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Förord 

Först vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Carina Holmberg som har gett oss stöd och 

råd under arbetets gång. Vi vill även tacka alla kloka ord från opponentgrupperna, men även 

respondenterna som tog sig tid till en intervju. 
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Sammanfattning 

Undersökningen omfattar apoteksmarknaden och dess regler samt farmaceuterna och deras 

arbetsmotivation. Syftet med undersökningen var att undersöka hur farmaceuterna upplever 

att regelverken på apoteksmarknaden påverkar deras arbetsmotivation. Farmaceuterna har 

idag en begränsad möjlighet till att göra sitt arbete på bästa sätt. Istället är farmaceuterna 

tvingade till att agera utifrån ett strikt regelverk som inte helt möjliggör en individuell 

farmaceutisk bedömning.  

Till undersökningen har ett kvalitativt synsätt blivit applicerat för att kunna uppnå 

syftet samt ge svar på undersökningens frågeställning. Det kvalitativa synsättet hjälpte till 

med att skapa en uppfattning kring arbetsmotivation hos farmaceuterna. En deduktiv ansats 

har blivit applicerat då forskarna till undersökningen har utgått från teori. Forskningsmetoden 

som har använts till undersökningarna för undersökningen var semistrukturerade intervjuer. 

Totalt genomfördes sju stycken intervjuer med farmaceuter från olika apotek samt ett 

fackförbund. 

Den teoretiska referensramen presenterar fyra teorier. Dessa är Motivation hos 

farmaceuter av Rajan och Phil, Herzbergs tvåfaktorteori, Maccobys fyra R och Self 

Determination Theory (SDT). Dessa fyra teorier är sammankopplade för att presentera den 

teoretiska referensram som anses vara mest lämplig till att kunna analysera den data som blev 

insamlad.  

undersökningens slutsats blev att farmaceuternas arbetsmotivation blir påverkad av de 

regelverk som finns på apoteksmarknaden till en viss grad. Det är kundernas kunskap om 

dessa regelverk som påverkar arbetsmotivationen mest på ett negativ t sätt.  

 

 

Nyckelord: Farmaceut, Arbetsmotivation, Apoteksmarknaden, Apotek, Generikasystemet. 
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Abstract 

This report covers the pharmacy market , its rules, as well as pharmacists and their 

motivation. The purpose of this report was to examine how pharmacists perceive that the 

regulations in the pharmacy market affects their motivation. Pharmacists now have a limited 

ability to do their job in the best way. Instead, pharmacists are forced to act according to strict 

regulations which enables individual pharmaceutical assessment. 

For this report, a qualitative approach has been applied in order to achieve the purpose 

and answer the reports issue. The qualitative approach helps to create an idea about the 

motivation of pharmacists. The use of the qualitative approach means that an deductive 

approach has been used. The research method that has been used to survey for the report was 

the semi-structured interviews. Total conducted seven interviews with pharmacists from 

different pharmacies, as well as a trade union. 

The theoretical framework presents four theories. These are Motivation of 

pharmacists by Rajan and Phil, Herzbergs Two-factor theory, Maccobys Four R and the Self-

determination theory (SDT). These four theories are linked to present the theoretical 

framework that is considered most appropriate to analyze the data that was collected. 

The report concluded that pharmacists work motivation will be affected by the 

regulations that exist in the pharmacy market to a certain degree. It is the customers 

knowledge of these regulations affecting work motivation most in a negative way. 

 

 

Keywords: Pharmacist, Work Motivation, pharmacy market, Pharmacy, Generic system. 
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1. Inledning  

 

I detta avsnitt kommer läsaren först att få en inblick i bakgrunden till ämnet som undersöks. 

Därefter följer problemformuleringen där läsaren får sätta sig djupare in i det problem 

undersökningen syftar till. Efter problemformuleringen presenteras syftet och 

frågeställningen för undersökningen.   

 

1.1 Bakgrund 

“Motivation är konsten att hjälpa människor att fokusera sina tankar och sin energi på att 

utföra sitt arbete så effektivt som möjligt - Gellerman 1995”  

Maslow (1987) menar på att motivation är något som utgår ifrån ett behov. 

Människan har alltid haft olika typer av behov som behöver uppfyllas för att dels överleva. 

När människan har ett behov uppstår även motivation för att tillfredsställa behovet. Ett 

exempel på detta kan vara när människan är i behov av pengar, då uppstår motivationen till 

att införskaffa sig ett arbete för att kunna tjäna pengar (Zetterberg 1977). Hög 

arbetsmotivation leder ofta till bra resultat i arbetet, men att hålla en konstant hög 

arbetsmotivation anses vara nästan omöjligt (Aktuell hållbarhet 2010). För att kunna hålla 

hög arbetsmotivation kan det vara till nytta att känna till vad det är som får en att må bra på 

sitt arbete. Ett problem som ofta uppstår på arbetsplatsen är att människor tenderar att arbeta 

efter rutin, istället för att arbeta lustfyllt. Många aktiviteter kan lätt bli meningslösa om det 

inte finns något riktigt syfte eller mål med det som görs. Med ett betydelsefullt mål tenderar 

människor ofta att bli motiverade till att uppnå målet (Aktuell hållbarhet 2010).  

Att må bra på arbetet är viktigt. Det är dock inte alltid så att människor känner 

arbetsmotivation på sina arbeten av olika anledningar. Vad är det som kan vara orsaken till 

det? Det här är frågan som väckte intresset hos författarna till denna undersökning, vad 

arbetsmotivationen blir påverkad av och vad är det får faktorer som är viktiga att få uppfyllt 

på arbetsplatsen. Det finns många olika typer av marknader där företag konkurrerar mot 
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varandra. En av dessa nyare marknader är apoteksmarknaden, som efter omregleringen fick 

allt fler aktörer att starta nya företag, vilket i sin tur skapade konkurrens 

(Apoteksmarknadsutredningen 2008).  

Apoteksmarknaden som under omregleringen utsattes för en stor förändring, blev en 

väldigt intressant marknad att undersöka. Förändringen ledde till att personalen på apoteken 

fick börja arbeta efter nya rutiner och regler (Sveriges Apoteksförening 2016). Nytt arbetssätt 

och nya regler anses vara något som kan påverka medarbetarnas arbetsmotivation och är 

därför viktigt att se över. Detta gjorde Sveriges Farmaceuter, i samarbete med Unionen, 

genom en utbildning på Apoteket AB inom arbetsmiljö för att se hur motivationen kunde 

påverkas. Utbildningen gav bra resultat och är nu under konstruktion för att kunna 

genomföras på andra apotek i framtiden (Sveriges Farmaceuter, 2016).  

Personalen ute på apoteken består av apotekstekniker och farmaceuter. Farmaceuter är 

ett samlingsnamn för apotekare och receptarier, farmaceuter utgör samhällets 

läkemedelsexperter och finns där läkemedlen finns, bland annat ute på våra apotek (Sveriges 

Farmaceuter. 2013). Farmaceuter spelar en viktig roll bredvid läkare och sjuksköterskor för 

att främja hälsa och upprätthålla säkerhet för patienterna. Motivation är viktigt för att hålla 

farmaceuterna nöjda och förbättra sina resultat, vilket då leder till ökad tillfredsställelse, 

säkerhet och kvalitet på tjänsterna ute på apotek och sjukhus. Ett antal faktorer är inblandade 

i yrket som farmaceut som försämrar farmaceuternas motivation, som i sin tur kommer att 

försämra arbetstillfredsställelsen. Otillräcklig personal och hög arbetsbelastning är några 

exempel på dessa faktorer (Rajan & Phil. 2015). 

Att vara omgiven av människor som sprider energi och inspirerar varandra samt att 

kunna lägga upp arbetet efter egna önskemål, kan hjälpa till att hålla arbetsmotivationen hög. 

Människor som är omotiverade under en längre period kan hitta lösningen genom att söka sig 

till en ny arbetsplats för att hitta arbetsmotivationen igen (Aktuell hållbarhet 2010). Sveriges 

Apoteksförening skriver om att apotekens farmaceuter idag har en begränsad möjlighet till att 

göra sitt arbete på bästa sätt. Istället är farmaceuterna tvingade till att agera utifrån ett strikt 

regelverk som inte helt möjliggör en individuell farmaceutisk bedömning (Sveriges 

Apoteksförening 2015). 

Ett av de strikta regelverken är generikasystemet. I över 14 år har staten och 

landstingen arbetat för att ersätta dyra originalläkemedlen med billigare kopior när den 

ursprungliga patenten gått ut. Dessa billigare kopior presenteras på en så kallad generikalista. 
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Generikalistan ser över de läkemedlen som är billigast under perioden en gång i månaden av 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), i syfte att spara pengar. Många kunder har 

flera olika läkemedel, vilket kan skapa förvirring för kunderna om läkemedel byter utseende, 

förpackning och namn varje månad (Kjellberg 2012). Systemet för utbyte av generika 

skärptes i samband med omregleringen av apoteksmarknaden 2009. Det var även då som det 

beslutades att apoteken skulle lämna ut det som TLV har fastställt är den billigaste kopian 

under en bestämd period, oavsett vad patienten har fått utskrivet (Kjellberg 2012).  

“Syftet med generiskt utbyte av läkemedel är att samhället ska få ut så mycket hälsa 

som möjligt för de skattepengar som går till att subventionera läkemedel. - Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket. 2013” 

När apoteksmarknaden omreglerades beslöt regeringen att inte ställa några krav på 

apoteken när det gäller lagerhållning. Apoteken var dock skyldiga att få fram alla 

receptbelagda läkemedlen inom 24 timmar från att det efterfrågades (Lagerström 2012), 

vilket ger plats åt ytterligare ett strikt regelverk. Den så kallade 24-timmarsregeln finns för att 

kunna säkerhetsställa tillgängligheten för läkemedel i hela landet (Ehrenberg 2012).  

1.2 Problemformulering 

Ett flertal undersökningar har blivit utförda av forskare när det kommer till ämnet 

arbetsmotivation. Frederick Herzberg är en av de och som blev en av de mest framstående 

personer som har studerat arbetsmotivation. Herzberg var intresserad av att hitta orsaker som 

kunde resultera i motivation i syftet att utföra ett effektivt arbete. Han utförde flertal 

undersökningar där resultatet byggde på arbetares attityder till sina arbeten. Det som 

framkom i en av undersökningarna om när arbetare var som lyckligast i sina arbeten var ofta 

kopplade till de arbetsuppgifter de hade. Detta leder till att medarbetarna upplevde framgång 

och personlig utveckling när de var som mest motiverade på sitt arbete. (Herzberg, Mausner 

& Snyderman 1993). 

Farmaceuternas arbetsmotivation kan ha påverkats av att villkoren för farmaceuter ute 

på apoteken har försämrats, vilket har resulterat i flera negativa konsekvenser, bland annat att 

patientsäkerheten har satts på spel. Som kund kanske det inte uppmärksammas på att en 

receptexpedition innehåller många moment. Ett av momenten är att säkerhetsställa att 
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medicinen är till rätt person och att behandlingen är rimlig utifrån vilken åkomma patienten 

lider av (Sveriges Farmaceuter 2016). 

Mer än åtta av tio läkare informerar inte alltid kunderna om att deras läkemedel kan 

komma att bytas ut. Att så många läkare inte informerar kunderna om att deras läkemedel kan 

komma att bytas ut skapar problem då kunderna inte har lika stort förtroende för 

farmaceuterna som för sin läkare (Wallström, Andersson Lewin & Kurti 2012). 

Generikasystemet har försvårat arbetet för farmaceuterna då mycket tid går åt till att förklara 

för kunderna hur systemet fungerar (Kjellberg  2012). Informationsinsatsen angående 

generikasystemet anses därför ha varit bristande. Kunden behöver mer och bättre information 

om vad det generiska utbytet innebär och vilka skäl som ligger bakom införandet av 

generikasystemet för att minska att risken för missförstånd uppstår (Wallström, Andersson, 

Lewin, Kurti 2012). 

”Tid som de istället vill och borde använda till att tala med patienten om bättre 

läkemedelsanvändning och patientens möjligheter att själv bidra till att förbättra sin hälsa. 

Det kan också innebära ett etiskt dilemma för farmaceuten då man har en kund med tydliga 

problem kring sin läkemedelsanvändning och man redan på förhand förstår att ett byte 

kommer att innebära stora problem. - Ehrenberg 2012” 

Utredningar av apoteksmarknaden har lyft fram osäkerheter som har uppstått efter 

omregleringen av apoteksmarknaden där regelverk som generiskt utbyte samt 

tillhandahållandet av läkemedel på apotek inom 24 timmar diskuteras och kritiseras 

(Wallström, Andersson, Lewin, Kurti 2012). Utöver regelverk, som dessa två, är kraven på 

bra service och rådgivning för kunden,  höga ute på apoteken (Gyllenstrand, 2010). Sveriges 

apoteksförening säger att farmaceuter har idag en begränsad möjlighet till att göra sitt arbete 

på bästa sätt. Istället är farmaceuterna tvingade till att agera utifrån ett regelverk som inte helt 

möjliggör en individuell farmaceutisk bedömning. (Sveriges Apoteksförening 2015). Detta 

betyder att farmaceuterna kan ha svårt att uppnå hög arbetsmotivation på arbetsplatsen. Detta 

kan i sin tur påverka arbetsprestationen negativt vilket kan leda till konsekvenser hos 

arbetsgivaren. 



 

10 

1.3 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att undersöka hur farmaceuter upplever at regelverken på 

apoteksmarknaden påverkar deras arbetsmotivation. 

1.4 Frågeställning 

- Hur upplever farmaceuterna att regelverken på apoteksmarknaden påverkar deras 

arbetsmotivation? 
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2. Metod 

Inledningsvis för detta avsnitt presenteras och beskrivs forskningsstrategierna som avser 

denna undersökning. Därefter presenteras forskningsmetoden, urvalet, inför intervjuerna och 

undersökningens kvalitetsmått.  

 

2.1 Forskningsstrategi  

Forskningsstrategierna innefattar de mål och designprinciper som formar helheten av 

undersökningen (Denscombe 2013). Till denna undersökning har ett kvalitativt synsätt blivit 

applicerad för att kunna uppnå syftet samt ge svar på undersökningens frågeställning. Det 

kvalitativa synsättet hjälper till med att skapa en uppfattning kring arbetsmotivation hos 

farmaceuterna eftersom den empiri som har blivit insamlad är farmaceuternas egna 

upplevelser. Teori har blivit framtagen från undersökningens problemformulering. Teorin har 

alltså blivit framtagen före insamling av data. Teorin har sedan använts till att analysera den 

insamlade empirin. Detta kallas för en deduktiv ansats. Deduktion kallas för “bevisandets 

väg”. Med detta menas att man provar teorin på empirin (Alvesson & Sköldberg 2008). Även 

Bryman och Bell (2013) förklarar deduktiv ansats som något som representerar uppfattningen 

om hur förhållandet mellan teori och praktik ser ut. I en deduktiv ansats utgår forskaren ifrån 

befintlig teori, tar fram hypoteser och samlar in data (Bryman & Bell 2013). Empirin, som 

omfattar respondenternas svar, kommer att användas till att få en klarare bild av hur 

arbetsmotivationen upplevs och om regelverken påverkar farmaceuternas arbetsmotivation. 

Empirin kommer sedan med hjälp av den teoretiska referensramen leda till undersökningens 

slutsatser. 

2.2 Forskningsmetod 

Forskningsmetoder är de verktyg som används för att samla in empirisk data (Denscombe 

2013). Forskningsmetoden som har använts till undersökningarna för undersökningen var 

semistrukturerade intervjuer. Här har intervjuaren en färdig lista med intervjufrågor som ska 

besvaras. Denna typ av forskningsmetod valdes till undersökningarna i syfte att kunna skapa 
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förståelse för hur farmaceuterna upplever sin arbetsmotivation och om den blir påverkad av 

de regelverk som finns på apoteksmarknaden. Semistrukturerade intervjuer är oftast inställda 

på att vara flexibla när det gäller frågornas ordningsföljd (Denscombe 2013). Detta betyder 

att intervjupersonen har utrymme till att kunna utveckla sina idéer och tala mer utförligt om 

ämnet. Svaren blir då mer öppna vilket kan underlätta förståelsen, i detta fall, hur 

farmaceuterna upplever sin arbetsmotivation och regler som påverkar den.  

2.3 Urval 

Undersökningen omfattar apoteksmarknaden. Farmaceuterna som undersöktes för 

undersökningen arbetar främst ute på apotek inom Stockholmsområdet, men även en från 

Sveriges farmaceuter har intervjuats, dock har farmaceuten arbetat ute på apotek tidigare. Det 

här leder till att valet av undersökningsobjekt är icke-slumpmässiga. Ett bekvämlighetsurval 

tillämpades, vilket brukar vara en följd av att olika begränsningar ställts upp och bygger 

därför på forskarens bekvämlighet (Denscombe 2013). Med detta menas att de respondenter 

som intervjuades var de som var tillgängliga inne på apoteken och hade tid för en intervju. 

Respondenterna bestod endast av farmaceuter. Denna undersökning hade även en 

tidsbegränsning, vilket ledde till att bekvämlighetsurvalet var mest lämplig för 

undersökningens urval. Bekvämlighetsurval tillämpades också på grund av den lätta 

tillgängligheten till apoteken i Stockholm om kompletteringar av respondenternas svar skulle 

behövas. 

Frågan om ytterligare respondenter framfördes och farmaceuterna  hänvisade till 

större apotek där fler respondenter, som ansågs vara relevanta för undersökningen, kunde 

intervjuas. Denna typ av urval kallas för snöbollsurval, där en person hänvisar till nästa 

person. På det här sättet växer urvalet som en snöboll och antalet respondenter blir fler 

(Denscombe 2013).  

Det genomfördes fem stycken intervjuer på de olika apotekskedjorna inom 

Stockholmsområdet där endast apotekens farmaceuter intervjuades. Det genomfördes även en 

telefonintervju med en farmaceut. Besök på apoteket var inte möjligt på grund av bristfällig 

personal, men farmaceuten var tillgänglig för en intervju vid det tillfället och därför 

genomfördes den via en telefon. Fackförbundet Sveriges farmaceuter kontaktades och en 

intervju genomfördes med en farmaceut som arbetar ute på apotek under somrarna. Valet av 

att endast intervjua farmaceuter bestämdes eftersom det är farmaceuterna som arbetar både 
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med receptbelagda läkemedel samt med försäljningen inom egenvård. Apoteksteknikerna får 

inte arbeta med receptbelagda läkemedel och var därför inte intressanta för denna 

undersöknings urval. Totalt är sju intervjuer utförda med farmaceuter som arbetar ute på 

apoteken. 

2.4 Presentation av intervjuobjekt 

Benämning Intervjutid Var intervjun tog plats 

Apotek Hötorget ca 10 minuter Ute i butik 

Apotek Mall of scandinavia ca 25 minuter Lunchrum 

Apotek Mästersamuelsgatan ca 15 minuter Ute i butik 

Apotek Gärdet ca 20 minuter Över telefon 

Apotek Drottninggatan ca 10 minuter Ute i butik 

Apotek Kungsgatan ca 25 minuter Lunchrum 

Sveriges farmaceuter ca 40 minuter Konferensrum 

 

2.5 Inför intervjuerna 

Det hela började med att skapa intervjufrågorna, som var utformade efter denna 

undersökningens teorier. Teorierna bidrog till uppbyggnaden av intervjufrågorna för att dessa 

skulle kunna bidra med svar som kunde analyseras senare med hjälp av teorierna. Maccobys 

(2015) fyra R teorin hjälpte till med uppbyggnaden av frågor kring arbetsrelationer till 

exempel en chef eller en medarbetare, om det fanns någon typ av belöningssystem inom 

apoteksmarknaden och vad var farmaceutens anledning till sitt arbete och vad den hade för 
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betydelse. Herzbergs (1974) tvåfaktorteori användes till att fa reda på vad farmaceuterna 

anser är motiverande och vad som måste finnas på ett arbete för att inte känna missnöje. SDT 

användes i sin tur till att få reda på farmaceuternas inre och yttre motivation. Vad det finns 

för typ av drivmedel hos farmaceuterna och vilka typ av yttre faktorer finns eller borde finnas 

för att känna arbetsmotivation.   

Frågorna skulle vara enkla för respondenterna att förstå, samt att de skulle öppna upp 

för en konversation med farmaceuten. Inom Stockholmsområdet finns det många apotek från 

de olika apotekskedjorna, dock är de flesta små apotek, vilket också betyder att det är få 

personer som arbetar på apoteket. De större apoteken där det är fler än två som arbetar, har 

ofta högt kundtryck istället. Författarna till undersökningen fick svårt med att planera in 

intervjuer med farmaceuterna då de helt enkelt inte hade tid för en intervju. 

Intervjuförfrågningar via mail skickades ut till de apotek som hade mailadress, utan något 

resultat. Även telefonsamtal utfördes i hopp om att få “boka in tid” med en farmaceut för att 

kunna utföra en ordentlig intervju. 20 samtal utfördes där endast ett av samtalen ledde till en 

oväntad telefonintervju. Efter mail och telefonsamtal verkade besök på apotek vara det enda 

alternativet. Författarna till undersökningen hoppades därför på att farmaceuterna skulle ha 

lite tid för en intervju trots det höga kundtrycket och dålig bemanning.  

Totalt utfördes sju intervjuer med legitimerade farmaceuter. Fem av intervjuerna 

gjordes ute på apoteken eller i lunchrummet, dessa intervjuer var spontana och oplanerade. 

En telefonintervju gjordes även med en farmaceut på Apotek Gärdet, vilket också blev 

spontant och oplanerat.  Den sista intervjun gjordes på plats hos Sveriges Farmaceuter på 

Vasagatan i stan, denna intervju var mer strukturerad och planerad. Dessa intervjuer kommer 

att bli presenterade i kapitlet 4. Insamling av data där författarna till undersökningen förklarar 

med egna ord hur intervjuerna gick till.  

2.6 Kvalitetsmått 

Verifiering av kvalitativ forskning är viktigt. Utan denna verifiering kommer forskningen 

sakna trovärdighet, vilket sägs vara avgörande för all forskning. Forskningens trovärdighet 

kan inte tas för givet och den måste visas som en fast del av forskningsprocessen. För att 

forskningen ska vara trovärdig måste den på ett eller annat sätt visa att forskningen grundar 

sig på metoder och tillvägagångssätt som anses vara godkända för forskningen. För att kunna 

bedöma forskningskvaliteten, undersökningens äkthet, finns det fyra stycken grundval. Dessa 
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är: trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet (Denscombe 2013). För denna 

undersökning har en kvalitativ ansats applicerats. Det anses vara viktigt att verifiera kvalitativ 

data för att läsaren ska kunna lita på att undersökningen är trovärdig. Teorierna har varit en 

viktig del för denna undersökning. De har bidragit med uppbyggnaden av intervjufrågor, 

bakgrund, problemformuleringen med mera. De har även bidragit med undersökningens 

trovärdighet och pålitlighet.   

Trovärdighet står för den insamlade datans, empiri, “rimliga sannolikhet” samt 

träffsäkerhet. För att försöka nå träffsäkerhet samt övertyga läsaren om att empirin i 

undersökningen är så exakta som möjligt så finns det vissa åtgärder som kan hjälpa till med 

övertygelsen. Dessa åtgärder erbjuder en försäkran om att undersökningens kvalitativa data 

har producerats och kontrollerats på ett korrekt sätt (Denscombe 2013). Trovärdigheten anses 

vara relativt hög i detta fall. Respondenterna till intervjuerna var farmaceuter på apoteken där 

alla är en del av regelverken som finns och hade därmed kunskap om systemen samt om 

deras funktioner i praktiken. Farmaceuterna arbetar både med receptbelagda läkemedel samt 

inom försäljningen för egenvård där regelverken kan påverka farmaceuternas 

arbetsmotivation. Inför insamlingen av empiri hade teorier framtagits i syfte att kunna bygga 

upp en bild av hur arbetsmotivation ska upplevas av medarbetare. Herzbergs (1974) teori låg 

som grund för undersökningen. Den gav författarna till undersökningen en grund av faktorer 

som påverkar arbetsmotivationen och på vilket sätt den blir påverkad. Därmed kunde 

trovärdigheten säkras för att uppbyggnaden av frågeställningar hade teoretisk bakgrund.  

Tillförlitlighet hänvisar till huruvida ett forskningsinstrument är neutralt till sin verkan 

och om det skulle vara konsekvent ifall det användes vid en rad olika tillfällen (Denscombe 

2013). Detta uttryck kommer ofta med frågan: ”Skulle forskningsinstrumentet ge samma 

resultat vid andra tillfällen?” (Denscombe 2013). För denna undersökning är tillförlitligheten 

beroende av tid. Om undersökningarna kommer att utföras tätt efter, kan tillförlitligheten vara 

hög. Dock om en längre period passerar innan apoteksmarknaden undersöks så kommer 

troligen tillförlitligheten att vara låg på grund av att apoteksmarknaden förändras med tiden. 

Eftersom arbetsmotivation anses vara beroende av olika faktorer och blir påverkad av dessa 

(Maccoby 2010) så kan den variera mycket beroende på hur organisationen förändras. Därför 

anses tillförlitligheten vara låg. 

Överförbarhet står för en föreställningsprocess där läsaren använder informationen 

om det särskilda fallet för att bedöma i vilken mån denna information går att tillämpa på 
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andra jämförbara fall (Denscombe 2013). Överförbarheten anses vara låg då arbetsmotivation 

är ett ämne som är personligt och kan därför upplevas på olika sätt. Återskapandet av den 

sociala miljö som farmaceuterna befinner sig i anses vara svår att utföra vilket påverkar 

överförbarheten negativt. Farceuterna arbetar under ett strikt regelverk (Sveriges 

Apoteksförening 2015) som inte likna andra typer av organisationer eller marknader. Detta 

påverkar överförbarheten negativt eftersom undersökningen kan inte appliceras på en 

marknad som inte behandlar läkemedlen.   

Pålitlighet handlar huvudsakligen om att ha ett granskande synsätt på undersökningar, 

med detta menas att forskaren redogör klart alla steg inom forskningsprocessen (Bryman & 

Bell 2013). Pålitligheten anses vara hög. Forskarna presenterar undersökningens 

intervjurespondenter, tillvägagångssättet, problemformuleringen, genomförandet av 

intervjuer med mera, alltså presenterar forskningsprocessen för läsaren. Forskarna har arbetat 

med undersökningens slutsatser från en objektiv synvinkel för att slutsatserna inte skall bli 

påverkade av personliga åsikter. Arbetsmotivation är en faktor som upplevs olika av 

individer. Därmed anser forskarna till undersökningen att objektivitet är viktigt. Pålitligheten 

anses vara en viktig del för undersökningen för att läsaren ska kunna känna tillit för 

författarna av undersökningen.  

Undersökningens teorier agerar som grundpelare och de finns för att läsaren ska 

kunna förstå sig på vad undersökningen undersöker och varför. I nästa del följer teorikapitlet 

där teorierna som genomsyrar undersökningen presenteras. Teorierna finns som grund i 

undersökningens bakgrund, problemformulering, syfte, frågeställning samt metod. Senare 

används teorierna till att analysera den insamlade empirin för att senare kunna dra 

undersökningens slutsatser. Som ett exempel så har Herzbergs (1974) tvåfaktorteori samt 

Rajan och Phils (2015) vetenskapliga artikel hjälp till att skapa undersökningens bakgrund 

samt problemformulering. Arbetsmotivation är ett intressant ämne som Herzberg (1974) 

forskade om och som satte grunden för undersökningens grundämne. Rajan och Phils (2015) 

vetenskapliga artikel har hjälpt till att få en inblick i farmaceuterna och betydelsen av 

arbetsmotivation för dem.  
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3. Teoretisk referensram 

 

I detta avsnitt presenteras de utvalda teorierna som är Motivation hos farmaceuter av Rajan 

och Phil, Herzbergs tvåfaktorteori, Maccobys fyra R och Self Determination Theory (SDT) i 

en löpande text. Dessa fyra teorier är sammankopplade för att presentera den teoretiska 

referensram som har skapats för att läsaren ska lättare kunna förstå betydelsen av den för 

undersökningen samt för att kunna bekräfta undersökningens äkthet.  

 

Motivation och arbetstillfredsställelse har direkt inverkan på arbetsprestationen, arbetsmoral 

och engagemanget hos de anställda. Motiverade och nöjda medarbetare kommer att utnyttja  

sina kunskaper på optimal nivå för att kunna uppnå så bra resultat som möjligt. Motiverade 

medarbetare visar hög prestation i arbetet och utnyttjar sina förmågor till fullo. Brist eller 

avsaknad motivation och missnöje kommer att leda till flera negativa effekter bland de 

anställda. Dessa kommer även att påverka arbetstillfredsställelse som i sin tur kommer att 

leda till negativa effekter såsom frånvaro, mindre delaktighet och engagemang i arbetet, 

dåligt utnyttjande av medarbetarnas kunskaper och ofullständigt arbete. Dessutom kommer 

otillräcklig motivation och missnöje öka personalomsättningen vilket påverkar kunderna. 

Därför är det viktigt för alla hälso- och sjukvårdsrelaterade organisationer att hålla en hög 

motivation och trivsel för att ge god service för kunder och patienter (Rajan & Phil. 2015). 

Ett exempel på hälso- och sjukvårdsrelaterade organisationer är apotek. Apotek måste hålla 

bra kvalitet på den service de ger till kunderna eftersom läkemedel är varor som kan vara 

livsviktiga för deras kunder. Att ha motiverade medarbetare på apotek betyder att 

medarbetarna ger kunderna service av hög kvalitet (Apotek AB 2016).  

Både motivation och arbetsglädje är mycket viktigt för alla typer av anställda för att 

uppnå hög produktivitet och att upprätthålla god arbetsmoral och engagemang, delaktighet 

bland de anställda som ytterligare kommer att förbättra kvaliteten på vården (Rajan & Phil. 

2015). 
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En viktig teoretisk grund för motivationsteorier är Herzbergs tvåfaktorteori. Teorin 

skapades år 1959 genom en undersökning där hundratals intervjuer utfördes på ingenjörer och 

revisorer. Teorin bygger på att det finns två olika grupper av arbetsfaktorer som påverkar om 

individen känner sig tillfredsställd eller missnöjd på sitt arbete. Dessa två faktorer kallas för 

motivationsfaktorer och hygienfaktorer (Alvesson & Sveningson 2008). Herzberg (1974) 

döpte faktorer som påverkar tillfredsställelse till motivationsfaktorer, och om 

motivationsfaktorerna upplevs på arbetsplatsen så åstadkommer de arbetsmotivation. 

Hygienfaktorerna är faktorer som påverkar missnöje hos individer. Enligt Herzberg (1974) 

finns hygienfaktorerna till för att förebygga missnöje på arbetsplatsen. 

Herzberg (1974) förklarar att de faktorer som kan göra att individerna känner sig 

missnöjda beror inte på hur väl de presterar på arbetet utan hur väl dessa individer blir 

behandlade. Faktorer som kan kopplas till missnöje på arbetet kan vara till exempel företagets 

policy, chefer, arbetsförhållanden, status, säkerhet och lön. Faktorerna är en del av 

hygienfaktorerna som kan skapa missnöje om dessa faktorer inte uppfylls eller om de brister. 

Dock kan inte hygienfaktorerna bidra med motivation utan om dessa faktorer inte uppfylls 

kommer detta endast bidra med missnöje på arbetet. Hygienfaktorerna är självklara att ha 

tillgång till och bidrar därför inte med någon motivation, utan förväntas att bli uppfyllda 

(Alvesson & Sveningson 2008). I jämförelse finns det faktorer som gör att individerna känner 

sig tillfredsställda på arbetet. Faktorerna kopplas till individens prestation och är: intressant 

arbete, ökat ansvarsområde och utvecklingsmöjligheter (Herzberg 1974). Vid uppfyllelse av 

dessa motivationsfaktorer, kan de bidra med motivation på arbetet. Motivationsfaktorerna kan 

gå från tillfredsställelse med sitt arbete till hög uppskattning av sitt arbete (Alvesson & 

Sveningson 2008). Hygien- och motivationsfaktorerna undersöktes för att se effekten på 

företagens omsättning samt attityden mot företaget. Attityder påverkar hur arbetet är utförd. 

Forskarna fann att positiva attityder påverkar mer än negativa. När det gäller företagets 

omsättning såg man att negativ inställning resulterade i en viss grad av fysisk eller psykisk 

tillbakadragande från arbetet. Det visade även att företag kan förvänta sig att graden av 

lojalitet varierar med graden av arbetstillfredsställelse (Herzberg 1974).  

Herzberg (1974) var en av de första forskarna som undersökte individernas 

motivation och vad den hade för betydelse inom organisationer och hur den påverkade 

arbetet. Herzbergs (1974) studier inom motivation blev en viktig grund inom framtida 

undersökningar och studier om arbetsmotivation. Herzbergs (1974) studier började väcka 

intresse hos andra forskare som till exempel Michael Maccoby. Maccoby (2010) är en 
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forskare inom psykologi och antropologi. Maccoby (2010) har forskat mycket kring 

motivation eftersom han ansåg att de motivationsteorier som finns är missledande. Maccobys 

(2010) forskning kring motivation ledde fram till teorin som innehåller fyra faktorer som är 

till för att motivera de anställda på arbetsplatsen. En teori som hjälper chefer och ledare till 

att engagera sina anställda. De fyra faktorerna kallas ansvarsområde (responsibilities), 

relationer (relationships), belöningar (rewards) och anledningar (reasons) (Maccoby 2010). 

Ansvarsområde handlar om att individer ska känna meningsfullhet med sitt arbete där 

deras förmågor kommer till användning och har de värderingar som överensstämmer med 

individens. Förmågan att kunna påverka ska vara tillåtet och uppmuntras till att utföra på sitt 

arbete. Utvecklingsmöjligheter inom organisationen samt förmågan att kunna påverka 

organisationen individen befinner sig i anses höja motivationen. Arbetet blir meningsfullt när 

den överensstämmer med individens värderingar. Om detta inte sker eller att individen inte 

har möjlighet till utveckling tappar individen motivation till att utföra sitt arbete på bästa 

möjliga sätt (Maccoby 2010). 

Relationer handlar om relationer de anställda har till sina chefer, medarbetare samt 

kunder. Motivationen kan påverkas hos de anställda beroende på hur denna relation ser ut. 

Om relationen är dålig kan motivationen minska hos den anställde och vice versa. Det anses 

dock att den viktigaste relationen är mellan individen och chefen. Det är viktigt för individen 

att chefen lyssnar till individens idéer, bryr sig och tränar individen till att fortsätta med 

idéskapandet (Maccoby 2010). 

Belöningar handlar om vilka belöningar de anställda ska få i utbyte för ett bra arbete 

för att hålla motivationen hög hos de anställda. Belöningar är en viktig faktor som påverkar 

motivationen. Belöning kan delas i två kategorier, inre belöning och yttre belöning. Inre 

belöning består av till exempel uppskattning och beröm. Den inre belöningen kan den 

anställde kontrollera och är en viktig del av de arbetsuppgifter den anställde har. Yttre 

belöning består av till exempel lön. Den yttre belöningen kan den anställde inte kontrollera 

och den är inte kopplad till de arbetsuppgifter den anställde har. Det är olika hos individer 

vilket föredras, till exempel för vissa är lön viktigare än beröm. Trots att de finansiella 

kompensationerna uppskattas, betyder detta dock inte att den anställde blir garanterad mer 

motiverad. Erkännande och uppskattning, för ett väl utfört arbete, motiverar de anställda i 

högre grad (Maccoby 2010). 
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Anledningar handlar om den egentliga anledningen varför människor arbetar. Detta 

kan ses som en av den mest betydelsefulla faktorn till motivation. Att ha en anledning till att 

utföra sitt arbete bidrar till att de anställda känner sig stolta över arbetet om detta kan hjälpa 

andra människor och bidra med positiv energi. Arbetet behöver inte vara varierande utan det 

som är viktigt är att den anställde känner att de kan påverka andra människor eller samhället 

(Maccoby 2010). 

Trots att Maccoby kände att de tidigare forskningarna inom arbetsmotivation är 

missvisande, kan Herzbergs (1974) tvåfaktorteori kopplas med Maccobys (2010) teori kring 

de fyra faktorerna. Dessa två teorier behandlar samma faktorer men i olika dimensioner. 

Herzberg delade upp dessa i två grupper medans Maccoby delade faktorerna i fyra stycken, 

mer specifika grupper. Maccobys (2010) Ansvarsområde samt Anledningar hamnar i samma 

kategori som Herzbergs (1974) Motivationsfaktorer. Dessa behandlar faktorer som den 

anställde kan personligen påverka för att få bättre resultat på arbetet och som skapar mer 

motivation som även kan spridas till andra medarbetare. De två andra kategorierna Relationer 

samt Belöning hamnar med Herzbergs Hygienfaktorer. Relationer samt belöning ansåg 

Herzberg (1974) vara något som kan skapa missnöje hos individen om dessa inte uppfylls. 

Faktorerna i både Maccobys (2010) samt Herzbergs (1974) kategorier avser mer självklara 

faktorer som behöver bli uppfyllda för att medarbetaren ska kunna känna delaktighet inom 

organisationen men även också för att kunna nå till de faktorerna som skapar mer 

arbetsmotivation.  

Precis som Maccoby så finns det andra teorier som behandlar olika faktorer inom 

arbetsmotivation. En annan teori som väckte författarnas intresse heter Self Determination 

Theory, SDT. Denna teori behandlar yttre (Extrinsic) och inre (Instrinsic) motivation. Dessa 

två är olika faktorer som förklarar vad som motiverar individer till att utföra sitt arbete. 

Instrinsic motivation grundar sig i de interna faktorerna som är en typ av drivmedel 

hos individen. Detta kan förekomma i form av ansvar, delaktighet (grupper), möjlighet till att 

kunna påverka, utmaningar och möjlighet till förbättringar (Grill 2005). Inre motivation 

definieras som aktiviteter för sitt inre jag. Fenomenet inre motivation blev först bekräftat 

inom experimentella studier av djurs beteende, där det upptäcktes att många organismer 

bedriver undersökande, lekfullhet och nyfikenhet även utan förstärkning eller belöning 

(White, 1959). Dessa spontana beteenden görs inte av tvång utan snarare på grund av de 

positiva erfarenheterna i samband med utövandet. Den inre motivationen är inte den enda 
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formen av motivation, men den är minst lika viktig. Sedan från födseln är människor aktiva, 

nyfikna och lekfulla varelser. Människor visar beredskap på att lära sig och utforska utan att 

yttre stimulans kräver det. Denna naturligt motiverande tendens är en kritisk faktor i det 

kognitiva, sociala och den fysiska utvecklingen eftersom det är genom att agera på ens 

intressen som gör att vi växer i kunskap och färdigheter. Den inre motivationen existerar, inte 

bara inom en själv, utan också mellan individer och aktiviteter. Människor känner motivation 

mer för vissa verksamheter än för andra. Detta betyder också att alla blir inte motiverade av 

en viss uppgift. Eftersom inre motivation finns i kopplingen mellan en person och en uppgift, 

har vissa författare definierat inre motivation avseende hur intressant uppgiften är. Andra 

författare har definierat inre motivation avseende hur mycket tillfredsställelse personen får av 

uppgiften (Ryan & Deci, 2000). 

Extrinsic är externa faktorer som grundar sig i motivation från till exempel ledarskap, 

som är en typ av extern faktor. Detta kan vara när individen mottar belöningar från sin chef 

eller ledare och blir därmed motiverad, till exempel bonus eller beröm (Gill 2005). Även om 

inre motivation är en viktig typ av motivation, är de flesta aktiviteter som människor gör, 

egentligen inte motiverande i sig. Den yttre motivationen är en konstruktion som avser när en 

aktivitet är klar för att uppnå några resultat. Yttre motivation bildar alltså motsats med den 

inre motivationen, som hänvisar till att göra en aktivitet helt enkelt för att njuta av själva 

aktiviteten, snarare än dess instrumentellt värde. SDT föreslår att yttre motivation kan variera 

kraftigt i vilken grad den är självständig. Till exempel kan en student göra sina läxor bara för 

att studenten fruktar påföljder från sina föräldrar. Detta är en typ av yttre motivation som 

påverkar studenten och som gör att arbetet blir gjord för att uppnå resultatet och för att 

undvika påföljder (Ryan & Deci, 2000).  

 Dessa tre teorier, Herzbergs tvåfaktorteori, Maccobys 4 R samt Inre och Yttre 

motivation behandlar arbetsmotivation från grund faktorerna till faktorer som kan få 

medarbetare bli mer motiverade inom företaget. Det som blir är att alla dessa teorier har en 

typ av koppling till varandra, oavsett teorins ålder. Herzbergs (1974) tvåfaktorteori behandlar 

faktorer som måste finnas för att människan ska kunna arbeta och för att människan ska 

kunna bli mer motiverad för att kunna uppnå högre mål med sitt arbete. Maccoby var en av 

de som kritiserade Herzbergs teori och tyckte att den var föråldrad. Han hade fyra olika 

kategorier för motivationsfaktorerna (de fyra R:n) som trots allt handlade om ungefär samma 

typer av faktorer som påverkar människans arbetsmotivation som Herzbergs. Maccoby har 

dock mer specificerat dessa områden som gör det lättare för till exempel en arbetsgivare att 
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förstå sig på sina medarbetare. SDT handlar om de inre och yttre motivationsfaktorerna som 

påverkar människan i arbetet. Här har man förklarat den inre motivationen mer som en typ av 

drivmedel som får människor att försöka göra sitt arbete på ett bättre sätt för att kunna nå 

högre mål. Den inre motivationen kan därför kopplas med Herzbergs Motivationsfaktorer och 

med Maccobys Ansvarsområde samt Anledningar. Den yttre motivationen grundar sig från 

ledarskap och kan kopplas med Herzbergs Hygienfaktorer samt Maccobys Belöning och 

Relationer.  

 Dessa tre teorier behandlar samma ämne, arbetsmotivation, men är uppbyggda på 

olika sätt. Herzbergs tvåfaktors teori ansågs vara en bra grund för uppbyggnaden av 

arbetsmotivation eftersom den är en av de första teorierna som behandlar detta ämne. 

Maccoby ger en mer specifik inblick i arbetsmotivation och hur vi människor upplever 

arbetsmotivation och vilka faktorer som kan få människan att bli mer driven till att göra 

bättre ifrån sig. Alltså en bra teori för en arbetsgivare som vill förstå sig på sina medarbetare. 

SDT förklarar istället från medarbetarens sida vilka inre och yttre motivationsfaktorer som 

påverkar medarbetarna och deras arbetsmotivation.  

Denna teoretiska referensram skapades för att läsaren ska lättare kunna förstå 

betydelsen av den för undersökningen samt för att kunna bekräfta undersökningens äkthet.  

Dessa fyra teorier behandlar arbetsmotivation i sina olika former vilket ger en inblick i hur 

arbetsmotivation borde upplevas för att individen ska kunna prestera bra på sitt arbete och för 

att det ska vara gynnsamt för organisationer och marknader. Den teoretiska referensramen 

ligger som grund för undersökningen och dess metodval, men också för att ha kunnat 

analysera den insamlade empirin för att sedan kunnat ge svar på undersökningens syfte samt 

frågeställning.  

 Nedan följer kapitlet där insamlingen av data presenteras i en narrativ form i syfte att 

få med läsaren i undersökningarna då de utfördes av författarna till undersökningen..      
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4. Insamling av data 

 

I detta avsnitt presenteras undersökningens narrativa del där författarna berättar om sina 

upplevelser om hur intervjuernagick till och hur miljön upplevdes av författarna. Detta 

utfördes i syfte att få läsaren känna sig delaktig under intervjuernas gång.   

  

Apotek Hötorget  

Det var en tidig eftermiddag mitt i veckan, det snöade och det märktes att människorna ute 

på stan hade börjat få julkänsla. Vi kommer in i butiken som mer eller mindre snögubbar, 

borstar bort det mesta av snön och börjar gå runt i den relativt lilla lokalen för att vara ett 

apotek. Vi får syn på receptdisken och börjar bege oss mot vårt mål. Det är ca fem kunder i 

butiken och vi känner oss lite stressade av dessa, då det ser ut som att farmaceuten har fullt 

upp. Vi tar en nummerlapp och väntar på vår tur. Ingen har tagit en lapp efter oss när det 

slår om till nummer 56 och det blir vår tur. Vi kommer fram och presenterar oss och frågar 

om tid finns för några frågor. Farmaceuten ser lite stressat på oss och sedan i butiken, vi 

förklarar att vi genast går åt sidan om det skulle komma kunder. Farmaceuten ler och går 

med på intervjun. Farmaceuten var trevlig och svarade på frågorna, med tiden glömdes bort 

den något stressade miljön och tidpunkt vi befann oss i och vi kände att farmaceuten kunde 

fokusera helt på att svara på frågorna. Vi tackade sedan och gick ut i snöstormen igen.  

Apotek Drottninggatan 

Efter en lyckad intervju på Apotek Hötorget begav vi oss vidare mot Drottninggatan. Klockan 

började närma sig 16 och det snöade fortfarande mycket. Vi kommer in i det nästan tomma 

apoteket på drottninggatan, borstar bort snön och tar oss ett varv. Det var stort, ljust, rent 

och vitt, vanliga drag för en apotekslokal. Vi går bort till receptdisken och får syn på en 

apotekstekniker, presenterar oss vad vi är på plats för och frågar om det finns någon 

farmaceut, hon hämtar sin kollega, vi presenterar oss även för henne och frågar om hon har 

tid för några frågor och att vi går åt sidan om det skulle komma någon kund. Hon ler och 
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säger sedan att det går bra. Även hon var trevlig och svarade på frågorna så gott hon kunde 

efter sina ett och ett halvt år som farmaceut. Vi tackade för oss och fortsatte ut i snön. 

Apotek Mall of Scandinavia  

Apotek Mall of Scandinavia besöktes under en helg. Klockan var strax innan 10:00 och 

butikerna skulle precis öppna i gallerian. Vi var bland de första på plats i gallerian så att vi 

skulle vara först in på apoteket för att få en tid med en farmaceut innan det blev allt för 

mycket kunder. Klockan slog 10:00 och vi var först in, apoteket var stort och ljust. Apoteket 

inriktade sig på skönhet, smink och hudvårdsprodukter, vilket var mycket synligt var man än 

vände blicken åt. Vi tog ett varv i butiken innan vi gick fram till receptdisken. Väl framme 

möttes vi av en tillmötesgående farmaceut. Vi presenterade oss och sneglade på namnbrickan 

för att få titeln farmaceut bekräftat, därefter frågade vi om det fanns tid för en intervju.  Då 

det var tidigt och tomt på kunder så kunde farmaceuten ta sig tid för en intervju. 

Farmaceuten bjöd in oss till fikarummet och bjöd på kaffe och te. Tekannan lät och 

farmaceuten berättade skämtsamt om en tvångstanke att tevattnet måste hällas upp i 

tekoppen direkt annars måste processen göra om. Vi skrattade till i kör allihopa! Stämningen 

var avslappnad och farmaceuten var trevlig och hjälpsam. Farmaceuten svarade utförligt på 

frågorna, vi tackade, tog i hand och gick därifrån. 

Apotek Mästersamuelsgatan 

Det var en tidig förmiddag när andra apotek skulle besökas för att kunna samla in mer data 

för undersökningen. Det var varmt ute för att vara en dag i december. Vi kom fram till 

Apotek Mästersamuelsgatan och klev in. Vi tog som vanligt ett varv innan vi hittade fram till 

receptdisken. Vi hälsade på personen som satt där och sneglade på skylten där det stod 

apotekstekniker. Vi presenterade oss och efterfrågade en farmaceut. Den unga 

apoteksteknikern pekade på en äldre person som stod och plockade upp varor, vi tackade och 

gick mot farmaceuten. Vi presenterade oss och frågade om farmaceuten hade tid för att svara 

på några frågor. Farmaceuten tittade runt i den tomma butiken, skrattade till och svarade Ja. 

Vi fick bra svar på stående fot i butiken. Vi tackade innan vi gick ut från butiken och begav 

oss vidare. 
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Apotek Kungsgatan 

Efter Apotek Mästersamuelsgatan och några mindre lyckade intervjuer, kom vi fram till 

Apotek Kungsgatan med hopp om att få en sista intervju för dagen. Klockan hade slagit 

16:15 och det började bli allt mer kallare ute. Vi får syn på apoteket och går in. Vi tittar runt 

lite fortare än vanligt då det var tomt i butiken, sedan gick vi fram till receptdisken där det 

sitter en farmaceut och ser lite rastlös ut. Vi blir glada och tänker att det säkert finns tid för 

en intervju. Vi presenterar oss som vanligt och frågar om farmaceuten har tid att svara på 

våra frågor. Farmaceuten skrattar och berättar att det finns massor med tid och ber sin 

kollega, som packar upp varor, ta över. Farmaceuten ber oss att följa med in i lunchrummet 

och frågar om vi vill ha något att dricka. Farmaceuten frågade vilka vi var och var vi kom 

ifrån, trots att vi redan hade berättat det. Vi återigen presenterade oss till farmaceuten. 

Farmaceuten svarar sedan på frågorna utförligt. Vi tackar efter intervjun och beger oss 

hemåt efter en sista bra intervju för dagen. 

Apotek Gärdet 

Apotek Gärdet var det enda apoteket som intervjuades genom en telefon. Klockan var strax 

efter 15:00 på en fredag eftermiddag då vi ringde till apoteket för att fråga om det fanns tid 

för en intervju kommande vecka. Farmaceuten som svarade var glad och hjälpsam och 

frågade om det inte gick bra över telefon då farmaceuten hade tid över. Farmaceuten menade 

på att det skulle vara svårt med en intervju i butiken då det är dålig bemanning på apoteket 

under alla dagar i veckan. Telefonintervju skulle inte vara ett problem för oss, så vi satte 

igång. Farmaceuten var trevlig och svarade utförligt på frågorna. Farmaceuten uppmanade 

oss till att försöka ha kontakt med apoteken via mail eller telefon då hon vet hur mycket 

apoteken har att göra, samt att det är få farmaceuter på plats i butikerna. Vi tackade för oss 

och la på. 

Sveriges Farmaceuter 

Sveriges Farmaceuter mailades för att kunna få en sista, kompletterande intervju med en 

farmaceut. Svar kom förvånansvärt fort och en tid kunde bokas in redan samma vecka. 

Klockan 14:00 en vardag mitt i veckan skulle Sveriges Farmaceuter besökas för en intervju. 

Kontoret ligger centralt på Vasagatan i Stockholm. Vi kom in i byggnaden där vi fick skriva 

in oss i receptionen som besökare. På våning två låg Sveriges Farmaceuternas huvudkontor. 

Vid ingången till kontoret fick vi använda oss av porttelefonen för att farmaceuten skulle 



 

26 

släppa in oss. Vi var tidiga och fick sätta oss ner en stund i väntrummet. Vid den avtalade 

tiden kom farmaceuten och hämtade oss. Vi gick in i konferensrummet och blev tillfrågade 

om något att dricka. Farmaceuten var trevlig, tillmötesgående och väldigt intresserad av 

undersökningens ämne. Intervjun gick bra och intervjufrågorna blev utmärkt besvarade av 

farmaceuten. Efter intervjun ville farmaceuten ställa frågor till oss om vårt intresse av 

apoteksmarknaden och farmaceuternas arbetsmotivation. Vi satt kvar en kort stund efter 

intervjun och pratade lite allmänt med farmaceuten. Efter det tackade vi farmaceuten för en 

bra intervju och begav oss hemåt. 
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5. Empiri och Analys 

 

I detta avsnitt kommer den insamlade empirin presenteras i samband med att den teoretiska 

referensramen kopplas in för att sedan göra en analys. På detta sätt har författarna skapat en 

förståelse för den data som har samlats in. Analysen är indelad efter underrubriken i syfte att 

underlätta för läsaren. 

 

4.1 Farmaceuternas arbetsmotivation 

Farmaceuterna på Apotek Hötorget och Apotek Drottninggatan upplever sin arbetsmotivation 

“helt okej”, farmaceuterna upplever en viss typ av motivation i vissa arbetsuppgifter men inte 

tillräckligt mycket för att kunna känna att motivationen leder till ett bättre arbete.  

“Min arbetsmotivation kommer från att hjälpa kunder med recept och rådgivning. När jag 

möter otrevliga kunder så påverkas min arbetsmotivation negativt eftersom det får mig att 

känna mig mindre uppskattad”- Apotek Hötorget 

Enligt Herzberg (1974) måste Hygienfaktorerna vara uppfyllda för att kunna 

förebygga missnöje på arbetet. På Apotek Hötorget samt Apotek Drottninggatan kan 

farmaceuterna uppleva att hygienfaktorerna är uppfyllda till exempel att medarbetare har en 

bra relation med sin närmaste chef. Dock upplever farmaceuterna inte att de är motiverade till 

att göra ett bättre arbete, vilket beror på att Motivationsfaktorer inte är uppfyllda. Att arbetet 

är intressant är ett exempel på en motivationsfaktor och kan vara en orsak till att 

farmaceuterna känner bristande motivation i arbetet (Herzberg 1974). Till exempel att det 

inte förekommer någon typ av belöning på arbetet. Det här påverkar individens motivation 

eftersom bekräftelsen på ett bra utfört arbete saknas. Detta i sin tur kan leda till att relationen 

mellan medarbetare och chef kan försämras och göra så att flera motivationen blir sämre 

(Maccoby 2010).  

Även Farmaceuten på Apotek Gärdet upplever att arbetsmotivationen varierar. 

Kundmöten är något som får farmaceuten att bli motiverad medans dålig feedback på utfört 
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arbete minskar motivationen, till exempel att inte känna sig uppskattad på sitt arbete. 

Arbetsmotivation är viktigt och därför måste den vara uppfylld för att farmaceuten ska kunna 

göra ett bra arbete. Det är något som Rajan och Phil (2015) lyfter i sin vetenskapliga artikel 

om att motivation är extra viktigt för medarbetare inom sjuk- och hälsovården, såsom apotek. 

Motivation behövs för att farmaceuterna ska vara nöjda och för att kunna förbättra sina 

resultat. När farmaceuterna är nöjda leder det till ökad tillfredsställelse, säkerhet samt kvalitet 

på tjänsterna som de erbjuder till kunderna (Rajan & Phil 2015). Med detta menas då att om 

farmaceuterna upplever att de har hög arbetsmotivation, kommer de automatiskt att prestera 

bättre på sitt arbete vilket även kommer att gynna företaget.  

Farmaceuten på Apotek Mästersamuelsgatan upplever sin arbetsmotivation som dålig. 

Farmaceuten har arbetat länge inom apotek och har varit med både innan och efter 

omregleringen.  

“Apoteken borde inte kallas för apotek längre efter omregleringen. Vi säljer massor med 

saker som apotek inte ens borde ha i lager, till exempel godis. Merförsäljning påverkar oss 

alla eftersom vi inte är utbildade säljare” - Apotek Mästersamuelsgatan. 

 Farmaceuten upplever att omregleringen har varit en negativ förändring för 

apoteksmarknaden, vilket har påverkat arbetsmotivationen och har därmed påverkat den 

egentliga anledningen till att arbeta. Maccoby (2010) tar upp det här som Anledningar som är 

en av de fyra R:en och troligtvis den viktigaste. Maccoby (2010) menar att förlorar man 

anledningen till att arbeta kommer det att leda till dåliga resultat i hög takt. Det här kopplas 

till hur farmaceuten på Apotek Mästersamuelsgatan upplever sin arbetsmotivation idag, 

eftersom arbetet har förändrats till det sämre enligt farmaceuten och därmed förlorar 

farmaceuten anledningen till att arbeta. Motivation och arbetsglädje är viktigt för att kunna 

uppnå hög produktivitet, god arbetsmoral, engagemang och delaktighet bland de anställda 

(Rajan & Phil 2015). Eftersom farmaceuten saknar arbetsmotivation och arbetsglädje så 

påverkar detta apotekens produktivitet negativt och kvaliteten av servicen till kunden 

försämras. 

På Apotek Mall Of Scandinavia upplever farmaceuten sin arbetsmotivation som bra. 

Farmaceuten tycker att det är spännande med nya utmaningar. Kundmöten är viktiga och är 

en bidragande faktor till farmaceutens arbetsmotivation. Det är när merförsäljningen får allt 

för stort fokus som det påverkar farmaceutens arbetsmotivation negativt. Kunden blir irriterad 

på att farmaceuten försöker sälja produkter som kunden egentligen inte är i behov av. 
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Relationen till kunden är viktigt och om den inte håller sig bra kan det resultera i att 

arbetsmotivationen påverkas negativt (Maccoby 2010). Många av apoteken har stamkunder 

där relationen mellan farmaceut och kund är extra viktig. Om denna relation mellan 

farmaceut och kund påverkas negativt resulterar detta i att kunden slutar att besöka apoteket. 

Teorin SDT kategoriserar relation-faktorn som en del av den Yttre motivationen. Den Yttre 

motivationen behövs för att resultat av en aktivitet ska kunna uppnås (Ryan & Deci 2000). 

Farmaceuten måste känna att arbetet blir utfört för att ett bra resultat ska uppnås och inte på 

grund av rädsla för vad som händer annars. Rädslan kan bestå av att cheferna efterfrågar 

resultat som inte uppnåtts.  

Farmaceuten från Sveriges Farmaceuter upplever sin arbetsmotivation som utmärkt. 

Farmaceuten arbetar på apotek under sommaren och resten av året i kontoret för 

fackförbundet. Känslan av att kunna göra skillnad för kunden trots att det kan handla om små 

saker som tips och råd, det ger känslan av att kunna påverka och hjälpa till vilket är viktigt 

eftersom det ger känslan av ansvar. Det här känner farmaceuten är en typ av drivkraft som får 

henne att prestera bättre på sitt arbete. De flesta teorier om arbetsmotivation behandlar 

möjligheten till att kunna påverka och inte minst SDT. SDT behandlar den som en del av den 

Inre motivationen där möjligheten till att kunna påverka ses vara ett typ av drivmedel hos 

individen (Grill 2005). Det är en del av de aktiviteter som finns för ens “inre jag” och som 

skapar arbetsmotivation vid uppfyllelse (White 1959). Farmaceuten från Sveriges 

Farmaceuter tycker att kunna påverka är ett typ av drivmedel för att känna arbetsmotivation 

överhuvudtaget samt för att kunna prestera bättre. Även Maccoby (2010) talar om detta som 

Ansvarsområde. Han nämner även att om det inte uppfylls, samt de andra faktorerna inom 

Ansvarsområden så tappar individen motivationen till att utföra sitt arbete på bästa möjliga 

sätt (Maccoby 2010).  Farmaceuten ser många av arbetsuppgifterna som en typ av utmaning 

som får farmaceuten att prestera bra.  

“Jag tycker det är viktigt att kunna känna ansvar och att ha möjligheten till att få ansvar, det 

visar oftast hur man är som person och hur engagerad personen är i sitt arbete. Det är 

jätteviktigt.” - Farmaceuten på Sveriges Farmaceutförbund 

5.2 Arbetsmotivationens betydelse för farmaceuterna 

Farmaceuterna var alla enade om vad arbetsmotivation har för betydelse för dem. Alla 

farmaceuterna tyckte att arbetsmotivation är väldigt viktigt att ha för att kunna arbeta 
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överhuvudtaget. Farmaceuten på Apotek Mall of Scandinavia tyckte att arbetsmotivation är 

AO, speciellt inom kundservice.  

“Arbetsmotivation är AO, speciellt när det handlar om ett arbete med kundservice, då det är 

viktigt att man gör det lilla extra för sina kunder oavsett om man själv har en bra eller dålig 

dag. - Farmaceut, Apotek Mall of Scandinavia” 

Farmaceuten på Apotek Mästersamuelsgatan, Apotek Hötorget, Apotek 

Drottninggatan, Apotek Kungsgatan, Sveriges Farmaceuter samt Apotek Gärdet  anser att 

arbetsmotivation har all betydelse. Det måste vara roligt att gå till arbetet eftersom människor 

arbetar större delen av sitt liv. undersökningens teoretiska referensram behandlar motivation 

som en viktig faktor för att farmaceuterna ska kunna prestera bra på sina arbeten.  

Rajan och Phil (2015) förklarar att motivation och arbetstillfredsställelse har en direkt 

verkan på arbetsprestationen, arbetsmoral samt engagemanget hos individer. De säger även 

att motiverade och nöjda individer håller en hög prestanda på arbetet och utnyttjar sina 

förmågor till fullo. Brist eller avsaknad motivation kommer att leda till flera negativa effekter 

hos individerna (Rajan & Phil 2015). Om farmaceuterna inte skulle känna att 

arbetsmotivation är viktigt så skulle inte resultatet av arbetet spela någon roll för dem. Som 

Rajan och Phil (2015) förklarar, skulle en saknad motivation kunna påverka delaktigheten 

hos individerna, dåligt utnyttjande av sina egna förmågor och resultera i ofullständigt arbete. 

Därför är det viktigt att farmaceuterna känner motivation i arbetet, vilket alla av de 

intervjuade farmaceuterna gör. Eftersom farmaceuterna tar hand om läkemedel som kan vara 

livsviktiga för vissa människor, kan ett ofullständigt arbete därför leda till katastrofala 

resultat vid bristande arbetsmotivation.  

5.3 Förändringar i farmaceuternas arbete 

Av alla de intervjuade var farmaceuten från Apotek Gärdet den som har arbetat längst inom 

apoteksmarknaden, hela 20 år. Farmaceuten var med innan, under och efter omregleringen 

och har fått uppleva flera av effekterna som omregleringen medförde.  

“Arbetet har förändrats mycket. Det har blivit bättre när det kommer till löner men 

arbetstider samt bemanning har blivit sämre. Det är mindre personal på apoteken idag och 

därför får vi ofta arbeta längre pass. Effekten är att spara pengar genom att dra ner på 

personalkostnaderna ute på apoteken”. - Farmaceuten Apotek Gärdet 
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 Farmaceuten tycker att mycket har förändrats efter omregleringen. Fokus ligger på att 

apoteken ska bli mer framgångsrika. Farmaceuterna arbetar ofta ensamma vilket leder till 

ökad press i arbetet. Herzberg (1974) och Maccoby (2010) talar båda om liknande faktorer 

som kan kopplas till missnöje på arbetet. Herzberg (1974) talar om att de faktorer som gör att 

individen känner sig missnöjd beror inte på hur väl de presterar på arbetet utan hur väl dessa 

individer blir behandlade. Exempel på faktorer som kan skapa missnöje är företagets policy, 

arbetsförhållanden och lön (Herzberg 1974). I detta fall så har lönen ökat för farmaceuterna 

men företagets policy har förändrats. Eftersom fokus ligger på vinstmarginalerna blir svårt 

för en farmaceut att arbeta med det som en farmaceuts arbete är avsedd till. Många apotek 

säljer godis och andra vinstdrivande produkter som, från grunden, inte tillhör i en farmaceuts 

arbetsområde. Detta känner farmaceuten är något som har förändrats till det sämre. Maccoby 

(2010) nämner detta som Ansvarsområde där individen ska känna meningsfullhet med sitt 

arbete där deras förmågor kommer till användning och har de värderingar som 

överensstämmer med individens. Att sälja godis och smink på ett apotek stämmer inte 

överens med farmaceutens värderingar och bidrar därför till missnöje med sitt arbete. 

Farmaceuten har dock chansen till att använda sina förmågor till sitt fullo då det inte finns 

lika många arbetare på apoteken. Det kommer även att bidra till dåligt utnyttjande av 

farmaceutens förmågor då det blir en stressig miljö och rådgivningen blir medelmåttig.  

Även farmaceuten från Sveriges Farmaceuter samt från Apotek Mall of Scandinavia 

har arbetat innan, under och efter omregleringen. Farmaceuten från Sveriges Farmaceuter  har 

arbetat inom apoteksmarknaden samt fackförbundet sammanlagt 10 år. Farmaceuten från 

Apotek Mall of Scandinavia har arbetat i 14 år. Före omregleringen fanns det färre apotek 

men de var större och kunderna fick hjälp med det de behövde. Efter omregleringen har det 

tillkommit nya aktörer på marknaden men mindre butiker, vilket betyder att det är färre i 

personalstyrkan på apoteken idag. Flera regelverk tog plats då många redan befinnande regler 

omreglerades som är svåra att förstå och ännu svårare att förklara till kunderna, ett exempel 

på detta är tre-månaders-regeln. Detta leder till bristande professionalism då farmaceuterna 

måste först förstå sig på krångliga regelverk och sedan försöka förklara detta till kunden. 

(Rajan & Phil 2015).  

Farmaceuten från Sveriges Farmaceuter känner även att det inte ser lockande ut för 

nyexaminerade som ska arbeta inom apotek eftersom de inte bara kommer att hjälpa 

kunderna med rådgivning och receptbelagda läkemedel utan också med att sälja smink och 

godis till kunderna, vilket inte anses vara det en farmaceut är avsedd till att arbeta med. Även 
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här gäller Herzbergs (1974) och Maccobys (2010) teorier angående faktorer som påverkas 

missnöje och Ansvarsområden. Maccoby (2010) talar också om Belöningar som handlar om 

vilka belöningar de anställda ska få i utbyte för ett bra arbete för att hålla en god motivation. 

Farmaceuterna kan välja att prestera bra och försöka driva apoteket mot vinster med 

merförsäljning och på detta sätt få beröm, vilket blir då farmaceutens inre belöning (Maccoby 

2010). Den yttre belöningen består, till exempel, av lön (Maccoby 2010), vilket med 

omregleringen blev bättre för farmaceuterna.  

Farmaceuterna från Apotek Kungsgatan, Apotek Hötorget samt Apotek 

Mästersamuelsgatan har alla arbetat mindre än sju år inom apoteksmarknaden och har därför 

inte upplevt många av de största förändringarna av omregleringen. 

5.4 Regelverk på apoteksmarknaden  

Farmaceuterna hade svårt att besvara frågorna kring regelverken då det finns så många olika 

regelverk som styr marknaden och farmaceuternas arbete. Farmaceuten på Apotek Mall of 

Scandinavia förklarade detta som att läkemedel inte är vanliga varor och kräver därför regler 

för att kunna hanteras korrekt.  

“Apoteksmarknaden innehåller många olika typer av regler men det är av en anledning då 

läkemedel måste hanteras på rätt sätt” - Farmaceuten Apotek Mall of Scandinavia 

Det fanns dock några regelverk som stack ut mer än de andra. Farmaceuten på Apotek 

Kungsgatan nämnde en så kallad “tremånadersregeln”. En regel för uttag av receptbelagda 

läkemedel inom högkostnadsskyddet (som i sin tur innebär att patienterna inte behöver betala 

mer än 1100 kronor i patientavgifter på tolv månader). Tremånadersregeln betyder att 

läkemedel kan inte köpas i allt för stora mängder inom högkostnadsskyddet. Den mängd som 

får köpas ska vara avsedd att räcka upp till 90 dagar, alltså tre månader (1177 Vårdguiden 

2016-12-18).  

 Generikasystemet är ett annan typ av regelverk som påverkar alla farmaceuternas 

arbete inom apoteksmarknaden. Generiskt utbyte infördes i Sverige 2002, utbytet innebär att 

apoteken måste erbjuda patienten det likvärdiga läkemedel med lägst pris som ingår i 

högkostnadsskyddet, ett beslut fattat av riksdagen. På så sätt frigörs pengar som kan användas 

till andra angelägna ändamål inom hälso- och sjukvården (Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket 2016-11-07) 
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 Farmaceuterna får även arbeta efter en så kallad 24-timmarsregel. För apoteken är det 

viktigt att kunderna ska få sitt läkemedel snabbt in till apoteken. 24-timmarsregeln innebär att 

en kund ska kunna få sitt receptbelagda läkemedel inom 24 timmar. Den finns till för att 

säkerställa en god läkemedelstillgång i hela landet (Sveriges Apoteksförening 2016-11-07).  

5.5 Regelverk och dess påverkan på arbetsmotivationen hos 

farmaceuterna 

Farmaceuten på Apotek Kungsgatan kände att reglerna är viktiga och att de måste finnas där 

då läkemedel inte är vilken typ av vara som helst och måste hanteras varsamt. Reglerna finns 

av en god anledning och farmaceuterna förstår att de finns. Det är dock kunderna som ofta 

inte förstår sig på reglerna vilket ofta leder till att det blir farmaceuterna och deras 

arbetsmotivation som lider av detta. När farmaceuternas arbetsmotivation påverkas negativt, 

så påverkas även deras arbetstillfredsställelse. Detta påverkar i sin tur farmaceutens 

arbetsmoral, arbetsprestationen och engagemanget (Rajan & Phil 2015).  

Tremånadersregeln påverkar farmaceuten på Apotek Kungsgatan mycket. Den skapar 

mycket irritation bland kunderna. Det tar lång tid att förklara för kunden varför regeln finns 

och vad den har för funktion vilket inte genererar en bra bild av hur apotekens system ser ut 

idag för kunden. När detta sker så försämras relationen till kunden som i sin tur påverkar 

farmaceutens arbetsmotivation (Maccoby 2010). Långa och krångliga samtal om olika regler 

som måste följas av farmaceuterna leder till att kunden förlorar förtroendet för farmaceuten. 

Farmaceuten och apoteken förlorar kunder som väljer att gå till andra kedjor på grund av 

missnöje.  

Farmaceuten på Sveriges Farmaceuter upplever att tremånadersregeln är krånglig och 

svår att förklara på ett enkelt sätt till kunderna. Detta skapar problem som påverkar 

farmaceuternas arbetsmotivation negativt. Personligen anser farmaceuten detta som en 

utmaning, att få kunden tillslut att förstå meningen med denna regel och känna sig trygg. Det 

här uppskattas mycket av kunderna och av medarbetarna. Detta skapar starka band och 

relationer mellan farmaceut och kund vilket leder till exempelvis stamkunder. Situationer 

som dessa gör att känslan av möjlighet till att kunna påverka samt utmaningar uppstår 

(Maccoby 2010).  

Regeln som verkade påverka alla de intervjuade mest, både negativt och positivt, var 
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Generikasystemet. Alla farmaceuterna upplever att kundernas kunskap om systemet är dålig 

och att kunderna har en liten förståelse för den men svårt att acceptera systemet.  

“Kundernas kunskap om generikasystemet är väldigt dålig. Vissa föräldrar vill inte byta 

medicin till sina barn på grund av att de inte vågar. Vi farmaceuter måste känna med våra 

kunder och kanske försöka ha vissa produkter i lager som har en stor efterfrågan. Annars 

riskerar vi att förlora kunder” - Farmaceut Apotek Mall of Scandinavia 

 Farmaceuten menar även att läkarens ord är “Guds ord”. När läkaren bestämmer vilka 

läkemedel patienten ska ha, så måste kunden ha exakt det läkaren skrivit, trots att 

farmaceuterna kanske erbjuder en billigare kopia men som kunden inte blivit informerad om. 

Detta kommer återigen till problemet med generikasystemet, ett tidskrävande och krångligt 

system. Farmaceuten på Apotek Mästersamuelsgatan upplever att kunderna har fullt 

förtroende för läkarna men nästan inget alls för farmaceuterna och apoteken. Detta upplevs  

nedvärderande eftersom farmaceuterna måste ha en utbildning inom medicin för att få arbeta 

som farmaceut. Detta kommer återigen till ämnet kring Relationer mellan kunder och 

medarbetare. Om kunden förlorar förtroendet för farmaceuten så kan det påverka relationen 

negativt. När relationen påverkas negativt så kan det påverka arbetsmotivationen hos 

farmaceuten (Maccoby 2010). Även den yttre belöningen i form av beröm påverkas som i sin 

tur leder till minskad arbetsmotivation (Maccoby 2010). 

“Det är några kunder som känner till ordet, men inte mycket mer. Det blir en 

arbetsbelastning och tar mycket av våran tid att hela tiden behöva förklara för kunderna att 

utbytet inte är farligt och att produkterna är desamma men av olika leverantörer”. - 

Farmaceut Apotek Hötorget 

 Det är inte bara farmaceuternas arbetsmotivation som blivit negativt påverkad utan 

också lagerhållningen på apotek. Lagerhållning har blivit allt svårare, vilket blir svårt när 

generikasystemet inte fungerar fullt ut och läkemedel av flera olika leverantörer måste hållas 

i lager. Majoriteten av kunderna på apoteken är sjuka personer samt äldre människor. Äldre 

människor har svårare att hantera ett generiskt utbyte och kan ha svårt med minnet bör därför 

inte ta sina tabletter i nya förpackningar, namn och färger varje månad.  

“Beroende på hur jag kommunicerar till kunden kan det bli olika reaktioner.” - Farmaceut 

Sveriges Farmaceuter. 
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 Farmaceuten från Sveriges Farmaceuter ser både positiva samt negativa sidor med 

generikasystemet. Det positiva är att det blir en utmaning att kommunicera generika till 

kunden så att kunden förstår. Det negativa är att det ofta tar långt tid att förklara innebörden 

av systemet till kunden. Känslan av utmaning kan kopplas till känslan av ansvar (Grill 2005). 

Farmaceuten upplever ansvar över att få kunden att förstå innebörden av de olika regelverken 

som farmaceuterna måste efterfölja. När farmaceuten ser detta som en typ av utmaning blir 

farmaceutens Inre motivation förstärkt (White 1959).  

24-timmarsregeln påverkar inte arbetsmotivationen hos farmaceuterna. Farmaceuten 

från Apotek Mall of Scandinavia menar att 24-timmarsregeln mest påverkar mindre apotek i 

mindre städer där distansen och framkomligheten för leveranserna blir svåra och längre, 

vilket kan göra att vissa leveranser blir försenade eller uteblir. Farmaceuten från Apotek 

Hötorget upplever att kunderna inte känner till 24-timmarsregeln på grund av att den fungerar 

bra i Stockholm. Farmaceuten menar även på att mycket ligger i stopptiden och när den är 

satt ute på apoteken för beställning. Om stopptiden är på förmiddagen så får apoteket svårt att 

leverera inom 24 timmar. 
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6. Slutsats 

 

I detta avsnitt presenteras slutsatsen. Syftet och frågeställningen kommer att besvaras utefter 

den insamlade datan samt den teoretiska referensram som har analyserats. 

 

Hur upplever farmaceuterna att regelverken på apoteksmarknaden påverkar deras 

arbetsmotivation? 

Farmaceuterna upplever inte att regelverken på apoteksmarknaden påverkar deras 

arbetsmotivation, det är snarare kundernas brist på kunskap om regelverken som påverkar 

farmaceuternas arbetsmotivation negativt.  

 

Även merförsäjning har en negativ påverkan på farmaceuternas arbetsmotivation. 
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7. Diskussion 

 

I detta avsnitt kommer egna åsikter och reflektioner om resultatet på undersökningen att 

presenteras samt förslag till fortsatta studier.  

 

Sammanfattningsvis upplever vi att farmaceuternas arbetsmotivation varierar mycket. Några 

av farmaceuterna kände att de har en bra arbetsmotivation. De känner att de har möjlighet till 

att kunna påverka mycket inom organisationen samt att kundkontakt var viktigt. Det kunde få 

de farmaceuterna som redan var motiverade att prestera ännu bättre. Farmaceuterna med dålig 

arbetsmotivation känner inte att de kunde påverka lika mycket som de som var motiverade 

inom apoteken. Det kan bero på att de inte tar på sig ansvar då arbetsmotivationen saknas. 

När de omotiverade farmaceuterna känner att de blir dåligt bemötta av kunderna så sjunker 

arbetsmotivationen ytterligare.  

Vi anser att regelverk måste finnas inom apoteksmarknaden. Denna marknad måste 

vara reglerad eftersom den inte behandlar vilka varor som helst, utan läkemedel som kan vara 

livsavgörande för människor. Av den anledning borde farmaceuternas arbetsmotivation vara 

högre än vad den är idag enligt oss. Det är viktigt att farmaceuterna presterar bra på sitt arbete 

eftersom kunderna som ofta besöker apotek är sjuka eller gamla och måste därför leverera 

service av hög kvalitet. Vi anser också att detta påverkar de blivande farmaceuternas syn på 

apoteksmarknaden och yrket som farmaceut. Att nyexaminerade farmaceuter ska komma in i 

apotek för att merförsälja känns inte som en typ av lockbete.  

Vi tycker att läkarna borde bli bättre på att berätta för kunderna om att deras 

läkemedel kan komma bytas ut. Det skapar en bättre trygghet för kunderna eftersom det är 

läkaren som förklarar detta, som i sin tur underlättar arbetet för farmaceuterna. Vi vet det på 

grund av egna erfarenheter när vi stötte på generikasystemet för första gången. Får kunden ett 

läkemedel utskrivet från läkaren och när läkemedlet skulle hämtas ut från apoteket så fick 

man något annat än det som är utskrivet. Detta kunde kännas mindre tryggt och förståelsen 

för utbytet fanns inte. Kunder vill ha det läkemedel som läkaren har skrivit ut, trots att 
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läkaren kanske inte lagt någon större vikt vid vilket märket av ett speciellt preparat. Det finns 

människor än idag som stöter på generikasystemet för första gången. 

Avslutningsvis så kan vi konstatera utefter den insamlade empirin att sedan 

omregleringen så har det skett många förändringar på apoteksmarknaden. Med hjälp av den 

teoretiska referensramen så ser vi att farmaceuternas arbetsmotivation inte är hög nog för att 

apoteken inte kan erbjuda den kvaliteten på service som är nödvändig om större 

vinstmarginaler ska nås.  

7.1 Metodkritik 

I början av insamlandet av data kontaktades flertal apotek via mail och telefonsamtal. Alla 

apotek hade inte mailadresser som förfrågan om intervju kunde ställas genom och därför fick 

telefonsamtal genomföras istället. Åtta mail skickades samt 20 telefonsamtal genomfördes 

med olika apotek. Inga mail blev besvarade av apoteken. Telefonsamtalen genomfördes i 

hopp om att få boka tid med en farmaceut för att kunna utföra en intervju. En del av samtalen 

blev inte besvarade men av de som besvarades så var det endast ett telefonsamtal som blev 

till en telefonintervju. Resterande hade inte tid eller ville inte ställa upp för en intervju genom 

telefon eller i butik. 

Som tidigare nämndes var det svårt att få tid till att intervjua farmaceuter. Efter 

omregleringen av apoteksmarknaden blev det fokus på att vara konkurrenskraftiga och att 

hålla nere på personalkostnaderna. När personalkostnaderna måste minskas kan det resultera i 

att bemanningen i butikerna blir sämre. Orsaken till att det blev svårt att ha intervjuer med 

farmaceuter var främst på grund av dålig bemanning.  

Efter att inga mail besvarades och endast ett telefonsamtal ledde till en intervju så 

beslutade författarna till undersökningen att besöka apoteken i Stockholms stad i hopp om att 

farmaceuterna hade tid för en mer spontan intervju. När apoteken besöktes var det till en 

början svårt att få tillgång till en farmaceut på grund av kundtrycket och dålig bemanning. 

Kundtrycket på apoteken var som högst under eftermiddagar samt lunchtid. Detta fick 

författarna till undersökningen uppleva och bestämde sig därför till att besöka apotek under 

tider då kundtrycket var mindre. Väl inne på apoteken kunde frågan om intervju ställas till 

farmaceuterna. Apotek som besöktes på morgonen var ofta mottagliga för en intervju då 

kundtrycket var lågt. Mindre apotek besöktes då de ofta hade mindre kundtryck och 
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farmaceuterna var lediga. Trots många bortfall, då farmaceuterna kunde vara stressade, så 

kände vi att mättnadsgraden blev uppnådd eftersom det var många intervjuer som utfördes. 

De intervjuer som var lyckade var enkla att utföra och farmaceuten besvarade frågorna 

utförligt.  

7.2 Förslag till fortsatta studier 

Under arbetets gång hittades flera intressanta ämnen kring apoteksmarknaden. Efter 

omregleringen är det mycket förändringar som har skett och som kan  vara värt att undersöka. 

Ett förslag är att jämföra motivationen på apoteksmarknaden med en annan reglerad 

marknad. Detta skulle vara intressant för att se om det finns några samband eller skillnader 

samt vad det i så fall beror på. Det som även hade varit intressant att forska kring är hur 

apoteksmarknaden och dess regler och lagar har förändrats från när monopol fortfarande 

styrde apoteksmarknaden till att den nu är en fullt ut konkurrenskraftig marknad. 

Författarna till denna undersökning har även varit inne på att farmaceuterna inte 

utbildar sig till att arbeta som försäljare. Det kan därför vara intressant att kontakta farmaceut 

studenter för att se hur förväntningarna på det framtida arbetslivet ser ut.  
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10. Bilagor 

 

1. Hur upplever du dina arbetsförhållanden? 

a. Vad är det du upplever som positivt med dina arbetsförhållanden? t.ex. 

företagets policy, säkerhet etc. 

b. Vad är det du upplever som negativt med dina arbetsförhållanden? t.ex. 

företagets policy, säkerhet etc. 

2. Upplever du att ditt arbete är meningsfullt? Varför/Varför inte? 

3. Vad har arbetsmotivation för betydelse för dig personligen? 

4. . Hur upplever du din arbetsmotivation? 

a. Vad gör dig motiverad på arbetet? 

b. Vad gör dig mindre motiverad på arbetet? 

5. Har du några ansvarsområden på ditt arbete?  

a. Om ja, vilka? 

b. Överensstämmer dessa med dina värderingar? t.ex. för att du ska känna 

meningsfullhet med arbetet. 

6. Vad finns det för andra anledningar till att du arbetar? Inte bara pga lön och 

överlevnad. 

7. Hur upplever du din inre motivation? t.ex. ansvar, delaktighet, utmaningar, etc.  

8. Hur upplever du din yttre motivation? t.ex. beröm från chefen.  

9. Hur är relationen mellan dig och: 

a. dina medarbetare? 

b. dina chefer? 

c. dina kunder? 

10. Hur upplever du att apoteksmarknadens regler påverkar din arbetsmotivation?  

11. Finns det någon speciell regel eller något system som påverkar mer än de andra? 

12. Hur upplever du att kunderna känner till generikasystemet och 24-timmarsregeln? 

 


