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SAMMANFATTNING	  
Den organisationsförändring som skett efter omregleringen av Apoteket 2009 har 
inneburit att apoteksbranschen har genomgått olika förändringar. I samband med 
omregleringen har regeringen lagstadgat att en ny roll ska finnas inom organisationen, 
läkemedelsansvarig. De arbetsuppgifter som den läkemedelsansvariga har innebär att 
hålla en god kvalitet i hanteringen av läkemedel. För att kvaliteten ska kunna 
upprätthållas måste den läkemedelsansvariga följa de krav som lagen ställer vilket 
hanteras genom en myndighet. Det har visat sig att det funnits en del oklarheter kring 
rollen, vilket gör det intressant att undersöka hur rollen fungerar utifrån de krav som 
myndigheten ställer. Syftet med studien är därför att undersöka hur rollen fungerar 
och hur kraven i sin tur uppfattas från inblandade parter. Detta förklaras med ett 
nyinstitutionellt perspektiv som innebär hur organisationer påverkas av yttre 
påtryckningar och hur dessa förändringar i sin tur hanteras inom organisationen. 
Studien baseras på en kvalitativ metod där personer med olika befattningar intervjuas. 
Resultaten visar att kvalitetsarbetet verkar kontrolleras noga genom att inspektioner 
och dokumentation av verksamheten genomförs. För att arbetet ska fungera är 
kommunikation grundläggande mellan de parter som berör den läkemedelsansvariges 
arbete. Resultaten visar även att rollen fungerar och är mer stabil idag men att det 
ligger mycket i läkemedelsansvarigas egna ansvar för att arbetet ska fungera.  
 
 

Nyckelord:	  Kvalitetsarbete, organisationsförändring, läkemedelsansvarig	  
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Vi skulle vilja rikta ett varmt tack till några personer som varit särskilt viktiga för oss 
i denna studie. Först vill vi tacka Sofia Kälvemark Sporrong som hjälpte oss med idén 
till studien och även gav oss stöttning och hjälp i början då vi fortfarande var 
okunniga inom ämnet. Via henne kom vi i kontakt med Annika Nordén-Hägg som vi 
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1.	  INLEDNING	  
I detta kapitel presenteras det problemområde som vi funnit intresseväckande att 
studera. Problemområdet följs av en syftesförklaring som redogör för de 
frågeställningar som vi ställer oss. Avslutningsvis presenteras den disposition som 
uppsatsen följer. 
	  
1.1	  Bakgrund	  
Idag har organisationsförändringar kommit att bli alltmer vanligt i samhället. Under 
de senaste decennierna har en rad förändringar skett inom organisationer i Sverige, 
särskilt inom vård och omsorg. Förändringarna berör bland annat privatiseringar som 
innebär att offentligt ägda verksamheter säljs ut, vilket gör det möjligt för privata 
företag att konkurrera mot offentliga företag (Eriksson, et al., 2013:29). De 
förändringstrender som även visat sig blivit utmärkande inom kommuner och 
landsting är nya tekniker och metoder som främst rör kvalitet och förbättring. Detta 
innebär att organisationer, idag försöker hitta ett tydligare sätt att organisera kring 
olika processer. En del av processerna som sker inom organisationer lägger därför 
fokus på olika former av kvalitetsutveckling (ibid, 30).  
 
En organisation som genomgått en sådan förändring är apoteken. I juli 2009 upphörde 
apoteksmonopolet på läkemedel i Sverige att gälla och sedan november 2009 har 
försäljningen av vissa läkemedel varit tillåten även i dagligvaruhandeln. Regeringens 
mål med att omreglera apoteksverksamheten var att man ville uppnå ökad 
tillgänglighet på läkemedel, bättre service, lägre priser, lägre läkemedelskostnader 
samt ökad tillgänglighet för kunderna (Proposition, 2008/09:80). Efter att monopolet 
på läkemedel avskaffats trädde ett nytt system i kraft, vilket innebar att den som får 
tillstånd av Läkemedelsverket att bedriva detaljhandeln med läkemedel måste 
uppfylla vissa krav. Ett av dessa krav är att tillståndsinnehavaren måste enligt lag om 
handel med läkemedel (2009:366) ha en läkemedelsansvarig till sitt förfogande 
(LVFS, 2009:9).  
 
Det nya systemet som trädde i kraft innebar att en ny roll, läkemedelsansvarig, tillkom 
inom apoteksvärlden. Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter ska den 
läkemedelsansvariga se till att verksamheten bedrivs och uppfyller framförallt de 
kvalitetsrelaterade krav som gäller för detaljhandel med läkemedel. Mer detaljerat ska 
den läkemedelsansvariga vara farmaceut som antingen är utbildad apotekare (fem års 
universitetsstudier) eller receptarie (tre års universitetsstudier). En apotekare är 
direktkvalificerad att arbeta som läkemedelsansvarig men för en receptarie som vill 
inneha rollen ställs det flera krav, de ska exempelvis kunna visa på tillräcklig 
kompetens och erfarenhet då de inte har lika lång utbildning som en apotekare. 
Ansvaret som den läkemedelsansvariga har får inte delas av flera personer, utan kan 
endast innehas av en person. Den läkemedelsansvarige ansvarar för ett så kallat 
egenkontrollprogram i vilket ingår att egeninspektioner ska genomföras minst en gång 
per år. Egenkontrollen fungerar också som ett verktyg för kvalitetssäkring av den 
egna verksamheten, vilket innebär att brister och avvikelser ska hanteras (LVFS, 
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2009:9, s 3-12). ”Om det uppstår eller riskerar att uppstå allvarliga brister eller 
allvarliga avvikande händelser i verksamheten” ska det anmälas till Läkemedelsverket 
(ibid, 12). Brister och avvikelser är främst det som rör läkemedelshanteringen, som 
till exempel fel rådgivning eller felaktig expedition av läkemedel. Då en avvikelse 
uppstått eller där något i arbetet är bristfälligt ska den läkemedelsansvariga utreda vad 
som har hänt, vilka konsekvenser det fått samt vilka åtgärder som då bör vidtas. 
Egenkontrollprogrammet är enligt Läkemedelsverket ett komplement till den tillsyn 
som bedrivs från deras sida (ibid, 12-13).  
 
I samband med att rollen som läkemedelsansvarig tillkommit på apoteken har det 
visat sig finnas en del oklarheter kring den. I en artikel från Svensk farmaci den 20 
mars 2013, diskuteras en problematik som uppmärksammats kring rollen; 
 
“Dessutom råder ofta idag fundamentala missuppfattningar om läkemedelsansvarigs 
roll, både från ledningsfunktioner men även hos den läkemedelsansvarige själv. Det 
blir ofta svårt för den läkemedelsansvarige att, av lojalitetsskäl mot sin arbetsgivare, 
agera enligt de krav som myndigheter ställer.” - Svensk farmaci, Nils Bergeå Nygren 
 
Nils Bergeå Nygren hävdar alltså att både ledning och läkemedelsansvariga upplever 
svårigheter kring rollen och hur denne ska agera i förhållande till både arbetsgivare 
och myndigheternas krav. Stämmer det att dessa “fundamentala missuppfattningar” 
existerar? En annan fråga vi ställer oss är hur kvalitetsarbetet hanteras inom apotek 
genom rollen som läkemedelsansvarig. Utifrån de föreskrifter som Läkemedelsverket 
ställer är det därför intressant att se till om de är tillräckligt tydliga från myndigheten 
och ner i organisationen. Därför är det även intressant att se hur relationen mellan 
dessa parter fungerar och hur läkemedelsansvariga själva uppfattar att rollen fungerar. 
Råder det några oklarheter i vad som gäller läkemedelsansvariges roll och 
ansvarsområden?  
 
Då organisationsförändringar ständigt sker är det också intressant att, ur ett 
personalvetarperspektiv, se hur förändringarna kan komma till uttryck genom att se 
till den enskilde individens arbete och ansvar. Att få en bredare kunskap för de 
organisationsförändringar som apoteksbranschen har genomgått är angeläget då det 
ställs nya krav som både påverkar personalens arbetssituation och organisationen i sin 
helhet. 
 
1.2	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
1.2.1	  Syfte	  
I föregående stycke presenterades den organisationsförändring som skett inom 
apoteket och hur det i sin tur har inneburit att en ny yrkesroll tillkommit som ska 
ansvara för olika kvalitetsprocesser inom organisationen. Syftet med denna studie är 
att undersöka hur rollen som läkemedelsansvarig upplevs fungera utifrån de krav som 
ställs, dels från deras eget perspektiv, dels från ett chefsperspektiv och dels från 
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myndighetens perspektiv, för att se om rollen fungerar som det är tänkt att den ska 
enligt Läkemedelsverkets föreskrifter. 
 
1.2.2	  Frågeställningar	  
	  

• Hur hanteras kvaliteten inom apotek genom rollen som läkemedelsansvarig? 
 

• Hur fungerar relationen mellan Läkemedelsverket, kvalitetschefer och 
läkemedelsansvariga?  

 
• Hur uppfattas rollen som läkemedelsansvarig fungera inom apoteksbranschen? 

 
1.2.3	  Uppsatsens	  disposition 
I det inledande kapitlet redogjordes bakgrunden till studien, varpå studiens syfte och 
frågeställningar presenterades. I kapitel två redogörs för tidigare forskning inom 
ämnet och i kapitel tre beskrivs den teoretiska referensram vi valt att använda oss av i 
studien. I kapitel fyra beskrivs hur vi metodologiskt gått tillväga. Studiens empiriska 
resultat och analys presenteras i kapitel fem. I kapitel sex görs en summering av 
resultaten och vidare presenteras hur detta kan ses i förhållande till teorin. Kapitlet 
avslutas med studiens slutsatser och förslag på fortsatt forskning inom ämnet. 
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2.	  TIDIGARE	  FORSKNING 
Rollen som läkemedelsansvarig är fortfarande förhållandevis ny så efter att ha försökt 
söka efter tidigare forskning inom ämnet har vi funnit att det verkar vara ganska tunt 
med forskning om just rollen som läkemedelsansvarig. Därför har vi valt att belysa 
olika teman av tidigare forskning som vi anser vara relevant i förhållande till vår 
studie. Tre olika teman valdes ut där det första temat som presenteras handlar om 
organisationsförändring och yrkesutveckling inom apotek vilket vi främst belyser för 
att få en bredare kunskap för de organisationsförändringar som apoteken genomgått 
de senaste årtiondena och hur yrkesutvecklingen för farmaceuter påverkats av detta. 
Det andra temat som presenteras handlar om kvalitetsarbete och belyser forskning 
som beskriver hur kvalitetsarbete kan ta form genom olika processer. Slutligen har vi 
valt att belysa den forskning som berör professioner och hur de påverkas av olika 
organisationsförändringar i förhållande till kvalitetsutveckling. Nedtill följer ett 
axplock av tidigare forskning som vi finner relevant att belysa inom vårt 
problemområde. 
 
2.1	  Organisationsförändring	  och	  yrkesutveckling	  inom	  apotek 
Claesson (1989) gjorde en omfattande socialfarmaceutisk studie där syftet var att 
kartlägga hur utvecklingen och förändringen av apotekarnas yrkesutveckling och 
professionella status fram till 1980-talet sett ut. Claesson studerade främst vilka 
faktorer och aktörer som påverkat denna process. För att kunna belysa apotekarnas 
yrkesutveckling och professionella status använde hon sig av sju kriterier som 
tillsammans skulle ge en övergripande bild av professionen. Studien visade att 
apotekaryrket från slutet av 1500-talet fram till 1900-talet har förstärkts i sin 
professionella status, men som sedan successivt försvagats. Lindberg och Adolfsson 
(2007) har gjort en liknande studie. I sin rapport, ”The Evolution of Swedish 
Pharmacies and Recent Reforms”, förklarar de att farmaceuter och apotekare har en 
stödjande och kontrollerande roll då de ger kunder en grundlig och mer detaljerad 
information om användningen av läkemedlet samt då de kontrollerar att dosen 
förefaller sig vara rimlig för kundens besvär (Lindberg & Adolfsson, 2007). Vidare 
baserar sig rapporten i stora drag på en studie av Malmstig (2001), vilken beskriver 
mer detaljerat hur Apoteket ABs verksamhet var uppbyggd strax innan omregleringen 
2009. Syftet med Malmstigs studie var att undersöka hur olika yrkesroller och 
arbetsuppgifter såg ut, men även för att skapa sig en förståelse för hur arbetet 
fördelades på olika apotek. Studien var av kvalitativ karaktär där både intervjuer och 
observationer utfördes. Vidare beskriver han hur apoteken bemannades av en 
apotekschef, vilken hade det övergripande ansvaret över ledning och drift men också 
hade ett farmaceutiskt ansvar för kvaliteten på receptexpeditioner etc. Hierarkiska och 
professionella skillnader mellan personalen varierade. På mindre apotek visade det sig 
tydligt att apotekschefer agerade mer i rollen som ledare än i rollen som farmaceutiskt 
ansvarig. De elva apoteksverksamheter som studerades ingick i det statliga Apoteket 
AB vilka skulle fungera likartat men Malmstig summerar sin studie med att påtala att 
han kunde se att det fanns skillnader i arbetssätten mellan apoteken. Omgivning och 
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miljö visade sig ha stor inverkan på hur organisering och kundmöten påverkade olika 
arbetssätt.  
 
I ytterligare en studie av Malmstig (2004), ”Mera stat och mera profession? En 
exkursion med farmaceutprofessionen -från privata företagare till statstjänstemän i 
Apoteksbolag”, undersöker han hur den farmaceutiska professionen utvecklats inom 
apoteket från 1940-talet fram till 1990-talet. Fram till 1971 rådde det en tydlig 
rollfördelning mellan apoteksanställda och läkare som då var verksamma på apoteken. 
Detta innebar att läkare i princip styrde över apotekarprofessionen inom apoteken. 
Malmstig sammanfattar sin rapport med att påtala att då apoteksväsendet 
förstatligades 1971 stärktes farmaceuternas profession vilket bidrog till ett 
omformande av professionen. Farmaceuter blev mer självständiga då det blev färre 
läkare inom apoteket. Materialet utgjordes av intervjuer med olika nyckelpersoner 
som arbetat på apotek mellan 40 -60-talen samt intervjuer med apoteksanställda som 
arbetade på olika apotek i samband med att studien gjordes.  
En annan studie som vi fann berör hur avregleringar påverkat apoteken inom Norden 
har Anell (2004) gjort. Han beskriver hur olika processer påverkats av 
avregleringarna som skett i våra grannländer. De processer som främst hade påverkats 
av avregleringen var personalområdet, försäljning och tillgänglighet. Ett större antal 
av farmaceuterna i Norge och på Island upplevde att arbetsbördan ökat och 
farmaceuterna på Island berättade att de upplevde att det fanns mindre tid till det 
farmaceutiska professionella ansvarsområdet. Studien summeras med att de 
förändrade kraven som avregleringen fört med sig har inneburit nya 
arbetsförhållanden för farmaceuterna (Anell, 2004:26-48). 
 
2.2	  Kvalitetsarbete 
Då vi ville se om det gjorts några tidigare studier om kvalitetsarbete i Sverige gjordes 
en litteratursökning inom området och då fann vi en studie av Waks (2008), 
“Granskare och granskad - öppenhet och slutenhet i yrkesutövningen”, där hon 
beskriver hur mötet mellan det offentliga, i form av “myndighetsutövning” och det 
privata i form av “professionell yrkesutövning”, ser ut. Myndighetsutövaren är i detta 
fall Socialstyrelsen som utifrån lagstiftning dels ska sammanställa och förmedla 
kunskap åt professionella yrkesutövare för att utveckla normer inom hälso- och 
sjukvård och dels ska de garantera patientsäkerhet och minimera risker. Genom 
myndigheten kontrolleras hälso- och sjukvården för att kunna garantera kvaliteten i 
den professionella yrkesutövningen. Studien utfördes på en ambulansklinik där den 
professionella yrkesutövningen legitimeras offentligt genom att Socialstyrelsen följer 
upp med att kontrollera så att riktlinjer och lagar efterföljs. Studien utfördes med hjälp 
av nio intervjuer på personer i chefsposition och olika nivåer inom organisationen 
(personer i sjukhusets ledning, verksamhetschef och ambulanssjukvårdare) och 
personer från Socialstyrelsen. Waks nämner hur detta visar på en ny logik i samhället 
idag, en form av ”granskningssamhälle” (Power, 1997, refererat i Waks, 2008) där det 
finns risk för att det dagliga arbetet blir mer standardiserat. Granskningen sker genom 
att det finns utvecklade system för egenkontroll vilket kan komma att ifrågasätta den 
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professionella kunskapen och erfarenheten. Eftersom de krav som granskaren ställer 
på organisationen måste ha stöd i lagen har de därför inte någon möjlighet att påverka 
bedömningskriterierna. Waks nämner att den här typen av granskning och utvärdering 
kritiseras för att det inte låter organisationen själva arbeta fram förbättringar i 
verksamheten. Myndigheten ställer krav på åtgärder men tar inte vidare ansvar för hur 
dessa åtgärder påverkar verksamheten som helhet (Nevo, 2001, refererat i Waks, 
2006). Från 1 november 2005 sattes det nya regler för ambulanssjukvården då 
Socialstyrelsen utformade föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om 
läkemedelshantering i hälso- och sjukvård, där endast legitimerad personal får sköta 
läkemedelshanteringen i ambulansen. Detta innebar att det tillkom en ny profession 
vilket var ambulanssjuksköterskan. Sammanfattningsvis genomförde myndigheten 
kvalitetskontroll av all ambulansverksamhet i en region under en begränsad period. 
Där kontrollerades hur kvalitetssystemet fungerade på kliniken genom att bland annat 
granska hur kompetensutveckling, avvikelsehantering och samverkan med andra i 
vårdkedjan såg ut. Tidigare hade ambulanssjukvårdare rätt att dela ut mediciner men i 
de nya föreskrifterna (SOSFS 2000:1) fick enbart legitimerade sjuksköterskor och 
läkare ha den möjligheten. Slutsatsen av studien var att många på ambulansenheten 
var negativa till myndighetens granskning då den inte gav inblick i själva arbetet. 
Exempelvis krävdes att ambulanssjukvårdare utförde dokumentation av 
avvikelsehantering där de skulle föra journal på allt de gör för patienten i ambulansen 
men detta visade inte ge en heltäckande bild för hur kvaliteten på arbetet faktiskt var 
(Waks, 2008:155-168).  
 
En annan studie som gjorts om kvalitet inom hälso- och sjukvårdsområdet, är en 
avhandling av Nordén-Hägg (2010), där hon studerat hur högre kvalitet och säkerhet 
uppnås inom Sveriges apotek. Ett sätt att mäta kvaliteten var att se på antalet 
felexpeditioner, vilket bland annat innebar att titta på den felaktiga expediering av 
läkemedel till patienter som sker i läkemedelshanteringen på apotek. Det hon kunde 
finna var att rapporteringen av felexpeditioner ökade men blev samtidigt mer 
fullständiga när ett web-baserat rapporteringssystem för felexpeditioner införts inom 
organisationen. Genom detta system blev det lättare att följa upp och göra 
förebyggande åtgärder. I samband med studien har ett instrument utvecklats som 
mäter säkerhetskulturen inom apoteket, vilket i sin tur har visat på samband med hur 
stresspåverkan bidrar till felexpeditioner. Data hämtades från pappers- och 
webbaserade felrapporteringssystem inom Sveriges alla öppenvårdsapotek med en 
personal bestående av 11.000 personer. 
 
Då vi inte fann några fler relevanta studier i kvalitetsområdet inom vård och omsorg i 
Sverige, ville vi se om det gjorts några liknande studier i andra länder för att få ett 
bredare perspektiv. Vi fann då en studie av Mohammad, et al. (2012) om farmaceuter 
i Australien som omfattas av en ny lagstiftning vilket innebär att de är skyldiga att 
anmäla kollegor som riskerar patientsäkerheten på apoteket. Syftet med studien var att 
undersöka farmaceuternas kunskaper och åsikter om den nya lagstiftningens krav på 
rapportering. En enkät skickades ut till slumpmässigt utvalda farmaceuter som var 
registrerade hos apoteksföreningen. Resultatet gav svar från 370 farmaceuter och 
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visade att nästan 60% inte var säkra på sin kunskap om den nya lagstiftningens 
skyldigheter att rapportera. Majoriteten svarade att de skulle överväga att rapportera 
en kollega som riskerar patientsäkerheten, men endast efter rådgörande med den 
vederbörande kollegan först. Äldre farmaceuter, med en längre arbetserfarenhet, hade 
dock mer kunskap om den nya lagstiftningen. Summeringen visar att farmaceuterna 
förstod betydelsen av att rapportera en kollega men behövde mer kunskap och 
självförtroende för att kunna leva upp till kraven, dvs. för att säkra patientsäkerheten 
och kvalitet inom apoteket.  
 
I samband med litteratursökningen fann vi även att det fanns en metod som kallas 
pseudo-patientstudier som går ut på att en forskare som är utbildad inom ämnet utger 
sig för att vara kund/patient. Forskaren söker medicinsk behandling utan att avslöja 
sin profession och avsikt för apotekspersonalen. Vidare redogör forskaren för sina 
besvär för en farmaceut, för att kunna bedöma farmaceutens kompetens (Neto, et al., 
2000). I Berlin gjordes en pseudo-patientstudie av Berger, et al. (2005) för att 
utvärdera kvaliteten på patientrådgivning inom apotek. I studien deltog frivilligt 
fyrtionio öppenvårdsapotek, vilka pseudo-patientkunder besökte inom en 
sexveckorsperiod. Data samlades in genom pseudo-patientkundernas observation och 
interaktioner med farmaceuterna. Detta visade sig vara en lovande metod för att 
utvärdera farmaceuters kvalitetsarbete, vilket har lett till att apoteken i Berlin ser 
metoden som en del av en ständig kvalitetsförbättringsåtgärd. En liknande studie 
utfördes även tidigare i Storbritannien av Anderson & Alexander (1993) på sextiofem 
olika apotek, för att bedöma farmaceuters kunskap och kompetens inom ett visst 
område. Data hämtades genom observation och semistrukturerade intervjuer. 
 
2.3	  Professioner 
Inom professionsforskningen visar det sig att det finns en hel del studier. Tidigare 
teorier om professioner och professionalisering kommer bland annat från Freidson 
(1988) och Abbot (1988) där Freidson menar att exempelvis akademisk utbildning 
styrker yrkets existens och graden av professionalisering. Den professionella 
yrkesutövaren har på så sätt förväntningar på sig att utföra sitt arbete på ett visst sätt 
av sina medarbetare. Abbot undersöker ett specifikt yrke för att se på vilket sätt 
professionalismen fungerar i praktiken. Där belyser han hur det specifika yrket 
utvecklar professionell skicklighet och vad som bidrar till det.  
Inom svensk forskning betonar Evetts (1999) att professionalisering innebär att 
individen har en specialiserad utbildning och genom sitt yrkeskunnande kan denne 
utöva sitt yrke med en kompetens som bara finns för det specifika yrket individen har. 
Det gemensamma huvudtemat för dessa studier är att de professionella har en 
akademisk utbildning som ger ett visst yrkeskunnande och en specifik kompetens som 
möjliggör att utföra sitt arbete med ett självständigt ansvar. Professionerna inom 
samma yrkesgrupp har även gemensamma normer och värderingar. 
En annan svensk studie är av Eriksson (2007) som berör hur de anställda på ett 
sjukhus i Mellansverige förhåller sig till olika förutsättningar för 
verksamhetsutveckling och förbättringsarbete där personer med olika befattningar, 
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både högt och lågt, intervjuades. Sjukhuset hade ett nytt kvalitetssystem som inrättats 
genom den marknadsstyrning som idag finns inom offentlig verksamhet och på så sätt 
var det intressant att se hur det fungerade i praktiken. Det som lyfts i studien är att 
chefer försöker ha fokus på effektivitet för ekonomisk vinning, en så kallad 
administrativ logik, men där läkarna som är den profession som ansvarar för hur 
resultatet av detta blir, fokuserar på en så kallad medicinsk styrning. Det författarna i 
studien kommer fram till är att verksamhetsutveckling och förbättringsarbete ständigt 
pågår genom små förändringar, vilket ofta är läkarnas professionella inverkan som är 
den bidragande faktorn. Slutsatserna visar att läkarnas logik krockar med den 
administrativa och att läkare själva bör prioritera vad som ska göras inom det egna 
ansvarsområdet. 
 
2.4	  Sammanfattning	  av	  tidigare	  forskning	  	  
I den tidigare forskningen som redogjorts inom temat organisationsförändring och 
yrkesutveckling inom apotek beskriver både Claesson (1989), Lindberg och Adolfsson 
(2007) och Malmstig (2001, 2004) de historiska förändringar som apoteket genomgått 
de senaste årtiondena och hur yrkesutvecklingen för farmaceuter påverkats av detta. 
Dessa studier fann vi intressanta i den meningen då de visade på hur farmaceuter och 
dess professioner påverkats av olika förändringar inom apotek samt hur 
yrkesutvecklingen sett ut. Vidare fann vi en studie av Anell (2004) som beskriver 
några av de processer som påverkats av avregleringarna som skett i 
apoteksverksamheter i våra nordiska grannländer. Intressant i denna studie var att den 
belyste hur arbetsbördan ökat i Norge och att farmaceuterna på Island upplevde att det 
fanns mindre tid till det farmaceutiska ansvarsområdet. 
 
Inom temat kvalitetsarbete fann vi Waks (2008) studie där Socialstyrelsen precis som 
Läkemedelsverket har i uppgift att utöva tillsyn över hälso- och sjukvård, där 
regeringen har bestämt vad som ska prioriteras. Genom att lägga ansvaret över 
läkemedelshanteringen på en specifik profession är därför denna studie väldigt 
relevant och intressant då detta även gäller för läkemedelsansvariga inom apoteken. 
Vidare fann vi Annika Nordén-Häggs (2010) avhandling där hon studerat hur högre 
kvalitet och säkerhet uppnås inom Sveriges apotek. Hon fann att rapportering av 
felexpeditioner ökade, men blev mer fullständiga, när ett rapporteringssystem för 
felexpeditioner införts. Även denna studie blir relevant för vår studie då den belyser 
kvalitetsaspekter på apotek. 
 
I studien av Mohammad, et al. (2012) får vi reda på hur farmaceuters kunskaper och 
åsikter är i förhållande till den nya lagstiftningen. Denna studie blir intressant i den 
meningen att den är förhållandevis lik vår studie då den undersökte om farmaceuterna 
hade kunskap i vad som skulle rapporteras utifrån den nya lagstiftningen. 
 
I samband med kvalitetsökningen fann vi att pseudo-patientstudier kommit att bli mer 
relevant inom apoteksverksamhet utomlands då detta visade sig vara en användbar 
metod för att utvärdera farmaceuters kvalitetsarbete (Neto, et al., 2000). Två liknande 
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pseudo-patientstudier hade även gjorts i Berlin (Berger, et al., 2005) och 
Storbritannien (Anderson & Alexander, 1993) Dessa tre studier valdes ut för att få en 
inblick i hur kvalitetsförbättringar kan ske inom apotek. 
 
Inom temat professioner finner vi en rad olika forskare som studerat vad 
professionalisering innebär, att individen med sin utbildning i bagaget kan utöva sitt 
yrke med en specifik kompetens (Freidson, 1988; Abbot, 1988; Evetts, 1999). 
Erikssons studie (2007) visar att professionens påverkan på organisationen bidar till 
att förändringar sker. Dessutom visar studien att läkarna måste själva se vad som ska 
prioriteras, för att inte krocka med chefers administrativa arbete. Denna studie är 
intressant i den aspekt då den belyser hur en profession måste hantera kvalitetsarbetet 
på bästa sätt och vad det har för effekter på organisationen som helhet. Hur relationen 
såg ut i förhållande till chefer är också intressant för vår studie.  
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3.	  TEORETISK	  REFERENSRAM 
I följande kapitel presenteras den teoretiska utgångspunkt som vi använder i studien. 
Kapitlet börjar med en inledande beskrivning av vald teori för att sedan presenteras 
mer ingående. Kapitlet avslutas med en motivering till vald teori. 
 
3.1	  Nyinstitutionell	  teori 
För att förklara den organisationsförändring som skett inom apoteket och för att 
kunna besvara frågeställningarna har vi valt att använda oss av nyinstitutionell teori 
och dess teoretiska begrepp. I Ulla Eriksson-Zetterquist’s bok Institutionell teori 
(2009) läggs fokus på hur organisationer förändras av omgivande faktorer. Hon 
nämner att nyinstitutionell teori bygger på två betydande artiklar. I den ena artikeln 
“Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony” av 
Meyer & Rowan (1977), beskrivs begrepp som rationaliserade myter och 
löskoppling. I den andra artikeln, “The Iron Cage Revisited: Institutional 
Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields” av DiMaggio & 
Powell (1983), redogörs för olika former av isomorfism. Dessa begrepp förklarar hur 
olika faktorer samverkar för att skapa legitimitet (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 69). 
Nedan förklaras begreppen mer ingående. 
 
3.1.1	  Legitimitet 
Normer kring hur organisationer ska fungera finns både hos personer som arbetar 
inom organisationerna och inom andra institutioner i samhällets omgivning som 
påverkar organisationer på ett eller annat sätt. Då beteenden inom organisationer 
stämmer överens med det övergripande systemets mål blir organisationen legitim. I 
samband med att organisationer försöker uppnå legitimitet kan de komma att 
förändras, speciellt när de rättar sig efter förändrade normer i sin omgivning 
(Eriksson-Zetterquist, 2009:103-104). När en organisation inte har legitimitet framgår 
det tydligt, de kan till exempel lättare bli utsatta för påhopp och anmärkningar. I 
samband med att en organisation är med i ett verksamhetsområde kan den bli legitim. 
Legitimiteten blir på så sätt likformig i samhället, vilket förklarar varför många 
organisationer har likartad utformning och därmed liknar varandra. Genom att rätta 
sig efter omgivningens normer och krav uppnår organisationen legitimitet (ibid, 104-
107). 
 
3.1.2	  Rationaliserade	  myter	  &	  löskoppling 
Meyer & Rowan (1977) beskriver i sin artikel att om organisationer ska framstå som 
rationella och framåtsträvande, både för sig själva och gentemot sin omgivning, 
behöver det inte nödvändigtvis vara effektiva utan det som anses legitimt ses mer som 
en form av rationaliserade myter. Myter innebär att organisationen exempelvis kan ha 
olika verksamhetsbeskrivningar som förklarar “hur vi gör här” eller att en särskild 
profession har ett liknande handlingssätt oavsett vilken organisation man arbetar 
inom. Genom myterna kan därför organisationen framstå som rationell. Exempelvis 
genom de olika verksamhetsbeskrivningarna kan organisationen även visa att de 
faktiskt tar sitt ansvar. Då legitimitet är viktigt att upprätthålla kan exempelvis en 
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verksamhetsbeskrivning vara något som inte sker i praktiken, utan kan ses som en 
myt om hur något är eller utförs. För att kunna nå framgång måste organisationen 
anpassa sig till omgivningens förändringar och genom myter kan de upprätthålla 
legitimitet, därmed ökar också chansen för organisationen att överleva (Meyer & 
Rowan 1977:343).  
Ett annat begrepp som författarna talar om i samband med rationaliserade myter är 
löskoppling. Genom att koppla isär delar av verksamheten från själva 
kärnverksamheten är myterna, som exempelvis verksamhetsbeskrivningen i detta fall, 
en form av löskoppling. Den isärkopplade delen av organisationen är en så kallad 
formell struktur, vilket innebär att det som sker där delvis särskiljs från det praktiska 
arbetet i kärnverksamheten. På detta sätt bildas det två olika organisationsstrukturer, 
en formell och en informell som inte är lika beroende av varandra och på så sätt kan 
individer inom de olika strukturerna arbeta ostört med olika arbetsuppgifter. I den 
löskopplade formella strukturen, kan fokus ligga på att anpassa organisationen till 
samhällets normer och förändringar vilket innebär att exempelvis följa lagar och 
regler som styr över organisationens aktiviteter eller att följa olika moden som 
påverkar arbetsförhållandena. Genom att löskoppla kan därför organisationen lättare 
anpassa sig till olika förändringar men samtidigt vara hållbar och stabil. I den 
informella strukturen återfinns således den del av organisationen som arbetar med det 
som sker mer praktiskt inom organisationen, såsom exempelvis drift och försäljning 
(ibid, 1977:343-357).  
 
3.1.3	  Isomorfism 
DiMaggio & Powell förklarar att organisationer som verkar inom samma 
organisationsfält tenderar att efterlikna varandra. Genom att anta samma form blir 
organisationer med liknande verksamhet på så sätt mer homogena. De förklarar varför 
detta kan uppstå och beskriver hur tre olika typer av isomorfism styr hur detta sker, 
tvingande isomorfism, mimetisk isomorfism och normativ isomorfism (DiMaggio & 
Powell 1983:147).  
 
Tvingande isomorfism innebär att starkare organisationer, såsom stat och 
myndigheter, med hjälp av lagstiftning och kontroller kan förmå andra organisationer 
att rätta sig efter formella och informella påtryckningar. Detta kan exempelvis 
innebära årsrapporter, budgetplaner med flera krav som formar organisationer på 
liknande sätt. Genom lagar och regler tvingas organisationer redovisa resultat på ett 
särskilt sätt (ibid, 147-148).  
 
Mimetisk isomorfism innebär att organisationer imiterar andra organisationer när det 
råder osäkerhet för att kunna efterlikna den legitimitet som finns (ibid, 149).  
 
Normativ isomorfism förklarar hur professionalism uppstår och verkar inom ett visst 
yrke vilket också krävs för en särskild form av arbete. Genom professionalism skapas 
en legitimering för vissa yrken där mer formella universitetsutbildningar ingår. Då 
universitetsutbildningar breder ut sig alltmer i samhället blir det mer angeläget för 
organisationer att anställa personal som har en särskild utbildning. Detta bidrar till att 



	   16	  

det skapas professioner inom ett specifikt yrke där man har samma normer och 
värderingar. Det kan även innebära att staten styr över anställdas arbetsuppgifter 
vilket gör att professionella yrkesgrupper på så sätt efterliknar varandra inom samma 
profession. Genom att använda sig av professionell personal med en viss utbildning 
kan organisationen därför ses som seriös och legitim (ibid, 151-154).  
 
3.2	  Motivering	  till	  vald	  teori 
Den nyinstitutionella teorin skulle kunna förklara och ge stöd för den organisatoriska 
förändringen, som bland annat inneburit att rollen som läkemedelsansvarig etablerats, 
i samband med omregleringen av apoteket. Då syftet är att studera hur rollen som 
läkemedelsansvarig fungerar skulle det kunna ge svar på hur vissa 
organisationsförändringar tar sig i uttryck på både organisations- och individnivå. 
Teorin är användbar på så vis att den visar på hur en organisation arbetar för att uppnå 
legitimitet gentemot sin omgivning vilket skulle kunna gå att härleda till hur apoteken 
genom en läkemedelsansvarig upprätthåller kvalitetsarbetet och på så rätt skapar 
legitimitet.  
 
Vi skulle vilja studera om, och i så fall hur, rationaliserade myter förekommer inom 
apotek. Eftersom läkemedelsansvariga arbetar med den formella strukturen som 
innebär att de måste följa lagar och regler från regeringen kan det innebära att de 
läkemedelsansvariga fungerar som en slags löskoppling av verksamheten.  
 
Då läkemedelsansvariga har krav på sig att följa lagar och regler genom olika 
föreskrifter som Läkemedelsverket har upprättat blir även tvingande isomorfism högst 
relevant. Begreppet kan förklara hur påtryckningar genom till exempel lagar och 
regler tar sig i uttryck inom apoteken genom den läkemedelsansvarige.  
I och med att läkemedelsansvariga är utbildade farmaceuter så ingår de också i en 
yrkesprofession och därför skulle normativ isomorfism kunna vara applicerbart då 
staten i detta fall styr över farmaceutprofessionen och det i sig påverkar den 
läkemedelsansvariges arbetsuppgifter. I denna studie kommer vi inte att använda oss 
av mimetisk isomorfism utan begreppet nämns endast kortfattat då det hänger ihop 
med tvingande och normativ isomorfism.  
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4.	  METOD 
I detta kapitel redogörs för vilken metodologisk ansats och vilka metoder studien 
baseras på. Inledningsvis kommer vi här att presentera hur vi gått tillväga för att 
samla in material och hur det sedan har analyserats.  
 
4.1	  Ansats 
I denna studie utgår vi ifrån en etnografisk forskningsmetod vilket innebär att man 
som forskare försöker skapa sig en förklaring av företeelser genom interaktion med 
dem som studeras. Detta sker antingen genom observation eller intervjuer. Aspers 
(2011) skriver i sin bok ”Etnografiska metoder” att etnografisk forskning bygger på 
en kvalitativ ansats vilket han definierar som att den “ifrågasätter förgivettagna 
antaganden i syfte att förstå det som studeras genom att skapa distinktioner via 
närmanden” (Aspers, 2011:14). De förgivettagna antaganden är den förförståelse som 
forskaren har innan studien påbörjas, så definitionen betyder således att genom att 
ifrågasätta sin förförståelse försöker forskaren hitta förklaringar genom att närma sig 
det som studeras. Vidare skriver Aspers om hur forskaren kan skapa sig förklaringar 
genom att, utifrån sin teoretiska referensram, se hur de teoretiska begreppen står i 
relation till sitt empiriska material (ibid, 51). En kvalitativ ansats innebär även att 
försöka skapa sig förståelse genom respondenters upplevelser och erfarenheter vilket 
lättast kan ske via intervjuer (Trost, 2010:32). I denna studie har vi därför valt att 
använda oss av kvalitativa intervjuer vilket är lämpligt då syftet med denna studie är 
att undersöka hur rollen som läkemedelsansvarig fungerar genom personliga 
upplevelser. Genom att vara medvetna om en viss förförståelse har intervjuerna även 
baserats på studiens teoretiska begrepp i mötet med intervjupersonerna för att nå en 
vetenskaplig förklaring (Aspers 2011:62).  
 
Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer vilket innebär att intervjun 
som sådan “är i hög grad strukturerad medan själva frågorna är i låg grad 
strukturerade, dvs. att de är öppna frågor” (Trost, 2010:42). Genom semistrukturerade 
intervjuer har vi därför haft möjligheten att anpassa det empiriska materialet under 
studiens gång då vi i mötet med intervjupersonerna kunde ställa följdfrågor eller 
formulera om frågan om den varit svår att förstå. I och med detta är det en låg grad av 
strukturering som till exempel inte skulle varit möjligt i en kvantitativ metod där det 
empiriska materialet skulle kunna samlas in via enkäter. Däremot har intervjuerna 
haft en hög grad av struktur då vi följt en intervjuguide och ställt samma typ av frågor 
i alla intervjuer, frågorna anpassades dock beroende på vilken roll intervjupersonen 
hade, dvs. läkemedelsansvarig, kvalitetschef eller representant från 
Läkemedelsverket.  
	  
4.2	  Förstudie	  	  
Aspers (2011) menar att en förstudie är lämplig för att kunna få kontakt med fältet 
som studeras och för att vidare kunna precisera frågeställningarna, den valda teorin 
och de metoder som är lämpligast till huvudstudien (Aspers, 2011:246). Därför 
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gjordes en förstudie i samband med denna huvudstudie där vi dels kom i kontakt med 
fältet, dels där vi ville ta reda på om den nyinstitutionella teorin skulle kunna vara 
användbar för att ge svar på studiens frågeställningar och dels vad som skulle vara en 
lämplig metod för undersökningen. Till förstudien inhämtades material från olika 
hemsidor på internet. I detta skede var det främst från Apoteket ABs och 
Läkemedelsverkets hemsidor vi hämtade information ifrån. Informationen gav oss en 
bredare insikt i vad som skett i samband med omregleringen av apoteksverksamheten, 
dvs. att Läkemedelsverket lagstadgat om en ny arbetsroll; läkemedelsansvarig.  
I samband med förstudien kom vi även i kontakt med två informanter som gav oss 
kunskap inom problemområdet. Exempelvis kunde vi ställa frågor och få klarhet i 
olika begrepp som för oss var otydliga innan förstudien. Genom detta framkom en 
tydligare problemformulering vilket leder oss in på hur vi samlat in material till denna 
huvudstudie.  
 
4.3	  Datainsamling	  och	  urval	  
Som ovan nämnts har datainsamlingen skett genom semistrukturerade intervjuer. Till 
studien formade vi tre olika intervjuguider, en för vardera roll, dvs. en som lämpade 
sig till läkemedelsansvariga, en till kvalitetschefer och en till Läkemedelsverket. Detta 
för att kunna ställa mer anpassade frågor till varje part eftersom vi vill studera hur 
rollen uppfattas och fungerar uppifrån och ner i organisationen. Intervjufrågorna i 
intervjuguiden (se bilaga 1) delades sedan in i tre olika teman vilka var; 
kvalitetsarbetet, kontakten och uppfattningen om rollen där frågorna anpassades 
utefter den valda teorin och frågeställningarna (Aspers, 2011:143) Urvalet som vi 
intervjuade bestod av sammanlagt sju personer där vi hade fyra stycken 
läkemedelsansvariga, två kvalitetschefer och en representant från Läkemedelsverket. 
Läkemedelsansvariga och kvalitetschefer kom från två olika apotekskedjor som vi i 
denna studie valt att kalla organisation A och organisation B. Detta är relevant i det 
syfte då vi i studiens resultatkapitel även gör en del jämförelser med vad som sägs 
inom de olika apotekskedjorna. Tre utav de läkemedelsansvariga och en kvalitetschef 
arbetade inom organisation A och en läkemedelsansvarig och en kvalitetschef 
arbetade inom organisation B. Respondenterna presenteras mer ingående i 
resultatkapitel. Två av intervjuerna hölls via Skype då dessa respondenter fanns 
utspridda i landet. 
 
4.4	  Analys	  	  
För att kunna analysera det insamlade empiriska materialet har vi utgått ifrån en 
deduktiv ansats vilket innebär att vi sorterat det empiriska materialet i koder som 
baserar sig på studiens teoretiska begrepp. Mer i detalj formulerades begreppen från 
teorin; legitimitet, rationaliserade myter, löskoppling och isomorfism om till tre 
kategorier i intervjuguiderna som strukturerade det empiriska materialet. Legitimitet 
och rationaliserade myter formulerades om till kategorin “kvalitetsarbete”. 
Isomorfism fick kategorin “relationen” och löskoppling formulerades om till kategorin 
“uppfattningen om rollen”. På så sätt blev detta ett kodschema (se bilaga 2) som 
skulle kunna svara på studiens syfte och frågeställningar (Aspers, 2011:167-175).  
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Transkribering var ett lämpligt tillvägagångssätt för att vidare kunna koda, 
sammanställa, analysera och presentera det empiriska materialet (ibid, 155-156).	  Det 
transkriberade empiriska materialet analyserades med hjälp av marginalmetoden och 
kodschemat. Marginalmetoden innebär att transkriberingarna skrivs ut och att de olika 
koderna markeras med en viss färg i texten. När vi gick igenom materialet valde vi att 
koda efter rad-för-rad kodning vilket innebär att man läser ett avsnitt och går tillbaka i 
texten och kontrollerar och jämför med kodschemat för att se vilken färg meningen 
kan kodas enligt. Detta tillvägagångssätt gjorde materialet mer överskådligt vilket 
underlättade arbetet med analysen betydligt då det var mycket material som skulle 
bearbetas (ibid, 185-192). När allt material hade färgkodats, utifrån de tre kategorier 
som våra frågeställningar bygger på, delades citaten från materialet in i respektive 
färgkategori och sorterades även in efter vem som sagt vad. Detta gjorde att det gick 
att urskilja olika mönster i svaren i förhållande till det ämne kategorin baserades på 
och hur de olika respondenterna svarat i förhållande till varandra. På så sätt kunde vi 
också tydligare se om det rådde skilda meningar i en fråga eller om det fanns en 
konsensus. Även de mest relevanta citaten som visade på svarens karaktär kunde 
lättare väljas ut med denna metod.  
 
4.5	  Validitet	  och	  reliabilitet	  
Validitet och reliabilitet är det som visar på att de resultat och slutsatser som 
framkommer i denna studie anses trovärdiga. Därför är det viktigt att ha en diskussion 
om ansatsens tillförlitlighet och giltighet. 
 
Med validitet menas att studien mäter det som är avsett att mätas (Trost 2010:133). 
Eftersom vi använt oss av en intervjuguide (se bilaga 1) framgår det tydligt vilka 
frågor som ställts till respondenterna vilket Trost rekommenderar är lämpligt att 
bifoga om man vill skapa trovärdighet inför sina läsare (ibid, 134).  
 
Med reliabilitet menas att mätningen inte har blivit utsatt av några slumpinflytelser, 
dvs. att mätningen inte har påverkats av något som kan ha inverkat till studiens 
resultat utan att den istället är stabil och tillförlitlig (ibid, 131). För att kunna få ett så 
tillförlitligt och stabilt svar som möjligt valde vi båda att delta vid alla intervjuer, 
detta för att undvika missförstånd och hörfel i intervjuerna men även för att kunna 
diskutera de tonfall, uttryck och ansiktsskiftningar som uppstått under intervjuerna för 
att försäkra oss om att inte några slumpinflytelser inträffat. Då en av oss intervjuade 
förde den andre av oss anteckningar och försökte ställa kompletterande frågor. Båda 
valde att spela in intervjuerna vilket gjorde att vi kunde lyssna till den andres 
inspelning om något ord eller mening var otydlig under transkriberingsarbetet. Genom 
denna process har vi i denna studie försökt att uppnå en god reliabilitet.  
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4.6	  Etiska	  överväganden	   
Innan intervjuerna genomfördes informerades varje intervjuperson muntligt om de 
fyra etiska huvudkraven, dvs. informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialietskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet).  
 
Vid första kontakten med intervjupersonerna, då tid och plats för intervjun skulle 
bokas in, informerades intervjupersonen om syftet med studien. Information gavs 
även innan varje intervju påbörjades där vi återigen informerade om syftet och att det 
var frivilligt att medverka. På så sätt uppnåddes informationskravet. Innan 
intervjuerna påbörjades gavs även informationen om att intervjuerna skulle komma att 
spelas in. Efter transkribering av ljudfilen raderades ljudfilen vilket deltagarna också 
informerades om (Trost 2010:75). Genom att deltagaren godkänner detta kunde 
samtyckeskravet uppfyllas. Intervjupersonernas namn har i denna studie fått ett fiktivt 
namn för att det som sägs inte ska kunna härledas tillbaka till en viss person. Tanken 
med detta är för att respondenterna ska känna trygghet med att kunna svara så 
sanningsenligt som möjligt. Vi har även valt att inte heller nämna vilka apotekskedjor 
som funnits med i studien, på så vis är det insamlade materialet helt konfidentiellt, 
därav kunde konfidentialitetskravet uppnås. Efter intervjuerna skickades ett mail ut 
som tack för medverkan där våra kontaktuppgifter fanns återgivet för eventuella 
frågor som skulle kunna komma upp i efterhand. Där informerade vi även om hur 
materialet skulle sammanställas i denna uppsats och att det endast syftar till 
forskningsändamål. På detta sätt uppfylls nyttjandekravet.  
 
4.7	  Metodologiska	  överväganden	  och	  begränsningar  
Eftersom vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer fann vi det lättare 
att fånga in problemområden som för oss var intressant för studien. Därför 
formulerades frågorna utifrån tre teman som skulle kunna besvara våra tre 
frågeställningar. På så sätt blev intervjun strukturerad och minimerade risken för att 
inte utmynna i diskussioner som inte skulle vara användbara och intressanta för 
studien. Genom att använda oss av en intervjuguide med tydligt angivna frågor och 
teman kunde vi därför följa upp och komplettera med följdfrågor (Aspers, 2011:143). 
Det var även tryggt för oss som oerfarna intervjuare att använda oss av 
semistrukturerade intervjuer då vi kunde få stöd av intervjuguiden (Trost 2010:72).  
I det urval som studien baseras på valde vi att ha fler läkemedelsansvariga än till 
exempel kvalitetschefer. Detta för att vi främst ville samla in just de 
läkemedelsansvarigas uppfattningar. Dock avgränsades dessa till fyra stycken 
personer. Hade vi använt oss av ett större antal läkemedelsansvariga hade materialet 
blivit alltför omfattande och krävt för mycket tid för att kunna se på alla viktiga 
detaljer som förenar eller skiljer (ibid, 143). Vi valde att intervjua två kvalitetschefer 
vilket vi anser vara representativt då de är ansvariga för många läkemedelsansvariga 
och på så sätt kan ge en mer generell uppfattning. Då vår representant från 
Läkemedelsverket var insatt i apoteksfrågor inom verket, bedömdes det vara 
tillräckligt med endast en person, som kunde ge oss information över det som 
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myndigheten stod för. Variationen av respondenterna i vårt urval gav oss ett 
heterogent urval vilket Trost menar är att föredra (ibid, 137).  
 
I analysen valde vi att begränsa oss i vårt empiriska material, bland annat i de olika 
citaten som skulle väljas ut för att presentera resultaten. Vi ville få en överblick från 
alla de tre områden som respondenterna representerade, därför gjordes jämförelser i 
vad läkemedelsansvariga sa, vad kvalitetschefer sa och vad Läkemedelsverket ansåg i 
samma fråga. När detta sorterats erhöll vi få en bättre helhetsbild av en frågeställning 
och på så sätt kunde vi jämföra viktiga detaljer såsom likheter och skillnader och 
lättare välja ut de mest relevanta citaten. 
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5.	  RESULTAT	  OCH	  ANALYS 
I detta kapitel presenteras studiens resultat och vad som framkommit i analysen.  
 
I kapitlet kommer vi att använda förkortningen LMA för att hänvisa till 
läkemedelsansvarig. Namnen på intervjupersonerna är fiktiva. 
 
Personer som intervjuades inom organisation A; 

• Sara, LMA 
• Johan, LMA 
• Monica, LMA och apotekschef. 
• Erik, kvalitetschef. 

Personer som intervjuades inom organisation B; 
• Eva, LMA och apotekschef. 
• Lovisa, kvalitetschef. 

Person som intervjuades från Läkemedelsverket; 
• Anita 

 
Nedan presenteras det material som samlats in och tematiserats för att för att kunna 
besvara studiens frågeställningar. Frågeställningarna är följande; 

• Hur hanteras kvaliteten inom apotek genom rollen som läkemedelsansvarig? 
• Hur fungerar relationen mellan Läkemedelsverket, kvalitetschefer och 

läkemedelsansvariga? 
• Hur uppfattas rollen som läkemedelsansvarig fungera inom 

apoteksbranschen?  
 
5.1	  Kvalitetsarbetet 
Som läkemedelsansvarig har man ansvaret över att arbetet sker enligt rutiner samt att 
regler följs. Mer ingående är det läkemedelsansvariges ansvar att se till att det finns 
ett egenkontrollprogram, dvs. att brister och avvikelser hanteras och att 
egeninspektioner utförs. Resultatet av detta visar direkt på hur apoteket har arbetat 
med kvaliteten. Vid en egeninspektion ska egenkontrollprogrammet gås igenom för 
att se över om verksamheten följer de krav som regelverket kräver att man ska uppnå 
för att få bedriva öppenvårdsapotek samt att verksamheten följer de instruktioner som 
finns upprättat. 
Egeninspektionen enligt Läkemedelsverket föreskrifter ska ske minst en gång per år 
och syftar till att ge läkemedelsansvarig möjlighet att se resultatet av hur 
organisationen arbetat med kvalitetsarbetet. Den läkemedelsansvarige får information 
om något i egenkontrollprogrammet behöver korrigeras utifrån förändrade krav eller 
arbetssätt. Vidare ska läkemedelsansvarig anmäla till Läkemedelsverket “om det 
uppstår eller riskerar att uppstå allvarliga brister eller allvarliga avvikande händelser i 
verksamheten” (LVFS 2009:9). 
 
I följande stycke presenteras hur kvaliteten hanteras inom apotek genom rollen som 
läkemedelsansvarig. För att få mer information om detta presenteras 
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Läkemedelsverket och läkemedelsansvariges syn på kvalitetsarbetet. Anita från 
Läkemedelsverket fick frågan hur det är tänkt att rollen som läkemedelsansvarig ska 
fungera på apoteken, så här svarade hon; 
 
“(...) Läkemedelsansvariga är den person som har som ansvar att se till att 
verksamheten lever upp till de lagar och regler som finns, så det är det som ingår som 
kvalitetsansvar. Den som är läkemedelsansvarig ska till exempel ha, se till att det 
finns ett egenkontrollprogram upprättat som funkar för verksamheten, rutiner och 
instruktioner. Och Läkemedelsansvarig är också med och ser till att avvikelser som 
uppstår hanteras på ett bra sätt (...)”. -Anita, Läkemedelsverket 
 
Vidare nämner även Anita följande; 
 
(...) det är också då ett krav som apoteken har på sig att dom själva ska göra en 
egeninspektion minst en gång om året. Gärna oftare tycker vi men en gång om året är 
väl en slags gyllene standard som har blivit och det är nånting som vi kontrollerar på 
våra fältinspektioner att det har skett och att protokoll finns. Så på det sättet blir det 
ju också en kontroll av att läkemedelsansvarig följer den delen av sitt uppdrag”. -
Anita, Läkemedelsverket 
 
Utifrån Anita får vi här information om vad kvalitetsarbetet inom apoteket innebär. 
Läkemedelsansvarig ska följa lagar och regler samt ha ett upprättat 
egenkontrollprogram som fungerar för verksamheten. I slutändan menar Anita att 
detta är ett sätt att ha kontroll över att läkemedelsansvarig följer sitt uppdrag som de 
ska. På frågan om hur läkemedelsansvariga arbetar med kvalitetsarbetet inom 
verksamheten presenteras följande tre citat som representerar vad majoriteten av de 
fyra läkemedelsansvariga svarade; 
 
“Det är mycket dokumentation. Det är jättemycket dokumentation. Allting ska 
dokumenteras. Så det är ju mycket när det kommer nya rutiner att man måste läsa 
igenom det och se att vi följer dom. Och om vi inte gör det så måste man ju korrigera 
då och se till att vi följer dom”. -Sara, LMA 
 
Vidare svarar Monica, LMA och apotekschef, om hur hon arbetar för att upprätthålla 
kvalitetsarbetet och egenkontrollen; 
 
“En gång per år och då går man igenom hela verksamheten, alltihopa, precis vad 
som händer, (...) man kontrollerar bara, det är liksom en checklista som man kollar 
igenom också. Har vi nu det här med kompetensen, är det på plats? Har vi 
uppdaterade rutiner? Ja, check. Så att det är mera en koll att man har, att det flyter 
och det blir enklare. Första gången på ett nytt apotek tar det ganska lång tid för man 
behöver grotta i så mycket saker men sen när man har gjort det liksom då vet man 
ju...”. -Monica, LMA och apotekschef, 
 
Johan, LMA, svarar vidare på samma fråga så här; 
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“Den görs en gång om året och lämnas in till kvalitetsgubben på apoteken, eller på 
apotekskedjorna ska jag säga. Sen är ju det lag på att det ska göras en gång om året. 
Där går man ju igenom allt på det här. Det granskas in i minsta, på allt från faxavtal 
med vårdenheter och rutiner och allt liksom. (...) Det är ett häfte man går igenom på 
cirka, ja vad kan det vara... på cirka 10 sidor på kanske sammanlagt 70 punkter 
kanske, i runda slängar. Och man skriver ifall det är ok eller ifall det inte är ok, och i 
så fall vad som ska åtgärdas och slutdatum när det ska vara åtgärdat och vem som är 
ansvarig för detta då”. -Johan, LMA 
 
Majoriteten av de läkemedelsansvariga svarar att det är mycket som ska 
dokumenteras, se till att läsa igenom nya rutiner som kommer så att man följer dom. 
De måste även korrigera om någonting ändras i lagen så att de följs. I egenkontrollen 
som görs en gång per år går läkemedelsansvarig igenom hela verksamheten, de 
kontrollerar och ser till med hjälp av en checklista att alla lagar och rutiner följs och 
ser över att allt flyter och får en smidigare hantering. Allt ska granskas noggrant, och 
häftet som Johan nämner angående egeninspektionen med cirka 70 punkter, visar 
även på att kvalitetsarbetet är väl genomarbetat. Den läkemedelsansvarige fyller i det 
som visar sig vara avvikande och datum när det ska vara åtgärdat. Även detta visar på 
att egenkontrollen verkar genomtänkt. 
 
5.2	  Interaktionen	  mellan	  läkemedelsansvariga,	  kvalitetschefer	  
och	  Läkemedelsverket 
I propositionen som regeringen skrev inför omregleringen fick Läkemedelsverket 
ansvaret att specificera vilka krav som en läkemedelsansvarig ska uppfylla. Som 
tidigare nämnt ska den läkemedelsansvariga rapportera till Läkemedelsverket vid 
allvarliga fel och brister i verksamheten (Proposition, 2008/09:145). Att undersöka 
hur kontakten och interaktionen mellan de olika parterna ser ut är intressant för att se 
hur de läkemedelsansvarigas arbete fungerar. Hur de olika parterna upplever detta 
presenteras i följande stycke. 
 
5.2.1	  Läkemedelsverkets	  interaktion	  med	  läkemedelsansvariga 
Vi frågade hur Läkemedelsverket får insyn i apotekens avvikelser och vad de gör om 
de inte får in något från ett specifikt apotek. På detta svarar Anita; 
 
“(...) vi får in dom signaler vi får och sen försöker vi förmedla när vi träffar dom 
läkemedelsansvariga i olika forum, på informationsdagar och utbildningar, hur 
viktigt det är att dom anmäler till oss när det går snett och att dom också själva 
arbetar med sitt avvikelsesystem på apoteken. Men det är inte så att vi aktivt jagar 
dom som vi inte har hört nånting ifrån”. -Anita, Läkemedelsverket 
 
Här nämner Anita hur Läkemedelsverket interagerar med läkemedelsansvariga i olika 
forum och hur de i sin tur förmedlar vikten för dem av att anmäla avvikelser till 
Läkemedelsverket. Däremot är det inte så att de eftersöker olika avvikelserapporter 
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om det inte meddelas något från läkemedelsansvariga. Vidare nämner Anita hur 
informationen om avvikelser kan komma in från andra håll som exempelvis andra 
anställda och kunder. Så här uttrycker hon sig; 
 
“(...) om det är så att det inte fungerar då brukar vi kunna få in en signal, från kanske 
andra anställda på apoteket eller från kunder eller så, att här är det nånting som inte 
riktigt är som det ska. Så det är mera signaler utifrån, mera reaktivt än att vi själva 
eftersöker”. -Anita, Läkemedelsverket 
 
Utöver detta visar det sig också att apoteket som organisation ändå har ett eget ansvar 
om vad som ska anmälas och inte. Dessutom kan Läkemedelsverket upptäcka saker 
som borde ha anmälts till dem när de är ute på inspektion. Vidare förklarar Anita; 
 
“(...) Men ofta är det ju så också att vi vet inte vad som har hänt förrän dom anmäler 
till oss för apoteken hanterar också inom sin butik avvikelsen, det är inte så att vi får 
alla rapporter utan apoteken har ett ganska gediget avvikelsehanteringssystem som vi 
tittar på när vi är ute på inspektion, och där är det både mindre allvarliga saker och 
sånt som dom faktiskt ska anmäla till oss (...)”. -Anita, Läkemedelsverket 
 
Detta tyder på att avvikelsehanteringssystemen hos apoteken är så genomtänkt att 
Läkemedelsverket ändå har en stark tilltro till att kvalitetsarbetet upprätthålls inom 
apoteken men att när de är ute på inspektioner ändå kan upptäcka fall som ska ha 
anmälts. Detta visar att alla avvikelser inte rapporteras in till Läkemedelverket men 
genom att de kan bli kontaktade av andra eller via egna inspektioner av apoteken, kan 
de uppmärksamma de avvikelser som ändå är av relevans att rapportera. 
 
5.2.2	  Kvalitetschefernas	  interaktion	  med	  läkemedelsansvariga 
För att få en överblick på vem läkemedelsansvarig helst kontaktar om de upptäcker 
brister i verksamheten fann vi att de läkemedelsansvariga i första hand rådgör med sin 
kvalitetschef än att direkt kontakta Läkemedelsverket. Så här säger Monica då vi 
frågar vem hon i första hand kontaktar då hon uppmärksammar brister och avvikelser 
i kvalitetsarbetet; 
 
“(...) skulle det vara så att jag är osäker och absolut inte vet, då skulle jag ringa i det 
här fallet Erik (kvalitetschefen, författarens kommentar) och bolla med honom om det 
är någonting som jag är osäker på”. -Monica, LMA och apotekschef 
 
Kvalitetschefen Erik själv berättar hur kontakten till sina LMA ser ut; 
 
“Sen så hjälper vi apoteken med olika frågeställningar som dem behöver stöd i och 
då mailar dem företrädelsevis in det. Vi har en apotekssupport som det heter, den 
enheten som står för den kontakten, men dem kan också maila direkt till oss och sen 
har vi ambitionen att träffa LMA”. -Erik, kvalitetschef i organisation A 
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Detta tyder på hur kontakten mellan läkemedelsansvariga och kvalitetschef ser ut och 
att kvalitetscheferna finns till hands om så behövs. Läkemedelsansvariga har 
möjlighet att maila direkt till apotekssupport och få rådgivning om de känner sig 
osäkra i sitt ärende. Vidare säger kvalitetschefen Lovisa följande; 
 
“I och med att det fanns den här diffusheten kring rollen så tog jag på mig att jag 
anmäler till läkemedelsverket. Prata med mig så gör jag det om ni inte vill göra det 
själva. Och det här var ju då alltså väldigt tidigt, för några år sedan”. -Lovisa, 
kvalitetschef i organisation B 
 
För att de läkemedelsansvariga som Lovisa ansvarar över skulle känna trygghet 
berättar hon att hon själv tog på sig att göra anmälningar till Läkemedelsverket, 
särskilt i början efter omregleringen, då rollen var ny. Hon menar att de var rätt diffust 
i början vad man som läkemedelsansvarig skulle anmäla och därför stöttade hon dem 
genom att de kunde gå via henne vid sådana frågor. En annan interaktion som 
framkom var att det även inrättats regionala kvalitetssamordnare som ett mellanled 
mellan läkemedelsansvariga och kvalitetschefer. I följande påstående förklarar 
kvalitetschefen Erik hur denna interaktion ser ut; 
 
“(...) varje region har en som vi kallar kvalitetsspecialist, det är en 
apotekare/receptarie som är intresserad och kunnig i kvalitetsfrågor som en del av 
sin tid får arbeta regionövergripande för att stötta de andra apoteken i regionen, då 
är det företrädelsevis LMA man pratar om, så att dom läkemedelsansvariga har den 
här regionala kvalitetsspecialisten som främsta kontaktpunkt och supportpunkt. Och 
sen är vi supportpunkt till den här regionala kvalitetsspecialisten”. -Erik, 
kvalitetschef i organisation B 
 
För att underlätta kontakt och support till apoteken, som är utspridda över hela landet, 
förklarar Erik här hur de inom organisation A har regionala kvalitetsspecialister som 
finns till hands för att ge stöd och support till de läkemedelsansvariga. Monica, LMA 
och apotekschef, förklarar hur kontakten som hon har till denna specialist ser ut; 
 
“(...) jag är ju så pass lyckligt lottad att Anders här, är ju regionens 
kvalitetsspecialist, så han fångar ju upp alla, han har ju telefonmöten med alla LMA, 
så vi är faktiskt väldigt uppdaterade här. Han fångar mycket av vad som händer 
också. Så skulle det vara någonting just nu på det här apoteket då pratar jag med han 
först. Men är det någon större övergripande fråga då kollar jag med Erik. Det beror 
ju på liksom vad det är då”. -Monica, LMA och apotekschef 
 
Här berättar Monica om kvalitetsspecialisten Anders som är placerad på hennes 
apotek och på så sätt alltid finns till hands och fångar upp vad som sker inom apoteket 
och som hon kan fråga och få stöd av i sitt dagliga arbete. Är det något större 
övergripande hon undrar över tar hon kontakt med kvalitetschefen. Inom organisation 
B berättar kvalitetschefen Lovisa om hur kontakten mellan henne och hennes 
läkemedelsansvariga ser ut; 
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“Vi rådgör internt för att, om man bara anmäler till Läkemedelsverket så finns ju 
risker med det, hur ska vi kunna jobba med ett kontinuerligt förbättringsarbete om vi 
inte känner till det här inom organisationen?”.-Lovisa, kvalitetschef i organisation B 
 
Lovisa ställer sig frågan hur apoteket ska kunna förbättras om anmälningarna bara 
skulle gå direkt till Läkemedelsverket och nämner därför vikten av att rådgöra internt 
för att kunna ha ett kontinuerligt förbättringsarbete inom organisationen. Resultaten 
tyder på att alla de tillfrågade respondenterna har en kontinuerlig kontakt sinsemellan 
och där läkemedelsansvariga får stöttning i sitt arbete av kvalitetsspecialist och 
kvalitetschef. 
 
5.2.3	  Läkemedelsansvarigas	  interaktion	  med	  kollegor 
Inom organisationen visar det sig att de flesta läkemedelsansvariga anser att det är 
viktigt att även hålla en god kommunikation med kollegor för att arbetet ska fungera. 
Nedan säger Johan följande; 
 
“(…) jag håller en dialog med dom som är ansvariga för olika områden så att vi 
tillsammans ska bygga upp nånting som fungerar på vårt apotek. Jag tycker det är 
viktigt för då känns fler engagerade i det här kvalitetsarbetet, så att det inte blir 
liksom en enmansgöra”. -Johan, LMA 
 
Johan menar att det är viktigt att alla inom organisationen ska vara engagerade i 
kvalitetsarbetet, vilket gör att han inte heller måste arbeta med alla uppgifter på egen 
hand. Att dela på ansvaret mellan kollegor och att dela med sig av kunskap är något 
som också visar sig vara värdefullt för dem som har rollen som läkemedelsansvarig 
för att arbetet ska kunna ske smidigt. Monica, LMA och apotekschef berättar; 
 
“(...) på plats försöker man ju alltid lösa det och bolla med varandra, för det är jag 
väldigt stolt över att vi har den öppenheten här. Vi bjuder på varandra, att man delar 
med sig av kunskapen men även att man faktiskt inte kan kunna allting för det går inte 
att kunna allt“. -Monica, LMA och apotekschef 
 
Monica menar att de inom hennes apotek försöker lösa olika avvikelser på plats och 
att det är värdefullt att kunna dela med sig av kunskap och bolla saker med varandra 
inom organisationen. 
 
5.3	  Uppfattningen	  om	  rollen	  som	  läkemedelsansvarig 
I kommande stycke presenteras hur respondenterna uppfattar att rollen som 
läkemedelsansvarig fungerar. 
 
5.3.1	  Tydlighet	  eller	  otydlighet? 
Vi ville ta reda på om, och i så fall vad, det är med rollen som läkemedelsansvarig kan 
upplevas som tydligt eller otydligt. På frågan hur de läkemedelsansvariga upplever 
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föreskrifterna från Läkemedelsverket svarar majoriteten att det finns en del oklarheter. 
Så här svarar Sara, LMA; 
 
“Jag kan tycka att det är väldigt luddigt. (...) om man läser själva lagtexten så är det 
väldigt luddigt hur man praktiskt på apoteket ska agera (...). Så jag tycker dom är 
jätteotydliga. Men så, jag menar, är man jurist så kanske det är självklart.” -Sara, 
LMA 
 
Sara förklarar att hon upplever föreskrifterna som svårtolkade och att det vore kanske 
enklare att förstå lagtexterna om man var jurist. Nedan uttrycker Monica om hur hon 
upplever att föreskrifterna är; 
 
“Alltså helt lätt är det väl inte ska jag väl ärligt erkänna så, men informationen finns 
ju där och det är inte så att jag kan den som ett rinnande vatten absolut inte, jag har 
kunnat det. Jag har gått igenom all lagtext, det har jag gjort. (...) och sen är det ju lite 
lurigt det här med föreskrifter för man vet ju inte det man inte vet och man vet ju inte 
allt det man ska fråga efter heller. Det är litegrann dilemmat. Så oftast blir det så att 
när man möter ett problem, då får man ta reda på det och då lär man sig något nytt.” 
-Monica, LMA och apotekschef 
 
Monica tycker alltså inte heller att föreskrifterna är helt lätta att förstå, hon menar på 
att det man inte kan om vad som står i föreskrifterna är svårt att få information om så 
länge det inte uppstår några avvikelser i verksamheten. Hon menar att man lär sig 
först då ett problem uppstår eftersom hon då måste läsa på i föreskrifterna. Även Eva 
upplever liknande problem; 
 
“(...) och sen är det ju också avvikelser av olika slag. Ta hand om dom och 
rapportera dom och följa upp dom och vad man behöver göra med dom. Men det är 
väl det här som är det svåra med att vara läkemedelsansvarig, vad är egentligen mitt 
ansvar?”. -Eva, LMA och apotekschef 
 
Eva tycker att det inte är helt enkelt att vara läkemedelsansvarig och tycker det är 
svårt att veta vad som egentligen är hennes ansvar. Ur materialet kan vi utläsa att 
majoriteten av de läkemedelsansvariga som tillfrågades upplevde att ansvaret de har i 
förhållande till föreskrifterna upplevs som luddiga. Föreskrifterna är inte helt lätta att 
förstå och vad som egentligen är den läkemedelsansvariges ansvar verkar inte heller 
tydligt. Även kvalitetscheferna kommenterade detta som ett problem för 
läkemedelsansvariga; 
 
“Ja, det finns, tycker jag, lite otydligheter. Det finns ett krav på apoteken att man ska 
anmäla allvarliga händelser och det är otydligt, vad är det?” -Erik, kvalitetschef i 
organisation A. 
 
Erik säger att han upplever att det finns otydligheter med vad en läkemedelsansvarig 
egentligen ska anmäla. Vi frågade Anita om Läkemedelsverket anser att föreskrifterna 
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är tydliga nog för att läkemedelsansvariga ska veta vad som ska rapporteras, så här 
svarar hon;   
 
“(...) men jag tror också att det finns en viss otydlighet i vad som ska anmälas (...). Så 
att det krävs lite utredning från apoteken för att dom ska kunna ta ställning till det”. -
Anita, Läkemedelsverket 
 
Anita förklarar att råder en viss otydlighet i vad som ska anmälas men när vi frågar 
om hon anser att läkemedelsansvariga missuppfattar vad som rör deras 
arbetsuppgifter svarar hon; 
 
“Nej… jag tror nog att det är ganska tydligt, det finns ju specificerat både i lagen och 
i föreskrifterna och sen finns det en vägledning till föreskrifterna om detaljhandel 
2009:9. Och i den vägledningen står det just om det här, vilka avvikelser det är som 
ska till Läkemedelsverket. (...) i föreskrifterna så finns det ju här ganska tydliga vilka 
rutiner, vilka instruktioner måste finnas på plats på apotek så att det här med 
egeninspektioner också specificerat. Så att jag tror att det är ganska tydligt vad rollen 
innebär men när vi är ute och föreläser och träffar läkemedelsansvariga så får vi 
mycket frågor också. För att det här är människor som vill göra ett bra jobb och dom 
vill göra rätt saker och dom vill kunna bidra till verksamheten”. -Anita, 
Läkemedelsverket 
 
Anita berättar att eftersom det finns specificerat i lagen 2009:9 vilka rutiner och 
instruktioner som måste följas blir läkemedelsansvarigas arbetsuppgifter tydliga. 
Läkemedelsansvariga och kvalitetschefer däremot upplever att det råder vissa 
oklarheter i föreskrifterna, resultaten tyder på att det inte verkar vara helt lätt att veta 
vad som är allvarligt nog i vad det är som läkemedelsansvariga ska anmäla till 
Läkemedelsverket. 
 
Detta stycke har belyst vissa oklarheter som läkemedelsansvariga upplever i sitt 
arbete men resultaten tyder även på att det har gjorts vissa förbättringar vilket 
presenteras nedtill. 
 
För att underlätta arbetet för läkemedelsansvariga berättar respondenterna att 
Läkemedelsverkets föreskrifter har skrivits om för att tydliggöra dem. Monica, LMA 
och apotekschef berättar; 
 
“(...) men sen har dom ju faktiskt gjort så att dom har skrivit dom här förtydligandena 
med förklaringar och dom är ju jättebra att läsa igenom. Där står det enklare på nåt 
sätt också men sen så, jag använder mig mycket om det är någonting, av hemsidan 
och söker där. Dom har ju en flik där som är just riktat till apotek. MEN vi har ju 
mycket information på vårt intranät också om just mitt läkemedelsansvar och där står 
det väldigt mycket också”. -Monica, LMA och apotekschef 
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Här berättar hon om hur Läkemedelsverkets föreskrifter skrivits om från 
huvudkontoret och på så sätt gjort det enklare att ha koll på vad som gäller för hennes 
arbetsuppgifter men också hur hon kan få information via Läkemedelsverkets 
hemsida och på apotekskedjans egna intranät. Även Sara berättar hur hennes arbete 
underlättats; 
 
“I och med att vi tillhör ett större apoteksföretag så får ju vi hjälp från huvudkontoret 
där dom ger oss underlag. Så att vi behöver ju inte själva sitta och läsa lagtexter för 
att försöka förstå vad det står, utan vi får ju färdiga rutiner som vi ska se till att vi 
följer. Så skulle man vara egenföretagare är det säkert mycket svårare för då måste 
man ju själv översätta vad som står. (...) jag läser ju inte det från läkemedelsverket 
utan jag läser det som är från vårt huvudkontor (…) då blir det lite mer handgripligt 
vad vi praktiskt ska göra”. -Sara, LMA 
 
Här berättar Sara om hur huvudkontoret gör det enklare för henne genom att de har 
skapat ett underlag som hon ska förhålla sig till istället för att hon själv måste gå 
igenom all lagtext. Hon nämner också att det kan bli svårare för en egenföretagare, 
som öppnar ett eget apotek, att sätta sig in i lagtexterna på egen hand. Detta visar hur 
arbetet blir tydligare för läkemedelsansvariga genom att föreskrifterna skrivits om. 
 
5.3.2	  Räcker	  tiden	  till? 
Ur materialet upptäcktes att några av respondenterna upplevde att tiden som en 
läkemedelsansvarig har att lägga på kvalitetsarbetet var en bristvara. Så här säger 
Johan; 
 
“(...) det är ofta diskussioner om när man träffas, och även på utbildningarna, så är 
det en bristvara tiden. Vilket nog ofta är en röd tråd bland apoteken i sig, att alla har 
så mycket att göra på apoteken. Det är nog inte många som går och rullar tummarna 
för och få tiden att gå liksom”. -Johan, LMA 
 
Tid anses vara en bristvara, en känsla som han noterat att han delar med många 
läkemedelsansvariga. Även kvalitetschefen Erik delar denna åsikt. Så här säger han; 
 
“(…) och vilken tid får den personen att lägga ner på uppdraget. Jag menar säg att 
det här tar en 3-4 timmar i veckan då är det viktigt att man verkligen får dem 
timmarna så inte chefen säger att, nej men det här har vi inte tid med utan du ska stå i 
butiken och ta emot kunder, och det är problem som en del LMA pratar om att man 
inte får tillräckligt mycket tid och då blir man, dels tycker man att man gör inget bra 
jobb, och så blir man väldigt frustrerad av det av förståeliga skäl. Tidspressen är ju 
stor”. -Erik, kvalitetschef i organisation A 
 
Erik förklarar betydelsen av att läkemedelsansvariga verkligen får tillräckligt med tid 
till att ägna sig åt sina arbetsuppgifter utan att chefen säger åt dem att de måste 
prioritera kunderna i butiken. Vidare menar Erik att det är lätt som LMA att känna sig 
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frustrerad då tidspressen är stor. Även Läkemedelsverket har uppmärksammat att 
detta kan vara ett problem för läkemedelsansvariga, så här säger Anita; 
 
“(...) den signalen som vi får ute på inspektioner och så, det är att det är så pass 
slimmat i organisationerna av ekonomiska skäl så att många läkemedelsansvariga 
upplever en frustration över att dom arbetar så pass mycket i driften och kanske inte 
riktigt får all den tid dom skulle behöva för det här uppdraget. Den signalen får vi, 
sen tror jag många tar sig den tiden eller skapar sig den tiden men då är det frågan 
om det är på bekostnad av nånting annat. Och där är det ju inte, det finns inte 
lagstadgat hur mycket tid en läkemedelsansvarig ska lägga på sitt uppdrag” -Anita, 
Läkemedelsverket 
 
Även detta tyder på att många läkemedelsansvariga upplever en frustration över att de 
inte hinner med de uppgifter som de skulle behöva ägna åt kvalitetsarbetet då de även 
måste arbeta mycket i driften och med försäljning.  
 
5.3.3	  Apotekschef	  och	  läkemedelsansvarig,	  vem	  gör	  vad? 
Något annat som vi upptäckte kunde vara ett problem med rollen som 
läkemedelsansvarig var även att det rådde lite olika uppfattningar om vem som 
ansvarar för vad då den läkemedelsansvariga i första hand ansvarar för kvaliteten och 
apotekschefen ansvarar för drift och ledning, men där båda ansvarar för att de 
anställda följer regler. Den läkemedelsansvariga kan ha både rollen som 
läkemedelsansvarig och samtidigt vara apotekschef eller så finns det två olika 
personer med vardera roll, dvs. en läkemedelsansvarig och en apotekschef. På frågan 
om det är otydligt eller tydligt vem som ska göra vad som apotekschef och 
läkemedelsansvarig svarar kvalitetschefen Erik så här; 
 
“Mm, det är ju naturligtvis så att apotekschefen som har det övergripande totala 
ansvaret för enheten som man leder, men när dom har delegerat delar av 
kvalitetsarbetet till den läkemedelsansvariga, och där kan det naturligtvis uppstå 
vissa otydligheter, men har man bara pratat igenom det och det är tydligt så tror inte 
jag det behöver vara några problem. Då kan också apotekschefen fokusera på att 
leda verksamheten och fokusera på försäljning och på om man håller bemanningen 
på rätt nivå. Så kan den läkemedelsansvariga foka på dem frågorna”. -Erik, 
kvalitetschef i organisation A 
 
Här poängteras vikten av att ha pratat igenom arbetsfördelningen vilket klargör vem 
som ansvarar för vad. Har man klargjort detta menar han att det inte ska vara några 
problem i arbetsfördelningen. Detta påpekar även läkemedelsansvarige Johan; 
 
“(...) det är jätteviktigt att man håller en bra kommunikation med sin apotekschef. Det 
är a och o. Fungerar inte den funktionen så kan man inte vara LMA. Det går inte”. -
Johan, LMA 
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Även detta uttryck tyder på att det är viktigt att hålla en god kommunikation med sin 
apotekschef annars blir det svårt att vara läkemedelsansvarig menar Johan. 
Kvalitetschefen Erik fortsätter att berätta att läkemedelsansvariga som har båda 
rollerna kan uppleva det som ett problem. Så här uttrycker han sig; 
 
“För dom som har båda rollerna, många apotekschefer upplever att det blir 
jättejobbigt alltså om man är åsnan mellan hötapparna, jag gör ingenting riktigt bra. 
Framförallt i större enheter, i en liten kanske det blir lättare”. -Erik, kvalitetschef i 
organisation A 
 
Läkemedelsansvariga som har båda rollerna kan uppleva att de står med ett ben i varje 
läger och därför anse att inget blir riktigt bra. Dessutom påpekar han att denna 
problematik kan upplevas som mer omfattande på större apotek än mindre. Vidare 
uttrycker sig kvalitetschefen Lovisa att hon har märkt att det inte fungerar när en 
anställd har båda rollerna. Så här säger hon; 
 
“Vi har precis som jag tror flera andra kedjor har slitit med, det här att apotekschef 
och LMA är olika roller och stundtals har vi haft en och samma person och då 
märker vi så tydligt att det här inte funkar. (...) Så vi försöker splitta på rollerna och 
det blir så tydligt att man har olika fokus. (...). För att överhuvudtaget rollen som 
LMA ska funka så krävs det att man har en väldigt god kommunikation med sin chef”. 
-Lovisa, kvalitetschef i organisation B 
 
För att lösa problematiken så har de inom hennes kedja (organisation B) försökt dela 
på rollerna vilket gör det mer tydligt vad som är varderas arbetsuppgifter och även 
hon poängterar att det är viktigt för en läkemedelsansvarig att ha en god 
kommunikation med sin chef.  När vi frågar Monica om hur det är att ha båda rollerna 
svarar hon; 
 
“Det är både och faktiskt. Man kan ju tycka att, sitter du på två stolar?, nämen det 
gör jag ju inte för det går ihop men sen, det som också är jätteviktigt, jag är ju 
apotekschef och ansvarar för driften här men läkemedelsansvaret är ju någonting 
annat, det är ju lagstadgat. (...) Men sen, jag har funderat också ganska mycket kring 
det där och jag skulle ju egentligen vilja att vi är två personer så min tanke har varit 
att jag inte ska ha läkemedelsansvaret bara för att jag vill ha någon annan och bolla 
med också (…)”. -Monica, LMA och apotekschef. 
 
Att dela på rollerna verkar alltså vara en bra lösning för att kunna bolla 
arbetsuppgifterna med någon annan men att det då kräver att den läkemedelsansvariga 
och apotekschefen har en god kommunikation sinsemellan och kan vara överens om 
vem som ansvarar för vad. Läkemedelsansvariga Sara berättar vidare om att hon 
upplevt att det uppstått konflikt mellan apotekschef och läkemedelsansvarig. Så här 
säger hon; 
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“(…) man är ju som LMA ansvarig för att apoteket bemannas på så pass mycket 
personal att det inte är en risk för patienterna så att folk blir så stressade så att de 
gör fel, (...) och då är man ju ansvarig för att apoteket inte är underbemannat, och 
där kan man ha väldigt olika åsikter. (...) chefen innan var både chef och LMA och 
sen när den nya chefen kom som var ekonom så kunde inte han va det och då valde 
jag att inte bli LMA för att han och jag hade så olika åsikter om det här så att det 
hade aldrig fungerat för jag hade aldrig godtagit hans bemanning och det hade bara 
blivit bråk så då var inte jag LMA helt enkelt”. -Sara, LMA 
 
I detta fall har den läkemedelsansvarige och apotekschefen olika åsikter då 
apotekschefen vill fokusera på att hålla bemanningen nere för att spara in på 
kostnader och där läkemedelsansvarig strävar efter att ha tillräckligt med bemanning 
för att kunna hålla en god kvalitet. Överlag svarade majoriteten av respondenterna att 
det kunde råda otydligheter i vem som ansvarar för vad om man som apotekschef och 
läkemedelsansvarig inte klargjort detta sinsemellan innan. 
 
5.3.4	  Diskussionen	  angående	  Apotekare	  vs.	  Receptarie 
En annan aspekt som vi fann i materialet var att det finns en diskussion om huruvida 
vilken utbildningsbakgrund en läkemedelsansvarig har som påverkar arbetet. 
Apotekare, som har en 5-årig universitetsutbildning, är direktkvalificerade för rollen 
och kan på så sätt börja arbeta som läkemedelsansvarig direkt efter utbildningen. För 
receptarier, som har en 3-årig universitetsutbildning, ställs det helt andra krav för att 
få rollen som LMA (LVFS 2009:8 s. 6). Det visade sig finnas många starka åsikter 
om denna fråga vilket tyder på att även detta innebär en problematik runt rollen.  
 
Genom Anita på Läkemedelsverket får vi veta att Läkemedelsverket fått uppdraget 
om att specificera vilka krav som ska ställas på en receptarie men att de inte har 
tillåtelse att ställa krav på apotekare. Anita säger så här; 
 
“Läkemedelsverket fick ju det uppdraget, i förordningen om handeln med läkemedel, 
att specificera vilka krav som ska ställas på en receptarie som är läkemedelsansvarig 
och på apotekarna får vi inte ställa några krav, vi har inte det bemyndigandet från 
regeringen utan är man apotekare och har läst den 5-åriga utbildningen då är man 
direktkvalificerad medan på receptarierna får vi ställa krav (...)”. -Anita, 
Läkemedelsverket 
 
När vi frågar om det kan bli problematiskt med att det är olika regler beroende på om 
man är apotekare eller receptarie svarar Anita så här; 
 
“Det är faktiskt en sån sak som vi inte har bemyndigande att tycka nånting om, och 
då gör vi inte det utan då godkänner vi apotekarna när dom kommer och är det så att 
branschen eller branschföreningen vill ändra på det och att man ska kunna ställa 
krav på apotekarna också, då är det lagstiftaren som man måste uppvakta för att 
kunna få igenom för det är lagtext och förordningstext som vi inte kan påverka från 
myndigheternas sida”. -Anita, Läkemedelsverket 
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Detta innebär alltså att Läkemedelsverket inte har tillåtelse att ändra på reglerna 
angående kraven på apotekarnas erfarenhet utan att det är regeringen som i så fall 
måste ändra på detta. 
Nedtill presenteras den problematik som kvalitetscheferna upplever kring de olika 
krav som ställs på apotekare och receptarier. 
 
“(...) och det fungerar ju så i regelverket att en apotekare blir per automatik godkänd 
som LMA, det är EU-regler som styr det och det är lite konstigt, då kan man komma 
direkt från skolan. Men är man receptarie så ska man bevisa att du har rätt 
kompetens, att du har jobbat med kvalitetsfrågor och att du är lämplig för rollen. 
Man kan fråga sig hur en 23-årig apotekare kan vara det, det är lite konstigt”. -Erik, 
kvalitetschef i organisation A 
 
Kvalitetschefen Erik menar att det är lite konstigt att kraven på apotekare och 
receptarier är så olika. En receptarie måste kunna bevisa sin kompetens och ha arbetat 
med kvalitetsfrågor innan medan en apotekare kan vara väldigt ung och komma direkt 
från utbildningen för att få jobba som läkemedelsansvarig. När vi frågar hur 
kvalitetschefen Lovisa ser på detta berättar hon följande; 
 
“Man lyssnar inte helt på dom. Så det här är ett jättedilemma tycker jag. För du 
behöver inte ha nån erfarenhet alls när du då ska vara LMA. Jag menar dels så står 
du på ganska rangliga ben om du inte får nån stöttning och du kan ju bli överkörd av 
övriga farmaceuter på ditt arbete och jag menar det finns ju hierarkier och olika 
kulturer osv.” Lovisa, kvalitetschef i organisation B 
 
Detta tyder på att en läkemedelsansvarig som kommer direkt som ny lätt kan bli 
överkörd av sina kollegor eller chefer då denne är såpass oerfaren och inte har någon 
erfarenhet av arbetet. Vidare presenteras läkemedelsansvarigas åsikter om problemet 
vilket majoriteten var överens om. Sara, LMA berättar om hur det kan bli svårt att 
som ung och oerfaren komma in och få rollen som läkemedelsansvarig i synnerhet för 
att då samtidigt kunna stå upp mot sin apotekschef om denna person tycker 
annorlunda i olika frågor. Hon förklarar följande; 
 
“Läkemedelsansvariga har ett stort ansvar själva. Där kan jag tänka mig att det kan 
bli svårt om man är ung och oerfaren, om man kommer som ny. Dels kanske man inte 
vet vad som gäller men sen så också att vara stark mot en chef som tycker annorlunda 
om man precis är ny och har inget och stå på.” -Sara, LMA 
 
Att vara helt oerfaren är något som även läkemedelsansvariga Eva ser som ett 
problem; 
 
“Det är svårt att få ihop verksamheten och det känns ju inte i ärlighetens namn riktigt 
tryggt heller och sätta en alldeles nyfärdig apotekare, när man kanske har en 
receptarie som hade varit som klippt och skuren till det.” -Eva, LMA och apotekschef 
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Detta tyder på att det kan till och med upplevas vara otryggt att en apotekare som inte 
har någon erfarenhet tillsätts rollen där en receptarie kanske hade varit mer lämplig. 
 
5.3.5	  Uppfyller	  rollen	  som	  läkemedelsansvarig	  sin	  funktion? 
På frågan om huruvida rollen fungerar som det är tänkt att den ska svarar 
respondenterna överlag att den ändå fungerar bra. Svaren tyder på att rollen blivit mer 
och mer tydlig, men för att urskilja vad de olika parterna tycker om saken frågade vi 
om deras uppfattning om rollen. Eva svarar följande; 
 
“Jag tycker att det har blivit tydligare i vad man ska göra. Men så vitt jag förstår är 
detta en ganska unik konstruktion som vi har i Sverige att man har en 
kvalitetsansvarig och en chef, utan att detta brukar hänga ihop. Så därför, i 
ärlighetens namn så känns det lite som att det här blev nog lite så hastigt påkommet i 
omregleringen. Det här måste vi lösa på nåt sätt och då gjorde man så här”. -Eva, 
LMA och apotekschef 
 
Hennes uppfattning tyder på att det blivit tydligare för läkemedelsansvariga i vad de 
ska göra men att det inte verkade helt genomtänkt i omregleringen att apoteken ska ha 
en separat kvalitetsansvarig utöver apotekschefen. När vi frågar Monica, LMA om 
hon tycker att rollen fungerar som det är tänkt att den ska svarar hon; 
 
“Jaa, det beror på.. Läkemedelsverket har ju väldigt mycket tankar. Dom är ju väldigt 
byråkratiska och väldigt mycket inriktade på papper och dokumentation och allting, 
vilket är bra, det är det dom ska göra absolut. Men man måste ju på nåt sätt plocka 
ner all information och få det att fungera i drift också… men, nej men jag tycker nog 
att det fungerar ändå skulle jag säga”. -Monica, LMA och apotekschef 
 
Detta tyder på en viss problematik som kan uppstå om vad som står skrivet om vilka 
krav som ställs och hur det ska fungera rent praktiskt inom organisationen. Det visar 
också på vikten av att dokumentera de avvikelser som uppstår i verksamheten och att 
ändå ha ett fungerande apotek. Dessa krav på dokumentation till Läkemedelsverket är 
ett sätt att ha kontroll över apotekets hantering av läkemedel. När vi frågade 
kvalitetschefen Erik hur han upplever rollen fungera svarar han; 
 
“(...) den blir bättre och bättre och det är en jätteviktig roll och en bra idé. Så tycker 
jag nog att på de allra flesta håll känns det som att det här är en bra funktion och att 
det funkar. (...) det är en karriärväg för duktiga farmaceuter som inte passar som att 
bli chefer och att jag tror att det här med att ha nätverk och att man träffar andra 
LMA är jätteviktigt”. -Erik, kvalitetschef i organisation A 
 
Han påpekar att rollen i sig är viktig och fungerar på de allra flesta håll. För att rollen 
ska ha en fungerande funktion tror han att det är viktigt att läkemedelsansvariga har 
ett bra nätverk och även träffas sinsemellan. En annan funktion är att det kan vara en 
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karriärväg för farmaceuter som inte passar som chefer men som ändå kan ha mycket 
ansvar. Vidare tycker kvalitetschefen Lovisa; 
 
“Den är ju betydligt mer formaliserad. Men den är ju... i och med att det kom lagkrav 
på den så har liksom kraven på den varit lite diffusa. (...) Sen tror jag att man börjar 
vänja in sig och då tycker man inte att den är diffus längre för man formerar liksom 
rollen på lite olika sätt inom olika kedjor”. -Lovisa, kvalitetschef i organisation B 
 
Hon påpekar här hur lagkraven på rollen har varit diffusa från början men att rollen nu 
formats inom olika apotekskedjor vilket gör att den inte är lika diffus längre. När vi 
slutligen frågar Anita från Läkemedelsverket om hon upplever att rollen fungerar som 
det är tänkt svarar hon; 
 
“Ja men det tror jag, (...) många läkemedelsansvariga, även apotekarna, har ju 
jobbat som apotekschef och haft kvalitetsansvar och har en inblick i hur 
verksamheten fungerar eller har jobbat som en sån här kvalitets- och 
säkerhetsansvarig farmaceut som var rollen som fanns före omregleringen. Så det är 
ju ofta personer som har ett väldigt starkt driv att göra rätt och har en vilja att det 
ska fungera”. -Anita, Läkemedelsverket 
 
Detta uttalande tyder på att det ligger väldigt mycket hos individen själv att rollen 
fungerar då läkemedelsansvariga ofta har ett starkt driv och vilja till att arbetet ska 
fungera. Sammanfattningsvis tyder våra resultat på hur rollen uppfattas fungera att 
den blivit mer tydlig med tiden och att det är viktigt att LMA har ett bra nätverk och 
även träffas sinsemellan för att arbetet ska fungera.  
 
I nästa kapitel presenteras en summering av resultatet. 
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6.	  DISKUSSION 
I detta kapitel presenteras först en summering av resultaten och därefter diskuteras 
resultaten i förhållande till de teoretiska begrepp och en del av den tidigare 
forskningen. Avslutningsvis presenteras slutsatser och förslag till vidare forskning. 
 
6.1	  Summering	  av	  resultat 
Syftet med studien var att undersöka hur rollen som läkemedelsansvarig fungerar, 
dels från deras eget perspektiv, dels från ett chefsperspektiv och dels från 
myndighetens sida, för att se om rollen fungerar som det är tänkt att den ska enligt 
Läkemedelsverkets föreskrifter. 
 
Resultatkapitlets inledande avsnitt handlade om att försöka besvara vår första 
frågeställning - Hur hanteras kvaliteten inom apotek genom rollen som 
läkemedelsansvarig?  
Resultaten tyder på att läkemedelsansvariga verkar ha en betydande roll för hur 
kvaliteten ska hanteras inom apotek. Egeninspektionen ska göras minst en gång per år 
där läkemedelsansvarig checkar av olika punkter för att stämma av att kvaliteten 
upprätthålls. Resultaten tyder även på att egenkontrollen noggrant genomförs bland 
våra respondenter, dock uttrycker de läkemedelsansvariga att det är väldigt mycket 
som ska dokumenteras. De ska bland annat hantera konstaterade avvikelser på ett bra 
sätt och också korrigera rutiner om någonting ändras i lagen.  
 
Resultatkapitlets andra avsnitt handlade om att besvara vår andra frågeställning - Hur 
fungerar relationen mellan Läkemedelsverket, kvalitetschefer och 
läkemedelsansvariga?  
Resultaten tyder på att Läkemedelsverket interagerar med läkemedelsansvariga på 
olika sätt. Myndigheten eftersöker inte avvikelserapporter om inte 
läkemedelsansvariga själva rapporterar, utan de förutsätter att den 
läkemedelsansvarige ändå ska kunna avgöra vad som ska anmälas och inte. 
Myndigheten visar sig ha en förhållandevis stark tilltro till att kvalitetsarbetet 
upprätthålls inom apoteken. De kan dock upptäcka händelser som borde ha anmälts, 
när de är ute på inspektion. Läkemedelsansvariga verkar gärna rådgöra med sina 
kvalitetschefer, vilket även visar sig vara något som kvalitetscheferna själva anser 
vara viktigt. Dels för att ha överblick om de läkemedelsansvariga klarar av sitt arbete 
och kan få stöd i vad som ska rapporteras till myndigheterna och dels för att kunna ha 
en bra överblick i att arbetsuppgifterna sköts på ett bra och smidigt sätt. 
Regionspecialister finns också till hands som stöd för de läkemedelsansvariga, 
helhetsmässigt anses därför kontakten mellan läkemedelsansvariga och kvalitetschef 
vara god. De läkemedelsansvariga själva ser det som av högsta vikt att även hålla en 
bra kommunikation mellan sina kollegor. Detta tyder på att det bidrar till ett bättre 
kvalitetsarbete då alla är engagerade och det ses som värdefullt att kunna dela 
kunskap och bolla saker sinsemellan för att lösa problem. 
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Resultatkapitlets tredje avsnitt handlade om att försöka besvara vår tredje 
frågeställning - Hur uppfattas rollen som läkemedelsansvarig fungera inom 
apoteksbranschen?  
Resultaten tyder på att Läkemedelsverkets föreskrifter upplevs vara svårtolkade och 
otydliga av både läkemedelsansvariga och kvalitetschefer och att det är svårt att veta 
vilka avvikelser som ska rapporteras till myndigheten. Även på Läkemedelsverket 
anses det vara otydligt för en läkemedelsansvarig att veta vad som ska rapporteras, 
men föreskrifterna i sig anses ändå vara så tydliga det går. De rutiner som 
kvalitetscheferna sett till finns, bidrar till att öka tydligheten för läkemedelsansvariga. 
En annan aspekt som vi fann vara problematiskt för de läkemedelsansvariga, var tiden 
som denne har till sitt förfogande i sitt arbete. Det ansågs vara en bristvara vilket 
uppmärksammats vara något som ofta leder till frustration i arbetet för den 
läkemedelsansvariga. En annan aspekt är uppfattningarna kring den 
läkemedelsansvarigas relation till sin apotekschef som visar på att arbetsuppgifterna 
ibland kunde krocka med apotekschefens. Utöver tidigare nämnda arbetsuppgifter 
ansvarar även den läkemedelsansvariga för att bemanningen är tillräcklig för att 
säkerställa kvalitet i arbetet och att alla i organisationen följer de rutiner som krävs. 
Här finns då ett visst ansvar för personalen. I och med att apotekschefen också måste 
hålla en viss bemanning av personal, för att driften ska fungera samtidigt som att 
verksamheten ska gå med ekonomisk vinst visar det sig vara viktigt att klargöra vem 
som ansvarar för vad mellan läkemedelsansvarig och apotekschef. Vidare upptäcktes 
en diskussion om vilken utbildning den läkemedelsansvariga har, vilket kan vara en 
annan typ av problematik om uppfattningen kring rollen. Apotekare och receptarier 
har olika utbildningslängd och har därför olika krav på sig för att kunna få bli 
läkemedelsansvarig. Läkemedelsverket får inte ställa några krav på en apotekare som 
är direktkvalificerad till rollen medan det finns uttalade krav på en receptarie men 
som kanske ändå visar sig vara mer kvalificerad för rollen. I den sista delen, angående 
uppfattningarna kring om rollen som läkemedelsansvarig fyller sin funktion, tyder 
resultaten på att rollen överlag fungerar bra och att den har blivit mer tydlig med 
tiden. Det visar sig vara viktigt att läkemedelsansvariga har ett bra nätverk och även 
träffas sinsemellan för att arbetet ska fungera. Dessutom ligger det väldigt mycket 
ansvar hos individen själv att rollen fungerar och krav finns på personliga egenskaper 
till exempel att vara driftig, noggrann och samtidigt kunna leda andra människor men 
även att kunna stå upp för chefer och andra kollegor. 
 
6.2	  Övergripande	  diskussion 
Inom den nyinstitutionella teorin framgår det att rationaliserade myter kan vara olika 
verksamhetsbeskrivningar som förklarar “hur vi gör här” eller att en särskild 
profession har ett likande handlingssätt överallt för att framstå som rationell. Det 
noggranna kvalitetsarbetet vi finner inom apoteksverksamheten tolkar vi som en myt 
som förklarar hur de arbetar inom organisationen för att den ska framstå som 
rationell. Det innebär till exempel de arbetsuppgifter som den läkemedelsansvarige 
bedriver i sitt kvalitetsarbete där arbetet blir en form av verksamhetsbeskrivning där 
allt ska dokumenteras och bockas av utifrån en checklista. Vad som framkommit i vår 
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studie var att de läkemedelsansvariga som intervjuades, talade för att de arbetade på 
liknande sätt med att upprätthålla kvalitetsarbetet. Genom lagstiftning har den 
läkemedelsansvariges roll utvecklats till en specialistfunktion inom apoteken som 
bidrar till att alla organisationer inom fältet förverkligar samma myter och blir på så 
sätt mer lika till formen, isomorfa (DiMaggio & Powell 1983:147).  
 
Apoteken som organisation strävar efter att upprätthålla ett gott kvalitetsarbete vilket 
skulle kunna tolkas som att organisationen vill framstå som korrekt, rationell och 
modern. De två apoteken som vi studerat visar sig ha ett noggrant kvalitetsarbete 
vilket tyder på att de läkemedelsansvariga tar ansvar och följer de föreskrifter och 
direktiv som Läkemedelsverket upprättat utifrån det som står i lagen. Genom 
egeninspektionerna blir det lättare att se till att dessa lagar och direktiv efterföljs 
vilket gör att apoteket även uppfattas som legitimt av sin omgivning. Följer inte 
apoteken de rutiner och lagar som egentrollprogrammet kräver skulle de precis som 
Meyer & Rowan (1977) beskriver i sin teori, kunna uppfattas som udda och onormala 
av sin omgivning. Konsekvenserna skulle kunna bli att det drabbar kunder och 
konsumenter och på så sätt även drabba organisationen i sig. Egenkontrollen innebär 
även att myndigheten ska kunna ha den kontroll över apoteken som krävs för att 
handeln med läkemedel kan ske på ett korrekt sätt.  
 
I resultaten har vi funnit att apotekschefen har det övergripande ansvaret i 
organisationens informella struktur, dvs. arbetar med driften och att samordna det 
individerna gör inom organisationen. Den läkemedelsansvariga däremot är den person 
som ska arbeta med att kvalitetsarbetet sköts och därför är löskoppling lämpligt, där 
deras arbete kopplas isär från den informella strukturen och på så sätt kan denne 
arbeta ostört med kvalitetsarbetet. I denna struktur, den formella, kan det lättare göras 
ändringar när det kommer nya lagar. Inom vissa apotek är det en person som är både 
apotekschef och läkemedelsansvarig, vilket innebär att denna person måste arbeta 
med uppgifterna parallellt. Detta innebär att den läkemedelsansvariges arbete inte helt 
är frikopplat från kärnverksamheten utan att dennes arbete delvis ändå är en del av 
verksamheten. Det visade sig ha både för- och nackdelar att ha båda rollerna. En 
person som har båda rollerna behöver inte riskera att hamna i konflikt med sin chef 
där det kan uppkomma oliktänkande i till exempel hur många anställda verksamheten 
ska ha. I och med att det inte alltid var helt tydligt vem som ansvarar över vad var 
kommunikation centralt, för att arbetet i båda strukturer ska kunna fungera. Detta 
skulle även kunna kopplas till Erikssons studie (2007) som visar hur läkares relation 
till chefer kunde krocka då det hade olika arbetsuppgifter och mål. I studien var det 
viktigt att läkarna själva skulle avgöra vad som behöver prioriteras för att inte komma 
i konflikt med deras chefers fokus på ekonomi. 
 
För att se hur relationerna ser ut och samverkar mellan de tre olika leden kunde vi 
också få en överblick i hur hanteringen av avvikelser ser ut. Då läkemedelsansvariga 
har kraven på sig att rapportera till myndigheten visar det på hur den tvingande 
isomorfismen kommer i uttryck inom organisationen. Den läkemedelsansvariga måste 
dokumentera och redovisa sin verksamhet av kvalitetsarbetet vilket myndigheten 
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kräver genom lagar och regler. Precis som i Waks studie (2008) där Socialstyrelsen 
som myndighet ställer samma form av krav på ambulanssjukvården ställer även 
Läkemedelsverket krav på apoteken, med föreskrifter om hur de ska hålla en hög 
kvalitet. Detta visar hur tvingande isomorfism fått större genomslag inom vård och 
omsorg idag. Precis som i vår studie undersökte Waks hur relationerna såg ut och den 
samverkan som fanns mellan de olika parterna i vårdkedjan. Ambulanssjukvårdarna 
var missnöjda med dokumentationskraven då det inte gav en tillräckligt rättvisande 
bild över arbetet och därför önskade de att myndigheten skulle vara med i ambulansen 
för att se hur själva arbete ser ut i praktiken. De vi funnit i vår studie var att det fanns 
en konsensus i uppfattningarna kring oklarheterna om vad som ska rapporteras till 
myndigheten, och där Läkemedelsverket inte “jagar” efter att få in avvikelserapporter 
från de läkemedelsansvariga. Läkemedelsverket genomför fysiska inspektioner minst 
en gång per år. Där kan de dels få en mer personlig kontakt med de 
läkemedelsansvariga men också upptäcka eventuella avvikelser som kanske inte har 
rapporterats till dem. Det vi fann var att de läkemedelsansvariga gärna hade kontakt 
med sina kvalitetschefer eller andra specialister i kedjan om de behövde råd i sitt 
arbete. Detta visar på att flera insatta personer kan hjälpa och stötta de 
läkemedelsansvariga i bedömningen om vilka avvikelser de ska rapportera om till 
myndigheten.  
Anell (2004) påtalade i sin studie om vilka processer som påverkats av 
avregleringarna i våra grannländer i Norden. I studien uppmärksammades att 
farmaceuter på Island upplevde att det fanns mindre tid till det farmaceutiska 
ansvarsområdet. Detta är något som även framgick av vår studie, de 
läkemedelsansvariga upplever att tiden är en bristvara. Även kvalitetscheferna och 
Läkemedelsverket hade noterat att det fanns en frustation hos de läkemedelsansvariga, 
då det inte gavs tillräckligt med tid för uppdraget.  
 
Genom uppfattningen som fanns angående diskussionen om den 
läkemedelsansvariges utbildning, dvs. apotekare eller receptarie, visade resultaten på 
att lagstiftaren kräver en viss profession för rollen. Läkemedelsansvarig måste till 
exempel ha en formell akademisk utbildning och kompetens för att få inneha rollen. 
Apotekare som har fem års universitetsstudier är direktkvalificerade för tjänsten som 
läkemedelsansvarig och receptarier med tre års studier måste ha ytterligare en viss 
erfarenhet av kvalitetsarbete eller liknande för att kunna inneha rollen. Detta tyder på 
en form av normativ isomorfism då det finns normer kring den utbildning eller 
kompetens en läkemedelsansvarig ska ha. Det innebär att den läkemedelsansvarige 
har akademiska studier och har den kompetens som krävs för att kunna ansvara över 
kvalitetsarbetet, vilket i sin tur bidrar till apotekets legitimitet. Därför krävs en viss 
typ av professionalism för att denne ska kunna arbeta som läkemedelsansvarig.  
 
Då vi ville se om rollen som läkemedelsansvarig fyller sin funktion visade det sig att 
det hänger mycket på den läkemedelsansvarige själv att rollen fungerar; personlighet 
och kompetens är av stor vikt för att klara av arbetsuppgifterna väl och samtidigt stå 
upp för andra inom organisationen. Detta går att härleda till professionsforskningen 
av Freidson, (1988) Abbot, (1988) Evett, (1999) och Eriksson (2007) där det 
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gemensamma temat för de presenterade studierna är att de professionella har ett 
yrkeskunnande och en specifik kompetens som gör det möjligt för dem att kunna 
utföra sitt arbete med ett självständigt ansvar. Den läkemedelsansvarigas profession är 
en fråga om en välutbildad person med noggrannhet, integritet och kompetens inom 
det kvalitetsarbete som bedrivs på apoteken. 

6.3	  Slutsatser	  och	  implikationer	  
Då syftet med studien var att undersöka hur rollen som läkemedelsansvarig fungerar, 
dels från deras eget perspektiv, dels från ett chefsperspektiv och dels från 
myndighetens sida, för att se om rollen fungerar som det är tänkt att den ska enligt 
Läkemedelsverkets föreskrifter, visar resultaten som vi fick på följande slutsatser;	  

• Kvalitetsarbetet inom apoteken verkar kontrolleras noggrant från 
myndighetens håll ner till rollen som läkemedelsansvarig.  

• Läkemedelsansvariga kan uppleva en frustation över att tiden är en bristvara 
då de inte får tillräckligt med tid till sina arbetsuppgifter. 

• Kommunikation mellan apotekschefer och läkemedelsansvariga verkar vara 
grundläggande för att arbetet ska kunna fungera inom organisationen.  

• En pågående diskussion angående huruvida akademisk utbildning räcker som 
kompetens för rollen upptäcktes. 

• Resultaten tyder på att rollen fungerar och är mer stabil idag än vad den varit 
tidigare, men att det ligger mycket i den enskilda individens egenskaper och 
kompetens för att arbetet ska fungera.  

 
Då vi under studiens gång förstått att den nya apoteksorganisationen är relativt 
obeforskad, anser vi att det finns många delar som skulle kunna undersökas vidare. 
Med utgångspunkt i våra slutsatser vore det därför intressant att få möjlighet att 
studera hur rollen som läkemedelsansvarig fungerar och då kanske jämföra på större 
och mindre apotek. Råder det till exempel några skillnader i hur man klarar av rollen 
beroende på apotekets storlek?  
 
Vidare skulle en jämförelse kunna göras rörande om det är enklare eller svårare i 
förhållande till att följa föreskrifter om man arbetar som läkemedelsansvarig på ett 
privat öppenvårdsapotek eller om man arbetar inom en apotekskedja. Går det att 
urskilja några skillnader beträffande hur föreskrifterna upplevs och hur arbetet 
fungerar beroende på om läkemedelsansvarig arbetar på ett privat öppenvårdsapotek 
eller inom en apotekskedja? Finns det motsvarande typer av lagreglerade roller i 
andra kontexter eller organisationer som skulle kunna studeras på liknande sätt? 
  



	   42	  

REFERENSER	  
	  
Abbott, A. (1988). Systems of Professions. Chicago: University of Chicago Press. 
 
Anderson, C. & Alexander, A. (1993). Response to dysmenorrhoea: An assessment of 
pharmacists' knowledge and its application in practice. International Journal of 
Pharmacy Practice, 2, 180-183. 
 
Anell, A. (2004). Nya villkor för apotek och läkemedelsförsäljning. Erfarenheter från 
avregleringar i Danmark, Island och Norge. IHE Rapport, 2004:2. Lund: Institutet för 
hälso- och sjukvårdsekonomi.  
 
Aspers, Patrik., 2011. Etnografiska metoder. Andra upplagan. Malmö: Liber AB. 
 
Berger, K., Eickhoff, C, Schulz, M. (2005). Counselling quality in community 
pharmacies: implementation of the pseudo customer methodology in Germany . 
Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, 30, 45–57. 
 
Claesson, C. (1989). Apotekaryrke i Förändring - En socialfarmaceutisk studie av 
apotekarnas yrkesutveckling och professionella status. Uppsala Universitet: 
Institutionen för social farmaci. 
 
DiMaggio, P. J., & Powell, W.W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional 
Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. American 
Sociological Review, 48(2), 147–160. 
 
Eriksson, N. (2007). Tillämpning av ett processinriktat arbetssätt. I: Siverbo, S., 
Andersson-Felé, L., Karlsson, D. & Nilsson, V (red.) Demokratisk och effektiv 
styrning: En antologi om forskning i offentlig förvaltning, Lund: Studentlitteratur, s. 
551-570. 
 
Eriksson, N., (2013) Vad händer när läkare genomför verksamhetsutveckling och 
förbättringsarbete? Eriksson, Holgers & Müllern (red.) Att utveckla vården: 
Erfarenheter av kvalitet, verksamhetsutveckling och förbättringsarbete (s.167-182). 
Studentlitteratur AB, Lund. 
 
Eriksson-Zetterquist, Ulla (2009) Institutionell teori - idéer, moden, förändring. 
Upplaga 1:1. Malmö: Liber AB. 
 
Evetts, J. (2009). The management of professionalism; A Contemporary Paradox. I: 
Gewirtz, S., Mahony, P., Hextall, I. & Cribb, A. (red.). Changing Teacher 
Professionalism; International trends, challenges and ways forward. London: 
Routledge. 
 



	   43	  

Freidson, E. (1988). Profession of Medicine: A study of the Sociology of Applied 
Knowledge. Chicago: University of Chicago Press. 
 
Lindberg, K. & Adolfsson, P. (2007). The evolution of swedish pharmacies and recent 
reforms. GRI-rapport, 2007:5. Göteborg: Gothenburg Research Institute vid 
Handelshögskolan, Göteborgs universitet.  
 
Lindberg, K. & Blomgren, M. (2009). Mellan offentligt och privat i hälso- och 
sjukvården. I: K. Lindberg & M. Blomgren (red:er), Mellan offentligt och privat – om 
styrning, praktik och intressen i hälso- och sjukvården. 
 
Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure 
as Myth and Ceremony. American Journal of Sociology, 83(2), 340–363. 
 
Mohammad, A., Hanrahan, J. R., Sainsbyrg, E., Chaar, B.B. (2012). Fitness to 
Practise in pharmacy: a study of impairment in professional practice. Int J Clin 
Pharm, 34, 330–341. 
 
Neto, A.C.D.A., Benrimoj, S. I., Kavanagh, D.J., Boakes, R.A. (2000). Novel 
Educational Training Pro- gram for Community Pharmacists. Am. J. Pharm. Educ, 64, 
302-307. 
 
Nordén-Hägg, A., (2010), Failure-free Pharmacies? An exploration of Dispensing 
Errors and Safety culture in Swedish community pharmacies. Uppsala Universitet. 
 
Trost, Jan., 2010. Kvalitativa intervjuer. Fjärde upplagan. Lund: Studentlitteratur. 
 
Waks, C., (2008). Granskare och granskad – öppenhet och slutenhet i 
yrkesutövningen. Lindberg & Blomgren (red.) Mellan offentligt och privat – om 
styrning, praktik och intressen i hälso- och sjukvården (s.155-168). Stockholm: 
Santérus Förlag. 

 

Elektroniska	  resurser 

Läkemedelsverket: www.lakemedelsverket.se Hämtad 2014-04-03. 

Läkemedelsverket föreskrifter, detaljhandel vid öppenvårdsapotek, vägledning till 
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek 
(version 3, oktober 2013) Dnr. 3.2-2013-094443 Hämtad 2014-05-10. 

Malmstig, E. (2001). Arbetets organisering i vardagen. [Elektronisk version]. 
Tillgänglig på:http://www.score.su.se/polopoly_fs/1.26667.1320939807!/200113.pdf 
Hämtad 2014-04-03. 



	   44	  

Malmstig, E. (2004). Mera stat och mera profession?. [Elektronisk version]. 
Tillgänglig på:http://www.score.su.se/polopoly_fs/1.26571.1320939797!/20042.pdf 
Hämtad 2014-04-03. 

Regeringens proposition 2008/09:145 Omreglering av apoteksmarknaden. Hämtad 
2014-05-10. 

Svensk farmaci: http://svenskfarmaci.se/apotek/kritik-mot-forslag-om-lamplig-
utbildning/ Hämtad 2014-05-09. 

Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Tillgänglig via; http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf Hämtad 2014-04-
07. 

  



	   45	  

Bilaga	  1	  –	  Intervjuguider	  

Intervjuguide	  till	  Läkemedelsansvariga	  	  
Informera om syftet med studien och förklara att det är intervjupersonernas 
upplevelser som är av intresse för oss att undersöka samt att materialet kommer att 
analyseras genom en jämförelse med nyinstitutionell teori. Informera om de fyra 
etiska huvudkraven och att Lisa Salmonsson är handledare för denna studie som 
utförs genom Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. Vid frågor hänvisas 
de till hennes mailadress. 
 
Intervjun uppskattas pågå i cirka 20-30 minuter. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Bakgrundsinfo 
 

• Hur länge har du varit anställd som läkemedelsansvarig? 
• Kan du berätta kortfattat om dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 
Övergripande frågor 
 
Kvalitetsarbetet  
 

• Hur arbetar du med (att upprätthålla) kvalitetsarbetet/egenkontrollen? (Hur 
viktigt är det?) 

 
• Hur fungerar egeninspektionen på ditt apotek? 

 
• På vilket sätt behöver du förhålla dig till om något i egenkontrollprogrammet 

ändras? 
 

• Vem rapporterar du helst till om du upptäcker brister i verksamheten? (Hur 
viktigt är det? Kan du ibland känna dig osäker på det?)  

 
• (Följdfråga) Vad händer om du vill anmäla och rapportera allvarliga brister 

och avvikelser och din chef inte vill det? 
 
Kontakten med Läkemedelsverket  
 

• Hur upplever du att föreskrifter och direktiv från Läkemedelsverket fungerar?  
(Tydligt/Otydligt?) 

 
• Känner du att det är tydligt hur kraven från läkemedelsverket är ställda på dig? 
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• Behöver du fråga andra om hjälp eller råd i dina arbetsuppgifter? 
(Vem/Vilka?) 

 
Uppfattningen om rollen (Egna upplevelser kring arbetets funktion) 
 

• Upplever du att LMA-rollen fungerar som den är tänkt att den ska göra?  
 

• Tycker du att det är tydligt eller otydligt med vad det innebär att ha rollen som 
LMA? (Utveckla/på vilket sätt) 

 
Något du vill tillägga? 
Fråga om det är möjligt att återkomma vid frågor? 
Tacka för intervjun! 
 
 

Intervjuguide	  till	  kvalitetschefer	  
Informera om syftet med studien och förklara att det är intervjupersonernas 
upplevelser som är av intresse för oss att undersöka samt att materialet kommer att 
analyseras genom en jämförelse med nyinstitutionell teori. Informera om de fyra 
etiska huvudkraven och att Lisa Salmonsson är handledare för denna studie som 
utförs genom Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. Vid frågor hänvisas 
de till hennes mailadress.	  

Intervjun uppskattas pågå i cirka 20-30 minuter. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Bakgrundsinfo 

• På vilket sätt arbetar du med kvalitetsarbete? (Vad gör du rent praktiskt?) 
 
Övergripande frågor 
 
Kvalitetsarbetet 
 

• Hur tycker du att rollen som läkemedelsansvarig skiljer sig från hur det såg ut 
innan omregleringen?  

 
• Vad gör det för skillnad att rollen nu är reglerad av en myndighet?  

 
• Hur ser relationen ut mellan dig och Läkemedelsansvariga?  

 
• Hur tycker du att rollen som läkemedelsansvarig fungerar på apoteken? 
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• Hur kontrolleras det att Läkemedelsansvariga tar sitt ansvar? 
 
Kontakten med Läkemedelsverket  
 

• Hur tycker du att kraven som Läkemedelsverket ställer på 
läkemedelsansvariga fungerar? (Tydliga/Otydliga?) 

 
• Upplever du att LMA agerar utifrån de krav som Läkemedelsverket ställer? 

 
• Håller du dig uppdaterad om LMA följer Läkemedelsverkets föreskrifter? 

(Har det någon relevans i ditt jobb?) 
 
Uppfattningen om rollen  
 

• Upplever du att det råder några missuppfattningar om vad som rör LMA 
arbetsuppgifter? 

 
• Tycker du att LMA-rollen fungerar som den är tänkt att den ska göra?  

 
Något du vill tillägga? 
Fråga om det är möjligt att återkomma vid frågor? 
Tacka för intervjun! 
 
 
Intervjuguide	  till	  Läkemedelsverket	  
Informera om syftet med studien och förklara att det är intervjupersonernas 
upplevelser som är av intresse för oss att undersöka samt att materialet kommer att 
analyseras genom en jämförelse med nyinstitutionell teori. Informera om de fyra 
etiska huvudkraven och att Lisa Salmonsson är handledare för denna studie som 
utförs genom Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. Vid frågor hänvisas 
de till hennes mailadress. 
 
Intervjun uppskattas pågå i cirka 20-30 minuter. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bakgrundsinfo 

Hur är det tänkt att LMA rollen ska fungera på apoteken? 

 
Övergripande frågor 
 
Kvalitetsarbetet 
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• Varför är rollen lagreglerad av Läkemedelsverket?  
 

• På vilket sätt får ni insyn i apoteken genom Läkemedelsansvariga?  
 

• Hur kontrolleras det att Läkemedelsansvariga tar sitt ansvar? 
 

• Hur hanteras anmälningarna av avvikelser och brister?  
 
Kontakten med Apoteken  
 

• Hur tycker du att kraven som ställs på läkemedelsansvariga fungerar?  
 

• I era föreskrifter står det att läkemedelsansvariga ska anmäla avvikelser och 
brister till er, Hur ser du på om läkemedelsansvariga inte anmäler till ER i 
första hand? 

 
• Upplever du att läkemedelsansvariga agerar utifrån de krav som ni ställer? 

 
Uppfattningen om rollen  
 

• Varför behöver inte en apotekare ha samma yrkeserfarenhet som en 
receptarie? 

 
- Ser du att det skulle kunna vara några problem med det? 

 
• Anser du att läkemedelsansvariga missuppfattar vad som rör deras 

arbetsuppgifter? 
- Är det många läkemedelsansvariga som kontaktar er för att de känner sig 
osäkra på vad dom ska anmäla? 

 
• Tycker du att rollen som läkemedelsansvarig fungerar som den är tänkt att den 

ska göra?  
(Upplever du några svårigheter/Oklarheter?) 

 

Något du vill tillägga? 
Fråga om det är möjligt att återkomma vid frågor? 
Tacka för intervjun! 
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Bilaga	  2	  –	  Kodschema	  till	  intervjuer	  
 
Kvalitetsarbetet 
 

• Kvalitetsarbete/egeninspektionen inom organisationen (rapportering, 
dokumentation) - grön färg 

 
• Arbetsuppgifter (kraven på att anmäla och dokumentera) - grön färg 

 
• Väsentlig info - mörkblå färg 

 

Relationen mellan Läkemedelsverket, kvalitetschefer och läkemedelsansvariga 
 

• Kontakt med olika parter (Kvalitetschef, regionala kvalitetssamordnare, LMA 
sinsemellan, apotekschefen, LMV) (rådgör internt med kollegor) - turkos färg 

 
• Förenklingar, tex; inom organisation A (Kedja) skrevs föreskrifterna om för 

LMA - turkos färg 
 
Uppfattningen om rollen 
 

• Lite tid - röd färg 
 

• Tydlighet/otydlighet (brister) - röd färg 
 

• Konflikt mellan chef och LMA, vem gör vad? - röd färg 
 

• Fungerar LMA-rollen som den är tänkt att den ska göra? - röd färg 
 

• Diskussionen angående apotekare vs. receptarie/Erfaren vs. Nyexaminerad - 
lila färg 


