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Arbetsmarknadssituationen för farmaceuter  

under 2016 
 
 

Arbetsmarknadsdata från Arbetsförmedlingen 
Arbetsförmedlingen (AF) ger en helhetsbild över alla arbetslösa 

farmaceuter det vill säga alla med en farmaceutisk utbildning som söker 
arbete inom sitt utbildningsområde.  

 

Från Arbetsförmedlingens statistik kan enskilda urval göras baserad på 
ålder, kön, födelseland och län. Det går också att skilja på apotekare och 

receptarier samt på heltidsarbetslösa (öppet arbetslösa) och samtliga 
arbetslösa. I gruppen samtliga arbetslösa finns förutom öppet arbetslösa, 

de som är deltidsarbetslösa eller ingår i olika åtgärder/program samt har 
arbete men söker ett annat. I denna rapport väljer vi dock att inkludera 

endast gruppen öppet arbetslösa. 
 

Platser på Arbetsförmedlingen 
De platser som redovisas i denna statistik är enligt uppgifter från 

Arbetsförmedlingen. Många av Arbetsförmedlingens annonser gäller ett 
flertal tjänster, och det är vanligt att man i en och samma annons söker 

flera yrkeskategorier det vill säga receptarier/apotekare eller farmaceut. 
Detta gör att siffrorna blir något missvisande och antalet platser är i 

realiteten förmodligen fler än vad som visas i denna statistik. En hel del 

lediga tjänster finns att söka via Arbetsförmedlingen, men tjänster även 
förmedlas på andra sätt. Vissa tjänster utlyses endast internt eller inte alls 

utan tillsätts genom ”mun-mot-mun-metoden”. Rekryteringsföretag 
används inte sällan. Helt klart förefaller nätverk spelar en mycket stor roll 

vid tillsättning av nya medarbetare.  
 

De flesta platser som rapporteras från AF, ca 6 av 10 platser, är inom 
apoteksbranschen. En annan verksamhet där det finns lediga tjänster är 

inom ”Verksamheter som utövas av huvudkontor” där ca 2 av 10 tjänster 
finns. Vad som omfattas av verksamheter som utövas av huvudkontor är: 

övervakning och ledning av andra enheter; ansvara för planering och 
beslutsfattande av strategisk och organisatorisk karaktär; operationell 

styrning och ledning av den dagliga verksamheten. En del tjänster finns 
också inom ”Specialiserad sluten somatisk hälso-och sjukvård” dit får man 

nog räkna exempelvis tjänster som klinikapotekare. 

 
Arbetslöshet bland farmaceuter under 2016 

Denna statistik är sammanställd med hjälp av data från Socialstyrelsen, 
Arbetsförmedlingen (AF) och Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa 

(AEA) samt Statistiska Centralbyrån (SCB). SCB grundar sina uppgifter på 
att samköra utbildningsregistret med sysselsättningsregistret vilket 

bygger på en kontrolluppgift från Skatteverket. Under helåret 2016 
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uppgår den genomsnittliga arbetslösheten för apotekare till i snitt ca 4,4% 

och för receptarier till ca 0,7%.  Dessa siffror har räknats ut genom 
använda uppgifter om antalet legitimerade apotekare respektive 

receptarier från Socialstyrelsens uppgifter. Det är i dagsläget svårt att 

erhålla uppgifter om det exakta antalet yrkesverksamma farmaceuter, då 
olika instanser ger olika uppgifter beroende på att alla apotekare och 

receptarier inte hämtar ut sin legitimation.  
 

Antalet apotekare som är heltidsarbetslösa har ökat relativt markant 
under åren. År 2013 var siffran ca 2,6%. Vad denna ökning beror på är 

svår att se men antalet nyanlända apotekare kan sannolikt svara för en 
del av den ökningen. Under 2016 utgjorde utomeuropeiskt födda 

apotekare i snitt 183  av totalt 213 öppet arbetslösa individer, det vill 
säga 86% vilket är en ökning med två procentenheter sedan 2015. Man 

ska dock konstatera att det absoluta antalet individer som är arbetslösa är 
få, drygt 200 apotekare och ett fyrtiotal receptarier i hela Sverige.   

 
Arbetslösheten för receptarier har varit mycket stabil och har under lång 

tid legat under 1%.  

 

 
 
Figur 1. Utveckling av farmaceuternas arbetslöshet under 2016. Källa AF 

 
Antalet platser ökar relativt mycket under första halvåret för att sedan 

falla under resten av året. I december ses en svag ökning, vilket skulle 
kunna vara början av en trend eller en tillfällig ökning. 

 
När SCB frågar arbetsgivare om deras efterfrågan anger minst 50% en 

brist på apotekare respektive nästan 80% en brist på receptarier. Detta 
bör viktas mot arbetslöshetssiffrorna ovan. 
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Farmaceuter med utomeuropeiskt ursprung 

Som nämnts ovan var arbetslöshetssiffrorna för år 2013 2,6%. Vad denna 
ökning beror på är svår att se men antalet nyanlända apotekare kan 

sannolikt svara för en del av den ökningen. Under 2016 utgjorde 

utomeuropeiskt födda apotekare i snitt 183 av totalt 213 öppet arbetslösa 
individer, det vill säga 86% vilket är en ökning med två procentenheter 

sedan 2015. Den totala arbetslösheten för apotekare är 4,4% men bryter 
man ned statistiken på apotekare med utomeuropeiskt ursprung svarar 

denna gruppering för en arbetslöshet motsvarande 3,8%. Den absoluta 
skillnaden mellan dessa grupperingar är alltså 0,6% som därmed 

representerar arbetslösheten bland apotekare födda i Norden eller Europa. 
 

Vad gäller receptarier är skillnaden mellan arbetssökande födda i länder 
utomeuropa och övriga inte så markant. Där utgjorde gruppen 

utomeuropeiskt födda receptarier 55% av hela gruppen. Detta är dock 
inte så konstigt med tanke på att receptarier endast förekommer som 

yrke i Sverige, Norge och Finland. Vad gäller gruppen utomeuropeiskt 
födda receptarier är det sannolikt personer som har motsvarande bachelor  

(kandidat) i farmaci. 

 

 
 

Figur 2. Apotekare och receptarier totalt vs utomeuropa. Källa AF 
 

Just apotekargruppen har uppmärksammats av regeringen och det så 
kallade Snabbspåret inkluderar även denna grupp samt receptarier. 

Snabbspåret syftar till att snabbare få nyanlända apotekare, och andra 
yrkesgrupper inom bristyrken, ut i arbetslivet. Under 2016 startade flera 

apoteksaktörer program för att påskynda vägen till arbete och legitimation 
och Sveriges Farmaceuter erbjuder ett särskilt medlemskap för dessa 

grupper. 
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Arbetslöshet bland farmaceuter i jämförelse  

Arbetslösheten för farmaceuter i Sverige är traditionellt sett låg, och 
yrkena är relativt konjunkturokänsliga. Även jämfört mot gruppen 

akademiker där arbetslösheten under 2016 låg på 3,6%, är arbetslöshet 

bland farmaceuter på en lägre nivå. Den totala arbetslösheten ur ett 
nationellt perspektiv, det vill säga andel arbetslösa i relation till 

arbetskraften, uppgår till drygt 6%. (Arbetslöshetsrapport AEA 2016). 
Intressant i sammanhanget är att jämföra mot den arbetslöshet som 

råder bland personer som arbetar inom hälso- och sjukvård och har minst 
två års eftergymnasial utbildning, där arbetslösheten är ca 1,6% i 

december 2016 (AEA). Därmed kan vi konstatera att arbetslösheten även 
fortsättningsvis är extremt låg bland receptarier och högre för apotekare 

om man jämför med övrig hälso- och sjukvårdspersonal. 
 

Utvecklingen under de senaste 18 månaderna 
Ur ett längre perspektiv kan konstateras att trenden vad gäller antalet 

öppet arbetslösa apotekare och receptarier förefaller relativt jämn på en 
nivå runt 250 individer. Vad gäller tillgången på tjänster/platser ses en 

ökning från sista halvåret 2015 som håller i sig till första kvartalet för att 

sedan sjunka.  
 

 
 

 

Figur 3. Utveckling av farmaceuters arbetslöshet från juli 2015 till 
december 2016. Källa AF 

 

Apotekare respektive receptarier 2016 
Som framgår av figur 4 så är arbetslösheten bland apotekare konsekvent 

högre än för receptarier och ökar något under sista halvåret. Den sjönk 
något under första halvåret 2016 för att sedan öka till ursprunglig nivå. 

Arbetslösheten för receptarier visar på en oerhört stabil trend. 
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Figur 4. Utveckling av antalet arbetslösa apotekare respektive receptarier 

under 2015. Källa AF 
 

Nationella skillnader 
Vid en närmare geografisk analys visar det sig att en viss förändring har 

skett rörande var i landet flest arbetssökande apotekare och receptarier 
finns. Den trend vi såg under 2015 där den geografiska representationen 

av arbetssökande apotekare försköts från Stockholm till Västra Götaland 
och Skåne förefaller ha hållit i under 2016. Stockholm kommer först på 

tredje plats vilket är intressant med tanke på befolkningstätheten. Vad 
gäller receptarier är arbetslösheten fortfarande högre i Västra Götaland 

men under 2016 även i Stockholm. Även Skåne ligger högt i statistiken.  
 

Åldersanalys 
Ur ett åldersperspektiv ser statistiken olika ut för apotekare och 

receptarier. I apotekargruppen är arbetslösheten högst i gruppen 25-34 år 

liksom var fallet 2015. Inte oväntat tyder detta på att nyutexaminerade 
apotekare har något svårare att hitta jobb än den grupp som har varit ute 

på arbetsmarknaden ett tag. I receptariegruppen är fördelningen av 
arbetslösa mycket mer jämn. Det är fortsatt lätt även för 

nyutexaminerade receptarier att få jobb. En skillnad mot 2015 är att 
antalet arbetssökande i gruppen 35-44 år har ökat något i jämförelse mot 

andra åldersgrupper.  
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Figur 5. Antal arbetslösa individer i olika åldersgrupper december 2016. 

Källa AF 

 
Branschtrender 

 
Apotek 

Apotekskedjorna fortsätter att nyetablera och växa mätt i antalet apotek. 
14 nyetableringar gjordes bara under det första kvartalet 2016. Antalet 

dosapotek halverades dock under fjolåret på grund av Apoteket AB:s 
konsolideringar och Apoteket AB planerar att lägga ned sin distanshandel i 

Hässleholm och Falun och flytta över den verksamheten till Tamro.  

 

Tillgången på lediga tjänster är fortsatt god inom apoteksnäringen, inte 
minst på grund av relativt omfattande pensionsavgångar. Även under 

2016 förekommer att nya apotek har tvingats avvakta start av 
verksamhet på grund av brist på farmaceuter.  

 

Man kan notera en viss utveckling av tjänsteutbudet på apoteken även 
under 2016. Enligt uppgift från branschen har fokus på ”receptaffären”  

ökat och det skulle kunna belysas genom den nyligen uppstartade 24-
timmars-chatt som Apoteket AB nyligen lanserat. Lloyds Apotek fortsätter 

sitt samarbete med läkarmottagningen Kry.se. Nu via videolänk där 
apotekens kunder får hjälp med diagnostisering och rådgivning av en 

läkare. Ett annat tecken på detta förstärkta receptfokus är  Kronans 
Apoteks rekrytering av 15 farmaceuter som arbetar med att förstärka 

kundmötet och kunderbjudandet när det gäller receptkunder. 
 

En variant av ett slags farmaceutisk tjänst står landstingets 
läkemedelskommitté och apoteken i Västernorrland för som under våren 

2016 gjorde gemensam sak under parollen ”städa läkemedelslistan”. 
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Apoteket AB har också ett gemensamt projekt med Stockholms läns 

landsting, det så kallade Statinstödet, som går ut på att 
apoteksfarmaceuter rekryterar patienter till ett särskilt 

uppföljningsprogram med syfte att öka följsamhet till behandlingen. 

Tillsammans med Lloyds Apotek samverkar man även med Bayer i ett 
projekt med syfte att rekrytera patienter till en klinisk prövning. 

 
Apotek Hjärtat har, i ett led av sitt miljö- och hållbarhetsarbete, infört en 

hållbarhetsmärkning ”Välj med hjärtat”. Man utökar också satsningen på 
så kallade minutkliniker på apoteken. 

 
En annan tydlig trend inom apoteksbranschen är den stadigt växande 

distribution som sker genom näthandel. 
 

Offentlig sektor 
I Sveriges regioner och landsting har det de senare åren hänt mycket som 

har påverkan på apotekares och receptariers arbetsmarknad.  
  

Ett yrkesområde som växer är receptarier på sjukhuskliniker. Vi har sedan 

tidigare sett exempel på iordningsställande farmaceuter på avdelning. Nu 
börjar även andra arbetsuppgifter göra sig gällande såsom delning av 

läkemedel, ansvara för läkemedelsförråd samt läkemedelsbeställningar 
och andra administrativa och logistiska uppgifter som är kopplade till 

läkemedel.  
  

Under 2016 såg vi att ansvaret för läkemedelshantering på vissa ställen 
gick över i helt landstingsdriven regi. Värmland var exempel på ett sådant 

landsting och för att möjliggöra detta behövde man anställa minst sju 
farmaceuter. Även Dalarna och Blekinge har tagit över 

läkemedelsförsörjningen i egen regi under 2016. 
  

Vi ser ett ökande antal farmaceuter som anställs inom landstingen. 
Trenden med apotekare på vårdcentraler förefaller att hålla i sig och 

apotekare knutna till vårdcentral finns nu i nio landsting: Västmanland, 

Jönköping, Uppsala, Östergötland, Örebro, Kalmar, Stockholm, Värmland 
och Södermanland. Apotekarna befinner sig inte alltid på den enskilda 

vårdcentralen utan jobbar ibland på distans. 
  

Projektet med kommunapotekare i Jönköping avslutades under 2016 och 
resultaten därifrån kommer att presenteras i forksningssammanhang. 

  
Under 2016 kommer beslut om att e-hälsomyndigheten i Stockholm ska 

flytta till Kalmar. Samtidigt rapporterar Svensk Farmaci om en 
apotekarbrist i Kalmar-området. 

 
En ny receptarieutbildning startade på Malmö högskola under hösten 

2016.  
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Life Science 

Under flera år har antalet anställda i den svenska life science-industrin 
ständigt minskat. Nedgången har dock bromsats och utsikten för 

branschens framtida tillväxt ser försiktigt optimistisk ut, vilket framför allt 
beror på ett ökat antal anställda i små och medelstora företag. Detta i 

kombination med bland annat Astrazenecas långsiktiga 
forskningssatsningar, satsningar på avancerad produktion vid till exempel 

Astrazeneca, GE Healthcare Biosciences och Octapharma samt tillväxt i 
flera affärssegment ger en försiktigt optimistisk bild om life science-

industrins tillväxt de kommande åren. De tre dominerande life science-
klustren i Sverige är fortfarande Stockholm, Uppsala och Södermanland 

(51 procent av de anställda), Västra Götaland och Halland (20 procent) 
och Skåne (16 procent). 

Under 2016 utkom Mercuri Urval med rapporten Kompetensförsörjning 
inom Life Science - En nuläges- och framtidsanalys i Sverige, där man 

beskriver vilka kompetenser som företag inom Life Science efterfrågar. 
Behoven skiljer sig åt där mindre och medelstora företag söker individer 

med flera kompetenser, gärna spetskompetens i kombination med 
multikompetens. “Rätt” personlighet betonas också hos de mindre 

företagen. De störra bolagen söker i allmänhet spetskompetens i högre 
utsträckning eftersom specialistfunktioner är vanligare där. 

Framtida kompetensbehov anger fem områden särskilt viktiga för Life 
Science företagen: produktionsteknik, försäljning och marknad, 

projektledning och erfarenhet inom klinisk prövning och Regulatory Affairs 
speciellt inom området medicinteknik. 

Detta avspeglas också i de tjänster som annonserats ut under 2016 där 

kompetens inom områden som klinisk prövning, regulatory affairs, 
pharmacovigilance, hälsoekonomi, market access och medical affairs 

efterfrågas. 

Omvärldsanalys 2016 

Apoteksmarknadsutredningen presenterar sitt delbetänkande i mars 2017. 
De slutsatser som presenteras kommer sannolikt ha bäring på de 

diskussioner som förs gällande apotekens framtida roll inom hälso- och 
sjukvård. Under 2016 fick utredningen tilläggsdirektiv som berör 

områdena extempore, dosläkemedel, receptläkemedel utanför förmån, 
licensansökningar på sjukhusapotek och prövningsläkemedel.  

 
I Norge har Apoteksföreningen tagit initiativ till en bred utvärdering av 

farmaceutiska arbetsuppgifter på apotek. Nära 40 000 interventioner 

utförda i såväl receptur som självval ingår. Tidsåtgången knuten till 
receptexpedition på apotek och hur ofta apoteken kontaktar läkarna mäts. 

Sedan mars 2016 får norska apotek betalt från staten varje gång de utför 
tjänsten inhalationsvägledning. 
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I och med Englands beslut att utträda ur EU har svenska staten initierat 
ett arbete för att åstadkomma en flytt av EMA till Sverige. Bland annat har 

man utsett tidigare ambassadör Christer Asp att leda försöken att få EMA 

till Sverige. 
 

 
För mer information, kontakta Professionsutvecklare Clary 

Holtendal Sveriges Farmaceuter 
08-507 999 06 


