefullt att lägga vikt vid olika personliga 

egenskaper. Den nya konkurrensen som Apoteket AB förr inte behövde förhålla sig till, har 

gjort att företaget nu måste arbeta aktivt för att vara en attraktiv aktör på marknaden och 

genom detta bli kundernas förstahandsval. Denna utmaning tycks alltså ha gjort att hårdare 

krav måste ställas på Apoteket ABs medarbetare när det gäller agerandet i mötet med kunden. 

Apoteket ABs HR-strateg säger följande angående de utmaningar företaget ställts inför i och 

med förändringarna efter monopolförlusten: 

Vi har verkligen behövt vässa oss när det gäller det vi tror man kan 

konkurrera bäst med. Och det är faktiskt bemötande, kundorienteringen och 

hur vi är mot kunderna helt enkelt. Intervjuperson 1 

Vidare berättar intervjuperson 1 att den farmaceutiska kompetensen givetvis är väldigt viktig, 

men att den ses som något självklart som de andra apotekskedjorna ju också har. Detta gör att 

företaget, som tidigare nämnts, istället måste konkurrera med faktorer av mer social form. 

I rekryteringsannonserna som analyserats framträder ett mönster som också speglar de 

tendenser som beskrevs i ovanstående stycke. Samtliga annonser inleds med en beskrivning 

av företaget varefter information om den lediga tjänsten ges. Därefter uppges kort vilken 

farmaceutisk kompetens som krävs för den utannonserade tjänsten, varpå en mer detaljerad 
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beskrivning av önskvärda personliga egenskaper hos den sökande ges. Kundinriktning är här 

en central faktor och tycks vara grundläggande oavsett vilka övriga egenskaper som 

efterfrågas. Följande utdrag ur en av rekryteringsannonserna skildrar Apoteket ABs strävan 

efter att rekrytera individer med dessa egenskaper: 

Vi söker dig som är legitimerad receptarie. Du brinner för service och 

försäljning och ser det som en utmaning att möta kunden. Du är ett 

föredöme bland dina kollegor genom ditt sätt att möta kunderna och för din 

vilja att hjälpa dem må bättre. Du arbetar effektivt och är duktig på att sätta 

dig in i kundens situation. Med den informationen som utgångspunkt ger du 

råd och föreslår kompletterande produkter, alltid med kundens bästa i 

intresse. Rekryteringsannons, farmaceutisk rådgivare 

Denna rekryteringsannons förtydligar, liksom de övriga annonserna, det intervjuperson 1 

berättar om Apoteket ABs tillvägagångssätt att konkurrera på marknaden med hjälp av 

kundorienterade medarbetare. Återkommande i rekryteringsannonserna är även önskemål om 

att sökanden har förmågan att kunna sätta sig in i kundens situation, att vilja hjälpa kunden att 

må bättre och att alltid utgå ifrån kundens behov. Dessa faktorer nämner även intervjuperson 

1 då hon berättar om vad som utmärker en person som arbetar hos Apoteket AB. Hon säger 

att företaget använder sig av något de kallar omtänksam försäljning vilket innebär, förutom de 

ovannämnda faktorerna, att man inte lurar på kunderna produkter som de inte är i behov av. 

Det är därmed viktigt för Apoteket AB att rekrytera personal som tycker om att arbeta med 

människor på detta sätt. 

Försäljning är en annan faktor som återkommer i rekryteringsannonserna. Apoteket AB söker 

medarbetare som brinner för försäljning och som kommer att arbeta aktivt för att företaget ska 

nå uppställda mål. Något som tyder på att detta förankras i företagets verksamhet är en av de 

egenskaper intervjuperson 6 nämner vara utmärkande hos en person som är anställd på 

Apoteket AB: 

Numera ska man ju också vara mer säljande. Det har blivit mycket 

annorlunda sedan omregleringen. Det har blivit mer viktigt att vi ska sälja. 

Intervjuperson 6 

Förutom kundinriktade medarbetare är det alltså även av intresse för Apoteket AB att 

rekrytera personal som är skickliga försäljare och som arbetar aktivt för att främja företagets 

lönsamhet. 

Ett annat sätt för Apoteket AB, förutom specifik utformning av den traditionella 

rekryteringsprocessen, att säkerställa att de har medarbetare med önskvärda förmågor och 

kompetens, är att använda sig av så kallad headhunting. Både intervjuperson 5 och 

intervjuperson 7 uppger att de blivit ”headhuntade”, i och med att deras nuvarande chefer 

sökte lämpliga medarbetare genom kontakter inom apoteksbranschen. Dessa två personer har 

genom detta förfarande blivit lovordade som duktiga apoteksmedarbetare, vilket har lett till att 

de fått sina nuvarande tjänster. Headhunting skulle således kunna vara ett tillvägagångssätt för 
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företaget att, genom betrodda kontakter, få tag i medarbetare som arbetar i enlighet med 

Apoteket ABs arbetssätt. 

Intervjuerna med Apoteket ABs medarbetare som arbetar ute i de olika apoteken gav, som 

nämnts i föregående avsnitt, en något splittrat bild över vilka egenskaper som egentligen är 

viktigast hos företagets personal. Man tycktes här inte alltid på samma sätt som i det övriga 

datamaterialet betona personliga egenskaper som viktiga faktorer för just kundhanteringens 

skull. Istället varierade de faktorer som uppgavs vara utmärkande för de som arbetar hos 

Apoteket AB. Viktiga egenskaper menades vara alltifrån att man kan arbeta självständigt till 

att man har farmaceutisk kompetens och även förmåga att förmedla den på lämpligt sätt till 

kunden. Följande intervjuutdrag visar vilka olika egenskaper en av informanterna anser kunna 

utmärka en medarbetare hos Apoteket AB: 

Det är huvudsakligen att man har universitetsutbildning, 

läkemedelskunskap och att man kan rådgivning. Servicekänsla och att man 

är bra på att lyssna på människor, det är viktigt. Samtidigt är det nu brist på 

receptarier i många städer, så man är glad att man får tag på personer. 

Intervjuperson 2 

Utöver den kompetens och de egenskaper som Apoteket AB efterfrågar hos sina medarbetare, 

finns det enligt intervjuperson 2 även en brist på receptarier som tycks ha en inverkan på vilka 

personer som Apoteket AB väljer att anställa. Även intervjuperson 4 nämner att bristen på 

personal med erfarenhet, antagligen är den faktor som har gjort det lättare att idag få jobb hos 

Apoteket AB, än tidigare. Det kan därmed antas att bristen på kompetenta farmaceuter på 

arbetsmarknaden gör att andra önskvärda egenskaper måste ges mindre betydelse vid 

rekryteringen. Detta är även något som i företagets årsredovisning för 2011 beskrivs som en 

av de utmaningar Apoteket AB stod inför det året. 

Det var inte bara kampen om kunderna som var hård under 2011. Kampen 

om kompetens blev allt tydligare och flera apoteksaktörer hade problem 

med att hålla apoteken öppna under sommarens semesterperiod. På vård- 

och omsorgsmarknaden anställer landstingen allt fler farmaceuter vilka ofta 

rekryteras från apotek. (Apoteket AB, 2012, s. 7) 

Ovanstående citat är ett utdrag från den del av årsredovisningen för 2011 där året i korthet 

beskrivs. Detta citat förtydligar det både intervjuperson 2 och intervjuperson 4 berättar om att 

det varit en brist på kompetent personal, något vi antar skulle kunna påverka 

rekryteringsprocessen. Oavsett vilka personliga egenskaper Apoteket AB föredrar hos sina 

potentiella medarbetare är den farmaceutiska kompetensen, som tidigare nämnts, ingenting de 

kan bortse från. 

Ett annat sätt för Apoteket AB att se till att det önskvärda arbetssättet implementeras i 

verksamheten är att utbilda personalen inom relevanta områden. Intervjuperson 1 beskriver 

företagets strävan efter att få kunderna att välja dem enligt följande: 
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Vi jobbar verkligen på att ge kunderna vad de vill ha och att helst överträffa 

deras förväntningar också. Det är ju bemötandet som är jätteviktigt. När en 

kund kommer in till oss så måste man se till att den kunden får 

uppmärksamhet, så det jobbar vi mycket med i våra säljträningar och 

kundkommunikationsträningar som vi har när det gäller utbildningar. 

Intervjuperson 1 

Det intervjuperson 1 säger om Apoteket ABs utbildningar tyder på att man inom företaget har 

blivit tvungna att tillsätta en del nya utbildningar för sin personal i och med de nya 

förutsättningar som nu råder på marknaden. Intervjuperson 1 berättar även att företaget har en 

egen utbildningsenhet, kallad apoteksakademin, där utbildningar tillsätts löpande allteftersom 

behov uppkommer. De utbildningar som här menas ha fått större betydelse på senare tid är 

exempelvis chefsutbildningar, bland annat eftersom företaget har genomgått en 

omorganisering som gjort att HR-stödet nu är mindre än tidigare. Intervjuperson 1 säger 

vidare att det därmed har tagits fram e-utbildningar som handlar om rekryteringsprocessen 

och hur man går tillväga för att rekrytera rätt medarbetare. Vid redogörelsen för andra 

utbildningar som tagits fram hos Apoteket AB beskrivs följande: 

Det finns andra utbildningar som innebär att man ska lära sig mer om sig 

själv som ledare och se på vad man behöver göra som ledare för att få med 

sig medarbetare. Hur man exempelvis kommunicerar för att alla ska komma 

på samma nivå och jobba mot samma mål. […] Det finns utbildningar om 

kundkommunikation, det finns säljutbildningar och alla möjliga 

utbildningar som kommer av behovet helt enkelt. Det behöver både fyllas på 

med den farmaceutiska kunskapen, kunskap om hur man närmar sig 

kunderna på ett bra sätt, kunskap om hur man kommunicerar med dem och 

naturligtvis får dem att handla hos oss och känna förtroende för oss. 

Intervjuperson 1 

Att Apoteket AB satsar mycket på utbildning och utveckling av sina medarbetare är något 

som också kan utläsas i företagets senaste årsredovisning, för 2012. Där beskrivs exempelvis 

att företaget vill vara den bästa arbetsgivaren inom branschen och att satsningar på de 

anställdas välbefinnande och utveckling därför är av stor vikt. Investeringarna i deras 

medarbetare menas vara av vikt bland annat för att generera trovärdighet i mötet med kunden 

och för att kunderna ska få rätt stöd av Apoteket ABs medarbetare (Apoteket AB, 2013a, s. 

27-28). 

Utifrån det som ovan beskrivits av intervjuperson 1 och i Apoteket ABs årsredovisning för 

2012, kan man anta att utbildning av de anställda är något som anses vara ytterst 

betydelsefullt för företaget. Att investera i medarbetarnas utveckling tycks vara 

grundläggande för att företaget ska kunna säkerställa både de anställdas välbefinnande och att 

de innehar rätt kompetens för kundernas skull. Vid våra intervjuer med personer som arbetade 

i de fysiska apoteken tycktes dessa investeringar inte ha verkställts fullt ut i Apoteket ABs 

verksamhet. Det fanns i intervjumaterialet stora variationer angående mängden av 

utbildningar som informanterna hade deltagit vid. 
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Intervjuperson 2 nämner exempelvis att den enda utbildning som denne deltagit vid, skedde 

då ett nytt datasystem skulle införas och en introduktion till detta gavs. Vidare berättar samma 

intervjuperson att någon introduktionsutbildning då personen började arbeta för Apoteket AB 

ej hade genomförts, men att det däremot ibland hölls kortare presentationer av nya produkter 

då företag lanserat dessa. Intervjuperson 6 säger att det ges en hel del interna e-utbildningar 

hos företaget men att de flesta av dem är upp till medarbetaren själv att genomföra. Vidare 

berättas här att enbart ett fåtal av utbildningarna är obligatoriska, såsom säkerhets- och 

miljöutbildningar, och då av den anledningen att dessa ger nödvändiga certifieringar av 

personalen. 

Intervjuperson 3 berättar att ingen formell introduktionsutbildning gavs vid tillträdandet av 

tjänsten, istället fick denne gå bredvid den tidigare apotekschefen under en månad för att lära 

sig hur arbetet utförs. Denna inledande månad fick intervjuperson 3 först lära sig datasystemet 

under ett par dagar, för att sedan ha den tidigare chefen tillgänglig för eventuella frågor under 

arbetets gång. Angående andra utbildningar hos Apoteket AB berättar intervjuperson 3 att 

denne har deltagit vid en del säljutbildningar samt en utbildning om det schemaprogram som 

används i verksamheten. Intervjuperson 4 menar sig inte heller ha deltagit vid någon 

introduktionsutbildning hos Apoteket AB, men säger istället följande: 

Innan omregleringen fick jag kompetensutveckling inom olika 

läkemedelsområden. Sedan har jag även fått ta tre universitetspoäng, 

genom Apoteket AB. Och det var väldigt mycket internutbildningar innan 

omregleringen. Intervjuperson 4 

Dessa intervjuer tyder enligt oss på att det även i detta fall tycks finnas en diskrepans i den 

vikt företaget menar sig lägga på utbildning av de anställda och hur detta verkställs på de 

enskilda arbetsplatserna. Att intervjuperson 3 har deltagit vid något fler utbildningar än 

intervjuperson 2, skulle kunna bero på att denne innehar en chefposition, en befattning som 

enligt intervjuperson 1 som tidigare nämnts menas vara viktig att utbilda i och med den 

omorganisering som skett hos företaget. Något som förvånar oss är att tre av informanterna 

uppger att de inte har deltagit vid någon utbildning sedan omregleringen av apotekssektorn 

trädde i kraft. 

5.2.1 Sammanfattning 
Gällande implementeringen av ett mer kundinriktat arbetssätt hos Apoteket ABs medarbetare, 

tyder det insamlade datamaterialet på att rekrytering och utbildning är två viktiga 

verksamhetsdelar för detta syfte. Utdrag ur företagets årsredovisningar, rekryteringsannonser 

samt studiens inledande intervju, belyser att Apoteket AB nu arbetar för att säkerställa dels att 

kundorienterade medarbetare anställs samt att nuvarande personal utbildas efter behov. Detta 

genomförs bland annat genom att utforma rekryteringsannonserna på ett sätt som gör att ”rätt” 

personer söker sig till Apoteket AB. Vidare söks även ny arbetskraft med hjälp av så kallad 

headhunting, där man använder sig av betrodda kontakter för tips om lämpliga medarbetare. 

Apoteket AB menar sig även ha tillsatt nya utbildningar för de anställda, för att försäkra sig 

om att dessa ska kunna leva upp till de nya krav som ställs på dem. 
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Delar av studiens intervjumaterial visar dock tendenser till att dessa åtgärder inte verkat fullt 

ut hos samtliga av Apoteket ABs apotek. Brist på individer med formell kompetens på 

arbetsmarknaden tycks ha gjort att önskvärda personliga egenskaper till viss del måste ges 

mindre utrymme i rekryteringsförfarandet. Vidare förefaller utbildning av personal inte 

prioriteras lika högt på de olika apoteken, som företaget själva ger intryck av. Vårt antagande 

är att detta kan ha bidragit till det relativt traditionella synsätt som en del av informanterna 

förefaller ha på Apoteket ABs verksamhet. Den farmaceutiska kompetensen tycks nämligen 

fortfarande ges stor betydelse hos informanterna. Den formella kompetensen beskrivs förvisso 

även på ledningsnivå fortfarande som helt grundläggande, det som förvånar oss är dock det 

blygsamma utrymmet som sociala förmågor ges i vissa av intervjuerna.  De förändringar inom 

Apoteket ABs verksamhet som har varit nödvändiga att genomföra på grund av 

omregleringen av apotekssektorn, kan samtidigt antas fortfarande vara i ett relativt tidigt 

skede, vilket därmed kan betyda att det i framtiden kommer se annorlunda ut. Vidare kan även 

antas att implementeringen av nya arbetssätt fortare får genomslag hos större apotek som är 

mer centralt belägna, vilket skulle kunna förklara de skillnader som påvisats i vårt 

intervjumaterial. 

5.3 Hur kontrollerar Apoteket AB att detta arbetssätt bibehålls? 
Den nya situationen Apoteket AB befinner sig i efter omregleringen av apotekssektorn, har 

för dem inneburit att en mer kundorienterad verksamhet har blivit nödvändig att utveckla. 

Kundservicen är numera det viktigaste redskapet som företaget har att konkurrera med på 

marknaden, vilket har medfört till ett behov av att implementera nya arbetssätt hos 

personalen. Apoteket AB väljer att redan vid rekryteringprocessen rikta in sig på att anställa 

personer med god servicekänsla och har även utformat interna utbildningar som skall utveckla 

personalen i rätt riktning. Den fråga vi nu ställer oss är hur Apoteket AB kontrollerar att 

verksamhetens nya arbetssätt bibehålls. 

Det insamlade datamaterialet tyder på att Apoteket AB arbetar med olika metoder för att mäta 

kundernas upplevelser av företagets service. Bland annat redovisas ett kundnöjdhetsindex i 

företagets årsredovisning för år 2012. Detta index bygger på genomsnittet av tre frågor vilka 

innefattar den totala kundnöjdheten med hänsyn till förväntningar och i jämförelse med det 

perfekta apoteket (Apoteket AB, 2013a, s. 14). Datamaterialet från våra intervjuer tyder på en 

viss osäkerhet gällande om företaget använder sig av kundenkäter eller ej. Intervjuperson 3 

uppger att det har funnits enkäter som kunder fick fylla i om de ville, samt att resultaten sedan 

redovisades för de apoteksanställda, men att det var flera år sedan det sist skedde. 

Kundenkäter har, även enligt intervjuperson 4, använts förr på apoteken, dock uppges detta ha 

varit innan omregleringen av apotekssektorn.  

Intervjuperson 3 menar sig minnas att kundenkäter skickas centralt, från Apoteket ABs 

huvudkontor, samt att det finns en möjlighet för kunder att lämna sina åsikter genom 

blanketter via företagets hemsida. Vidare berättar denne även att i de fall klagomål lämnas, 

inkommer dessa via mail där det ges en möjlighet att kontrollera vad missnöjet grundar sig i 

samt eventuellt besvara kunden angående detta. Anledningen till att intervjuperson 3 uppger 
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sig få klagomål direkt via mail, kan tänkas vara dennes befattning som apotekschef. Kritik via 

mail är nämligen inget som övriga informanter redogör för. 

En annan metod Apoteket AB använder sig av för att kontrollera kvaliteten i kundmötet, är 

något de kallar Mystery shopping. Intervjuperson 5 beskriver metoden enligt följande: 

Det finns någonting som heter Mystery shopping. Man anlitar ett företag 

som går in som kunder och gör testköp på olika apotek. Det de ser efter är 

om man kollar av vad kunden har för problem, att man ser kunden när den 

kommer in, hur länge kunden får vänta och om man försöker med 

merförsäljning. Det är både på egenvård och på receptsidan.  

Intervjuperson 5 

Vidare berättar intervjuperson 5 att resultatet av Mystery shopping bedöms genom hur många 

procent apoteket kommer upp i, vilket sedan redovisas för de anställda. Får apoteket ett bra 

resultat menar intervjuperson 6 att det firas med tårta, är resultatet däremot dåligt går de 

tillsammans igenom omdömena och diskuterar vad de kunnat göra bättre samt hur de kan 

förbättra sig till nästa gång. Intervjuperson 7 berättar dessutom följande angående Mystery 

shopping: 

Det genomförs en gång i halvåret tror jag. Det kan genomföras tätare om 

det är så att man upptäcker att ett apotek har dålig service eller annat. Då 

kan Apoteket ABs ledning bestämma att det apoteket kommer ha fler sådana 

kontroller. Intervjuperson 7 

Mystery shopping tycks vara en väl tillämpad metod i verksamheten, då den redogörs för i 

många delar av vårt datamaterial. Exempelvis nämns metoden i företagets årsrapport 

(Apoteket AB, 2013a, s. 26) som ett sätt för att kontrollera kvaliteten i kundmötet. Även de 

flesta av informanterna berättar att Mystery shopping används, samt tycks ha god insikt i hur 

metoden utförs. Metoden kan genom detta tolkas som ett sätt för Apoteket AB att styra de 

anställda mot att hantera kunder på ett önskvärt vis. Detta eftersom företagets medarbetare är 

medvetna om att det finns en risk, i varje kundmöte, att deras agerande blir bedömt. En av 

informanterna säger exempelvis följande: 

Man ska utföra sitt arbete så gott man kan, hela tiden. Man vet ju inte om 

det är en sådan kund som kommer in eller inte. Intervjuperson 6 

Medvetenheten om denna slumpmässiga övervakning, gör således att metoden inte bara kan 

utgöra en form av kontroll av de anställda, utan även en styrning av dem. 

Ett annat sätt för Apoteket AB att kunna kontrollera huruvida personalen lever upp till de nya 

krav som ställs på dem, är att helt enkelt diskutera detta med medarbetarna själva. 

Intervjuperson 1 berättar att Apoteket AB varje år genomför medarbetarundersökningar, 

genom vilka de får information om hur medarbetare tycker och hur de arbetar. Vidare berättar 

intervjuperson 1 att företaget arbetar enligt ”performance management”, vilket för dem 

innebär bland annat att varje medarbetare, tillsammans med sin chef och utifrån företagets 
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mål, sätter konkreta individuella försäljningsmål för en period framåt. Dessa mål följs upp 

minst två gånger per år och står sedan som grund för lönerevisionen. Detta kan tänkas vara ett 

sätt för företaget att, genom individuella försäljningssiffror, kontrollera medarbetarnas 

arbetsinsatser genom året. 

Genomgående hos samtliga av våra informanter som arbetar med kundkontakt, var 

betoningen på försäljningssiffror som en mycket betydande del i verksamheten. En informant 

nämner exempelvis följande: 

Vi får information om hur mycket vi sålt receptfritt. Det är ju roligt att man 

får feedback på det. Sedan blir vi jämförda med liknande apotek. Vi får se 

procentuellt vilka som lyckats bäst och vilka som lyckats sämst. 

Intervjuperson 2 

Samtidigt skiljer det sig en aning åt, hur informanterna ser på försäljning och 

försäljningssiffror. Ovanstående informant menar, som vi kan se, att försäljningssiffror är ett 

roligt sätt att jämföra sig med andra liknande apotek. En annan menar istället att försäljning 

ska tas med en nypa salt, eftersom förfarandet att pracka på folk varor, inte är något som 

denne anser vara lämpligt. En tredje säger att bra försäljning på sin egen arbetsplats betyder 

mycket och att hur man utför sitt arbete spelar en stor roll för hur mycket som säljs. Denna 

informant menar exempelvis att huruvida man är positiv, erbjuder varor samt kan läsa 

kunderna och se deras behov, kan vara avgörande för hur mycket man säljer. Intervjuperson 5 

är inne på samma spår, då denne säger följande angående hur ens eget arbetssätt kan påverka 

försäljningen: 

Ibland kan man märka att om man känner sig lite mer peppad kan man ha 

mer fantasi, vilket gör att man kommer på fler produkter att anknyta till det 

kunden köper i övrigt. Intervjuperson 5 

Redovisningen och analysen av försäljningssiffror kan således vara ett sätt för Apoteket AB 

att kontrollera hur de anställda lyckas konkurrera om kunderna på marknaden. Användningen 

av ”performance management”, där individuella försäljningssiffor och -mål kopplas till den 

anställdas lön, kan tänkas motivera medarbetarna till att öka försäljningen. Att 

försäljningsmängden, enligt vissa informanter, kan avgöras genom ditt sätt att bemöta och se 

kunden, skulle därmed även kunna tänkas påverka de anställda till att agera på ett sätt som 

gynnar försäljningen. 

5.3.1 Sammanfattning 
Det datamaterial som redovisats i ovanstående avsnitt tyder på att Apoteket AB använder sig 

av olika metoder för att kontrollera att de anställda agerar på ett, utifrån företagets perspektiv, 

önskvärt vis gentemot kunder. Bruket av kundenkäter tycks till viss del vara en något 

föråldrad metod för att inom företaget mäta personalens prestationer. Att via enkäter eller 

blanketter fråga om kundernas åsikter kan antas vara något som möjligtvis sker från högre 

nivåer inom företaget. Detta eftersom de flesta informanter uppger att de ej har erfarit bruket 
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av kundenkäter den senaste tiden, samtidigt som den enda del av vårt datamaterial som 

antyder till bruket av denna form av kundmätningar, är företagets årsredovisningar. 

En mer vedertagen metod i Apoteket ABs verksamhet för att undersöka hur dess medarbetare 

agerar i sitt arbete, är Mystery shopping. Genom denna metod får företaget insikt i bland 

annat hur kunden bemöts, hur långa väntetider apoteket har samt huruvida personalen arbetar 

med merförsäljning. Denna metod kan antas styra Apoteket ABs medarbetare mot önskvärt 

arbetssätt, i och med att de anställda är medvetna om att de ständigt kan vara bevakade för 

detta syfte. 

Performance management, där individuella försäljningsmål sätts varje år, kan tänkas vara ett 

sätt att motivera apotekspersonalen till ökad försäljning. Detta kan tolkas som ett sätt att 

indirekt även påverka det sätt på vilket de anställda bemöter kunderna, ett antagande vi 

grundar i att flera av våra informanter beskriver deras eget agerande som en viktig faktor för 

hur mycket som säljs i kundmötet. Således kan användningen av performance management 

tänkas utgöra en slags kontroll av att de anställda uppträder på ett passande sätt mot kunderna. 

Detta antagande grundas i att metoden kan motivera de anställda till att finna ett lämpligt sätt 

att bemöta varje kund, i och med att det gynnar försäljningen vilket i sin tur även gynnar de 

anställda. 

5. 4 Analys av resultatet 
I ovanstående avsnitt av detta kapitel har studiens tre frågeställningar, med hjälp av det 

empiriska materialet från undersökningen, besvarats. Detta avsnitt syftar till att ge en analys 

av studiens resultat, med utgångspunkt i Hoschschilds (1983) teori om emotional labor. Även 

analysavsnittet kommer därmed struktureras utifrån studiens tre frågeställningar: Hur vill 

Apoteket AB att deras anställda ska arbeta för att attrahera och behålla kunder?, Hur går 

Apoteket AB tillväga för att implementera detta i verksamheten?, samt Hur kontrollerar 

Apoteket AB att detta arbetssätt bibehålls?. 

Hochschild beskriver emotional labor som ett sätt för individer att, i ett affärsmässigt 

sammanhang, anpassa sitt eget känslouttryck vid ett kundmöte för att skapa rätt 

sinnesstämning hos kunden (1983, s. 7). Detta leder till att en medarbetares uttryck och 

känslor blir till en slags tillgång för organisationer som de kan nyttja för att tjäna pengar 

(Hochschild, 1983, s. 55). Emotional labor kan alltså ses som en form av skådespeleri från de 

anställdas sida, som används för att bemöta kunder på ett sätt som gör att de känner sig 

tillfreds hos det aktuella företaget och därmed väljer att återkomma. 

Apoteket AB har, efter omregleringen av apotekssektorn, blivit tvungna att anpassa sitt 

arbetssätt för att kunna konkurrera på den nya marknaden. Företaget befinner sig nu, som 

tidigare nämnts, på en marknad som präglas av hård konkurrens där behovet av att arbeta 

aktivt för att attrahera och behålla kunder är ett faktum. Vårt antagande var i och med detta att 

Apoteket AB nu har ett behov av att dess medarbetare arbetar mer inriktat mot emotional 

labor, för att få kunderna att välja just dem. Gällande studiens första frågeställning: Hur vill 

Apoteket AB att deras anställda ska arbeta för att attrahera och behålla kunder?, har det i 
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resultatet av studien redogjorts för att Apoteket AB tycks arbeta för att bli än mer 

kundorienterade än tidigare, då kundservice nu är det viktigaste redskapet företaget har. 

Det i studiens insamlade datamaterial som tyder på att man inom Apoteket AB möjligtvis 

använder sig av emotional labor som en resurs, är informanternas resonemang om hur deras 

agerande skiljer sig privat och professionellt. Här tycks finnas en tendens till att de anställda 

kliver in i en roll i den stunden de inleder sin arbetsdag. Apoteket ABs medarbetare måste 

exempelvis lämna sin introverta personlighet hemma för att bli mer kontaktsökande och 

frågvis gentemot kunderna på sin arbetsplats. Vidare tycks det finnas ett behov av att 

företagets medarbetare, genom sin magkänsla i varje kundmöte, kan anpassa sitt agerande 

efter varje specifik kund. Som exempel belyser datamaterialet i vår studie att det beror på 

varje enskild kund, hur mycket information och rådgivning som ges i varje kundmöte. Detta 

skulle enligt oss kunna tyda på ett användande av emotional labor, då Hochschild, som 

tidigare nämnts, beskriver emotional labor som förmågan att anpassa sitt eget känslouttryck 

vid ett kundmöte för att skapa rätt sinnesstämning hos kunden (1983, s. 7).  

Vidare uppges bland informanterna att man som apoteksmedarbetare bör hålla en 

professionell yrkesroll och inte bli för kamratlig mot sina kunder, samt säkra för att man 

uttrycker pålitlighet både mot kunder och mot kollegor. Detta rollskapande skulle förvisso 

kunna tyda på ett behov av att bruka emotional labor i verksamheten, men det skulle samtidigt 

kunna tolkas som ren yrkesprofessionalism som inte behöver involvera anpassningen av en 

medarbetares känslouttryck. Utifrån det datamaterial som genererats i denna studie är det 

därmed något vanskligt att säkerställa huruvida emotional labor är ett arbetssätt som Apoteket 

AB försöker få sina medarbetare anamma. 

Något som skulle kunna tolkas som att emotional labor inte ges så stort utrymme i 

verksamheten som vi till en början antog, är den betoning som läggs på arbetet för att 

uppfattas som en trovärdig aktör. Denna trovärdighet tycks nämligen inte i första hand ämnas 

komma från personalens sociala förmågor, utan snarare från den farmaceutiska kompetensen 

Apoteket ABs medarbetare innehar. Många delar av vårt insamlade datamaterial tyder, som vi 

kan se ovan, på att det först och främst är den formella kompetensen hos de anställda som ska 

få kunderna att lita på företaget och därmed återkomma till Apoteket AB. Att de sociala 

färdigheterna hos personalen ges varierande relevans hos de olika informanterna tyder 

dessutom på att företagets nya arbetssätt har implementerats till olika grad på de olika 

apoteken. Det är enligt vår tolkning möjligt att en eventuell önskan från företaget att få 

medarbetarna att lägga större vikt vid emotional labor, därmed ännu inte har nått ut till 

samtliga av Apoteket ABs verksamheter. 

Gällande implementeringen av emotional labor som en del i verksamheten beskriver 

Hochschild olika strategier som ett företag kan använda sig av. Bland annat kan 

rekryteringsprocessen utformas så att man där granskar olika viktiga egenskaper hos rekryten, 

för att säkerställa att lämpliga personer anställs. Exempelvis nämns att gruppintervjuer kan 

användas för att undersöka huruvida rekryterna innehar sociala förmågor som kan vara 

användbara för företagets syften. (Hochschild, 1983, s. 96) 
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Hochschild nämner även utbildning av de anställda som ett sätt för företag att forma individer 

till lämpliga medarbetare för det specifika företaget (1983, s. 99). Här kan medarbetarna 

utbildas i exempelvis känslo- och stresshantering, samt hantering av otrevliga kunder, för att 

säkerställa att man har personal som är skickliga på just emotionellt arbete (Hochschild, 1983, 

s. 113-114). 

Beträffande studiens andra frågeställning: Hur går Apoteket AB tillväga för att implementera 

detta (nya arbetssätt) i verksamheten?, har det i studiens resultat framkommit vissa metoder 

som företaget tycks använda sig av. Att redan vid rekryteringsprocessen arbeta för att 

lämpliga medarbetare med betydelsefulla sociala förmågor anställs, förefaller vara ett 

tillvägagångssätt Apoteket AB har tagit till sig. Studiens datamaterial innefattar inte någon 

konkret information om hur företagets anställningsintervjuer går till. Däremot ger de 

analyserade rekryteringsannonserna en relativt tydlig bild av vilken typ av medarbetare som 

önskas. I dessa annonser redogörs kort för vilken farmaceutisk kompetens som krävs för den 

utannonserade tjänsten, varpå en betydligt mer detaljerad beskrivning av de olika personliga 

egenskaperna som efterfrågas ges. 

Detta tyder enligt oss på att Apoteket AB, genom utformningen av rekryteringsannonserna, 

försöker attrahera sökanden som bland annat är serviceinriktade och skickliga på 

kundbemötande. Dessa egenskaper antar vi vara betydelsefulla hos individer som arbetar med 

emotional labor då man, enligt Hochschild, inom serviceyrken bland annat uttrycker 

emotional labor genom att uppträda vänligt och sympatiskt mot kunderna (1983, s. 137). 

Detta skulle i sin tur därmed kunna tolkas som att Apoteket AB, genom rekrytering av 

individer med dessa egenskaper, försöker implementera just emotional labor som ett arbetssätt 

i verksamheten. Företaget arbetar således för att, redan innan själva rekryteringen påbörjas, se 

till att ”rätt” personer söker dessa tjänster. Vidare tycks även headhunting vara ett vedertaget 

tillvägagångssätt i Apoteket ABs verksamhet, för att säkerställa innehavet av lämpliga 

medarbetare. Även denna metod skulle i sådana fall kunna antas vara ett redskap för att 

främja implementeringen av emotional labor. 

Omregleringen av apotekssektorn tycks även ha gjort det nödvändigt för Apoteket AB att 

använda sig av olika typer av utbildningar, för att säkerställa att personalen utbildas efter de 

nya förutsättningar som nu råder på marknaden. Det uppges från ledningsnivå att bland annat 

säljträningar, kommunikationsträningar och diverse chefsutbildningar nu har utvecklats efter 

behov. Vikten av medarbetare som är duktiga på kundbemötande och att kommunicera med 

kunder, menas ha gett upphov till att personalen nu utbildas inom dessa områden. Detta tolkar 

vi som ännu ett möjligt tillvägagångssätt för Apoteket AB att forma dess medarbetare till att 

bli mer kundinriktade än tidigare. 

Det finns således tecken i vårt datamaterial som kan tolkas som att Apoteket AB nu ämnar 

implementera emotional labor i verksamheten, bland annat vid rekrytering och genom 

utbildning av medarbetare. Denna tolkning grundar sig i den betoning som ges på personliga 

egenskaper i de analyserade rekryteringsannonserna, samt de nya utbildningar som företaget 

nu menar sig ha behövt tillsätta för sina medarbetare. Samtidigt finns anledning att misstänka 

att denna implementering inte verkat fullt ut i företaget. Datamaterialet tyder exempelvis på 
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att rekryteringsprocessen ibland tycks påverkas av annat än just de önskemål företaget har 

inför rekryteringen av nya medarbetare. Bristen på legitimerade farmaceuter på 

arbetsmarknaden uppges ha lett till att det vid vissa tidpunkter är lättare att få arbete hos 

Apoteket AB, än vid andra. Vårt antagande är att denna farmaceutbrist kan leda till att andra 

viktiga egenskaper, än den farmaceutiska kompetensen, hos potentiella medarbetare måste ges 

mindre utrymme i rekryteringsprocessen. Detta antagande grundar sig i att den farmaceutiska 

kompetensen, som tidigare nämnts, inte är något som företaget kan bortse ifrån. Vi antar 

genom detta att en brist på legitimerade farmaceuter på arbetsmarknaden därmed kan leda till 

att Apoteket AB måste hålla tillgodo med de farmaceuter som söker tjänsterna, att 

rekryteringsurvalet minskar, och att personliga egenskaper således måste ges mindre vikt vid 

rekryteringen. 

Vidare tycks även den utbildning av personalen som företaget nu uppges vara i behov av, inte 

alltid få genomslagskraft i verksamheten. Endast hälften av informanterna uppger sig ha 

deltagit vid några utbildningar sedan omregleringen och det förefaller som om många av 

utbildningarna är frivilliga e-utbildningar, vilka det är upp till personalen själva att 

genomföra. Datamaterialet tyder även på en tidsbrist i arbetet på många håll, något som skulle 

kunna leda till att viktiga (men icke-obligatoriska) utbildningar ej genomförs. Detta skulle i 

sin tur kunna förklara varför den betoning på utbildning, som ett sätt att säkerställa att 

personalen lever upp till de nya krav som ställs, ej får verkan på lokal nivå. Samtidigt har en 

omstrukturering av Apoteket AB gjort att ett större ansvar läggs på apotekscheferna, vilka 

dessutom menas ha fått tillgång till fler utbildningar än tidigare. Det är möjligt att detta ansvar 

hos apotekscheferna även innefattar att säkerställa att apotekets samtliga medarbetare får ta 

del av, och läras upp inom, de nya utbildningar som denne deltagit vid. 

Att faktorer såsom brist på kompetent personal och tidsbrist på arbetsplatsen, påverkar 

rekryteringen och utbildningen av Apoteket ABs medarbetare, gör det således möjligt att en 

eventuell implementering av emotional labor i verksamheten rubbas. 

Hochschild menar att företag ibland använder sig av olika metoder för att säkerställa att det 

emotionella arbetet utförs på ett lämpligt sätt. Detta kan exempelvis ske genom att kunder får 

ta del av vad de bör förvänta sig av personalen, samt att man vidare ber dem rapportera i de 

fall där dessa förväntningar ej infriats (Hochschild, 1983, s. 149). Således kan återkoppling 

från kunder vara ett sätt att kontrollera att företagets medarbetare sköter sitt arbete på ett, för 

företaget, passande sätt. 

Vidare skriver Hochschild om en slags indirekt kontroll, vilken sker via medarbetarnas 

föreställning eller medvetenhet om möjlig kritik från ledningen. Som exempel nämns de fall 

inom olika flygbolag där flygvärdinnorna är medvetna om att deras eventuella felsteg kan 

uppmärksammas av passagerare, och att dessa sedan har möjlighet att rapportera detta till 

ledningsnivå inom flygbolagen. Denna kritik återkopplas sedan till de anställda, ett faktum 

som gör att rädslan inför detta utgör en form av kontroll av flygvärdinnorna. (Hochschild, 

1983, s. 117-118) 

Gällande studiens tredje frågeställning: Hur kontrollerar Apoteket AB att detta arbetssätt 

bibehålls?, belyser studiens resultat olika tillvägagångssätt som företaget ämnar använda sig 
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av för detta syfte. Apoteket AB tycks enbart till en relativt låg grad använda sig av kundernas 

åsikter, genom exempelvis enkätundersökningar, som en form av kontroll av de anställda. 

Studiens datamaterial tyder förvisso på att någon form av direkt kundnöjdhet mäts av 

företaget, men denna metod förefaller samtidigt inte vara lika välanvänd hos de olika fysiska 

apoteken. En mer vedertagen metod hos företaget för att mäta kvaliteten i kundmötet, är 

däremot Mystery shopping. Som redogjorts för tidigare, innebär denna metod att anlitade 

företag sänder ut personer vilka besöker apoteken som enskilda kunder och därefter bedömer 

besöket utifrån exempelvis bemötande, väntetid samt försök till merförsäljning. Resultatet av 

detta besök återkopplas sedan till de anställda på det besökta apoteket. 

Att Apoteket AB använder sig av Mystery shopping för att kontrollera bland annat hur de 

anställda uppträder mot kunder, kan tolkas som ett tillvägagångsätt för att bedöma hur det 

emotionella arbetet utförs. Vidare liknar det enligt oss den ovannämnda metod för indirekt 

kontroll som Hochschild beskriver när hon diskuterar flygbolagens kontroll över 

flygvärdinnorna (1983, s. 117-118). Kontrollen sker här genom den rädsla flygvärdinnorna 

har för att passagerare ska uppmärksamma deras eventuella felsteg, något som i sin tur skulle 

kunna rapporteras till ledningsnivå och därefter återkopplas till de anställda. Informanter i vår 

studie beskriver exempelvis att vetskapen om att varje kund är en möjlig form av kontroll, gör 

att man hela tiden vill prestera bra i sitt arbete. Tolkat på det sättet får Mystery shopping inte 

enbart ett direkt kontrollsyfte genom att företaget får reda på hur medarbetarna sköter sig. 

Personalens medvetenhet om dessa slumpmässiga bedömningsbesök, gör att Mystery 

shopping dessutom utgör en slags indirekt styrning av de anställda från företagets sida, då 

medarbetarnas beteenden kan antas formas efter detta. 

Apoteket AB använder sig även av ”performance management”, där varje medarbetares 

enskilda försäljningssiffror har viss koppling till dennes lönerevision. Rent konkret kan denna 

arbetsform tolkas som ett sätt att få de anställda att arbeta aktivt med försäljning, både för 

företaget och för deras egen skull. Att mängden sålda produkter till varje kund, som tidigare 

nämnts, tycks vara beroende av den enskilda medarbetarens agerande, gör att en vidare analys 

av denna metod är möjlig. Vi antar att ”performance management” motiverar de anställda till 

ökad försäljning i och med att detta gynnar deras löneutveckling och därmed dem själva. 

Detta kan i sin tur tänkas leda till att Apoteket ABs medarbetare självmant använder sig av 

emotional labor, för att skapa en bra sinnesstämning hos kunden, vilket därmed kan leda till 

ökad försäljning. Hochschild beskriver ju emotional labor som bruket av en individs uttryck 

och känslor som en tillgång för företag för att tjäna pengar (1983, s. 55) Således skulle 

användningen av ”performance management” indirekt kunna tänkas utgöra en form av 

kontroll av att de anställda anammar emotional labor i sitt dagliga arbete. 
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6 DISKUSSION 
I följande kapitel diskuteras det resultat som framkommit i studien. Inledningsvis ges en 

sammanfattning av de mest väsentliga delarna av undersökningens resultat och analysen av 

dem. Därefter följer en diskussion av dessa resultat i förhållande till tidigare forskning som 

redogjorts för. Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser, genom vilka implikationer för 

fortsatt forskning ges. 

6.1 Summering av resultat och analys 
Den nya konkurrensen Apoteket AB nu ställts inför, har gjort dem tvungna att förändra sitt 

arbetssätt för att få kunderna att välja dem. Kundservicen är nu det viktigaste verktyget 

företaget har att konkurrera med, vilket har lett till att en alltmer kundorienterad verksamhet 

måste utvecklas. Studiens datamaterial tyder på att de anställda nu ibland måste använda sig 

av ett mer emotionellt arbete och genom detta kliva in i en slags roll i kundmötet. Oavsett 

personlighet är det nödvändigt att uppträda utåtriktat och frågvist i kundmötet, men att 

samtidigt hålla en professionell distans till sina kunder. Huruvida detta rollskapande beror på 

en rent allmän yrkesprofessionalism eller ett bruk av emotional labor, har dock varit svårt att 

tolka genom studiens datamaterial. Vidare tycks trovärdighet vara ett ledord hos Apoteket 

AB. Den farmaceutiska kompetensen hos medarbetarna menas fortfarande vara helt 

grundläggande för att uppfattas som en trovärdig aktör hos kunderna. Att ha medarbetare med 

både formell kompetens och förmåga att arbeta kundinriktat genom exempelvis skicklighet i 

kundkommunikation och bemötande, förefaller vara något som företaget arbetar aktivt för. 

Studiens resultat visar vidare på att Apoteket AB arbetar för att, både genom rekrytering och 

genom utbildning, säkerställa att företagets medarbetare besitter dessa förmågor. En analys av 

företagets rekryteringsannonser visar att den farmaceutiska kompetensen uppges kort som ett 

krav, varpå de sociala, mer kundinriktade personliga egenskaperna som efterfrågas ges en mer 

utförlig beskrivning. Företaget ämnar genom detta attrahera potentiella medarbetare som 

innehar dessa fallenheter och därmed gör sig lämpliga att arbeta enligt det arbetssätt Apoteket 

AB nu brukar. Ett annat tillvägagångssätt som företaget använder sig av för att säkerställa 

detta är headhunting, där skickliga medarbetare söks via tips från betrodda kontakter inom 

apoteksbranschen. Vidare har företaget tillsatt nya utbildningar inom de områden där behov 

har uppkommit. Chefer utbildas efter det ökade ansvar som nu lagts på dem, för att kunna 

leda sina medarbetare på lämpligt sätt. Sälj- och kommunikationsträningar har utvecklats för 

att utbilda de anställda till att bli skickliga i bland annat kundbemötande och därmed redo att 

möta de nya utmaningar som utvecklingen av marknaden gett upphov till. 

För att säkerställa att de anställda arbetar på ett, enligt företaget, lämpligt sätt, använder sig 

Apoteket AB av olika metoder. Mystery shopping används för att mäta kvaliteten i 

kundmötet, vilket sedan återkopplas till personalen på det besökta apoteket. Metoden fungerar 

som en slags styrning av företagets medarbetare, då dessa är medvetna om att deras arbete 

ständigt kan vara föremål för bedömning. Denna vetskap leder till att de anställda hela tiden 

vill utföra ett så gott arbete som möjligt. ”Performance management” är en annan vedertagen 

metod i Apoteket ABs verksamhet. Genom denna metod kopplas varje medarbetares 

försäljningssiffror till dennes lönerevision, vilket kan tänkas motivera de apoteksanställda till 
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ökad försäljning. I och med att försäljningsmängden i varje kundmöte menas påverkas av den 

enskilda medarbetarens kundbemötande, kan denna metod även tänkas utgöra en motivation 

till emotionellt arbete gentemot kunder, då bruket av emotional labor beskrivs av Hochschild 

som användbart för företag för att just tjäna pengar (1983, s. 55). 

Datamaterialet i denna studie visar även på vissa skillnader i hur man ser på företagets 

arbetssätt, dels mellan företagets ledningsnivå och de som arbetar på de fysiska apoteken och 

dels mellan informanterna i sig. Bland annat tycks vissa informanter fortfarande hålla fast vid 

den traditionella synen på apoteksverksamhet, där sociala förmågor hos medarbetare enbart 

ges en mycket liten betydelse i jämförelse med den farmaceutiska kompetensen. Denna 

skillnad kan tänkas bero dels på apotekens varierande storlekar och dels på hur centralt 

apoteken är belägna. Vidare förefaller det även skilja sig åt beträffande vilken vikt som läggs 

vid utbildning av medarbetare från ledningsnivå och hur dessa utbildningsplaner verkställs på 

de fysiska apoteken. Enbart hälften av informanterna uppger sig ha deltagit vid några 

utbildningar sedan omregleringen, vilket kan tänkas bero på den tidsbrist som ofta nämns 

bland de intervjuade. Att många av de e-utbildningar som finns dessutom är frivilliga att 

genomföra kan, kombinerat med tidsbristen, vara en anledning till att få utbildningar 

genomförs. Det finns samtidigt en betoning på vikten av att nu utbilda chefer i högre 

utsträckning än tidigare, vilket kan tyda på att cheferna även fått ett större ansvar i att säkra 

för att deras medarbetare både får ta del av och läras upp inom de områden som 

apotekscheferna själva har deltagit vid. Sammanfattningsvis kan nämnas att en möjlig 

tolkning är att Apoteket AB nu ämnar utveckla sitt arbetssätt till att innefatta mer emotionellt 

arbete, en avsikt som dock enbart till varierande grad tycks ha lyckats implementerats i 

verksamhetens olika delar. 

6.2 Återkoppling till tidigare forskning 
Kristina Abiala (2000) utvecklar i sin studie om det privata servicearbetet en typologi för att 

beskriva skillnader mellan olika typer av serviceyrken. Som tidigare nämnts delas de olika 

yrkestyperna in i grupperna Arbete först, Rutinförsäljning, Övertalningsförsäljning och 

Personlig service (Abiala, 2000, s. 164-165). Apoteket ABs medarbetare skulle, innan 

omregleringen av apotekssektorn, kunna tänkas tillhöra gruppen Arbete först, vilket beskrivs 

som ett yrke där anställningsförhållandena är stabila och där vikten inte läggs på samspelet 

och agerandet i servicerollen utan att det är den faktiska kompetensen i varuhanterandet som 

anses vara väsentlig. Denna uppfattning grundar vi i att Apoteket AB tidigare i allra högsta 

grad tycks ha betonat den farmaceutiska kompetensen som grundläggande, medan arbetet 

med kundfokus inte förefaller ha varit lika aktuellt. Vi tolkar det som att företagets 

medarbetare numera snarare besitter egenskaper som påminner om de faktorer vilka 

karaktäriserar grupperna Övertalningsförsäljning och Personlig service. Denna tolkning 

baserar vi dels på det faktum att medarbetarna nu samtalar med kunderna för försäljningens 

skull, vilket är något som karaktäriserar just Övertalningsförsäljning. Att yrket som 

apoteksmedarbetare nu tycks anta egenskaper av typen Personlig service grundar vi i det 

rollspel som de nu förefaller genomföra med kunden, vilket är en av de faktorer som ingår i 

personlig service. 
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I Malmstigs artikel (2004) beskrivs hur utvecklingen av det svenska apoteksväsendet under 

den senare halvan av 1900-talet har sett ut. Relationen mellan läkarprofessionen, staten och 

den farmaceutiska professionen är här något som diskuteras i förhållande till förstatligandet 

av apoteksverksamheten. Under den tiden apoteken verkade på en privat marknad betraktades 

de handlande snarare som patienter än som kunder. Malmstig beskriver även att det i 

intervjuerna framkom att säljande betraktades som någonting ofint och att det under denna tid 

ansågs vara olämpligt att vara trevlig då detta kunde uppfattas som ett oseriöst beteende 

(2004, s. 15). Då apotekväsendet förstatligades blev det vanligare att benämna de som 

handlade på apoteken för kunder istället för patienter vilket var en naturlig övergång då det 

blev ett större fokus på ett mer kundinriktat arbete (Malmstig, 2004, s. 18-19).  

Tendenserna i och med utvecklingen av apoteksverksamheten som beskrivs i Malmstigs 

studie (2004), skulle vid första anblick kunna få resultatet i vår studie att te sig något 

paradoxalt. Det som Malmstig menar ha skett hos apoteken genom förstatligandet av 

apoteksväsendet, liknar nämligen den utveckling vår studie belyser under återgången till en 

privatiserad apoteksmarknad. Malmstig nämner exempelvis att förstatligandet innebar en 

ökad kundinriktning och att apoteksmedarbetarna i och med detta sändes på säljkurser (2004, 

s. 18-19). Detta förefaller märkbart likt det vår studie beskriver ha inträffat hos Apoteket AB 

sedan avregleringen av apoteksmonopolet. Vårt antagande är att den ökade kundinriktning 

som Malmstig beskriver, och som enligt vår undersökning tycks ha ökat ytterligare efter 

omregleringen, snarare beror på samhällets utveckling än på omständigheterna på 

apoteksmarknaden i sig. Det ökade kundfokus som tycks ha arbetats fram under båda former 

av omregleringen av apotekssektorn, skulle således kunna bero på hur samhället och dess 

marknader såg ut under respektive tidsskede. Den enda skillnaden skulle i sådant fall vara att 

denna kundinriktning frammanades av staten då monopolet infördes, respektive av 

konkurrensen på marknaden då monopolet avreglerades. 

Malmstig beskriver även i en annan studie att det innan den senaste omregleringen av 

apotekssektorn fanns relativt stora skillnader i arbetssätt och organisering mellan de olika 

apoteken, trots att alla apotek bestod av samma kedja (2001, s. 69). De skillnader som 

påvisades fann han bland annat mellan stora och små apotek. Ett exempel var att 

egenvårdsförsäljningen uppfattades på olika sätt av personalen. På ett stort apotek ansågs 

egenvårdsförsäljningen vara ensidig och otillfredsställande, medan personalen på ett litet 

apotek kunde kombinera egenvårsförsäljning och receptförsäljning och därmed få mer 

varierande möten (Malmstig, 2001, s. 61). Att arbetssätten skiljer sig åt mellan apoteken är 

något även vi sett tendenser till i vår undersökning. De mindre apoteken tycks arbeta mer 

traditionsbundet än de större apoteken, ett antagande som grundas i dessa informanters 

betoning på farmaceutisk kompetens och läkemedelsrådgivning som det mest centrala i 

apoteksverksamheten. De informanter som arbetar på större apotek tycktes ge en något större 

betoning på kundbemötande, butiksutformning etc. som viktiga faktorer hos ett apotek. Denna 

variation kan antas bero på att implementeringen av nya arbetssätt går fortare hos större 

apotek som oftast är mer centralt belägna och därmed kan antas ha en större kundkrets än de 

mindre apoteken. Vårt antagande är att en stor kundkrets påverkar apoteksmedarbetarnas 
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arbetssätt, både genom möjligheten till ökad försäljning samt genom behovet av ett 

anpassningsbart bemötande. 

6.3 Slutsatser och implikationer för fortsatt forskning 
Syftet med denna studie var att undersöka personalstyrning inom Apoteket AB med inriktning 

mot hur företaget vill att deras anställda ska arbeta för att attrahera och behålla kunder. Vidare 

fanns en avsikt att ta reda på hur företaget går tillväga för att implementera detta i 

verksamheten samt hur det kontrolleras att detta arbetssätt bibehålls. 

På ledningsnivå tycks Apoteket AB ha gjort stora satsningar för att tillämpa en ökad 

kundinriktning i verksamheten och vårt insamlade datamaterial indikerar att arbetssättet 

används för att främja företagets lönsamhet. Trots deras satsningar att genom bland annat 

rekryteringsprocesser och genom utbildningar främja implementeringen av detta arbetssätt, 

förefaller det som om försöket inte har nått hela vägen fram till samtliga apotek på lokal nivå. 

Vissa apotek ter sig fortfarande vara aningen traditionsbundna, vilket visade sig i flera av 

studiens intervjuer. De sociala förmågorna hos medarbetarna gavs här nästintill obefintligt 

utrymme i kompetensdiskussioner, medan en större vikt lades på den farmaceutiska 

kunskapen.  

Att Apoteket AB inte har lyckats implementera denna nya arbetsform i den utsträckning de 

tycks ha haft för avsikt, skulle bland annat kunna grunda sig i en tidsbrist som finns på 

apoteken. Denna tidsbrist uppmärksammade vi redan vid ett tidigt stadie i vår undersökning, 

då det var svårt att få tag i informanter och många av intervjuförfrågningarna avböjdes på 

grund av att tiden inte fanns. Flera av de tillfrågade apotekscheferna uttryckte att kunderna 

skulle komma i kläm om personalen var upptagen med annat. Denna tidsbrist hade enligt 

somliga informanter uppkommit då det genomförts nedskärningar på apoteken. Tidsbristen 

skulle även kunna ge en förklaring till varför de flesta av informanterna inte deltagit vid de 

nya utbildningar som Apoteket AB menar sig erbjuda, då vissa utbildningar sker via internet 

och ska genomföras under arbetstid.  

Resultatet visar således på att Apoteket AB har för avsikt att implementera ett mer 

kundinriktat arbetssätt, där användningen av emotional labor skulle kunna antas bli alltmer 

aktuell. Huruvida detta nya arbetssätt ämnas innehålla faktorer som karaktäriserar just 

emotional labor, har dock visat sig svårt att påvisa. Även om företagets medarbetare nu 

förväntas uppträda mer kundorienterat och vara skickliga i kundbemötande, är det i vårt 

datamaterial vanskligt att urskilja huruvida de förväntas anpassa sina emotioner för detta 

syfte. Vidare visar vårt resultat att implementeringen av Apoteket ABs nya arbetssätt inte 

tycks ha verkat fullt ut i samtliga av företagets verksamheter. Detta skulle således kunna 

förklara varför vårt insamlade datamaterial ger en något tvetydig och svårtolkad bild över 

vilket arbetssätt som faktiskt är aktuellt hos Apoteket AB idag. 

Med utgångspunkt i ovanstående slutsatser vore det vid eventuell fortsatt forskning i ämnet 

därmed intressant att genomföra en studie med ett större urval av informanter, både 

beträffande antalet individer och beträffande antalet apotek som informanterna arbetar på. Det 
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finns, som tidigare nämnts, tendenser till att arbetssättet hos Apoteket ABs medarbetare 

skiljer sig åt beroende på hur stort apotek de arbetar vid. Vidare tycks även skillnader finnas 

beroende på hur centralt apoteket är beläget. Denna studie är dock genomförd med ett relativt 

begränsat urval gällande antalet apotek som informanterna arbetar vid och således också 

gällande det geografiska läget på dessa apotek. Därmed vore det givande att, i en kommande 

undersökning, jämföra stora och små apotek och dessutom apotek som är olika geografiskt 

belägna. Det är möjligt att en sådan studie antingen skulle bekräfta de skillnader som 

uppkommit i denna studie, eller kanske istället visa på att dessa skillnader endast uppkommit 

av slumpen. 

Vidare vore det även intressant att studera hur man arbetar hos andra apotekskedjor än 

Apoteket AB. Detta för att undersöka om det finns skillnader i arbetssätt och strategier mellan 

dessa kedjor och Apoteket AB, samt om dessa skillnader i sådana fall har att göra med att de 

flesta av de nya apotekskedjorna inte har några gamla rutiner och traditioner som sitter kvar i 

väggarna sedan monopoltiden. Det vore dessutom av intresse att undersöka hur andra 

apotekskedjor förhåller sig till användningen av emotional labor. Är det möjligtvis något som 

används i högre grad hos de nya apoteksaktörerna, då de flesta av dessa alltid har verkat på en 

marknad med konkurrens? 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 1 

     

Bakgrund: 

Vad har du för befattning? 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Hur länge har du arbetat för Apoteket AB?  

Har du haft samma befattning under denna tid? 

 

Allmänt om omregleringen: 

Skulle du kunna berätta lite om omregleringen av apoteksmarknaden, vad den har inneburit 

för er? Vad har förändrats / Vad har förblivit sig likt? 

Vilka har varit de största utmaningarna för Apoteket i och med dessa förändringar? 

På vilket sätt har den nya konkurrensen påverkat er? 

 

Kunder: 

Vad tror du är avgörande för vilket apotek kunden väljer? 

Vad tror du gör att era kunder väljer just er? 

Hur arbetar ni för att få kunder att välja just er? 

Vilken betydelse anser du att personalens fackkunskap respektive sociala kompetens har när 

det gäller att attrahera och behålla kunder? 

Vad anser du vara det viktigaste för era butiksmedarbetare att förmedla vid kundmötet? 

 

Personalen: 

Vilka nya krav har ställts på personalen i och med konkurrensen? 

På vilket sätt ser ni till att personalen lever upp till de nya kraven?  

Har ni infört några nya utbildningar? (Områden?) 

Är det någon skillnad på vilka egenskaper ni söker hos en medarbetare idag än innan? 

Har ni infört några nya rekryteringskriterier eller procedurer? 

Vad är utmärkande för en person som är anställd hos er?  
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Bilaga 2 - Intervjuguide 2 

 

Bakgrund: 

Vad har du för befattning? 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Hur länge har du arbetat för Apoteket AB?  

Har du haft samma befattning under denna tid? 

Hur gick din rekryteringsprocess till? 

Vad tror du gjorde att just du fick jobbet? 

 

Personalen: 

Fick du delta i någon introduktionsutbildning när du började arbeta på Apoteket? 

Om ja: Vad innehöll den? (Vilka moment? Vilken kunskap? Vilka färdigheter?) 

Har du fått delta i någon annan utbildning hos Apoteket? 

Vad skulle du säga är utmärkande för en person som är anställd hos er? (Vilka färdigheter? 

Vilken kunskap, kompetens, etc.?) 

Vad skiljer ditt privata jag från ditt professionella jag?  

Hur mycket kan du bestämma över dina arbetsuppgifter? (Vad, hur, när du utför dem?) 

Vad betyder försäljningssiffror på din arbetsplats?  

Hur påverkas du av uppgång/nedgång? Konsekvenser för din arbetssituation? 

Vilken betydelse har ditt sätt att utföra arbetet för hur mycket/många produkter som säljs? 

(Ingen/stor? Hur kan det påverka?) 

 

Kunder: 

Vad tror du är avgörande för vilket apotek kunden väljer? 

Vad tror du gör att era kunder väljer just er?  

Hur arbetar ni för att få kunder att välja just er? 

Vilken betydelse anser du att personalens fackkunskap respektive sociala kompetens har när 

det gäller att attrahera och behålla kunder? 

Vad anser du vara det viktigaste för er att förmedla vid kundmötet? 

Finns det några speciella fraser som ni ska använda mot era kunder? (Vilka?) 
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Vem/hur är den ideala kunden? 

Hur hanterar du en krävande eller besvärlig kund? 

Blir era kunder tillfrågade, genom exempelvis kundenkäter eller liknande, om hur de blev 

bemötta? 

Vad händer (isåfall) med resultatet från dessa undersökningar? 
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Bilaga 3 - Kodschema till intervjuer 
 

BAKGRUND (om informanten) 

OMREGLERING 

 Förändringar 

 Likheter 

 Konkurrens 

 Utmaningar 

 

PERSONAL 

 Rekrytering 

- Formell kompetens 

- Personliga egenskaper 

 Utbildning/Upplärning 

 Styrning (direktiv, regler, rutiner) 

 Mål (verksamhetsmål, individuella) 

 Uppföljning 

 

KUNDER 

 Kundinriktning 

 Kundkommunikation 

 Försäljning 

- Produkter 

- Lönsamhet 

 

ÖVRIGT 

 Företagsinformation 

 


