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Förord 

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till respondenterna Marie Eklund vid 

Apoteksakademin, samt Katharina Bolmenäs på Apoteket AB. Vi vill även tacka våra 

opponenter samt Peter Langlott, vår handledare under uppsatsprocessen, som under 

seminarierna kommit med konstruktiv kritik vilket bidragit till förbättringar i arbetet.  

  



 

Abstract 

This paper aims to provide a description of how knowledge can occur in Apoteket AB, an 

organization that is operating on the Swedish pharmacy market. The purpose of this paper is 

also to describe how the organizational learning occurs in the organization, and how the 

outcome of this learning can be stored in the organizational memory. This subject is of 

interest since Apoteket AB experience changes in their external environment in that they no 

longer have monopoly to sell pharmaceuticals on the Swedish pharmacy market. Earlier 

research claims that organizations need to develop new knowledge in order to take action, and 

this development needs to be supported by the management within the organization. 

The collection of primary data was done by two qualitative interviews with employees within 

the organization of Apoteket AB.   

Our conclusions are that knowledge can occur in many forms, such as tacit and explicit 

knowledge. The vast majority of the knowledge within the organization is the information that 

can be found in the electronic database Aponet within Apoteket AB, and that is useful for the 

employees in their daily work, and therefore is known as explicit knowledge. Since this 

knowledge is to be found through Aponet, the organizational memory plays an important role 

in sharing knowledge. The organizational learning can also be found in many different forms, 

making it possible for the organization to benefit from the employees experiences and 

discoveries. The outcome of this learning is often stored in the organizational memory known 

as social networks, which includes the employees in different situations.      

Key words: Organizational learning, organizational memory, tacit and explicit knowledge, 

single loop learning, double loop learning, deutero learning, Swedish pharmacy market, 

Apoteket AB.   
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1. Bakgrund 

Den 26:e december 2006 beslutade regeringen att tillsätta en utredning i syfte att lämna 

förslag som skapade möjligheter för andra aktörer än Apoteket AB att bedriva detaljhandel 

med receptbelagda och receptfria läkemedel. Uppdraget tilldelades Lars Reje, tidigare 

sjukhus- och planeringsdirektör i Södermanland läns landsting samt konsult med uppdrag för 

Landstingsförbundet, SKL och Apoteket AB. Utredningen renderade i följande slutsatser: 

Handeln med läkemedel kännetecknades av hög kompetens, kvalitet och säkerhet. Dock fanns 

det områden på apoteksmarknaden som kunde förbättras såsom konsumenternas tillgänglighet 

till läkemedel, öppettider och väntetider vid de lokala apoteken samt apoteksservicen i övrigt.
1
  

Apoteket AB:s monopol på apoteksmarknaden omreglerades den 1:a juli 2009 i syfte att få en 

mer öppen marknad och främja konkurrens. Regeringens avsikt med denna omreglering var 

att bland annat möjliggöra utökad service, skapa prispress på läkemedel, förbättra 

tjänsteutbudet samt förse konsumenterna med mer flexibla öppettider. Kort innan denna 

omreglering trädde i kraft meddelade Apotekets Omstrukturering AB (OAB) att cirka två 

tredjedelar av cirka 950 apotek skall avyttras till aktörer som vill etablera sig på den svenska 

apoteksmarknaden. I samband med monopolets avskaffande har Apoteket AB omdefinierat 

sin roll på marknaden, från att ha varit ett brett monopolföretag med ett tydligt 

samhällsuppdrag till ett betydligt mindre företag, som nu möter flera aktörer som konkurrerar 

om kunderna. Apoteket AB välkomnade omregleringen eftersom att man ansåg att detta 

skulle komma att gynna apotekskunden, trots att denna situation var helt ny för 

organisationen.
2
 

Farmaciförbundet presenterade den 8:e november 2010 en undersökning genomförd bland 

dess medlemmar, som påvisade att kompetensutvecklingen minskat på den nya 

apoteksmarknaden. 8 av 10 medlemmar ansåg att de inte har den tid som krävs för att hålla 

sig uppdaterade och utvecklas. ”Vår kompetens är läkemedelskonsumenternas trygghet”, sade 

Farmaciförbundets ordförande Carina Jansson i samband med att undersökningen 

presenterades.
3
  

 

                                                           
1
 Information om omregleringen av den svenska apoteksmarknaden och försäljningen av apotek (pdf), sid 4 

2
 

http://www.apoteket.se/privatpersoner/om/Sidor/OmApoteketContents_Apoteksmarknadiforandring_Inledni
ng_Inledning.aspx, 10-09-21 
3
 www.farmaciforbundet.se, 2010-11-10 

http://www.apoteket.se/privatpersoner/om/Sidor/OmApoteketContents_Apoteksmarknadiforandring_Inledning_Inledning.aspx
http://www.apoteket.se/privatpersoner/om/Sidor/OmApoteketContents_Apoteksmarknadiforandring_Inledning_Inledning.aspx
http://www.farmaciforbundet.se/
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Abrahamsson & Andersen (2005) menar på att organisatoriska förändringar kan vara ett 

resultat av impulser från omgivningen. Exempel på sådana typer av impulser är förändringar i 

kundernas preferenser, i lagstiftning och i konkurrensläget på marknaden. Den vanligaste 

orsaken till en utveckling inom företagets strategi är enligt strategiforskningen att 

omgivningen ter sig annorlunda jämfört med tidigare. En god anpassning till omgivningen är 

enligt Miles & Snow (1978) en förklaring till att organisationer är framgångsrika. 

(Abrahamsson, B & Aarum Andersen, J, 2005, s. 230ff) Organisationens ledning har ett 

behov av att strukturera de interna resurserna för att kunna stödja anpassningen till den nya 

omgivningen. (Abrahamsson, B & Aarum Andersen, J, 2005, s. 190)  

Argyris & Schön (1978) menar på att organisationer kontinuerligt är involverade i 

transaktioner med omgivningen, såväl internt som externt. Företag reagerar exempelvis 

kontinuerligt på förändringsmönster från konkurrens utifrån, reglering och efterfrågan samt 

förändringar i den interna omgivningen i form av anställdas attityder och målsättningar. 

Medlemmarna i en organisation behöver regelbundet utveckla nya kunskaper och 

kompetenser för att snabbt kunna vidta åtgärder vid förändringar (Mulholland et al., 2001, 

s.1). Detta torde vara av väsentlig betydelse inom kunskapsintensiva branscher, vars kunskap 

och kompetens utgör kärnan i verksamheten och som bland annat innefattas av just apotek. 

(Guidice et al., 2009, s. 144) 

Nonaka (1994) gör en distinktion mellan två olika typer av kunskap som kan te sig i en 

organisation; tacit knowledge och explicit knowledge, vilket enligt svensk översättning 

innebär implicit respektive explicit kunskap. Implicit kunskap är ofta kognitivt tillgänglig och 

bygger på sunt förnuft. Denna typ av kunskap återfinns således i den enskilda individens 

huvud och uppstår med hjälp av mentala modeller, värderingar, föreställningar, tolkningar, 

insikter och antaganden. Implicit kunskap kan vara komplicerad att omsätta i ord och därmed 

att beskriva, varför denna typ av kunskap följaktligen tenderar att vara svår att förmedla 

vidare. Explicit kunskap i sin tur kan liknas vid formell kunskap, som är nedskriven och 

bygger på att man vet vad som ska göras. Den är lätt att kommunicera och förmedlas via 

tryckt och elektroniskt material samt andra formella medel. (Smith, E, 2001, s. 314f) 

Organisationer, som i en dynamisk omgivning tenderar att förlita sig på sin egen historia, 

vanor och institutionaliserad kunskap, riskerar att bli sårbara för förändringar i omgivningen. 

Organisationen kan uppleva svårigheter med att uppfylla såväl defensiva som offensiva krav 

för att uppnå strategisk konkurrenskraft. (Guidice et al., 2009, s. 151f)  
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Ett sätt att undvika att man som organisation blir sårbar för förändringar i omgivningen, är att 

organisationens ledning strukturerar de interna resurserna och anpassar organisationen mot de 

kontextuella förändringarna. Detta kan uppnås med hjälp av organisatoriskt lärande. 

Organisatoriskt lärande kan ses som en process genom vilken de anställda successivt lär sig i 

det dagliga arbetet genom erfarenhet, reflektion kring arbetsträning samt samarbete med 

arbetskollegor (Mulholland et al., 2001, s. 1).  

Ytterligare en syn på organisatoriskt lärande härstammar från Argyris & Schön (1978), vilka 

menar på att individerna i en organisation ständigt modifierar och reviderar sina bilder och 

föreställningar som de har av organisationen, vilket i sin tur kan leda till att organisationen 

ändrar sitt tillvägagångssätt. Dessa bilder och föreställningar som medlemmarna skapat, gör 

att de kan förvänta sig ett troligt resultat av organisationens tillvägagångssätt. Kontextuella 

förändringar kan dock leda till att dessa bilder och föreställningar inte stämmer överens med 

vad de förutspått, vilket gör att de upptäcker ett fel. Detta leder till att de ytterligare 

modifierar sina bilder samt föreställningar för att kunna ändra sina handlingar och därmed 

återigen skapa kongruens mellan den förväntade och det faktiska resultatet. Organisatoriskt 

lärande uppstår alltså när organisationens medlemmar upptäcker och bekräftar ett fel i 

organisationens tillvägagångssätt samt korrigerar det. För att detta ska tillgodogöra 

organisationen och inte enbart tillfalla den enskilda individen måste lösningen sparas i det 

organisatoriska minnet. (Argyris & Schön, 1978, s. 17ff)  

Inom begreppet organisatoriskt lärande identifierar Argyris & Schön (1978) två olika 

processer, vilka benämns single-loop learning samt double-loop learning. Kortfattat innebär 

den förstnämnda att utföra befintliga uppgifter på ett bättre sätt, medan double-loop learning 

fokuserar på att röra sig utanför organisationens trygghetszon och tänka utanför de 

traditionella gränserna för att upptäcka möjligheter till tillväxt. Med andra ord syftar double-

loop learning till att göra saker annorlunda eller att göra annorlunda saker. (Guidice et al., 

2009, s. 147) Ytterligare ett begrepp som har direkt anknytning till single loop och double 

loop learning är deutero learning. När en organisation tillämpar deutero learning, lär sig och 

reflekterar medlemmarna om tidigare kontexter för organisationens lyckade samt misslyckade 

fall av lärande. Medlemmarna lär sig att upptäcka faktorer som kan ha främjat respektive 

hämmat det tidigare lärandet och utveckla nya strategier för framtida lärande. (Argyris & 

Schön, 1978, s. 26ff) 
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Som tidigare nämndes är det enligt Argyris & Schön (1978) en förutsättning att de upptäckter, 

uppfinningar och utvärderingar som de lärande inom organisationen gör sparas i det 

organisatoriska minnet, för att detta skall kunna klassas som organisatoriskt lärande (Argyris 

& Schön, 1978, s. 19). Den kunskap som inte lyckas sparas i det organisatoriska minnet, utan 

endast existerar i den enskilda individens minne, kallas för humankapitalet och går således 

förlorad om individen försvinner ur organisationen. (Mulholland et al., 2001, s. 2) 

Definitionen på organisatoriskt minne är, enligt Cyert & Marsh (1963) med flera forskare, ett 

medel för organisationer att lagra kunskap för framtida bruk. Förmågan att samla, lagra och 

använda kunskap som organisationen genererat genom erfarenheter kan ha stor betydelse för 

dess prestationer. (Olivera, F, 2000, s. 811ff)  

Sammanfattningsvis upplever Apoteket AB förändringar i omgivningen, en omgivning som i 

dagsläget kännetecknas av flera aktörer som opererar på marknaden. Tidigare forskning 

menar på att sådana förändringar kräver att organisationer utvecklar nya kunskaper och 

kompetenser för att kunna vidta åtgärder. Denna utveckling av kunskaper och kompetenser 

måste understödjas av ledningen, varför vi finner det intressant att via ett kvalitativt 

angreppssätt undersöka hur kunskap ter sig inom Apoteket AB samt hur det organisatoriska 

lärandet sker ur ett ledningsperspektiv. Ämnet blir än mer aktuellt med det faktum att 

Farmaciförbundet genomfört en undersökning som visar på att kompetensutvecklingen 

minskat på den nya konkurrensutsatta apoteksmarknaden. För att organisatoriskt lärande skall 

kunna uppstå, krävs att resultatet av lärandet sparas i det organisatoriska minnet för att 

medlemmarna inom organisationen skall kunna dra nytta av detta. Att spara kunskap i det 

organisatoriska minnet kan enligt forskning vara problematiskt. Således är det även av 

intresse att söka beskriva hur resultatet av det organisatoriska lärandet sparas i det 

organisatoriska minnet inom Apoteket AB. 
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1.1 Forskningsfrågor 

 Hur kommer kunskap till uttryck inom Apoteket AB? 

 Hur sker det organisatoriska lärandet inom Apoteket AB? 

 Hur sparas resultatet av det organisatoriska lärandet i det organisatoriska minnet inom 

Apoteket AB? 

1.2 Syfte 

Studien ämnar beskriva hur kunskap kommer till uttryck inom Apoteket AB. Vidare söker vi 

att beskriva hur det organisatoriska lärandet sker samt hur resultatet av det organisatoriska 

lärandet sparas i det organisatoriska minnet. Samtliga forskningsfrågor studeras utifrån ett 

ledningsperspektiv. Med ledningsperspektiv menas en person som är involverad i den dagliga 

verksamheten och/eller har god insyn inom Apoteket AB:s organisation. Denne bör inneha 

någon typ av chefsposition inom organisationen och kan exempelvis utgöras av en butikschef. 

Med Apoteket AB menar vi ett apotek inom Apoteket AB:s organisation.  
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2. Teoretisk referensram  

I detta kapitel ämnar vi redogöra för den teoretiska referensram som syftar till att fungera som 

ett tolkningsverktyg för att kunna besvara forskningsfrågorna. Den tjänar även som en grund 

vid utformning av relevanta intervjuteman som berördes vid intervjutillfällena.  

Inledningsvis redogörs för begreppen implicit och explicit kunskap samt hur kunskap kan 

skapas. Vidare beskrivs hur organisatoriskt lärande kan ske utifrån Argyris & Schöns (1978) 

begrepp single loop och double loop learning samt deutero learning. Sedan söker vi redogöra 

begreppet organisatoriskt minnet. Kapitlet avslutas med en analysmodell som vi konstruerat i 

syfte att sammanfatta teorierna och förklara hur de olika teoretiska begreppen hänger ihop 

utifrån våra tolkningar.   

2.1 Hur kan kunskap te sig? 

Inom forskningen som berör kunskap inom organisationer gör flertalet forskare en distinktion 

mellan implicit och explicit kunskap. Begreppen redogör för vad som är kunskap inom en 

organisation samt hur kunskap kan te sig.  

Implicit kunskap bygger på sunt förnuft och är ofta kognitivt tillgänglig, vilket innebär att den 

inte går att finna i manualer, böcker eller databaser. Alltså återfinns denna typ av kunskap i 

den enskilda individens huvud och utgörs av mentala modeller, värderingar, föreställningar, 

tolkningar, insikter och antaganden. Ett exempel på implicit kunskap kan liknas enligt Polanyi 

(1967) som att veta hur man cyklar. Implicit kunskap är således alltid nära till hands, eftersom 

den tenderar att ske per automatik och behöver inte någon längre betänketid för att appliceras. 

Denna typ av kunskap kan följaktligen vara svår att förmedla vidare eftersom att den kan vara 

komplicerad att omsätta i ord och därmed svår att beskriva. Således är den enligt Sternberg 

(1997) en högst personlig och subjektiv form av kunskap, som oftast är informell. Värdet av 

implicit kunskap är ofta underskattad och används sällan på arbetsplatser. Näst intill två 

tredjedelar av arbetsrelaterad information som gradvis omvandlas till implicit kunskap 

härstammar från personliga kontakter, såsom informella konversationer, berättelser, praktik- 

och lärlingsplatser. (Smith, E, 2001, s. 314f) Heritage (1984) och Wenger (1998) menar på att 

vi människor vet hur vi skall hantera praktiska saker här i livet på grund av att vi, genom 

interaktionen med andra människor och med världen, lärt oss vad som förväntas av oss eller 

vad som fungerar. (Tsoukas, H & Vladimirou, E, 2001, s. 979)       
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Explicit kunskap kan i sin tur ses som akademiska åstadkommande, vilket innebär formell 

kunskap som är nedskriven och bygger på att man vet vad som ska göras. I detta avseende 

finns en åtskillnad mot implicit kunskap, som är mer inriktad mot att veta hur någonting ter 

sig. (Smith, E, 2001, s. 314). Vanligtvis uttrycks explicit kunskap i teknisk eller akademisk 

data eller information som beskrivs med ett formellt språk. Denna ”veta vad”-kunskap, som 

även kan benämnas såsom systematisk kunskap, är lätt att kommunicera och förmedlas via 

tryckt och elektroniskt material samt andra formella medel. När kunskapen väl har sparats och 

förmedlats utgör den en tillgång för organisationen, som kan återanvändas för att lösa många 

liknande typer av problem eller sammanlänka människor med användbar och värdefull 

kunskap. Explicit kunskap kräver till viss del akademisk kunskap eller förståelse som skapats 

genom formell utbildning eller strukturerade studier via arbetsplatsen. (Smith, E, 2001, s. 

315). Explicit kunskap existerar inte utan att implicit kunskap redan finns, medan den 

implicita delen av kunskap kan existera på egen hand. Explicit kunskap grundar sig således 

alltid i implicit kunskap. (Smith, E, 2001, s. 314)  

2.2 Hur skapas kunskap? 

Traditionellt sett finns en spänning mellan process och träning. Process representerar explicit 

kunskap och hur kunskap organiseras. Träning i sin tur står för implicit kunskap, eller 

tillvägagångssättet för hur jobbet de facto blir gjort. Organisationer, som på ett framgångsrikt 

sätt hanterar denna spänning, utnyttjar olika typer av implicit respektive explicit kunskap till 

sin fördel. Som exempel kan nämnas att implicit kunskap ofta används för att främja 

kreativitet och innovation, medan explicit kunskap används för att göra arbetsmiljön 

förutsägbar och fungera som en vägvisare för hur uppgifter organiseras (Smith, E, 2001, s. 

318f). Det är vanligt förekommande att träning ämnar att förse den anställde med teoretisk 

kunskap, vilket givetvis är viktigt. Dock kan det finnas svårigheter för den anställde att 

översätta den teoretiska kunskapen till praktisk kunskap. Det finns således en tydlig skillnad i 

att ha teoretisk kunskap och omvandla denna till praktisk handling. (Mulholland et al., 2001, 

s. 2) Nonaka & Takeuchi (1995) menar på att information är ett flöde av meddelanden, medan 

kunskap skapas av detta informationsflöde som grundar sig i innehavarens föreställningar och 

engagemang. Denna förståelse betonar att kunskap i huvudsak är relaterad till mänsklig 

handling. (Tsoukas, H & Vladimirou, E, 2001, s. 974)  

  



8 
 

Nonaka (1991) identifierar fyra grundläggande mönster för att skapa kunskap inom en 

organisation. (Smith, E, 2001, s. 316)   

Från implicit till implicit. Detta skapas genom observation, imitation och utövning, eller att 

den anställde socialiseras in i ett specifikt tillvägagångssätt för hur man gör saker. Mentorer 

och kamrater kan förse andra inom organisationen med sådan typ av lärande. I detta stadium 

är kunskapen ej explicit. (Smith, E, 2001, s. 316) 

Från explicit till explicit. Kombinerar separata delar av explicit kunskap till en helt ny, 

exempelvis använda numeriska datakällor för att skriva finansiella rapporter. (Smith, E, 2001, 

s. 316) 

Från implicit till explicit. Skapas genom dokumentation av diskussioner, beskrivningar och 

utvecklingar till manualer som sedan används för att skapa en ny produkt. Processen med att 

konvertera implicit kunskap till explicit innebär enligt Stewart (1997) att uppfinna ett sätt för 

att kunna beskriva det obeskrivliga. Således innebär denna process att konstatera vad en 

persons vision är och hur den bör vara. (Smith, E, 2001, s. 316).                                              

Från explicit till implicit. Omforma eller tolka explicit kunskap med hjälp av en persons 

referensram i syfte att förstå kunskap och sedan internalisera den inom organisationen, eller få 

den accepterad av de andra medlemmarna. En persons unika, implicita kunskap kan 

appliceras på kreativa sätt i syfte att bredda, utöka eller omforma en specifik idé. Implicit 

kunskap blir inte en del av en persons kunskapsbas förrän den är uttryckt och internaliserad. 

(Smith, E, 2001, s. 316) 
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2.3 Hur kan organisatoriskt lärande ske? 

Två forskare som frekvent är refererade inom begreppet organisatoriskt lärande är Argyris & 

Schön och deras olika former av loop learning samt deutero learning, som syftar till hur 

organisatoriskt lärande kan ske. 

2.3.1 Single-loop learning 

Organisationens förmåga att förbli stabila i en föränderlig omgivning tyder enligt Bateson 

(1972) på en typ av lärande. Denna typ av lärande kallas för single-loop learning, då endast en 

återkoppling sker till det identifierade resultatet av handlingar gjorda på basis av strategier 

och antaganden inom organisationen. Dessa strategier och antaganden modifieras för att 

behålla organisationens prestation inom spannet av organisationens normer. Normerna i sig 

förblir oförändrade. Organisatoriskt lärande uppstår när individer upptäcker en anpassning 

eller en missanpassning till förväntade resultatet av förändringarna, vilket antingen bekräftar 

eller förkastar det organisatoriska tillvägagångssättet. Detta görs med utgångspunkt från 

individernas gemensamt konstruerade och delade beskrivningar av organisationen, som bland 

annat kan utgöras av uttalade procedurer eller en schematisk ritning över arbetsplatsen. 

Dessutom har varje medlem inom organisationen en föreställning om, eller en bild av, 

organisationens tillvägagångssätt i sin helhet. Om det förefaller sig som sådant att ett 

tillvägagångssätt förkastas, flyttar individerna fokus från upptäckten av misstag till 

korrigeringar av densamma. Denna form av korrigering gestaltar sig i en undersökning, som 

först och främst måste identifiera ursprunget till misstaget. Följaktligen måste individerna 

uppfinna nya strategier baserade på nya antaganden för att möjliggöra korrigering av misstag. 

Detta bör sedan följas upp med att man utvärderar och generaliserar resultatet av den nya 

handlingen. (Argyris, C & Schön, D, 1978, s. 17ff) 

Argyris & Schön (1978) menar på att för att organisatoriskt lärande skall kunna inträffa krävs 

att de upptäckter, uppfinningar och utvärderingar som de lärande inom organisationen gör 

sparas i det organisatoriska minnet. Vidare existerar inget organisatoriskt lärande så tillvida 

inget individuellt lärande finns, samtidigt som individuellt lärande är en nödvändighet men 

inte ett tillräckligt villkor för att organisatoriskt lärande skall existera. Denna typ av lärande 

kan ses som en process framtagen genom ett samarbete arbetskollegor emellan och som 

utmynnar i en gemensam frågeställning. (Argyris, C & Schön, D, 1978, s. 19)      
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I egenskap av lärande aktörer kan individerna omstrukturera det kontinuerligt föränderliga 

organisatoriska tillvägagångssättet. Deras arbete som lärande aktörer pågår fram till dess att 

resultatet av deras frågeställning – deras upptäckter, uppfinningar och utvärderingar – sparas i 

det organisatoriska minnet. (Argyris, C & Schön, D, 1978, s. 19f)      

2.3.2 Double-loop learning 

Organisationer är ständigt involverade i transaktioner med såväl deras interna som externa 

omgivning. Exempelvis kan nämnas att företag kontinuerligt reagerar på externa 

förändringsmönster från konkurrens, regleringar och efterfrågan samt förändringar i den 

interna omgivningen i form av anställdas attityder och målsättningar. Detta uppenbarar sig i 

att de som lär upptäcker samt korrigerar misstag. Single-loop learning, som berördes ovan, är 

tillräcklig i de fall korrigering av misstag kan genomföras genom att organisatoriska 

förändringar görs gällande strategier och antaganden. Dessa förändringar sker då inom en 

konstant ram av prestationsnormer. Denna typ av lärande lämpar sig i samband med 

effektivitet, då man på bästa sätt vill uppnå befintliga mål och uppdrag samt hur man på bästa 

sätt bibehåller organisationens prestation inom ramen av existerande normer. Det förekommer 

dock fall då korrigering av misstag kräver en organisatorisk lärandecykel, då själva normerna 

modifieras. Det krävs att företagsledarna reflekterar över misstaget till dess att de blir 

uppmärksammade på att det ej är tillräckligt att göra existerande arbetsuppgifter bättre. Vidare 

bör ledningen genomföra en undersökning som löser motstridigheter mellan normerna och det 

organisatoriska tillvägagångssättet. Detta kommer att rendera i en omstrukturering av normer 

inom organisationen och troligtvis en omstrukturering av strategier och antaganden, 

associerade med dessa normer. Dessa måste sedan vävas in i det organisatoriska 

tillvägagångssättet. (Argyris, C & Schön, D, 1978, s. 21f) 

Denna typ av lärande benämner Argyris & Schön (1978) för double-loop learning i den 

bemärkelsen att det i denna typ av fall förekommer dubbel återkoppling i anslutning till 

upptäckten av misstag. Denna upptäckt görs inte enbart i strategin och i antaganden för vad 

som är effektiv prestation, utan även i de gemensamma normer som organisationen definierar 

såsom effektiv prestation. Inkompatibla krav i det organisatoriska tillvägagångssättet uttrycks 

vanligtvis som en konflikt bland medlemmar och grupper inom organisationen. (Argyris, C & 

Schön, D, 1978, s. 22). 
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2.3.3 Deutero learning 

Ett tredje begrepp som utkristalliserats från teorin kring organisatoriskt lärande är deutero 

learning, som är en utveckling av Bateson’s begrepp andra ordningens lärande. Deutero 

learning innebär att organisationen lär sig att applicera single loop och double loop learning i 

praktiken, samt lära och förstå vikten av att organisationen och dess medlemmar behöver lära 

sig. När en organisation tillämpar deutero learning, lär sig och reflekterar medlemmarna kring 

vilka tidigare kontexter som organisationen lyckats respektive misslyckats med lärande. De 

lär sig att upptäcka faktorer som kan ha främjat respektive hämmat det tidigare lärandet och 

utveckla nya strategier för framtida lärande. Dessa strategier produceras, utvärderas, 

generaliseras och resultatet sparar medlemmarna i individuella bilder och avbildningar för att 

sedan använda detta i praktiken. (Argyris, C & Schön, D,1978, s. 26ff)          

2.4 Hur kan resultatet av det organisatoriska lärandet sparas? 

Organisatoriskt minne kan vara till stor nytta och användning för organisationer. Genom ett 

sådant typ av minne kan organisationen spara, lagra samt samla kunskap och erfarenheter. Det 

är viktigt att poängtera att organisatoriskt minne är en egendom som enbart kan härledas till 

organisationen och inte den specifika individen (Olivera, F, 2000, s. 817). Således är källan 

till erfarenhetsbaserad kunskap som enbart är tillgänglig för en enskild individ inte 

organisatoriskt minne. När kunskap som finns spridd inom organisationen lyckas samlas i det 

organisatoriska minnet, kan den lätt användas vid liknande problemlösning någon annanstans 

inom organisationen, vilket bidrar till kostnadseffektivitet. Vidare ökar detta organisationens 

anpassningsförmåga gentemot omgivningens dynamiska krav. (Olivera, F, 2000, s. 811f)          

Det finns olika system för att skapa dessa funktioner, som det organisatoriska minnet utgör. 

Dessa system kan utgöras av bland annat elektroniska databaser, som kan innehålla stora 

mängder information men även skapa kommunikationskanaler inom organisationen. 

Databaserade system kan även fungera som intranät och elektroniska anslagstavlor, där 

information och erfarenheter kan lagras, placeras i olika kataloger och på det sättet göras 

tillgängliga för individerna inom organisationen. Således finns det möjlighet för andra 

individer att tillgodogöra sig kunskap i organisationen. Vidare kan de elektroniska 

anslagstavlorna leda till att individer vid en plats i organisationen kan ta del av lösningar som 

andra individer genererat vid andra platser i organisationen. Dessa system bidrar alltså till att 

information, problemlösningar och interaktionen med kunder kan samlas, lagras och sedan 

finnas tillgänglig för alla organisationens medlemmar. Det kan också fungera som en länk 
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mellan personer som har eller behöver erfarenhetsbaserad kunskap. (Olivera, F, 2000, s. 

812ff)          

Ytterligare ett system fungerar som ett socialt nätverk mellan individer och utgörs av 

interaktionen människor emellan. Simon (1991) menar på att individerna inom organisationen 

bär på erfarenheter vad gäller arbetsrelaterade uppgifter och utgör således den största och den 

mest effektiva delen av det organisatoriska minnet. Problematiken ligger i att den 

arbetsrelaterade kunskapen till stor del stannar i individernas huvuden. Tidigare forskning har 

dokumenterat de sociala nätverkens viktiga roll i informationsförmedlingen och hur 

informationsflödet ser ut inom organisationen. Ytterligare en funktion är att individer tillåts 

lokalisera var kunskapen finns i organisationen. Dessutom menar Allen (1977) och O’Reilly 

(1982) att individer föredrar att tillgodose sig information från andra individer framför 

dokument. (Olivera, F, 2000, s. 815)          

Kunskap kan organiseras och struktureras på två olika typer av sätt, centraliserad och spridd 

struktur. I det fall strukturen är centraliserad är samma innehåll tillgänglig för alla medlemmar 

i organisationen. När strukturen däremot är spridd kan kunskapen lokaliseras på flera platser, 

som exempelvis sociala nätverk, där kunskapen återfinns hos individerna. Det förekommer att 

kunskapen filtreras i samband med att information formellt utvärderas och selekteras i 

organisationen. Detta är vanligt förekommande vid centraliserad struktur, som dessutom i 

större utsträckning uppdateras. I detta avseende finns en skillnad gentemot exempelvis 

elektroniska databaser, som i samma utsträckning inte nödvändigtvis uppdateras och 

revideras. (Olivera, F, 2000, s. 816)  
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2.5 Sammanfattning av teori 

För att sammanfatta teorierna och förklara hur de olika teoretiska begreppen hänger ihop 

utifrån våra tolkningar, har vi konstruerat en teorimodell. Denna modell syftar även till att 

utgöra ett underlag för hur analysprocessen kommer att se ut. Det är viktigt att poängtera att 

modellen ej ämnar beskriva kausala samband mellan oberoende och beroende variabler, utan 

snarare visa på varför teorierna är relevanta att innefatta i denna undersökning. Modellen 

kommer även att presenteras i analyskapitlet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 – Egenkonstruerad teorimodell  

1. Explicit och implicit kunskap finns i organisationen och kan ses som den samlade 

kompetensen hos de anställda. 

2. Kunskapen utgör grunden för organisatoriskt lärandet i form av single loop och double 

loop learning. 

3. För att organisatoriskt lärande ska ske, måste det sparas i det organisatoriska minnet. 

4. När det sparats i det organisatoriska minnet i form av elektroniska databaser eller sociala 

nätverk, så görs det tillgängligt för alla medlemmar i organisationen i form av antingen 

explicit eller implicit kunskap. 

5. Således utgör detta den nya uppdaterade och reviderade kunskapen. 

6. Deutero learning ses som utvärdering av lärande i tidigare kontexter, om lyckade och 

misslyckade former av lärande.         
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3. Metod 

I följande kapitel redogör vi för de metodologiska tillvägagångssätt som tillämpats för att 

kunna besvara forskningsfrågorna. Här redogör och argumenterar vi för de antaganden som 

görs och hur datainsamlingen skett. I empirikapitlet, som efterföljs av detta kapitel, beskrivs 

intervjupersonerna vilket åtföljs av presentationen av den empiri som intervjuerna renderade i. 

Vi redogör då även för hur vi uppfattade att intervjuerna gick. 

3.1 Litteratur- och artikelsök 

Inledningsvis använde vi boken Organisation – att beskriva och förstå organisationer av 

Abrahamson & Andersen (2005). Det är viktigt att poängtera att denna bok enbart användes 

som inspirationskälla för att komma i kontakt med företeelser som kunde kopplas till 

förändringar i en organisations omgivning och utgör således ingen del av den teoretiska 

referensramen.   

Vi använde sedan databasen Elin@örebro
4
 som finns tillgänglig via Örebro universitet. 

Nyckelord som initialt förekom vid artikelsökning var deregulation, organizational change, 

organizational learning och organizational knowledge. Dessa nyckelord resulterade i artiklar 

som redogjorde för tidigare forskning inom området organisatorisk lärande, varpå vi fortsatte 

att söka sig djupare mot varifrån referenser till dessa artiklar hämtats. Vi kom tidigt i kontakt 

med flera olika vetenskapliga artiklar, som refererade till Argyris & Schön samt deras 

begrepp single loop och double loop learning. Dessa artiklar nämnde även begreppen tacit and 

explicit knowledge, vilket redogör för hur kunskap kan te sig i en organisation. 

Ursprungsartikeln som avsåg single loop och double loop learning fanns inte att finna i 

databasen Elin@örebro, varför vi istället lånade ursprungsboken vid Örebros 

universitetsbibliotek. Vad gäller tacit och explicit knowledge användes dessa vidare som 

nyckelord vid fortsatt artikelsökning via databasen Elin@örebro. Detta ledde in oss till en 

forskare som redogjorde för begreppen, nämligen Smith. I en av artiklarna refererade 

forskaren till ytterligare en artikel om organisatoriskt minne, ett begrepp som vi kommit i 

kontakt i samband med Argyris & Schöns forskning kring det organisatoriska lärandet. 

Olivera var den forskare som enligt oss stod för den mest relevanta forskningen kring det 

organisatoriska minnet och som beskrev hur resultatet av det organisatoriska lärandet sparas i 

det organisatoriska minnet. Vi ansåg att ovan nämnda artiklar och begrepp kunde utgöra en 

relevant teoretisk referensram i syfte att kunna besvara forskningsfrågorna.  

                                                           
4
 Elin@örebro är ett sökverktyg för vetenskapliga tidsskrifter. 
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3.2 Referenshantering 

Vi använder oss av Harvardsystemet när de källhänvisar, vilket innebär att i de fall referensen 

sitter efter punkten syftar den till hela stycket alternativt hela vägen tillbaka till den tidigare 

referensen. När referensen sitter innanför punkten, syftar källhänvisningen enbart till just den 

meningen. Vi använder även fotnoter i de fall då förklaringar av förkortningar och 

hyperlänkar till internetbaserade källor förekommer, detta för att underlätta läsvänligheten av 

uppsatsen. 

3.3 Metodavgränsning 

Apoteket AB:s organisation är uppdelad i fyra huvudsakliga enheter som benämns 

rörelsegrenar. Dessa utgörs av Egendrivna apotek, Apoteket Farmaci, Distribution och 

produktion samt Övrig verksamhet. Den enda rörelsegrenen som påverkats av avyttringen av 

apotek till privata aktörer i samband med omregleringen som inledningsvis berördes är 

Egendrivna apotek. Denna rörelsegren ansvarar för driften av apoteken samt tillhandahåller 

rådgivning och försäljning av apotekssortimentet till privatkonsumenter. Enheten kan i sin tur 

delas in i två olika sorters apotek: Öppenvårdsapotek och Apoteket Shop. Den förstnämnda 

typen av apotek omfattar alla apotek med fullt sortiment, vanligtvis belägna i kommersiella 

lägen, nära vårdscentraler samt i anslutning till sjukhus. Apoteket Shop däremot är ett mindre 

apotek med hög tillgänglighet som inriktar sig mot handelsvaror och OTC
5
. 

Vi diskuterade om huruvida en avgränsning skulle göras inom Apoteket AB:s organisation. 

Detta föranledde en naturlig avgränsning till att enbart fokusera undersökningen till 

näringsgrenen Egendrivna apotek eftersom att avyttringen endast påverkat denna enhet. 

Dessutom torde det föreligga som sådant att gemene man som läkemedelskonsument 

förknippar Apoteket AB med Öppenvårdsapotek och Apoteket Shop enligt definitionerna 

ovan. Dock framkom det i en av intervjuerna att i och med omregleringen ändrades 

lagstiftningen gällande vad som är ett apotek, vilket föranledde att alla apotek nu måste ha en 

läkemedelsansvarig samt tillhandahålla receptbehandling. Det innebar att alla Apoteket Shop 

byggdes om till öppenvårdsapotek och finns således inte längre.
6
 Ytterligare motiv till 

avgränsningen är att majoriteten av medarbetarna inom Apoteket AB:s organisation är 

sysselsatta inom apoteksverksamheten, det vill säga affärsområdet Egendrivna apotek.
 7

  

                                                           
5
 OTC är en förkortning för Over the Counter, det vill säga receptfria varor som säljs över disk. 

6
 Intervju med Marie Eklund 2010-12-01 

7
 8 300 av totalt 12 000 anställda, cirka 69 procent. 
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Vidare bör poängteras att anställda i undersökningen definieras såsom farmaceuter, 

apotekstekniker och kassapersonal.
8
  

3.4 Intervjupersoner 

Vi började söka kontakter på Apoteket AB:s hemsida i syfte att få fram namn på relevanta 

intervjupersoner. Kriterierna var att personerna i fråga skulle vara involverade i den dagliga 

verksamheten och/eller ha god insyn inom Apoteket AB:s organisation. Exempel på 

intressanta intervjupersoner var således på förhand regionchef, personalansvarig eller 

butikschef eftersom att dessa torde kunna förmedla ledningens syn på hur kunskap ter sig och 

hur det organisatoriska lärandet sker inom organisationen. Via telefon kontaktades Markus 

Ahrén, regionchef i norra Mälardalen. Vid samtalet med Markus fick vi information som 

gjorde gällande att Apoteksakademin i Sverige AB, ett dotterbolag till Apoteket AB, sköter 

kompetensutvecklingen inom Apoteket AB. Apoteksakademin i Sverige AB, som från och 

med nu enbart kommer att benämnas Apoteksakademin, har tillhandahållit utbildningar för 

medarbetare och chefer inom Apoteket AB.  

I samband med att vi delgavs denna information tipsade Markus om en person som tycktes 

vara relevant för ändamålet med undersökningen. Denne var Marie Eklund, som enligt 

Apoteksakademins hemsida är affärsutvecklare mot apoteksmarknaden. Marie kontaktades 

och en intervjutid bokades i början av december 2010. Vi skickade e-post till Marie innan 

intervjutillfället där intervjuns syfte förklarades. Anledningen till att vi ansåg att Marie var en 

lämplig intervjuperson var det faktum att hon arbetade med utbildningsfrågor gentemot 

Apoteket AB och kunde således ge sin syn på bland annat hur lärandeprocessen ser ut.  

För att komplettera intervjun med Marie ville vi även få till stånd en intervju med någon som 

var direkt involverad i den dagliga verksamheten inom Apoteket AB:s organisation. 

Motiveringen till detta var att bland annat få en bild av hur kunskap ter sig samt hur de 

anställda lär sig i det dagliga arbetet ur ett ledningsperspektiv, samt hur resultatet av lärandet 

sparas och förmedlas inom organisationen. En lämplig person som skulle motsvara dessa krav 

var, som tidigare, regionchef, personalansvarig eller butikschef inom Apoteket AB. 

Följaktligen rekommenderade Markus Katharina Bolmenäs, butikschef på Apoteket AB i 

Degerfors, varpå Katharina kontaktades och en intervjutid bestämdes i slutet av november 

2010. I egenskap av butikschef bör Katharina kunna redogöra för hur kunskap uttrycker sig 

samt hur de anställda lär sig inom apoteket i Degerfors. Dessutom borde hon kunna beskriva 

                                                           
8
 Information om omregleringen av den svenska apoteksmarknaden och försäljningen av apotek (pdf), sid 17 
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huruvida det förekommer direktiv från högre instanser inom organisationen vad avser 

kunskap och lärande. Då Katharina är butikschef på en mindre enhet inom organisationen, är 

hon förmodligen involverad i allra högsta grad i den dagliga verksamheten i den meningen att 

hon har en löpande dialog med medarbetarna samt arbetar mot kund i butiken. Även här 

utgick e-post till Katharina innan intervjun, där intervjuns syfte förklarades.  

Efter överenskommelse med de båda intervjupersonerna har vi beslutat att delge dessa 

uppsatsen i slutligt dokument efter examination. Denna överenskommelse gjordes i samband 

med att intervjupersonerna tillfrågades om vi hade tillåtelse att nämna dem vid namn i 

studien, vilket accepteras av intervjupersonerna. 

3.5 Datainsamling 

Vi är av den meningen att verkligheten är socialt konstruerad utifrån de olika sociala aktörer 

som finns. Vidare har vi reflekterat över att vi har ett företagsekonomiskt perspektiv när 

fenomenet studeras och att valet av detta angreppssätt är medvetet. Vi var tidigt inriktade på 

att datainsamlingen bestående av primärdata skulle ske i form av intervjuer, i syftet att försöka 

fånga just respondenternas ståndpunkter i deras socialt konstruerade verklighet och undvika 

egna tolkningar vid datainsamling. Dessutom anser vi att den teori som undersökningen utgår 

från på bästa sätt kan förklara empiri som insamlats via intervjuer och som således bygger på 

olika aktörers reflektioner och ståndpunkter.  

Valet av intervju som insamlingsmetod för data anser vi vara i kongruens med 

undersökningens syfte att beskriva och söka förståelse för hur det organisatoriska lärandet går 

till inom Apoteket AB. Motiveringen till detta val är bland annat att en kvalitativ intervju 

tillåter intervjuobjektet att själv redogöra för dennes ståndpunkt vad gäller relevans kring 

ämnet. Således ter sig kvalitativa intervjuer som flexibla och anpassningsbara till de svar som 

intervjupersonen ger. Dessutom finns det möjlighet att få detaljerade och utförliga svar, vilket 

i detta fall torde vara i kongruens med syftet att beskriva hur kunskap ter sig samt hur det 

organisatoriska lärandet sker. (Bryman, A & Bell, E, 2003, s. 361) Vi studerar hur kunskap 

samt organisatoriskt lärande kan te sig inom Apoteket AB utan förutfattade meningar, varför 

det är viktigt att fånga upp respondenternas ståndpunkter.   

Kvalitativa intervjuer kan i sin tur antingen te sig ostrukturerade eller semi-strukturerade. I 

denna undersökning tillämpades semi-strukturerade intervjuer i syfte att ge respondenten 

möjlighet att utforma svaren på sitt egna sätt. Det enda stöd som användes var en lista över 

relevanta och specifika teman som kom att beröras. Således ges utrymme att avvika från 



18 
 

denna lista för att fånga upp nya aspekter, men även utveckla en fråga som respondenten 

betonar som viktig. (Bryman, A & Bell, E, 2003, s. 361) Dessutom har undersökningen ett 

förhållandevis tydligt fokus, varför en semi-strukturerad intervju är lämplig i den mening att 

vi innan intervjun har specifika frågeställningar att utgå från. För att ytterligare motivera valet 

av semi-strukturerad intervjun, ansåg vi på förhand att intervjupersonerna av naturliga skäl 

torde besitta djupare kunskap om det organisatoriska lärandet inom organisationen än oss 

själva. 

Vad gäller utformningen av intervjun, tog vi hänsyn till de råd som tidigare forskning 

förespråkar. Inledningsvis noterades bakgrundsfakta i form av könsidentitet och position i 

organisationen samt hur länge respondenten hade arbetat inom den positionen i syfte att 

underlätta att svaren sätts i ett sammanhang för läsaren. Därefter formulerades 

intervjufrågorna för att underlätta att undersökningens frågeställning besvarades. (Bryman, A 

& Bell, E, 2003, s. 369) Således försökte vi genomgående förhålla oss till öppna frågor och 

undvika teoretiska begrepp samt liknande terminologi.  

Intervjun dokumenterades med hjälp av diktafon, för att underlätta en noggrann analys av vad 

respondenten svarade. Dessutom möjliggör detta att vi upprätthåller objektiviteten och att vi 

upprepade gånger kunde bearbeta respondentens svar, för att säkerställa att inga viktiga 

detaljer uteslöts. För att kunna vara flexibel till respondenten svar krävs det att full fokus 

ligger på dialogen med respondenten och därmed att behovet av att föra anteckningar ej stör 

denna dialog. (Bryman, A & Bell, E, 2003, s. 374) Anteckningar som fördes vid 

intervjutillfället inbegrep endast iakttagelser kring intervjun, avseende bland annat 

sinnesstämning. De inspelade intervjuerna transkriberades sedan med hjälp av 

transkriberingspedaler. Transkriberingen redigerades till den grad att stavningen på ord som 

var talspråkiga ändrades till skrivspråk utan att ordet ändrade syftning åt endera hållet. 

Exempelvis ändras ”dom” till dem och ”nått” till något i syfte att underlätta läsning av rådata.  
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3.6 Dataanalys 

Intervjumaterialet kommer att återges i narrativ form. Vid analys av empirin görs sedan 

kopplingar till den teoretiska referensramen som vi valt att utgå från och som finns beskrivet 

under teoriavsnittet. Utifrån problembakgrunden och de olika definitionerna på 

organisatoriskt lärande som vi har stött på i tidigare forskning, har den teoretiska 

referensramen utformats för att ligga som stöd till att beskriva och förstå det empiriska 

fenomenet. 

3.7 Frågekonstruktion 

Vi har utifrån vår teoretiska referensram operationaliserat de teoretiska begreppen till 

relevanta frågeområden att beröra vid intervjutillfällena, i syfte att på ett så bra sätt som 

möjligt fånga respondenternas åsikter och ståndpunkter kring fenomenet. Frågeområdena är 

de huvudområden som utkristalliserats från teorin och som vi utgått från då de faktiska 

frågorna ställdes vid intervjutillfällena. Dessa områden utformades på ett sätt som syftade till 

att ge respondenterna möjlighet att utveckla sina svar. Frågeområdena har diskuterats, 

reviderats och kontrollerats av handledare som fungerat likt en pilotstudie för att kunna 

säkerställa att dessa inte är för komplicerade eller vinklade. Eftersom respondenterna hade 

olika befattningar och förhållning gentemot Apoteket AB utformades frågorna olika till dem 

vid intervjutillfällena. De varierade i den grad att respondenterna fick frågor som vi på 

förhand ansåg att just den respondenten var lämpligast att svara på.  

3.8 Kritisk metodreflektion 

Detta avsnitt ämnar redogöra för de konsekvenser som valet av metod och metodologiska 

avgränsningar medfört samt hur vi försökt minska effekten av dessa konsekvenser.   

Vi konsulterade litteratur inom metodområdet för att ta reda på vilka alternativ som fanns till 

intervjuer. Det främsta alternativet till intervjuer enligt litteratur är deltagande observationer. 

Forskning visar på att observatörer kan störa det naturliga uppträdandet hos de som blir 

observerade. För att motverka denna företeelse skulle det krävas att vi under en längre tid 

genomförde observationer för att få personerna i den observerade miljön att känna sig 

bekväma. Forskaren tenderar även att vara begränsad till interaktionen med vissa händelser 

och miljöer, varför kunskaperna om organisationen i sin helhet riskerar att stanna inom den 

observerade kontexten. I avseendet att betrakta den kontext organisationen befinner sig i är 

intervjuer att föredra eftersom det finns möjlighet att få tag i fler och olika människor och 
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situationer. (Bryman, A & Bell, E, 2003, s. 384f) Med anledning av dessa nackdelar valdes 

observationer bort som datainsamlingsmetod. 

Valet av intervju som insamlingsmetod har dock vissa nackdelar. Undersökningar som enbart 

grundar sig på intervjuer tenderar att föranleda ytliga kontakter, oavsett om samma person 

intervjuas flertal gånger. I detta avseende ger observationer möjligheten att få en närmre 

kontakt med kontexten för att kunna ”se världen genom andras ögon”. (Bryman, A & Bell, E, 

2003, s. 383) Denna företeelse är givetvis svår för oss att motverka, men i syfte att skapa en 

god relation med respondenterna innan intervjutillfällena har en av oss haft kontakt med 

respondenterna innan intervjutillfällena via e-post. Det som respondenterna tar för givet och 

är underförstått kan bli svårt att uttrycka verbalt, varför deltagande observation i detta 

avseende är att föredra. På samma vis finns det avvikande och dolda aktiviteter som 

respondenten av olika skäl ej vill förtälja (Bryman, A & Bell, E, 2003, s. 383). Dessa 

svagheter torde kunna mildras genom en god förberedelse från vår sida inför intervjun, samt 

att i förväg låta respondenten ta del av information kring undersökningen gällande syfte och 

så vidare.  

Vidare möjliggör observationer att forskaren kan identifiera motstånd och annat oönskat 

beteende inom organisation, samt underförstådda regler och drag. Detta är något som en 

intervju har svårt att fånga upp. Dessutom bidrar kunskap om det lokala språkbruket att man 

som forskare lättare kan förstå undersökningsobjektens verklighet och kontext, vilket ofta 

observationer lyckas ta till vara på. (Bryman, A & Bell, E, 2003, s. 383) Vi ansåg att ett 

observerande tillvägagångssätt ej var lämpligt för att besvara forskningsfrågorna, bland annat 

på grund av den begränsade erfarenheten inom denna insamlingsteknik som vi ansåg oss 

själva besitta. Dessutom ansåg vi att intervjuer var det bästa sättet att beskriva lärandet inom 

organisationen utifrån ett ledningsperspektiv då respondenterna ges möjlighet att redogöra för 

egna ståndpunkter.  

Att spela in intervjuer med hjälp av diktafon kan medföra vissa nackdelar. Bland annat kan 

intervjupersonen bli orolig och obekväm vid tanken att deras ord spelas in (Bryman, A & 

Bell, E, 2003, s. 374). Detta torde kunna medföra att respondenten avger oärliga svar för att 

behålla en organisations anseende. Således går det inte att förneka det faktum att 

respondenterna kan vara partiska till sin arbetsgivare och därmed organisationen, varför vi 

kan få en skev bild vid analys av empirin. Innan intervjuerna påbörjades tillfrågades 

respondenterna om de hade några invändningar mot att intervjuerna spelades in, vilket de inte 
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hade. Dessutom kunde inte vi urskilja några tecken på att respondenterna tyckte att det var 

obekvämt att intervjuerna spelades in.  

Vidare finns det en risk att inspelningsutrustningen slutar fungera under intervjun utan att vi 

uppmärksammar detta. För att förhindra detta användes en diktafon samt en mobil med 

röstinspelningsfunktion vid båda intervjutillfällena. Båda intervjuerna visade sig efteråt ha 

spelats in med god kvalitet.  

Vi kunde vid avlyssning av intervjuerna identifiera att ledande följdfrågor ställts omedvetet 

för att bekräfta eller förstärka det intervjupersonen svarat. Ledande frågor torde hämma syftet 

att respondenten själv får redogöra för sin ståndpunkt om vi styr denne i en viss riktning, 

samtidigt som att det är svårt att helt och hållet undvika sådana typer av frågor. Vid 

återgivelse av empirin har vi beaktat denna faktor. 
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4. Empiri 

Intervjuerna genomfördes den 29:e november och den 1:a december 2010 i Degerfors 

respektive Örebro. I Degerfors intervjuades Katharina Bolmenäs, butikschef på Apoteket AB i 

Degerfors, och i Örebro intervjuades Marie Eklund, affärsutvecklare mot apoteksmarknaden 

inom Apoteksakademin, ett dotterbolag till Apoteket AB.  I detta kapitel beskrivs 

inledningsvis intervjupersonerna med syftet att underlätta för läsaren att tolka empirin i ett 

sammanhang, vilket åtföljs av presentationen av den empiri som intervjuerna renderade i. 

Avslutningsvis redogör vi för hur vi uppfattade att intervjuerna gick. Vi vill påminna läsaren 

om att ha i åtanke den analysmodell som presenterades i teorikapitlet för att lättare kunna ta 

till sig empirin inför kommande analys.       

Innan intervjuerna hade vi beslutat om att ha en förstaintervjuare, som ställde frågor med 

utgångspunkt i de tidigare konstruerade intervjuteman, samt en andraintervjuare, som under 

hela intervjun ställde relevanta följdfrågor utifrån de svar som intervjupersonerna angav. Den 

tredje intervjuaren deltog inte aktivt i intervjun, utan observerade enbart hur stämningen i 

lokalen var under intervjun. Denne hade även det huvudsakliga ansvaret för diktafonerna samt 

att dessa fungerade. 

Under intervjun med Katharina Bolmenäs var Christofer Smids förstaintervjuare, 

andraintervjuare var Jens Myllylä och Carl Sterner observerade och ansvarade för 

inspelningsutrustningen. Under intervjun med Marie Eklund var Carl Sterner 

förstaintervjuare, andraintervjuare var Jens Myllylä och Christofer Smids var 

tredjeintervjuare.  

4.1 Intervjutillfället med butikschefen 

Den 29:e november, strax innan utsatt tid klockan 08.30, anlände vi till Apoteket AB i 

Degerfors, beläget på Medborgargatan i till synes centrala Degerfors. Väl utanför det aktuella 

apoteket noterades att en av fönsterrutorna till butiken var krossad, varför vi misstänkte att ett 

brott hade begåtts mot butiken. Inne i lokalen gick ett par individer runt och pratade i telefon. 

Efter ett par minuter blev vi insläppta in till lokalen via personalingången av en person som 

presenterade sig som Katharina Bolmenäs, varpå samtliga författare presenterade sig vid 

namn. Katharina berättade sedan att apoteket utsatts för ett inbrott under natten, vilket 

bekräftade gruppens misstankar.  
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Hon medgav följaktligen att hon kände sig lite stressad och berättade att hon funderade på att 

ringa oss för att avboka intervjun på grund av inbrottet, men att hon antog att vi redan hade 

åkt från Örebro och avstod därmed från detta. 

Efter att diverse artighetsfraser utväxlats ledde hon in oss till apotekets personalrum, tillika 

fikarum och berättade att intervjun skulle genomföras i detta rum. Katharina ursäktade sig och 

lämnade rummet, varpå vi påpassligt förberedde inför intervjun genom att ställa i ordning 

stolarna så att vi satt mitt emot respondenten. Katharina tillfrågades om vi fick spela in henne 

och kontrollerade därefter diktafonerna så att de var funktionsdugliga och började därefter 

spela in. Dessa lades mitt på bordet för att få den bästa ljudupptagningen. Efter ett par minuter 

äntrade respondenten fikarummet för att genast erbjuda oss kaffe, vilket samtliga tackade ja 

till. Vi började sedan berätta om vad uppsatsen och intervjun syftar till, samt tackade 

respondenten för att denne ställde upp att bli intervjuad trots omständigheterna. 

 

Katharina berättar inledningsvis att hon är butikschef för Apoteket AB i Degerfors, en 

befattning hon innehaft i två år. Hon är utbildad receptarie och nämner samtidigt att begreppet 

farmaceut innefattar två olika universitetsutbildningar, nämligen apotekare och receptarie. 

Deras skiljer sig i den meningen att receptarieutbildningen är tre år, medan utbildningen för 

en apotekare är fem år. Vidare anser Katharina att hennes arbetsuppgifter i huvudsak är mot 

kund. När hon uppmanades att beskriva verksamheten i Degerfors berättade hon att de i 

nuläget är sex anställda och att man är det enda apoteket på orten. Den konkurrens man 

upplever kommer från lokal dagligvaruhandel samt bensinmackar.  

4.2 Intervjutillfället med affärsutvecklaren 

Vi anlände till överenskommen plats i Örebro den 1:a december, klockan 10.00. Vi blev 

varmt mottagna av Marie Eklund, varpå vi presenterade oss vid förnamn. Marie berättade att 

hon tillhör Apoteket AB:s huvudkontor, men att hon är placerad på ett kontor beläget i Örebro 

för att hon bor i närheten av staden. Vidare berättar Marie att hon föregående natt hade 

drabbats av kraftiga tågförseningar i och med den tidiga och kraftfulla vintern. Hon hade 

kommit hem till sin bostad först väldigt sent på natten och skojade friskt om att hon kanske 

skulle vara trött. Hennes kontor är beläget i samma komplex som dosapoteket, vilka står för 

viss läkemedelsdosering inom vårdomsorgen i Sverige. Marie bjöd in oss till lokalens 

konferensrum, där hon hade förberett med fika bestående av kaffe och lussekatter. 

Stämningen var avspänd, Marie och vi utbytte diverse artighetsfraser. 
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När alla satt sig ner kontrollerade vi våra två diktafoner, för att säkerställa att dessa var redo 

och började sedan inspelningen efter Maries godkännande över att bli inspelad. Diktafonerna 

placerades mitt på bordet för att få den bästa ljudupptagningen. Vi hade sedan tidigare 

kontrollerat att kvaliteten var mycket god. 

Intervjun inleddes med att vi beskrev vilka vi var, vad vi studerar, syftet med intervjun och 

förklarade även dess fokus. Tillsammans med respondenten hade vi avsatt två timmar för 

intervjun, vilket skulle komma att avspeglas i en lugn, harmonisk och avspänd miljö under 

intervjuförloppet.  

Inledningsvis berättade Marie att hon är affärsområdeschef för den delen inom akademin som 

riktar sig mot apoteksmarknaden. Akademin, som rent formellt heter Apoteksakademin i 

Sverige AB, är ett dotterbolag till Apoteket AB och som riktar sig till två olika affärsområden; 

apoteksmarknaden och ”nya marknader”. Marie har innehaft sin nuvarande position sedan 

2007, men berättar att hon varit verksam inom akademin sedan den bildades 2003. Innan dess 

har hon jobbat på Apoteket AB sedan 1999 som apotekare, vilket är hennes utbildning. Redan 

i jobbet som apotekare började Marie att arbeta med främst farmaceutisk 

kompetensutveckling i en av apoteksgrupperna. När akademin sedan bildades började Marie 

arbeta med kommunikation och sälj, vilket i princip är det enda hon har jobbat med sedan 

dess. Hon tillägger att hon varit programansvarig för Apoteket AB:s säljutbildningar och att 

hon arbetat mycket med kommunikationsutbildningar. På frågan om vilka hennes 

huvudsakliga arbetsuppgifter är, svarar hon att hon främst är chef för de konsulter som jobbar 

inom hennes affärsområde.  

Vidare förklarade Marie Apoteksakademin som en hybrid, en så kallad blandform där hon 

berättar att de är ett affärsdrivande bolag, samtidigt som man är en del av koncernen och att 

”vi följer ju de ledband som finns”. Akademin ingår i nuläget i en process med Apoteket AB 

om att sluta avtal som garanterar akademin vissa uppdrag hos Apoteket AB. Akademin består 

i nuläget av 17 arbetare, vilka utgörs av kursledare/utbildare, farmaceuter, certifierade coacher 

och projektledare. Marie berättar att akademin vill vara Apoteket AB:s första instans i alla 

frågor kring kompetensutveckling. Apoteksakademins roll i omregleringsprocessen har varit 

att bistå med en del av övergångslösningen vad avser kompetensutveckling.  
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4.3 Intervjuresultat 

Vi har valt att under detta avsnitt, som ämnar presentera den empiri som intervjuerna 

resulterade i, nämna Katharina Bolmenäs vid såväl förnamn som vid titeln butikschef. Marie 

Eklund benämns även hon vid förnamn samt titeln affärsutvecklare. Detta görs med 

förhoppning om att läsaren lättare skall kunna förstå vem som säger vad.  

4.3.1 Kunskap och problemlösning  inom Apoteket AB 

Såväl Marie som Katharina menar på att synen på kunskap skiljer sig mellan olika yrkesroller 

och nämner som exempel att farmaceuter tenderar att se på kunskap som just farmaceutisk, 

alltså kunskap om läkemedel. Apotekstekniker och receptarier på egenvårdsavdelningen i sin 

tur kan ha ett större inslag av kommunikations- och säljkunskap. På frågan om hur de 

anställda lär sig inom organisationen, svarar Katharina i egenskap av butikschef: 

”Man söker ju information kontinuerligt när man råkar ut för nya saker, då slår man ju upp och 

tar reda på. Diskuterar med varandra gör vi ju mycket.”  

När vi ber butikschefen utveckla vad hon avser med information, förklarar Katharina att de 

antällda läser FASS (Farmaceutiska specialiteter i Sverige) mycket. I FASS hittar man 

information vad avser läkemedel. Vidare används även MOD (Muntlig omsorg i dialog), ett 

internt och centralt webbaserat verktyg som innehåller korta råd om olika läkemedlen och 

som finns tillgängligt för samtliga apotek inom organisationen. Såväl FASS som MOD finns 

tillgängligt via Aponet, Apoteket AB:s intranät. Butikschefen menar på att det förekommer att 

de anställda ringer andra apotek för att prata om vad man sett och upplevt, men även att 

läkemedelsföretag och läkare kontaktas vid behov. Såväl Marie som Katharina pekar på bland 

annat lästid som en källa till kunskap inom Apoteket AB. Marie, som är affärsutvecklare, 

menar på att alla anställda skall ha rätt till en halvtimmes lästid i veckan i syfte att läsa och 

uppdatera sig om viktiga saker som har hänt, allt från rutiner och säkerhet till farmaceutiska 

nyheter.  

Den kunskap som är dokumenterad och lätt att förmedla vidare utgörs enligt affärsutvecklaren 

av e-utbildningarna, som finns tillgängligt för samtliga anställda, samt all information som 

finns på intranätet. Butikschefen i sin tur upplever att de är dåliga på att dokumentera och att 

eventuell information skrivs ned på whiteboard-tavlan, skrivs ut på papper eller förmedlas 

muntligt medarbetarna emellan. På dörren till personalrummet hänger ett stort, vitt papper 

som vi ber butikschefen berätta om. Hon förklarar att den har suttit där ett tag, och att det är 

de anställda som har skrivit på den i syfte att dela med sig av sin kunskap.  
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Pappret skall hjälpa dem anställda att skapa mervärde för kunden genom att påminna denne 

om kompletteringsvaror och så vidare. När vi ber butikschefen Katharina att utveckla hur 

Apoteket AB skapar mervärde för kunden, förklarar hon: 

”[…] Du måste ju kunna läsa av kundsituationen tycker jag, kommunicera med kunden och ta 

reda på kundens behov, och då antingen kan jag det själv eller så lämnar jag det till en kollega 

som är duktigare på just det […]. Det tror jag är det viktigaste, att stämma av med kunden så 

att den är nöjd och så att den vet hur man ska använda, att de har fått med sig det de behöver.”          

Den typ av kunskap som sker per automatik utgörs enligt affärsutvecklaren Marie av den 

farmaceutiska kunskapen man behöver i mötet med kunden och berättar att om det kommer in 

en kund med ett läkemedel som farmaceuten inte vet vad det är, så ser denne till att lära sig 

det omedelbart. Vidare menar affärsutvecklaren på att FASS och MOD fungerar som ett bra 

stöd vid sådana tillfällen och att den anställde då lär sig under denna process, vilket enligt 

Marie då sker per automatik. Vid närmare eftertanke berättar hon att det finns vissa personer 

som har en naturlig känsla för, och som är oerhört duktiga på, att kommunicera med 

kunderna. Butikschefen bekräftar affärsutvecklarens syn på den kunskap som sker per 

automatik, och tillägger att denna typ av kunskap uppstår i kundmötet och denna måste man 

ta till sig. Katharina anser inte att denna typ av kunskap dokumenteras förutom i individens 

eget minne, men nämner att man exempelvis sparar udda recept för att visa studenter som 

praktiserar hur dessa kan se ut.           

Marie, som har viss erfarenhet av att arbeta på apotek, berättar att de anställda inom Apoteket 

AB löser eventuella problem som kan uppstå i det dagliga arbetet på många olika sätt. Hon 

menar på att de anställda är väldigt kreativa, lojala och oerhört måna om kunderna. 

Butikschefen, som i sin tur är mer involverad i den dagliga verksamheten, menar på att de 

hjälper varandra och ibland byter kunder med varandra om någon kollega besitter god 

kunskap inom ett visst område.   

Butikschefen Katharina berättar att de anställda alltid kan ta hjälp av andra apotek om inte 

kunskapen finns inom det egna apoteket. Detta är också fördelen med att jobba i ett stort 

företag eftersom att det finns mycket resurser att tillgå, menar butikschefen. Problemen och 

eventuella problemlösningar dokumenteras enligt Katharina till största delen lokalt. Det 

förekommer att man sporadiskt skriver ned viss information på den whiteboard-tavla som 

finns i personalrummet. 
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Affärsutvecklaren Marie i sin tur menar på att det finns en uppmuntran till att förmedla 

problemlösningar inom organisationen, men hon har svårt att bedöma hur stark denna är. 

Butikschefen tror inte att det är vanligt förekommande att apoteken tar del av varandras 

kundsituationer och problemlösningar. Affärsutvecklaren i sin tur menar på att upptäckter 

som är farmaceutiskt relaterade lagras i en databas som heter läkemedelsrelaterade problem. 

Där kan den anställde beskriva vad denne upptäckte samt hur denne löste problemet. 

I de fall det exempelvis förekommer fel artikelpris på någon vara så kan detta förmedlas via 

intranätet, med en beskrivning om hur man åtgärdar problemet menar Butikschefen Katharina. 

Det är viktigt att man av ren klantighet inte gör om samma misstag som retar upp folk, utan 

att man är medveten om det menar affärsutvecklaren. På frågan om hur organisationen 

förhindrar att samma misstag görs om, svarar Marie att hon inte riktigt vet hur man gör inom 

Apoteket AB. Hon säger även att Apoteksakademin aldrig tagit del av klagomål från Apoteket 

AB:s konsumenter vid utformning av utbildningar. 

4.3.2 Arbetsbeskrivningar 

Enligt affärsutvecklaren finns det rollbeskrivningar för dem anställda inom 

öppenvårdapoteken som är kopplade till olika kompetenskrav samt att det finns beskrivet vad 

rollen innefattar. Dessa rollbeskrivningar håller på ses över för uppdatering. 

Rollbeskrivningarna finns att tillgå på Apoteket AB:s intranät Aponet och används bland 

annat till utvecklingssamtal för att kunna se vilken kompetens som den anställde saknar. På 

frågan om hur de anställda inom Apoteket AB påverkas av arbetsbeskrivningarna i deras 

arbetssätt, svarar Marie: 

”Om jag tittar på rollerna så har det ju påverkat historiskt, att det har hjälpt till att styra 

rutiner, alltså arbetsfördelningen på apoteket helt enkelt. Vi hade en period för fem år sedan 

ungefär när kötiderna var ett enormt problem och tillgängligheten att få ner kötiderna var 

enormt prioriterade för att man såg att det verkligen var en hygienfaktor för att lyckas med 

allting annat, och då var de väldigt styrande. Då var det verkligen är du där, så är du där. Ska 

vi ha en till så sätter vi en till där och så, men nu är det inte ett lika stort problem.”  

Butikschefen bekräftar att det finns arbetsbeskrivningar, som innefattar rutiner för hur man 

gör de vanliga momenten. Dessa ligger sparade i en rutin- och dokumentdatabas, som finns 

tillgänglig på organisationens intranät Aponet. Vidare menar butikschefen att syftet med dessa 

är att säkerställa kvaliteten genom att göra rätt saker så att det blir bra för kunderna. 

Arbetsbeskrivningarna är utformade efter såväl lagar som Apoteket AB:s egen policy. 
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Vad avser huruvida de anställdas arbetssätt påverkas av arbetsbeskrivningar, menar Katharina 

att dessa skall göra det. Dock menar hon på att de anställda inte läser dessa regelbundet, men 

när det kommer nya rutiner så skall beskrivningarna läsas. Butikchefen Katharina uttrycker 

vidare att när de anställda arbetat ett tag så tenderar de att jobba på, utan att kontinuerligt läsa 

arbetsbeskrivningarna. Katharina poängterar att det ibland kan vara bra att läsa igenom dessa 

för att bekräfta att man gör på rätt sätt. Vidare berättar butikschefen att arbetsbeskrivningarna 

utformas centralt, men att det även kan förekomma lokala rutiner. Dock bör dessa vara så få 

som möjligt enligt Katharina. 

4.3.3 Utbildningsformer inom Apoteket AB 

Affärsutvecklaren Marie upplever att det finns ett flertal former för hur de anställda lär. Först 

och främst finns det e-utbildningar vilket innebär att den anställde själv kan sitta och 

genomföra utbildningar, som finns tillgängligt via Aponet, Apoteket AB:s intranät. Det 

förekommer ofta att ett test är kopplat till dessa utbildningar som de anställda ibland måste få 

godkänt på för att ha en viss behörighet till en typ av yrkesroll. Butikschefen Katharina 

förklarar att man kan logga in på Aponet och läsa om olika ämnesområden såsom ekonomi, 

lager, kunskapsutbildningar och egenvårdsrådgivning. Katharina nämner att man exempelvis 

kan läsa om högt blodtryck och vad det beror på, samt vanliga sätt att behandla detta. Som 

anställd kan man även kontrollera sig själv med hjälp av elektroniska tester som finns 

tillgängliga i e-utbildningarna. På Aponet finns även varuinformation och länkar till diverse 

sidor som man behöver för att genomföra sitt arbete, såsom exempelvis fass.se. För övrigt bör 

nämnas att e-utbildningarna revideras ungefär en gång per år, och det finns planer på att 

eventuellt ta bort några utbildningar beroende på vilka behov som kan tänkas finnas i 

framtiden.  

Apoteken har i dagsläget svårt att släppa iväg folk som fysiskt kan gå på utbildningar hävdar 

affärsutvecklaren Marie. Anledningen enligt henne är att apoteken är väldigt sårbara om en 

person är borta, eftersom att det är mindre enheter som är mera utspridda jämfört med innan 

omregleringen. Således är det svårare att låna in folk som kan täcka upp. I detta avseende är e-

utbildningarna kostnadseffektiva då anställda kan genomföra utbildningen på arbetsplatsen 

menar Marie. Hon tror därför att inslaget blended learning kommer att öka, vilket innebär att 

e-utbildningar integreras med lärarledda utbildningar på ett naturligt sätt. Tidigare har dessa 

hållits åtskilda. Rent konkret skulle detta innebära att längden på de lärarledda utbildningarna 

kortas ner och därmed endast innefattar det absolut nödvändigaste. De anställda skall då, 

enligt affärsutvecklaren, lära sig resterande del av utbildningen med hjälp av e-utbildningarna. 
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Marie uttrycker att man jobbar med anpassade utbildningar i egenskap av konsulter, som 

region- eller apotekschefer anlitar för att utbilda dem anställda. Sedan beskriver 

affärsutvecklaren de så kallade öppna utbildningarna, vilket innebär att man försöker lägga en 

”matta” över hela landet. Med detta menas att man vill att samtliga anställda inom Apoteket 

AB skall genomgå exempelvis en säljutbildning. Marie anser vidare att det ibland kan finnas 

ett glapp mellan den centrala ledningen och dem anställda i form av att de centrala enheterna 

tycker att det finns ett behov av viss kunskap. De anställda i sin tur bekräftar detta behov, men 

på grund av tidsbrist hinner de inte genomföra utbildningarna. 

Vidare berättar affärsutvecklaren Marie att det finns fysiska utbildningar, vilket innebär att de 

anställda åker iväg en eller ett par dagar och går ett program beroende på vilken roll den 

anställde har. När vi ber butikschefen Katharina att redogöra för personalens möjligheter till 

utbildning på individnivå, beskriver hon att detta är mycket individanpassat. Katharina 

upplever att hon pratar med personalen om och frågar vad de tycker att de behöver i sin 

vardag. Hon berättar: 

”[…] Jag har försökt köra så att det ska vara individuellt, man få ta tid till det man behöver. 

Om du börjar hjälpa till med varuhantering och känner att oj, nu hade jag returer här som jag 

ska skicka tillbaka, det vet jag inte hur man gör! Men då har jag en halvtimme/timme och går ut 

och gör en webbutbildning, eller sitter eller läser och ringer till kollegan i Karlskoga och åker 

dit och är med henne när hon gör detta.” 

Butikschefen menar på att det alltid funnits en diskussion inom chefsgrupper kring hur 

mycket tid som skall läggas på utveckling av den anställdes kompetens. Hon menar på att 

individer har olika förkunskaper och således behöver olika mycket tid för att lära. Exempelvis 

behöver kanske en anställd två timmar att lära sig en rutin, medan en annan anställd redan kan 

detta och sitter av dessa två timmar utan att lära sig någonting nytt. Vidare anser Katharina att 

hon försöker uppmana sina medarbetare att de skall säga till henne om det är någonting som 

de är fundersamma över, något som de upplever som krångligt. Detta kan lösas, menar 

butikschefen, genom att sitta själv och läsa eller att åka iväg och jobba med någon som är 

duktig och som har bra idéer inom området i fråga. 
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4.3.4 Varför lär sig de anställda inom Apoteket AB? 

Marie, i egenskap av affärsutvecklare, beskriver att Apoteksakademins utbildningar utgår från 

metodiken att deltagarna själva skall vara med och bygga det man skall lära sig och att man 

således skall tillvarata och förmedla den erfarenhet som de anställda besitter. Hon upplever att 

denna metodik inte skiljer sig från tiden innan omregleringen. Apoteksakademin lägger stor 

vikt i sina utbildningar till att jobba med varför lärandet är viktigt eftersom att detta inte alltid 

är självklart, hävdar affärsutvecklaren. Bevisbördan, som hon uttrycker det, ligger hos 

Apoteksakademin att övertyga dem anställda om att vissa färdigheter faktiskt behöver tränas 

på plats tillsammans med andra och att få feedback på detta. Marie förklarar vidare att om de 

genomför en säljutbildning som pågår i två dagar, går nästan halva första dagen åt att arbeta 

med varför man som anställd skall lära sig. Detta sker enligt affärsutvecklaren genom att de 

anställda arbetar i grupper, som själva får sätta upp ramar för hur exempelvis en säljare på 

Apoteket AB skall vara. Marie påpekar att det ofta handlar om självklara egenskaper: 

”Vi ska vara trovärdiga, vi ska vara lyhörda, vi ska vara det ena med det andra […]. Och då är 

det bra att kunna säga det att jamen, då är det detta vi menar, vi menar inte att ni ska vara en 

krängande dammsugarförsäljare […]. Då blir det lättare att förstå varför vi skall göra det här, 

vi ska inte liksom börja lura våra kunder utan vi ska bli mer kommunikativa och lyhörda.” 

Butikschefens syn på huruvida de anställda inom Apoteket AB blir informerade om varför det 

är viktigt och nödvändigt med lärande och kunskap, är att de anställda själva vet med sig att 

det är nödvändigt för att kunna genomföra bra kundmöten. Vidare menar butikschefen 

Katharina på att bra kundmöten är det yttersta målet för deras verksamhet. När vi ber 

Katharina att utveckla vad ett bra kundmöte innebär, förklarar hon att dessa i nuläget skall 

vara individanpassade i den bemärkelsen att det är viktigt att ha en dialog med kunden för att 

tillgodose dennes behov. Detta har blivit ännu viktigare att kunden ska bli nöjd då 

konkurrensen ökat på apoteksmarknaden. Skillnaden jämfört med förr är att det då förekom 

långa och omständiga kundmöten med alla kunder som kom in. När sedan samma fråga ställs 

till affärsutvecklaren vad avser information i samband med lärande, svarar hon: 

”Alltså farmaceuter är väldigt vetgiriga till sin natur, och det värsta en farmaceut vet, det är att 

bli ståendes med en kund och inte veta vad man håller på med. […] Det gäller framför allt 

farmacibitar, så läkemedelsrelaterade saker.” 
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4.3.5 Utvärdering och ifrågasättande inom Apoteket AB 

Marie, som är affärsutvecklare, redogör för begreppet ALT – möten, vilket hon beskriver står 

för arbetslagsträffmöten som alla apotek skall ha. Detta är i alla fall tanken, och träffarna skall 

äga rum en gång i veckan eller varannan vecka. Under dessa möten diskuteras hur man vill 

driva verksamheten framåt och är ett sätt för att få medarbetarna att själva ta ansvar. Det är 

således inte nödvändigt, eller ibland ens önskvärt, att chefen skall delta på dessa möten. 

Apoteksakademin tillhandahåller handledarmaterial med instruktioner för ALT – mötena.  

Marie fortsätter med att berätta hur Apoteksakademin tar reda på vad de anställda inom 

Apoteket AB tycker är bra respektive mindre bra i de olika läroprocesserna. Först och främst 

har de regelbunden kontakt med ledningsgrupperna. Dessutom utvärderas utbildningarna i 

pappersform omedelbart efter en genomförd utbildning, men man har nyligen börjar arbeta 

med elektroniska utvärderingar, som den anställde får skickat till sig via e-post efter en viss 

tid. Fördelen med detta är enligt affärsutvecklaren att det finns en möjlighet att få en mer 

sanningsenlig bild av utbildningen, eftersom att den anställde då har hunnit reflektera över 

vilken nytta denne verkligen haft av utbildningen i det dagliga arbetet. Marie menar även på 

att det finns informella tillvägagångssätt, varav ett av dessa är att Apoteksakademin själva har 

tagit på sig rollen att signalera när det dyker upp problem. De anställda inom Apoteket AB, 

som genomgått en utbildning, kan till exempel uttrycka att det man lärt sig inte fungerar i 

praktiken. Vad avser e-utbildningarna så finns det en stor supportfunktion tillgängligt via 

Aponet, där de anställda kan skicka e-post om frågor och synpunkter. Enligt affärsutvecklaren 

Marie kan den feedback och utvärdering som Apoteksakademin tar del av bidra till att 

utveckla dem själva och förbättra den utbildning de erbjuder. Dessutom vidarebefordras 

kritiken till den beställande kunden. 

De anställda inom Apoteket AB ifrågasätter ibland det moment i utbildningen som innefattar 

träning, vilket många enligt affärsutvecklaren tycker är obehagligt innan de har lärt sig detta 

moment. Marie hävdar dock att Apoteksakademins styrka ligger i att de är väldigt tydliga med 

vad de anställda skall träna på. Affärsutvecklaren har svårt att beskriva hur ledningen inom 

Apoteket AB uppmuntrar dem anställda att ifrågasätta läroprocesserna, utan hon kommer in 

på att det ofta förekommer synpunkter på att man måste åka iväg för utbildningar. Skillnaden 

jämfört med innan omregleringen är att Marie upplever att man blir mer och mer 

kostnadsmedveten, vilket föranleder att man ifrågasätter mer. 
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Katharina, i egenskap av butikschef, beskriver de så kallade mystery shoppers, vilka har i 

uppdrag att handla i egenskap av fingerade receptfria kunder och receptkunder. Dessa 

bedömer sedan hur bra kundmötet var i butiken efter vissa kriterier, såsom att det skall vara 

snyggt i butiken, att man skall bli trevligt bemött och att man som kund skall få rätt saker. 

Resultatet på utvärderingen, som även ligger till grund för små bonusar, får sedan apoteken ta 

del av i form av poäng och kommentarer. Butikschefen berättar att man pratar om 

utvärderingarna på apoteket i Degerfors och nämner sedan: 

”[…] Något som många apotek har fallerat på är ju att de inte hälsar på kunderna, bedrövligt 

kan man tycka […]. Det vi är dåliga på är att vi inte, man ska ju helst föreslå kompletterande 

varor och tjänster, dels vill vi ju tjäna pengar men så är det också för att hjälpa kunden […]. 

Man vill ju ha ett kärleksfullt kundmöte på det sättet. Inte bara för att tjäna pengar, utan för att 

det ska ge ett mervärde för kunden.”    

När vi ber affärsutvecklaren Marie att beskriva de anställdas möjligheter att kritisera ett 

tillvägagångssätt, upplever hon att det finns stora möjligheter till detta. Marie berättar att de 

medarbetare hon träffar i samband med utbildningar är ganska frispråkiga med vad de tycker 

och tänker. På intranätet är det möjligt att kommentera och uttrycka sina åsikter om allt man 

gör. Huruvida ledningen vidtar åtgärder till sådan kritik tror affärsutvecklaren kan variera. 

Butikschefen i sin tur menar på att hennes inställning är att alla skall ha öppna ögon och ha 

synpunkter på hur man gör i stort och smått, om allt som rör såväl dem anställda som 

kunderna.  

Vad avser ifrågasättande av normer och värderingar, menar affärsutvecklaren att det krävs att 

man lyfter frågan kring normer och värderingar för att skapa möjligheter att ifrågasätta dessa 

och nämner att ett stort arbete gjordes 2007 kring värderingar och värdegrund inför 

kommande omreglering. Sedan några år tillbaka har dock fokus legat på att få den dagliga 

verksamheten att gå runt och att inte behöva stänga apotek, att kunna leverera läkemedel. 

Marie berättar vidare att organisationen kommer att börja arbeta med detta under kommande 

vår och i samband med detta skapa forum, där det finns möjligheter att ifrågasätta. Dessa 

forum kan uttrycka sig i form av chefs- och regionchefmöten, som utgår från en utarbetad 

mall kring varumärket och värderingar och som kan komma att arrangeras i form av 

workshops. Sedan är det upp till cheferna att få med sina anställda på det. Affärsutvecklaren 

poängterar dock att dessa workshops syftar till att snarare klargöra organisationens 

värderingar och vad den står för samt hur detta skall manifesteras i handling, än att de 

anställda skall få uttrycka hur de anser att organisationens värderingar skall vara.  
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4.3.6 Omregleringens påverkan på Apoteket AB 

Vad avser huruvida Apoteket AB:s organisation har påverkats internt av omregleringen, 

menar butikschefen Katharina på att det är svårt att konkret peka på förändringar. Hon känner 

att denna process har pågått under en längre tid, att man levt i detta länge successivt. Dock, 

menar Katharina, har Apoteket AB i Degerfors minskat sin omsättning främst på grund av en 

minskad försäljning av receptfria läkemedel. Vidare menar butikschefen att det efter 

omreglering har blivit tydligare ekonomiska resultatkrav. Även om man inom Apoteket AB 

pratat om ekonomiska resultat länge, så blir det alltmer viktigt att göra saker som man gör 

pengar på. Katharina poängterar dock att det alltid finns en balans mellan kvalitet och 

ekonomi, att Apoteket AB under många år gjort ett kvalitetsjobb som sitter i ryggmärgen. 

Vidare berättar hon: 

”[…] Man har ju dragit hur mycket tid man har till olika saker och det är ju kunden som är det 

viktigaste vi har och allt ska ju syfta till att det blir bra för kunderna, så det är väl möjligt att 

man har smalnat av sina andra saker mer och mer då kan man tänka. Som det jag sade med 

lästid, att du ska ha en timme i veckan oavsett vad du jobbar med, så försöker jag tänka att man 

har ett behov av kompetensutveckling, men vad gör det för nytta för kunden? Det finns ju 

mycket som kan vara roligt att lära sig, men ska man tänka ur apotekets nytta så är det ju att 

det ska vara bättre för kunderna.”   

Affärsutvecklaren Marie i sin tur säger att man först och främst har minskat i storlek, från att 

ha varit drygt 900 apotek till att bli närmare 330 över en dag. Vidare menar Marie på att 

organisationen länge har varit medveten om att en eventuell omreglering skulle komma att 

genomföras och att organisationen följaktligen anpassat sig för att klara omregleringen. Allt 

eftersom intervjun fortskrider identifierar affärsutvecklaren ytterligare en stor förändring till 

följd av omregleringen, vilket avser vem som har det huvudsakliga ansvaret för kompetens 

och kvalitet. Då marknaden kännetecknades av monopol innehavdes detta ansvar av Apoteket 

AB, men efter omregleringen har inte det övergripande ansvaret legat på någon av 

apotekskedjorna. Därför har socialstyrelsen bestämt att alla apotek skall ha en 

läkemedelsansvarig farmaceut, vilket även butikschefen styrker.  

När Marie sedan får frågan om vilka för- och nackdelar som hon anser att omregleringen 

medfört, inleder hon med att påstå att omregleringen har tvingat hela branschen att bli mer 

kundorienterad. Affärsutvecklaren menar på att det finns en risk med monopol i den 

meningen att man som organisation blir väldigt introvert och att man inte har full förståelse 

för vad som är viktigt för kunden.  



34 
 

Hon tycker att det är väldigt bra för kunden att kunna ha möjligheten till att välja vilken aktör 

denne ska handla hos. Således har omregleringen resulterat i en utveckling som är helt 

kunddriven i det avseendet att man enbart kan genomföra sådant som marknaden är beredd att 

betala för. Dock är den uppenbara nackdelen enligt affärsutvecklaren att man avvecklat ett 

välfungerande och kostnadseffektivt system, det har blivit dyrare för kunden. Marginalerna 

för utveckling har minskat. Vidare säger Marie att vid en övergång, från monopol till att bli en 

affärsdrivande organisation, är det allra viktigaste för Apoteket AB att absolut aldrig tappa 

trovärdigheten.  Avslutningsvis berättar affärsutvecklaren om ytterligare en stor skillnad efter 

omregleringen, från att tidigare försökt hålla nere kundmötena för att minska kötiderna, till att 

nu göra det omvända. Marie förklarar: 

”[…] Då handlar det ju om att ta in kunden så mycket man kan, för det i sig genererar ju mer 

försäljning såklart. Att kunden, man vill ju skapa alla förutsättningar för att den kunden som 

faktiskt kommer hit ska bli jävligt nöjd så att den kommer tillbaka och skapar en lojalitet […]. 

För det är ju ett faktum, apotekstätheten har ju ökat abnormt.”   

4.4 Sammanfattning intervjuresultat 

Vi vill att läsaren, utifrån den presenterade empirin, skall ha tillägnat sig viss förståelse för 

hur kunskap kan te sig och hur problem löses i den dagliga verksamheten inom Apoteket AB, 

vad som avses med arbetsbeskrivningar inom organisationen samt vilka olika 

utbildningsformer som finns inom Apoteket AB. Vidare är det bra att komma ihåg hur de 

anställda inom Apoteket AB blir informerade om varför det är viktigt med lärande och 

kunskap, samt hur utvärdering och ifrågasättande av såväl arbetsrutiner som 

utbildningsprocesser sker inom organisationen.    

4.5 Så uppfattar vi att intervjuerna gick 
Intervjun med Katharina blev avbruten ett flertal gånger av att hennes medarbetare kom in 

och frågade om hjälp, samt att Katharinas telefon ringde ett par gånger. Vid ett tillfälle kom 

det in en kollega och avbröt samtalet då denne kände att denne inte hann med alla 

arbetsuppgifter. En medarbetare gick in till fikarummet vid ytterligare ett tillfälle för att sätta 

på kaffebryggaren. Vid öppningstid blev respondenten tvungen att gå ut och hjälpa till och 

öppna butiken. Således genomfördes intervjun i en miljö som vi uppfattade som delvis 

störande. Avbrotten torde ha stört rytmen i intervjun samt bidragit till att Katharina eventuellt 

tappade fokus på frågorna, men att vi dock fick tid till att diskutera följdfrågor med hänsyn till 

de svar som Katharina gav under intervjun. Däremot ser vi det som positivt att intervjun 

pågick i effektiv tid 50 minuter, då den uttalade avsatta tiden för intervjun var 45 minuter.  
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Vi uppfattade att Katharina i sin helhet uppträdde förhållandevis avslappnat med tanke på 

omständigheterna, men att hon inledningsvis upplevdes som stressad. Hon svarade kortfattat, 

men utvecklade svaren när hon ombads göra detta. Hon uppfattades som tillmötesgående och 

på gott humör.  

Vad avser intervjun med Marie, uppfattar vi att den ägde rum under avslappnade 

omständigheter utan påverkan av yttre störande moment. Marie upplevdes som väldigt 

avslappnad och tillmötesgående, eftersom hon gärna berättade om sig själv, sin tidigare 

utbildning och arbetslivserfarenhet. Hon var genomgående tydlig och pedagogisk i sina svar. 

Marie förstod och var insatt i frågorna som ställdes, eftersom hon vid enstaka tillfällen bad 

oss utveckla frågan om hon inte förstått denna. Hon gav intrycket att vara eftertänksam vid 

varje fråga, ty hon hastade inte fram något svar och hon kontrollerade även om hon ansåg sig 

redan ha svarat på frågan. Intervjun varade i en timme och 36 minuter och den avsatta tiden 

för intervjun var på förhand två timmar.  
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5. Analys  

Inledningsvis presenteras en analysmodell som vi konstruerat utifrån den teori som redogjorts 

i tidigare kapitel. Denna modell syftar till att utgöra ett underlag för hur analysprocessen sett 

ut, samt förklara hur de olika teoretiska begreppen hänger ihop utifrån våra tolkningar. Det är 

viktigt att poängtera att modellen ej ämnar beskriva kausala samband mellan oberoende och 

beroende variabler, utan snarare visa på varför teorierna är relevanta att innefatta i denna 

undersökning. Vidare presenteras den analys som vi gjort av det empiriska materialet med 

utgångspunkt från den teoretiska referensramen. För att tydliggöra kopplingen till 

analysmodellen kommer modellens olika steg att integreras i analysen. Detta kommer till 

uttryck genom att de siffror som representerar de olika stegen benämns löpande i samband 

med de olika företeelserna (se analysmodellen). 
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5.1 Analysmodell 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 – Egenkonstruerad analysmodell   

 

1 Explicit och implicit kunskap finns i organisationen och kan ses som den samlade 

kompetensen hos de anställda. 

2 Kunskapen utgör grunden för organisatoriskt lärandet i form av single loop och double 

loop learning. 

3 För att organisatoriskt lärande ska ske, måste det sparas i det organisatoriska minnet. 

4 När det sparats i det organisatoriska minnet i form av elektroniska databaser eller sociala 

nätverk, så görs det tillgängligt för alla medlemmar i organisationen i form av antingen 

explicit eller implicit kunskap. 

5 Således utgör detta den nya uppdaterade och reviderade kunskapen. 

6 Deutero learning ses som utvärdering av lärande i tidigare kontexter, om lyckade och 

misslyckade former av lärande. 
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5.2 Hur kommer kunskap till uttryck inom Apoteket AB?  

E-utbildningarna (1) utgör en dokumenterad och därmed explicit kunskap som är lätt att 

förmedla via Aponet (4), och som kan ses som en tillgång då samtliga anställda inom 

organisationen ständigt har tillgång till samma utbud av utbildningar. Dessa revideras årligen 

när de kräver uppdatering. För att kunna slutföra en e-utbildning, torde det krävas en viss 

förkunskap i form av akademisk kunskap eller förståelse som skapats genom formell 

utbildning.  

Det faktum att Aponet enligt Katharina även förser de anställda med varuinformation (1) samt 

diverse länkar som de anställda behöver i det dagliga arbetet visar på att explicit kunskap, 

som finns att tillgå via det organisatoriska minnet (4), är en stor del inom organisationen. 

Således möjliggör Aponet att många liknande problem kan lösas med hjälp av användbar och 

värdefull kunskap som finns tillgängligt via intranätet. Det finns även explicit kunskap i form 

av information som enbart finns att tillgå lokalt i Degerfors och som därmed ej utgör en 

tillgång i organisationen då den inte finns sparad i det organisatoriska minnet. Denna 

information, som till exempel kan utgöras av de anställdas erfarenheter i kundmötet, 

förmedlas mellan de anställda via en whiteboard-tavla samt ett stort papper som utgör en 

anteckningstavla (1). Udda recept som sparas kan utgöra en process då explicit kunskap bidrar 

till explicit i det avseendet att recepten kan ha funktionen som en mall (1) när liknande recept 

skall tolkas och förstås.  

Lästiden (1), som är en källa till kunskap enligt både Marie och Katharina, kan medföra att de 

anställda tillägnar sig kunskap som är nedskriven och som bidrar till att den anställde tar reda 

på vad som skall göras genom att läsa såväl tryckt som elektroniskt material, vilket utgör 

explicit kunskap. Då detta är en företeelse som funnits inom organisationen ett tag, torde den 

information som den anställde tillägnar sig under lästiden kunna sägas utgöra ett 

organisatoriskt minne som finns tillgängligt för medlemmarna inom organisationen (4). 

Informationen blir till kunskap då den anställde kan ta till sig informationen.  

Rollbeskrivningarna (1) bör kunna sägas utgöra en typ av explicit kunskap i den meningen att 

dessa finns tillgängliga för medlemmarna via organisatoriska minnet i form av Aponet (4), 

och syftar till att underlätta arbetsfördelningen inom organisationen. Beskrivningarna utgör en 

tillgång för organisationen och innehåller enligt Marie och Katharina information för den 

anställde om vad denne skall göra i sin roll, samt rutiner för hur man går tillväga med att 

utföra de vanliga momenten i arbetet. Beskrivningarna torde uttryckas i ett formellt språk då 

dessa är utformade efter såväl lagar som Apoteket AB:s egen policy.  
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Rollbeskrivningarna torde allt eftersom bidra till att implicit kunskap kan skapas då de 

anställda utför rutinerna dagligen och därmed accepterar och internaliserar dessa (1). När de 

anställda arbetat ett tag tenderar de att arbeta på, utan att läsa beskrivningarna menar 

Katharina. 

Det faktum att andra apotek kontaktas kan innebära att detta utgör en implicit kunskap i den 

meningen att den kunskapen inte finns att tillgå via dokument eller databaser, utan hos 

enskilda individer (1) på andra apotek. Denna kunskap hämtas då från det organisatoriska 

minnet i form av det sociala nätverket (4), då individer inom organisationen bär på 

erfarenheter vad gäller arbetsrelaterade uppgifter som förmedlas via interaktionen människor 

emellan. Anledningen till att de anställda inom Apoteket AB enligt Katharina vänder sig till 

andra apotek för att få hjälp kan även förklaras med att individer enligt forskning tenderar att 

tillgodose sig information från andra individer framför dokument. Detta kan liknas vid den 

process då implicit kunskap genererar implicit kunskap i det avseendet att anställda, enligt 

Katharina, kan åka iväg till en kollega på närliggande ort (4) för att observera och imitera 

dennes tillvägagångssätt (1). Kunskapen som tillägnas genom denna process kan vara svår att 

omsätta i ord och därmed att beskriva i form av explicit kunskap, varför denna process är 

nödvändig för att den anställde skall lära sig. Dessutom kan denna observation och imitering 

underlätta för den anställde att översätta kunskapen till praktisk handling när denne väl skall 

agera i det dagliga arbetet.  

Det faktum att Katharina menar på att de anställda lär sig genom att man kontinuerligt söker 

information, indikerar att en stor del av kunskapen utgörs av explicit kunskap i form av 

läkemedelsinformation (1). Informationen hämtas från bland annat FASS och MOD (1), som i 

sin tur finns tillgängligt via Aponet (4) för samtliga medlemmar inom organisationen och som 

därmed är lätt att förmedla vidare. Informationssökningen, som enligt Katharina sker per 

automatik, tyder på en viss implicit kunskap i hur man snabbt kan lokalisera nödvändig 

information (1). Denna information skapar kunskap då innehavaren, tillika den anställde inom 

Apoteket AB, kan förstå informationen tack vare sin farmaceutiska förkunskap, vilket sedan 

kan omvandlas till praktiskt handling. Aponet utgör ett formellt kommunikationsmedel i 

egenskap av en elektronisk databas och utgör således en central del i det organisatoriska 

minnet.  

Företeelsen med att anställda kan genomgå fysiska utbildningar (1) kan innebära en 

blandform av implicit och explicit kunskap. Med detta menas att den kunskap som lärs ut till 

viss del tillägnas via träning, som ej dokumenteras förutom i den enskilde individens huvud 
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och därför kan sägas utgöra implicit kunskap. Denna träning syftar till att den anställde 

socialiseras in i ett tillvägagångssätt för hur jobbet de facto blir gjort eller skall göras. Detta 

styrks av Marie när hon nämner att fysiska utbildningar innehåller ett moment av träning med 

feedback från arbetskollegor. Förklaringen till att denna träning används kan vara att den 

anställde skall få möjlighet att omvandla teorisk kunskap till praktisk handling. Det faktum att 

inslaget av blended learning enligt Marie kommer öka i framtiden, tyder på att den fysiska 

utbildningen i dagsläget innefattar explicit kunskap som förmedlas till de anställda via 

lärarledd utbildning. Förmedlingen av denna kunskap till de anställda kan i framtiden komma 

att ersättas av e-utbildningarna (1), vilket gör att det organisatoriska minnet blir en alltmer 

viktig källa till kunskap då e-utbildningarna finns att tillgå via den elektroniska databasen 

Aponet (4) som tidigare nämnts.  

Farmaceuter tenderar att se på kunskap som explicit i form av farmaceutisk kunskap (1), som 

finns tillgängligt via det organisatoriska minnet i form av Aponet (4). Dock torde det föreligga 

som sådant att för att förstå denna typ av kunskap, eller information, krävs det till viss del 

akademisk kunskap som farmaceuten bör ha tillägnat sig via formell utbildning i form av 

universitetsstudier. Apotekstekniker och receptarier i sin tur kan ha ett större inslag av 

implicit kunskap i form av kommunikations- och säljkunskap (1), vilket till stor del kan ha 

tillägnats via träning samt i det dagliga arbetet genom personliga kontakter med kunder. 

Dessutom kan de anställda ha lärt sig, via såväl interaktionen med omvärlden som med andra 

människor, vad som fungerar samt vad som förväntas av denne i sin yrkesroll. Detta sker per 

automatik då vissa anställda kan besitta en naturlig känsla för, och är duktiga på, att 

kommunicera med kunden (1).      

5.3 Hur sker det organisatoriska lärandet och hur sparas resultatet av 

lärandet i det organisatoriska minnet inom Apoteket AB?  

Först och främst kan utläsas att de anställda enligt Katharina, i de fall de känner att kunskapen 

saknas i något avseende, slår upp information (1) som finns tillgängligt via det centrala 

intranätet Aponet (4) och som således utgör explicit kunskap. Det faktum att denna explicita 

kunskap utgör ett viktigt stöd för de anställda i deras dagliga arbete, tyder på att detta 

tillvägagångssätt har bekräftats av medlemmarna inom organisationen och därmed utgör en 

uttalad strategi för att lösa problem (2). Via det centrala intranätet kan anställda förmedla 

upptäckta fel samt hur dessa fel kan korrigeras (2), vilket kan ses som att individuellt lärande 

övergår till organisatoriskt då upptäckten sparas och förmedlas via det organisatoriska minnet 

i form av Aponet (3). Således finns det möjlighet för individer att ta del av lösningar som 
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andra individer genererat vid andra platser inom organisationen vilket menas med att minnet i 

detta fall har en centraliserad struktur. Lärandet i båda dessa fall kan liknas vid single loop 

learning. Katharinas uttalande om att det är ovanligt att de olika apoteken drar nytta av 

varandras problemlösningar torde dock påvisa att det ej finns ett uttalat tillvägagångssätt för 

just tillämpning av problemlösningarna i den dagliga verksamheten. 

Intranätet (1), en stor del av den explicita kunskapen inom organisationen, fungerar bland 

annat som ett verktyg för de anställda att kommentera och uttrycka åsikter om allt som görs 

inom Apoteket, vilket kan tolkas som ett forum för ifrågasättande av tillvägagångssätt (2) som 

sparas i det organisatoriska minnet (3). Således kan denna process sägas utgöra single loop 

learning. Huruvida åtgärder vidtas utefter dessa åsikter är dock något som Marie menar på kan 

variera. Således tycks det inte finnas en uttalad procedur kring hur tillvägagångssätt som 

ifrågasätts eventuellt korrigeras och hur nya strategier utvecklas. 

Förekomsten av så kallade mystery shoppers möjliggör för de anställda att bekräfta eller 

förkasta det befintliga tillvägagångssättet vid kundmötet. Med detta menas att de anställda får 

ta del av resultatet av utvärderingarna som denne mystery shopper gjort, vilket kan ses som en 

direkt återkoppling till det resultat som handlingen lett till (2) och kan därmed kopplas till 

begreppet single loop learning. Dessa utvärderingar diskuteras och leder till korrigering av 

eventuella misstag som upptäckts i det befintliga tillvägagångssättet, vilket kan tolkas som att 

fokus flyttas från upptäckten av misstag till korrigering av densamma. Detta sparas i de 

sociala nätverken (3) som de lokala apoteken utgör.  

Rollbeskrivningarna (1), som finns att tillgå via Aponet (4) i egenskap av explicit kunskap, 

utgör enligt Marie underlag vid utvecklingssamtal för att undersöka vilken kompetens som 

den anställde saknar. Detta kan tolkas som en strategi för att upptäcka eventuell bristande 

kunskap hos den anställde i genomförandet av vissa rutiner, vilket kan korrigeras genom att 

denne tillförskaffar sig den saknade kunskapen (2) och kan därmed liknas vid single loop 

learning. Då detta är individuellt är det dock svårt att urskilja huruvida detta sparas i det 

organisatoriska minnet i någon form. 

Den explicita kunskapen som stannar lokalt i Degerfors i form av nedskriven information (5) 

torde utgöra en upptäckt av de anställda avseende vad som kan göras bättre och därmed vad 

som kan förändras i tillvägagångssättet (2), vilket kan beskrivas såsom single loop learning. 

Detta kan tydligt exemplifieras i det faktum att Katharina påpekar hur viktigt det är att kunden 

är nöjd och att denne har fått med sig det denne behöver. Eftersom att denna explicita kunskap 
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enbart stannar lokalt inom apoteket utgör den endast en tillgång för de anställda inom detta 

apotek och är således spridd inom organisationen. 

E-utbildningarna (1), som i form av explicit kunskap finns tillgängliga för samtliga i det 

organisatoriska minnet Aponet (4), möjliggör för de anställda inom Apoteket AB att 

kontrollera sin egen kunskap och kompetens. Med detta menas att e-utbildningarna skapar 

förutsättningar för de anställda att, utifrån deras föreställningar om hur denne skall göra saker 

inom organisationen, upptäcka om man bör bekräfta eller förkasta sitt befintliga 

tillvägagångssätt (2). Dessa föreställningar har sin utgångspunkt i den explicita och implicita 

kunskapen som den anställde besitter samt finner tillgänglig på arbetsplatsen. Dessa 

eventuella korrigeringar bör dock enbart påverka den enskilda individens tillvägagångssätt 

eftersom att det är upp till den enskilde individen att vid behov genomföra en e-utbildning, 

varför organisationen ej kan nyttja dennes upptäckter då detta ej sparas i det organisatoriska 

minnet. Organisatoriskt lärande existerar i den mån individuellt lärande finns, samtidigt som 

individuellt lärande är en nödvändighet men inte ett tillräckligt villkor för att organisatoriskt 

lärande skall existera. Detta lärande måste förmedlas till resten av organisationen. Således 

skapar e-utbildningarna möjlighet till single loop learning, men i detta fall uppstår inte 

organisatoriskt lärande då upptäckten inte sparas i det organisatoriska minnet. Testet (6), som 

ibland är kopplat till vissa e-utbildningar och som kräver att den anställde får godkänt på för 

att ha behörighet till en viss yrkesroll, kan bidra till att den anställde blir medveten om varför 

det är nödvändigt med att denne lär sig. Detta kan därmed ses som deutero learning. 

Arbetet kring värderingar och värdegrund som Marie menar på gjordes 2007 inför 

omregleringen kan förklaras med att organisationen insåg att dåvarande normer och 

värderingar skulle komma i konflikt med den kommande konkurrenssituationen (2). Detta blir 

än mer tydligt med det faktum att Marie menar på att omregleringen tvingat hela branschen 

till att bli mer kundorienterad. De forum som organisationen enligt Marie skall börja arbeta 

med våren 2011 kan komma att arrangeras i form av workshops (2) i syfte att klargöra 

organisationens värderingar. Dessa workshop sparas i det organisatoriska minnet i egenskap 

av sociala nätverk (3), som utgörs av deltagarna på dessa workshops. Värderingarna bör sedan 

ligga till grund för korrigering av det nuvarande tillvägagångssättet. Med andra ord kan detta 

arbete rendera i en omstrukturering av strategier och antaganden inom Apoteket AB med 

hänsyn till de omstrukturerade normerna, som vävs in i det organisatoriska 

tillvägagångssättet. Sammanfattningsvis kan detta arbete kring värderingar och värdegrund 

ses som double loop learning. 
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Företeelsen med de öppna utbildningarna indikerar att ledningen identifierar ett behov av viss 

kunskap hos de anställda. Således kan sägas att ledningen upptäckt ett fel, eller brister i, det 

organisatoriska tillvägagångssättet och att detta korrigeras med hjälp av utbildning för 

samtliga anställda inom organisationen, för att säkerställa att de anställda gör rätt i det dagliga 

arbetet (2). Lärandet i detta fall kan kopplas till begreppet single loop learning. Kunskapen 

som förmedlas via utbildningarna sparas i de enskilda individernas huvud, som alla 

tillsammans utgör ett socialt nätverk (3) och därmed ett organisatoriskt minne i form av en 

utspridd struktur. Ett inslag i de fysiska utbildningarna (1) enligt Marie är att de anställda 

tillsammans med andra anställda ger och får feedback av varandra på de olika 

träningsmomenten. Detta kan ses som en direkt återkoppling huruvida det man lärt sig under 

träningsmomenten går att tillämpa i den dagliga verksamheten (2). Med detta menas att de 

anställda, utifrån expertis och praktisk erfarenhet, kan bidra till förståelse kring varför ett visst 

moment inte är lämpligt att applicera i det dagliga arbetet och hur man kan göra existerande 

moment bättre. Således kan de anställda tillsammans förkasta vissa tillvägagångssätt som 

träningen kan vilja socialisera in dem i och föreslå förbättringar. Dessa anställda utgör 

tillsammans ett socialt nätverk (3), varför organisatoriskt lärande i detta fall sker i form av 

double loop learning som sparas i det organisatoriska minnet. Det finns möjlighet att revidera 

och utveckla utbildningarna med hänsyn till den feedback som kommer fram i samband med 

detta menar Marie. Med detta sagt kan utbildningarna, efter revidering med hänsyn till kritik 

och synpunkter (6), sägas utgöra ett lärande i egenskap av deutero learning som sparas i det 

organisatoriska minnet (3) då de anställda kan ta del av dessa utbildningar i framtiden (5).     

ALT – mötena i sin tur ger de anställda möjlighet att själva ta ansvar till att reflektera och 

diskutera hur verksamheten skall bedrivas. Detta bör även skapa utrymme för utvärdering av 

normer och värderingar (2) och vars resultat sparas i det organisatoriska minnet i form av 

sociala nätverk på lokal nivå, som utgörs av de anställda på mötena (3). Lärandet utgörs 

således av double loop learning. Marie menar på att utbildningarna sker utifrån metodiken att 

de anställda själva skall vara med och bygga det man skall lära sig, och utgår således från de 

anställdas erfarenheter. Detta kan skapa en medvetenhet om varför organisationen och dess 

medlemmar behöver lära och därmed vilka tillvägagångssätt som eventuellt skall korrigeras 

och hur (6), vilket bör kunna liknas vid deutero learning.   

Apoteksakademin lägger enligt Marie stor vikt i sina utbildningar med att arbeta med varför 

lärandet är viktigt med hjälp av grupper, vilka själva får sätta upp ramar för exempelvis hur en 

säljare inom Apoteket AB skall vara och agera. Detta underlättar för de anställda att förstå 
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och bli medvetna om varför det är nödvändigt med lärande och kunskap (6) i den meningen 

att de anställda vet vad som skall uppnås, vilket kan ses som deutero learning. Således finns 

det möjlighet att förkasta eller bekräfta tidigare tillvägagångssätt och reflektera över normer 

och värderingar kring vad som anses vara bra prestation vilket bör kunna utgöra double loop 

learning (2), samtidigt som de anställda blir medvetna om varför lärandet är nödvändigt i syfte 

att kunna utföra denna prestation (6). Detta kan i sin tur liknas vid en lärandeprocess i form av 

deutero learning. Det kan komma att rendera i en omstrukturering av normer inom Apoteket 

AB och troligtvis, med association till dessa normer, en omstrukturering av strategier och 

antaganden. Då dessa diskussioner och utbildningar utgår från grupper med anställda, torde 

den kunskap som genereras sparas i det organisatoriska minnet i egenskap av sociala nätverk 

(3), vilka antar karaktären av en spridd struktur.  

Diskussionen kring kompetensutveckling, som enligt Katharina alltid funnits inom 

chefsgrupperna, torde kunna sägas utgöra deutero learning i det avseendet att man reflekterar i 

vilka tidigare kontexter som organisationen lyckats respektive misslyckats med lärande. Än 

mer tydligt blir detta då Katharina menar på att individer behöver olika mycket tid för att lära 

sig vissa moment, varför lärandet är individanpassat. Detta kan vara en faktor som kan ha 

hämmat tidigare lärande, vilket lett till en ny strategi i form av just individanpassat lärande 

(6). Huruvida denna strategi tillämpas i andra apotek förutom i Degerfors är svårt att utläsa.  

Medlemmarna inom Apoteket AB reflekterar kring vilka tidigare kontexter som 

organisationen lyckats respektive misslyckats med lärandet i den meningen att de anställda får 

utvärdera Apoteksakademins utbildningar (6). Detta ger en möjlighet för de anställda att 

antingen förkasta eller bekräfta om huruvida den kunskap som de tillägnat sig under 

utbildningen går att tillämpa i praktiken, som kan liknas vid deutero learning. Nyligen har 

man börjat använda de tidigare nämnda elektroniska utvärderingarna, vilket kan ses som en 

strategi för att lättare kunna avgöra till vilken grad kunskapen kan appliceras i det dagliga 

arbetet då den anställde hunnit använda kunskapen i praktiken. Utvärderingarna ligger enligt 

Marie till grund för eventuell revidering av framtida utbildningar samt utveckling av strategier 

för framtida lärande, och sparas därmed i det organisatoriska minnet (3) i form av nya och 

reviderade utbildningar som de anställda kan gagnas av då de har tillgång till dessa (5).  
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6. Slutsatser 

6.1 Hur kommer kunskap till uttryck inom Apoteket AB?  

Kunskap inom Apoteket AB kan te sig såväl explicit som implicit. Den explicita kunskapen 

kan av de anställda lokaliseras via det centrala intranätet Aponet, vilket även utgör en stor del 

av det organisatoriska minnet. Läkemedels- och varuinformation, som de anställda behöver i 

det dagliga arbetet, utgör en stor del av den explicita kunskapen inom organisationen. En 

annan viktig företeelse som kan identifieras såsom explicit kunskap är de så kallade e-

utbildningarna, vilka kan komma att spela en alltmer betydande roll i framtiden i den 

meningen att dessa är mer kostnadseffektiva i jämförelse med de fysiska utbildningarna. Med 

detta sagt blir det lättare och viktigare för den anställde att upprätthålla sin kompetens och 

tillgodogöra sig ytterligare kunskap på den egna arbetsplatsen. Således torde det 

organisatoriska minnet kunna utgöra en alltmer viktig källa till kunskap i framtiden inom 

Apoteket AB. Rollbeskrivningarna ses också som explicit kunskap som, då de anställda 

accepterar och internaliserar dessa, skapar implicit kunskap. Den explicita kunskapen som ej 

går att finna i det organisatoriska minnet i form av Aponet, utgörs av de anställdas 

erfarenheter i den dagliga verksamheten som endast delas på det lokala apoteket. 

Informationen, tillika den explicita kunskapen, kräver viss förkunskap hos den anställde för 

att denne skall kunna tillgodose sig denna kunskap. Denna förkunskap bör den anställde ha 

tillägnat sig via formell utbildning.    

Den implicita kunskapen i sin tur kan bland annat uttrycka sig i att de anställda vet hur de 

snabbt skall lokalisera den explicita kunskapen i form av läkemedels- och varuinformation. 

Denna implicita kunskap tillägnar sig den anställde bland annat via träning, som är ett inslag i 

de så kallade fysiska utbildningarna. Vidare kan den kommunikations- och säljkunskap som 

vissa av de anställda besitter betraktas som implicit kunskap i den meningen att dessa kan ha 

en naturlig känsla för, och är duktiga på, att kommunicera med kunden. Det faktum att de 

anställda kan åka iväg till en kollega på närliggande ort för att observera och imitera dennes 

tillvägagångssätt visar på vikten av de sociala nätverkens roll i processen då implicit kunskap 

genererar ny implicit kunskap.  
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6.2 Hur sker det organisatoriska lärandet och hur sparas resultatet av 

lärandet i det organisatoriska minnet inom Apoteket AB? 

Först och främst bör läsaren påminnas om att kravet för att organisatoriskt lärande ska ske är 

att resultatet ska sparas i det organisatoriska minnet. Att Apoteket AB tillämpar single loop 

learning kan tydligt exemplifieras med att de anställda förmedlar upptäckta fel samt hur dessa 

fel kan korrigeras via det organisatoriska minnet i form av Aponet, vilket leder till att det blir 

tillgängligt för alla inom organisationen. Via detta forum kan även de anställda diskutera allt 

som har att göra med verksamheten inom Apoteket AB. Det faktum att Apoteket AB 

använder sig av så kallade mystery shoppers skapar förutsättningar för organisatoriskt lärande 

i den meningen att de anställda får direkt återkoppling på deras handlande gentemot denna 

mystery shopper. Denna företeelse kan klassas som single loop learning eftersom resultatet 

diskuteras i de lokala apoteken och sparas således i form av det sociala nätverket som de 

anställda inom det lokala apoteket utgör.  

Företeelsen med de såväl öppna som fysiska utbildningarna kan klassificeras som 

organisatoriskt lärande i form av double loop learning i den meningen att de anställda 

samarbetar och ger feedback på varandra i de olika träningsmomenten. Detta sparas i det 

organisatoriska minnet i egenskap av sociala nätverk, som utgörs av de anställda som deltar 

på utbildningarna. På de lokala apoteken förekommer det även så kallade ALT-möten, vilket 

ger möjligheter för de anställda att reflektera över hur verksamheten skall bedrivas. Lärandet 

kan således utgöra double loop learning då det finns möjlighet att utvärdera normer och 

värderingar. Då Apoteksakademins utbildningar i vissa fall utgår från att de anställda i 

grupper själva får sätta upp ramar för exempelvis hur en säljare inom Apoteket AB skall vara 

och agera kan liknas vid double loop learning. Detta eftersom det finns möjlighet att förkasta 

eller bekräfta tidigare tillvägagångssätt och reflektera över normer och värderingar kring vad 

som anses vara bra prestation av en säljare. 

Det går att tydligt urskilja en process där de anställda blir medvetna om varför det är 

nödvändigt med lärande och kunskap. Processen sker när de anställda, i samband med 

Apoteksakademins utbildningar som nämndes ovan, blir indelade i grupper vilka själva får 

diskutera och sätta upp ramar hur de anställda ska vara och agera inom organisationen. Detta 

visar på förekomsten av deutero learning då de anställda vet vad som skall uppnås och sparas 

således i det organisatoriska minnet i form av det sociala nätverket, som grupperna utgör.  
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Efter det att de anställda genomgått en utbildning i Apoteksakademins regi utvärderas 

utbildningarna kring huruvida den kunskapen som tillägnats kan tillämpas i praktiken eller 

inte, vilket är ett organisatoriskt lärande i form av deutero learning. Detta sparas och görs 

tillgängligt i form av reviderade utbildningar som de anställda kan nyttja i framtiden. Dock 

bör poängteras att det inte klassas som organisatoriskt lärande per teoretisk definition, men att 

det ändå är synpunkter och kritik som förvaltas av Apoteksakademin och sedan gagnar de 

anställda inom Apoteket AB när de sedan i framtiden tar del av de reviderade utbildningarna. 

Metodiken kring Apoteksakademins utbildningar, då man utgår från de anställda erfarenheter, 

visar på en tillämpning av deutero learning i den meningen att det leder till en medvetenhet 

om varför de anställda kontinuerligt behöver lära sig och varför kunskap är viktigt. Ytterligare 

ett exempel på sådan typ av lärande är det faktum att det förekommer ett visst tvång för att de 

anställda skall lära sig, vilket tydligt kan exemplifieras vid de tester som förekommer vid 

vissa e-utbildningar. Testerna syftar till att se om den anställda är berättigad behörighet till 

vissa yrkesroller.  
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7. Egna reflektioner och diskussion 

Det här avslutande kapitlet är till för att vi skall kunna redogöra för studiens bidrag samt 

reflektera över och föra en diskussion kring sådant som ej kan härledas till undersökningens 

forskningsfrågor och syfte. 

Denna studie har bidragit med en beskrivning för läsaren om hur kunskap, i form av implicit 

och explicit kunskap, kommer till uttryck inom Apoteket AB:s näringsgren Egendrivna 

apotek. Studien har även genererat en förståelse för läsaren hur det organisatoriska lärandet 

sker utifrån begreppen single loop och double loop learning samt deutero learning. En 

förutsättning för att organisatoriskt lärande skall ske är att lärandet sparas i det organisatoriska 

minnet i syfte att gagna hela organisationen och inte enbart den enskilda individen. Således 

har läsaren även skapat en förståelse för hur det organisatoriska lärandet sparas i det 

organisatoriska minnet i egenskap av såväl elektroniska databaser som sociala nätverk inom 

Apoteket AB. Läsaren har fått en möjlighet att, med hjälp av vår egenkonstruerade 

teorimodell, kunna se hur teorierna som denna studie innefattat hänger ihop.      

Apoteket AB har levt med vetskapen om att omregleringen kommer ske under så pass lång tid 

att de har svårt att märka av markanta skillnader internt inom organisationen. Det har införts 

ett mer resultatinriktat tänk med högre ekonomiska krav i organisationen. Detta resultattänk 

kan förklara det faktum att e-utbildningarnas betydelse kommer att öka i samma takt som 

möjligheterna för de anställda att åka iväg på fysiska utbildningar kommer att minska. Detta 

är en konsekvens av omregleringen och den konkurrens som detta renderat i. Det har ju, enligt 

Katharina, blivit allt viktigare att syssla med sådant inom apoteken som man kan göra pengar 

på, och att åka på utbildningarna kanske inte nödvändigtvis förbättrar lönsamheten. Att 

kunden är så pass mycket i fokus enligt Katharina kan också förklara det faktum att de fysiska 

utbildningarna i framtiden kan komma att minska.   
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