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SAMMANFATTNING 
 
Apoteket AB har sedan 1970 genom sitt avtal med staten haft ensamrätt på försäljning av 

läkemedel i Sverige. Detta monopol kommer att slopas år 2009, vilket innebär att 

Apoteket AB kan komma att konkurrera med andra aktörer om såväl kunder som 

arbetskraft. Den kommande konkurrensen påvisar vikten av att Apotekets anställda 

känner arbetstillfredsställelse och inte byter arbetsgivare när andra aktörer dyker upp på 

marknaden. Syftet med undersökningen var att ta reda på vilka faktorer som inverkar på 

de anställdas arbetstillfredsställelse vid undersökta apotek. Vidare undersöktes hur 

faktorernas inverkan skiljer sig på de undersökta apoteken samt skapar förutsättning för 

upplevd arbetstillfredsställelse.  

I undersökningen har vi avgränsat oss till fyra fallstudieenheter bestående av ett centrum- 

och tre samhällsapotek. För primärdatainsamlingen utfördes en enkätundersökning med 

apotekens anställda samt intervjuer med respektive apoteks- och apoteksområdeschef. 

 

I vår undersökning har vi kommit fram till att de faktorer som inverkade positivt på de 

anställdas arbetstillfredsställelse vid de fyra undersökta apoteken kan sammanfattas som: 

möjlighet att se resultat av sitt arbete, känna kontroll och ansvar över sin arbetssituation, 

ha en öppen kommunikation med sin chef, trivas på sin arbetsplats samt anse sig ha ett 

intressant och utmanande arbete.  De faktorer som majoriteten av respondenterna var 

missnöjda med och inverkar därmed negativt på arbetstillfredsställelsen berör 

organisationens personalpolitik. Vissa skillnader påvisades i jämförelsen av 

undersökningens resultat från centrum- och samhällsapoteken. Resultatet har visat att 

respondenterna från samhällsapoteken har mer förutsättningar att känna 

arbetstillfredsställelse eftersom de var nöjda med fler faktorer som inverkar positivt på 

arbetstillfredsställelsen. Dessa faktorer berörde tillfredsställande kommunikation mellan 

medarbetare, informativt stöd, feedback angående arbetet samt förståelse för ledningens 

mål.  
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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund  

Sedan 1600-talet fram till år 1970, då Apoteksbolaget (Namnet ändrades till Apoteket AB 

1998) bildades fanns samma apoteksväsende i Sverige. Apoteksägare runtom i landet 

ansökte om tillstånd för att kunna driva sin verksamhet. Dessa betraktades i stort sett som 

privata företag, även om försäljningspriserna på läkemedel bestämdes centralt. 1970 

bildades Apoteksbolaget efter beslut av riksdagen. Ett statligt ägt monopol skulle ersätta 

de fristående apoteken runtom i landet (Källa:www.apoteket.se, 2005-10-15). 

Apoteket AB har genom avtal med staten ensamrätt på försäljning av såväl receptbelagda 

som receptfria läkemedel i Sverige. Verksamhetens affärslogik är indelad i privatkunder 

och avtalskunder. Privatkunder är den viktigaste målgruppen som omfattas av enskilda 

privatpersoner. Förutom försäljning av receptbelagda läkemedel ingår även försäljning av 

handelsvaror som kroppsvård- och hygienartiklar i verksamheten. Vidare ansvarar 

Apoteket AB för upphandling och försörjning av läkemedel till sjukvården och driver 

landets sjukhusapotek. Försäljningen av receptfria läkemedel och handelsvaror ska ge 

vinst, medan försäljningen av receptbelagd medicin kan ske utan vinstintresse så länge 

det inte går med förlust. År 2005 hade Apoteket AB en nettoomsättning på 35 444 

miljoner kronor och ett rörelseresultatet på 292 miljoner kronor som innebar en 

vinstmarginal på 0,8 %, vilket var över målsättningen. Apoteken har tillsammans ca 90 

miljoner kundbesök per år (Årsredovisning, 2005).  

 

 

Under början av 1990-talet, i samband med Sveriges inträde i EU, blev de befintliga 

statliga monopolen omdiskuterade. Det fanns en risk att de stred mot EU-reglerna. Under 

åren som följde avreglerades elmonopolet, alkoholmonopolet utreddes men fick finnas 

kvar, medan andra, traditionellt statligt ägda monopolbolag som Telia och Posten fick 

genomgå stora förändringar. Efter att Apoteksmonopolet år 2005 varit ett fall för EG-

domstolen, då det fastslogs att sättet som Apoteket AB väljer sitt sortiment kan 

diskriminera utländska läkemedelstillverkare har annan kritik riktats mot Apoteket AB 
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och dess monopol. Stigande kostnader för staten och landstingen, dålig tillgänglighet i 

fråga om antalet apotek per invånare och korta öppettider var en del av kritiken. Detta 

ledde till att den borgerliga regeringen efter sitt tillträde år 2006 förklarade att den i sina 

direktiv vill omreglera apoteksmarknaden i två steg. Fr o m 1 januari 2009 kommer 

privata aktörer med försäljning av  både receptbelagda och receptfria läkemedel att kunna 

slå sig in på marknaden. Det andra steget, som antas dröja längre kommer att möjliggöra 

försäljning av receptfria läkemedel för andra aktörer, som t ex ICA.  

Inför den väntade konkurrensen har Apoteket AB försökt stärka sin position med 

lansering av bland annat nya skönhetsprodukter och hälsotorg, utökat antal apotek och 

förlängda öppettider, samt införande av en rad e-tjänster som underlättar recepthantering 

och även hemleverans av läkemedel. Dessutom har en omorganisering av Apotekets 

organisationsstruktur ägt rum samtidigt som chefer har fått utbildning i affärsstrategi.  

Sedan Apoteket AB haft monopol på läkemedelsförsäljning har arbetsmarknaden för alla 

farmaceuter och apotekstekniker som vill jobba på apotek varit oförändrad. Det fanns 

bara en arbetsgivare på arbetsmarknaden. Statistiken från andra europeiska länder som 

genomfört en liknande avreglering av apoteksmonopol som den som kommer att äga rum 

i Sverige 2009 visar att antalet apotek ökar, i Tysklands fall med 45 %. 

(Källa:www.valjayrke.se, 2007-03-01) Det kommer därför att finnas en större 

arbetsmarknad för alla farmaceuter och apotekstekniker som vill arbeta på apotek och 

Apoteket AB kommer inte enbart att få konkurrera om kunder i framtiden, utan även om 

arbetskraft.  

På grund av monopolet var Apoteket AB inte i direkt behov av att se över sin strategi för 

att behålla sina kunder och personal som många andra privata aktörer behöver göra för att 

överleva på marknaden. De arbetsförhållanden som i nuläget råder på Apoteket AB kan 

sannerligen komma att förändras. För att överleva på marknaden bör Apoteket AB se 

över frågan om vad det är som får medarbetarna att trivas och stanna kvar hos sin 

nuvarande arbetsgivare. Tillfredsställda medarbetare är en förutsättning för att 

medarbetarna ska stanna kvar inom organisationen, varför det är relevant att se vilka 

faktorer som inverkar på arbetstillfredsställelsen. 
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1.2 Problemformulering 

Att ha tillfredsställda medarbetare är en förutsättning för att en organisation ska kunna 

behålla sin personal (Armstrong, 2003). Det är i synnerhet viktigt för organisationer inom 

service- och tjänstesektorn att rekrytera rätt personal och att sedan kunna behålla dem. 

Tillfredsställda medarbetare som har daglig interaktion med kunderna kan öka 

kundnöjdheten och lojaliteten eftersom de är mer trevliga och tillmötesgående. Detta 

samband återfinns åt båda hållen då medarbetarnas arbetstillfredsställelse kan påverkas 

av kundernas bemötande och inställning i kundmötet. Enligt Robbins (2007) har det 

också påvisats att det finns ett samband mellan en persons arbetstillfredsställelse och 

arbetsprestation vilket gör att organisationer med fler tillfredsställda medarbetare är 

framgångsrikare än andra 

 

Människor arbetar för att tillfredsställa olika behov och oftast är det det monetära behovet 

som kommer på tal vid frågan ”varför arbetar du?”. I och med att människan har blivit 

mer högutbildad och kräver mer från sitt arbete än tidigare räcker inte alltid lönen som en 

belöning. Numera ska arbetet även uppfylla andra funktioner som gör att människan 

förhoppningsvis upplever både arbetsglädje och välbefinnande. Istället likställs lönen 

med det psykologiska och sociala utbytet av arbetet (Dahlgren & Dahlgren, 1988) 

 

Enbom (1992) har utifrån sin studie rangordnat vad som är viktigast för att människor ska 

känna arbetsglädje och välbefinnande. De fem viktigaste faktorerna var:  

 Trevligt umgänge med arbetskamraterna 

 Bra och stimulerande arbetsmiljö 

 Roliga arbetsuppgifter 

 Självständigt arbete. Att veta att resultatet inte ska kontrolleras efteråt. 

 En bra chef. Kunnig, intelligent, stödjande, öppen och trygg. 
 

 

Enbom (1992) noterar att lön kommer långt ner på listan och att det istället är 

arbetsuppgifternas samspel med bland annat arbetsmiljön och arbetskamraterna som 

skapar tillfredsställda medarbetare.  
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Som Enboms (1992) undersökning visar bör uppmärksamhet riktas mot bland annat hur 

arbetsuppgifterna är utformade och hur de samspelar med andra faktorer som skapar 

arbetsmiljön och inverkar på arbetstillfredsställelsen. Enligt en undersökning gjord av 

Sveriges Informationsförening (Bjur et al. 1998) är en annan faktor av vikt för 

arbetsmiljön, bland annat medarbetarnas attityd till informationsflödet och 

kommunikationen inom organisationen både horisontellt och vertikalt. Något som också 

kopplas ihop med medarbetarnas arbetstillfredsställelse är huruvida de är nöjda med sina 

arbetsförhållanden, med den personalpolitik som råder inom organisationen. Det är 

samspelet av alla dessa faktorer och dess inverkan på arbetstillfredsställelsen som blir 

intressanta för Apoteket AB att uppmärksamma då de nu riskerar att förlora delar av sin 

arbetskraft till privata aktörer. För att ligga steget före anser vi att det är viktigt att lägga 

fokus på de faktorer som medarbetarna är missnöjda med för att på så sätt förbättra deras 

arbetstillfredsställelse och få medarbetarna att stanna kvar inom organisationen. 

 

 

1.3 Syfte 

Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka faktorer som inverkar på de anställdas 

arbetstillfredsställelse vid de fyra undersökta apotek. Vidare undersöker vi hur 

faktorernas inverkan skiljer sig på undersökta apotek samt skapar förutsättning för 

upplevd arbetstillfredsställelse.
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1.4 Avgränsningar 

Vi avgränsar oss till affärslogiken Privatkunder vilken omfattas av ca 800 apotek med ca 

6700 medarbetare och är uppdelad i två försäljningskanaler; centrum och samhälle. Vi 

har begränsat undersökningen till fyra apotek, ett centrumapotek och tre samhällsapotek 

inom Stockholms län och ska endast undersöka arbetstillfredsställelsen på just dessa 

enheter. 
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2. TEORI 
 

2.1 Känsla av sammanhang 

Enligt Antonovsky bör man fråga sig hur man håller sig frisk likaväl vad som orsakar att 

man blir sjuk. Med detta som utgångspunkt antar Antonovsky ett salutogenetiskt 

perspektiv i stället för ett patogenetiskt perspektiv. Antonovsky hävdar att beroende på i 

vilken utsträckning som människan upplever sin tillvaro som meningsfull, begriplig och 

hanterbar kommer det att påverka huruvida den klarar av påfrestningar och lyckas hålla 

sig frisk. Meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet bildar tillsammans namnet 

KASAM (Känsla Av SAMmanhang). Antonovskys definition av KASAM lyder: 

 

Känsla av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning  

man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit att (1) de  

stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, 

förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall möta de krav  

som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar,  

värda investering och engagemang (Antonovsky, 2005 s.46). 

 

Begriplighet – en person anser att yttre och inre stimuli är förståeliga, att informationen 

är strukturerad, sammanhängande och klar. Om en person känner en hög känsla av 

begriplighet kan den förutsäga olika stimuli i framtiden eller också vara förberedd på dem 

när de kommer som överraskningar.  

Hanterbarhet – en person upplever att den har tillräckliga resurser för att kunna möta de 

krav som resulterar ur olika stimuli. Resurserna kan antingen personen själv ha kontroll 

över eller så kan de kontrolleras utav någon annan behörig.  

Meningsfullhet – är den känslomässiga innebörden en person känner att livet har. 

Personen ser inte utmaningar som en börda utan att de istället är värda att investera 

energi, engagemang och hängivelse till.  
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Inom Antonovskys teori om KASAM finns utrymme för hur omgivningen påverkar 

individen, ex. en individs arbetssituation som också har en inverkan på hur tillfredsställda 

människor är på sin arbetsplats. Upplevelsen av KASAM kan försämras om individen 

upplever att den har ett passivt arbete med försämrade arbetsförhållanden och skapar då 

en negativ ståndpunkt till arbetssituationen. Det går att stärka och utveckla individers 

KASAM genom att skapa en förbättrad arbetsmiljö, ett gott socialt stöd från både chefer 

och medarbetare samt att individen har kontroll över sin egen arbetssituation 

(Antonovsky, 2005).   

 

2.2 Arbetstillfredsställelse 

Det finns olika definitioner av arbetstillfredsställelse. Locke (1979) definierar 

arbetstillfredsställelse som ett positivt emotionellt tillstånd som är resultatet av ens 

bedömning av erfarenheter av och i arbetet. Robbins (2007) definierar 

arbetstillfredsställelse som en persons positiva känslor om sitt arbete efter en utvärdering 

av arbetets karaktär. Enligt Höög (1985) ska man i en helhetssyn av 

arbetstillfredsställelse innefatta betydelsen av avvikelser mellan såväl olika individer som 

arbetsplatser. Människans arbete handlar om mycket mer än själva arbetet i sig, dels om 

hur man interagerar med sina medarbetare, hur man lyckas följa en organisations regler 

och policys samt hur man lever under arbetsförhållanden som oftast inte matchar idealet. 

Därför påverkas en persons grad av arbetstillfredsställelse utav en rad faktorer. Enligt 

Robbins (2007) kan man avgöra om en person är tillfredsställd på sin arbetsplats genom 

att dels fråga personen med en enda fråga: ”hur tillfredsställd är du på din arbetsplats?” 

eller också använda sig utav en metod där man ställer ett flertal frågor. Med flertalet 

frågor har man möjligheten att mer tydligt se vad personen i fråga känner sig mest 

missnöjd med, ex. arbetets utformning, tillsyn från chefer, lönesättning, möjlighet till 

befordran eller relation till sina arbetskollegor. Studier har dock visat att svaret på frågan 

blir detsamma oavsett vilken metod man använder sig utav. Enligt Hackman & Oldham 

(1980) anpassar sig människor till sin arbetsmiljö och därför är det svårt att säga hur pass 

tillfredsställda med sin arbetssituation människor verkligen är genom att bara besvara den 

frågan. Detta blir svårare att lägga märke till vid gradvisa förändringar då människor 
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anpassar sig utan att det egentligen märks, däremot blir det lättare att upptäcka vid 

drastiska förändringar. Hackman & Oldham (1980) hävdar att det kan vara så att man 

som anställd på ett företag under en lång tid kan finna sin situation tillfredsställande 

eftersom saker och ting inte är dåliga egentligen. Människor väljer att svara bekräftande 

på om de är tillfredställda istället för negativt eftersom de vill undvika att känna ångest 

inför att de har haft ett jobb under en lång tid men egentligen inte är speciellt 

tillfredsställda med det. 

 

2.3 Människans behov i arbetet 

Gardell (1977) påpekar att det finns stora individuella skillnader i människors upplevelser 

av en given miljö, men att det inte utesluter det faktum att det finns klart identifierbara 

faktorer inom arbetslivet som kan komma i konflikt med människans behov som 

biopsykosocial varelse.  

Människan har grundläggande behov som intimt hänger samman med människans 

biologiska, sociala och intellektuella förutsättningar. Enligt Höög (1985) relateras 

arbetstillfredsställelse till människans behov som är riktade mot arbetet. Dessa kan delas 

in i fysiska, trygghets-, sociala och intellektuella behov. De fysiska behoven har med 

arbetsplatsens egenskaper vad gäller bland annat belysning, ljud och ventilation att göra. 

Dock kommer vi inte att fokusera på de fysiska behoven i uppsatsen. 

Trygghetsbehoven påverkas av anställningsvillkor och den trygghet de inger. Sociala 

behov återspeglar hur sammanhållningen på individ-, grupp- och kollektivnivå upplevs. 

De intellektuella behoven kan påverkas av arbetets art och variation samt upplevelsen av 

inflytande och möjligheter att påverka arbetsuppgifter och företagsbeslut. 

 

2.4 Arbetsmiljöfaktorer 

Gardell (1977) har efter en genomgång av den arbetsvetenskapliga forskningen 

sammanfattat kriterierna på en arbetsmiljö som skapar arbetsglädje. Arbetsmiljön bör 

erbjuda de anställda ”möjligheter till kontroll och inflytande över sin arbetssituation”, 

”möjligheter att uppleva sin arbetssituation som meningsfull och angelägen”, samt 
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”möjligheter att ha kontakt och gemenskap med andra människor”  för att de ska känna 

arbetsglädje. 

Lennéer och Thylefors (1980) delar in arbetsmiljön som påverkar de anställdas 

upplevelse om sin arbetssituation i tre sektorer. Den fysiska arbetsmiljön omfattar det 

materiella som är objektivt och mätbart och omger människan i arbetssituationen. Den 

organisatoriska arbetsmiljön återspeglar de formella förhållandena som reglerar 

beslutsfattande och arbetsfördelning. Den sociala arbetsmiljön avser de förhållanden som 

rör kontakter mellan människor och grupper på arbetsplatsen. Enligt Gardell (1977) 

påverkas vår arbetsmiljö starkast av den arbetsgrupp som formar vår närmiljö. Denna 

grupp skapar klimatet och det är i denna närmiljö som människans psykologiska och 

sociala behov tillfredställs. 

 

2.5 Arbetets utformning och karaktär 

Robbins (2007) hävdar att trivas på sin arbetsplats nästan alltid är en förutsättning för att 

en person ska känna sig tillfredsställd med sin arbetssituation. Att arbetet i sig är 

utmanande och varierande samt ger utrymme för eget ansvar och oberoende 

tillfredsställer en person mer än ett arbete som är förutsägbart och utförs på rutin. I det 

här fallet har lönen inte visat sig ha en sådan stor påverkan på arbetstillfredsställelsen 

som man kan tänka sig tro. 

Strukturen på organisationen formar enligt Robbins (2007) hur arbetsuppgifterna är 

uppdelade, ordnade och sammankopplade. Vid design av en organisationsstruktur bör 

ledare och chefer ta hänsyn till sex olika element: arbetsspecialisering, indelning i 

avdelningar, nivåer av överordnade, chefers kontroll-span, centralisering, decentralisering 

och formalisering. De element som är mest relevanta för vår undersökning förklarar vi 

närmare här nedan.  

Arbetsspecialisering beskriver hur man fördelar arbetsuppgifter till olika delaktiviteter. 

Personer specialiserar sig på olika delaktiviteter av uppgiften och utför alltså inte hela 

aktiviteten. Detta bidrog tidigare till högre produktivitet och mindre kostnader för 

utbildning av personal. På senare tid har detta dock visat sig ha en negativ effekt på 

arbetstillfredsställelsen för de anställda. Eftersom människor numera kräver mer från sitt 
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arbete och är mer högutbildade vill de också ha ett arbete som känns belönande och 

utmanande. Enligt Robbins (2007) upplevde människor större arbetstillfredsställelse och 

resultatet blev bättre om människor fick vara med att utföra hela arbetsuppgiften 

samtidigt som ett utbyte av kunskap med arbetskollegor skedde.  

 

2.5.1 Krav – och kontroll modell 

Karaseks krav- och kontroll modell är en framgångsrik modell med syfte att studera 

sambandet mellan arbetsmiljö och hälsa. Modellen är utvecklad för att upptäcka 

stressbenägenhet i arbetet genom att undersöka om det finns en balans i förhållandet 

mellan de arbetskrav som ställs på den anställde och möjligheterna för denne att påverka 

den egna arbetssituationen. Arbetskraven karakteriseras utav den arbetsbelastning och de 

förväntningar som ställs på arbetet, medan kontroll karakteriseras av variationen i 

arbetsuppgifterna samt möjligheten att påverka dem och utvecklas i arbetet.  

Genom att kombinera höga respektive låga arbetskrav med hög respektive låg grad av 

kontroll i arbetet skapas fyra kombinationer av arbeten. Höga arbetskrav och låg grad av 

kontroll karakteriserar hög stress-arbete som enligt Karasek & Theorell (1990) är det 

mest ohälsosamma. Passiva, låg-stress arbeten ställer låga krav och erbjuder även små 

möjligheter till kontroll, vilket också skapar ohälsosamma arbetssituationer. Det aktiva 

arbetet med kombination av höga arbetskrav och hög grad av kontroll anses vara 

hälsosamt. Det mest hälsosamma arbetet är det avspända, som karakteriseras av låga 

arbetskrav och hög grad av kontroll (Karasek & Theorell, 1990).  

 

2.5.2 Socialt stöd 

Renborg & von Scheele (1991) skriver att psykosocial arbetsmiljö, som beskrivs som ett 

samspel mellan människan och arbetsmiljön där människan formas och utvecklas till 

följd av samspelet skapar människans omgivning och ger arbetssituationen ett 

sammanhang. Detta är nödvändigt för positiv upplevelse av arbetssituationen. Begreppet 

psykosocial arbetsmiljö förutsätter ett holistiskt synsätt där fysiska, organisatoriska och 

sociala arbetsmiljöfaktorer interagerar. 
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Karaseks ursprungliga krav- och kontroll modell var tvådimensionell, men 

vidareutvecklades under 1980-talet av Jeff Johnson med motiveringen att den inte 

återspeglade de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna som är nödvändiga för att kunna 

bedöma arbetstillfredsställelse. Socialt stöd lades till som en tredje komponent till krav- 

och kontroll modellen. Komponenten omfattas av emotionellt, värderande, informativt 

och instrumentellt stöd. Betydelsen av denna komponent förklarades vara viktig eftersom 

den kan fungera som en buffert då obalans i förhållandet mellan arbetskrav och kontroll 

uppstår. Emotionellt stöd kan erhållas genom upplevelse av att omgivningen på 

arbetsplatsen, som utgörs av medarbetare och ledning bryr sig och tycker om den 

anställde. Värderande stöd uttrycks i form av den feedback som anställda får från 

ledningen avseende arbetsresultat och dylikt. Informativt stöd återspeglar tillgången till 

information som används och är nödvändig i det dagliga arbetet (Eriksson & Larsson 

2002). 

 

2.6 Internkommunikation 

Kommunikation är den process som uppstår när människor tar kontakt med varandra. 

Definitionen grundar sig på tolkningen att det dels är en förmedling av olika signaler, 

som attityder, känslor och budskap mellan en avsändare till en mottagare men att 

kommunikationen också är en aktivitet där människor interagerar med varandra (Larsson, 

1997).  

Intern kommunikation är budskapsöverföring som återfinns inom organisationer och 

andra enheter som innehåller människor som tillsammans arbetar mot gemensamma mål 

(Strid, 1999). Förväntansteorin hävdar att individer motiveras att prestera för att uppnå ett 

mål om de upplever målet som värdefullt på något sätt och kan se att egna arbetsuppgifter 

leder till måluppfyllelse. Detta förutsätter en tydlig målformulering som kommuniceras 

till de anställda på så sätt att de upplever målen som värdefulla och sluter upp kring 

dessa. Vidare förklaras goda rutiner för återrapportering eller feedback, som tydliggör de 

anställdas bidrag till förverkligandet som en förutsättning för att anställda ska motiveras 

till prestationer som leder till måluppfyllelse (Jacobsen & Thorsvik, 1998). Enligt 

Larsson och Rosengren (1995) är det viktigt att medarbetarna har förståelse och kunskap 
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om det gemensamma målet eftersom det också är medarbetarnas enskilda beslutsfattande 

som påverkar företaget på lång sikt.  Enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) påverkas 

kommunikationen i organisationer starkt av strukturella drag, organisationskultur samt 

sociala- och maktförhållanden som råder i organisationen. Kommunikationen är ett 

viktigt medel som organisationer utnyttjar för att motivera sina anställda men också för 

att styra, kontrollera och samordna. Internkommunikationen i organisationer förgrenar sig 

i tre olika riktningar: 1) vertikal kommunikation, från över- till underordnade, 2) vertikal 

kommunikation, från under- till överordnade, 3) horisontell kommunikation, mellan 

anställda på samma nivå i organisationen. 

 

2.6.1 Kommunikationens vägar 

Den vertikala kommunikationen nedåt,  från över-  till underordnade kan enligt Jacobsen 

och Thorsvik (1998) indelas i fem huvudtyper efter informationens innehåll: 

1. Instruktioner för arbetet 

2. Anledning till arbetet 

3. Information om procedurer och praxis i organisationer 

4. Feedback på underordnades arbete 

5. Information om organisationens ideologi  

 

Katz och Kahn (1966) har indelat kommunikationen från underordnade till överordnade i 

fyra huvudtyper efter innehållet. Dessa är information om: 

1. sig själv och det egna arbetet 

2. andra och deras arbete 

3. organisationsprocedurer och processer 

4. vad man anser bör göras och hur  

 

Det finns olika sätt att kommunicera ut det budskap man vill framföra, beroende på i 

vilken riktning budskapet ska förmedlas. En kanal som numera används väldigt flitigt 

inom organisationer är den elektroniska kanalen, t.ex. intranät och e-post. Denna kanal 

kan användas vertikalt inom organisationen då chefen inte har möjlighet till direkt 
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kontakt utan använder sig då utav elektroniska kanaler för att t.ex. informera sina 

anställda om förändringar (Robbins, 2007). Nackdelen är att informationsmängden är 

begränsad och vid stora mängder fakta föredras tryckt material. Tryckt material inom 

kanalen skriftliga källor är t.ex. personaltidning, PM och nyhetsbrev. Den används också 

flitigt vid den vertikala kommunikationen då endast fakta ska förmedlas och är effektiv 

då den är bestående och verifierbar. Den lämpar sig däremot inte vid en dubbelriktad 

kommunikation som bättre erhålls genom muntliga kanaler, såsom möten, konferenser 

och utbildningar. Dessa skapar möjlighet för dialog både vertikalt och horisontellt 

(Erikson, 2002).  

Den horisontella kommunikationen, mellan medarbetarna, är oftast informell och 

muntlig. Den informella informationen sker vid interaktion mellan medarbetare och är 

tidssparande samt möjliggör koordinering av medarbetarnas åsikter. Nackdelen är att 

meddelandet kan förvrängs och misstolkas när det förmedlas muntligt eftersom det 

passerar fler instanser av människor (Robbins, 2007).  

 

2.7 Personalpolitik 

Personalpolitik beskrivs vanligtvis som ”de mål och värderingar som ligger till grund för 

arbetsformerna inom företaget/myndigheten och samspelet mellan arbetsgivaren och de 

anställda” (Dahlgren & Dahlgren, 1988). Granberg (2003) beskriver den som ”yttryckta 

värderingar, principer och övergripande mål som ligger till grund för det 

personaladministrativa arbetet. Det är ett managementverktyg som syftar till att skapa ett 

gynnsamt arbetsklimat som ger en attraktiv och välfungerande arbetsplats”. 

Personalpolitik finns på alla arbetsplatser, men är dock inte lika genomarbetad överallt. 

En genomarbetad och klart formulerad personalpolitik underlättar för organisationens 

anställda att förstå vad det är som gäller på arbetsplatsen gällande 

anställningsförhållanden, arbetsformer och utvecklingsmöjligheter (Dahlgren & 

Dahlgren, 1988).  
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2.7.1 Personalidé 

Personalpolitiken består av personalstrategier, däribland en personalidé.  

Den används som utgångspunkt för val av medarbetare samt val av olika strategier för 

kompetensutveckling, organisation och ledning. Personalidén beskriver vilka 

medarbetare organisationen vill ha, vad medarbetarna kräver i utbyte av organisationen 

och hur det går till att motivera och utveckla dessa medarbetare för att de ska uppnå de 

kompetensfördelar som eftersträvas. En personalidé ger en bild av vad som är väsentligt i 

företagets relation till sina medarbetare, precis som en organisations affärsidé utrycker 

vad som är betydelsefullt i relationen till marknaden (Hansson, 1997). 

Personalidén ska peka ut vilken del av arbetsmarknaden organisationen vänder sig till, 

människors ålder, kön, utbildning och erfarenheter som organisationen strävar efter att 

rekrytera. Personalidén ska även ange den kompetens som de rekryterade förväntas ha 

och kunna utveckla. Eftersom rätt kompetens betraktas som en förutsättning för att 

medarbetare ska kunna utföra ett bra arbete krävs det att affärsidé och personalidé 

stämmer överens. 

För att locka till sig duktiga och attraktiva medarbetare bör personlidén förtydliga vad 

företaget erbjuder sin personal i form av lön, arbetsvillkor, utveckling/karriär och övriga 

belöningar. Lönen är den grundläggande belöningen, men medarbetarna måste också 

belönas på andra sätt. Dessa kan utgöras av befordran, utvidgade arbetsuppgifter, större 

och viktigare projekt, större självständighet, utbildning, ansvar och dylikt som kan vara 

motiverande. Personalidéer behöver vara dynamiska och förändras i takt med att 

affärsidén och individen förändras, därför bör den även innehålla information om hur 

medarbetare avvecklas. Eftersom personalidén uttrycker det grundläggande 

förhållningssättet till medarbetarna från rekrytering till dess att medarbetarna lämnar 

organisationen blir då utträdet ur organisationen också en viktig del av personalidén 

(Bruzelius & Skärvad, 2000). 
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2.8 Teoretisk referensram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    Figur 1. Teoretisk referensram 
           Källa: Egen figur 
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3. METOD 
 

3.1 Forskningsstrategi 

Enligt Denscombe (2000) utmärker sig fallstudier genom att fokus i sådana 

undersökningar ligger på en eller några få enskilda enheter. En fallstudie fokuserar på det 

speciella snarare än det generella. Detta passar vår undersökning då vi har valt att ta reda 

på vilka faktorer som inverkar på de anställdas arbetstillfredsställelse vid fyra apotek.  

Det som ytterligare tillför fallstudier värde och motiverar det som val för vår 

forskningsstrategi är att de istället för att ta reda på vilka resultat som uppstår i en given 

situation erbjuder en möjlighet att förklara varför dessa resultat kan uppstå.  

Nackdelen med vårt val av fallstudier är att resultatet inte är generaliserbart då 

undersökningen endast baserar sig på fyra enheter. 

 

3.2 Metodansats 

De olika forskningsmetoderna (frågeformulär, intervju, observation och skriftliga källor) 

lämpar sig bättre för vissa situationer än för andra, men kan kombineras och användas för 

att komplettera varandra och skapa olika, men ömsesidigt stödjande sätt att samla in data 

(Denscombe, 2000). Frågorna vid en kvantitativ studie bestäms redan i förväg och 

samtliga respondenter får samma frågor. En enkät används vanligtvis vid denna typ av 

undersökningar och kan användas på olika sätt (Halvorsen, 1992). Enkätfrågorna i vår 

undersökning är baserade på vårt val av teorier och genom att välja enkät som 

undersökningsmetod strävade vi efter att få så ärliga svar som möjligt då enkäten är 

anonym. 

Kvalitativa studier används för att berätta något om de egenskaper som är icke mätbara 

hos undersökningsobjektet och kallas för mjukdata. Detta kan ske genom olika 

insamlingsmetoder, bl.a. observationer och ostrukturerade intervjuer (Halvorsen, 1992).  

Vi tillämpar detta arbetssätt då vi använder oss utav en personlig semistrukturerad 

intervju och en e-mail intervju med cheferna. Målet var att få bakgrundsinformation om 

fallstudieobjekten som är viktig för den enkätundersökning som utfördes på 
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fallstudieobjekten samt skapa förståelse för respondenten och den livsvärld denne 

befinner sig i.   

 
 

3.3 Datainsamling 

Datakällor som står till grund för vår undersökning består av primärdata, sådana data som 

införskaffats för första gången och sekundärdata, i form av tryckta källor och 

forskningsmaterial. Nedan redogör vi valet av intervjupersoner samt 

enkätundersökningens tillvägagångssätt som vår primärdata består utav. 

 

3.3.1 Sekundärdata 

En sekundärdataundersökning baseras på befintlig data som redan finns nerskriven 

(Dahmström, 1996). Innan vi påbörjade vår undersökning gjorde vi en litteraturstudie för 

att sätta oss in i ämnet för vår undersökning samt få information om den organisation 

våra fallstudieobjekt tillhör. För att få förståelse för problemområdet omfattades 

litteraturstudien av skriftliga källor som vetenskapliga böcker, rapporter och artiklar kring 

tidigare forskning i ämnet samt Apoteket AB:s årsredovisningar. Även internetsökning 

vid olika hemsidor såsom Apoteket AB:s hemsida utfördes. 
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3.3.2 Intervju 

Vi valde att kombinera datainsamlingen genom att använda både intervjuer med cheferna 

för respektive apotek samt en enkätundersökning för de anställda. Syftet med intervjuerna 

var att erhålla information om organisationen Apoteket AB samt att få en bakgrundsbild 

till hur det fungerar inom verksamheten och de fyra fallstudieobjekten. 

Vi har använt oss utav semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod, där en 

färdig lista med frågor som skulle besvaras användes. Intervjufrågorna baserade vi på de 

teorier vi använder i uppsatsen. Intervjun med apotekschefen utfördes under ett personligt 

besök på apoteket av båda författarna och varade ca 1,5h. Ordningsföljden av frågorna 

följdes inte strikt och respondenten kunde fritt utveckla egna idéer och synpunkter. 

Intervjun med områdeschefen utfördes skriftligt via e-mail då respondenten inte hade tid 

för en personlig intervju och efter en överenskommelse om att skriftligt besvara 

intervjufrågorna skickades svaren tillbaka till författarna efter ca 2 veckor. Ytterliggare 

telefon- och e-mail kontakt underlättade tolkningen av frågorna som skulle besvaras. 

 

Valet av semistrukturerade intervjuer framför enkäter baserades på att vi ville ha svar 

inom specifika områden och att vi därför styrde in respondentens tankegångar på dessa. 

Nackdelen med intervjuer som datainsamlingsmetod är den intervjuareffekt som kan 

uppstå då respondentens svar kan påverkas av intervjuarens identitet gällande t.ex. kön, 

ålder och etniska ursprung.  

 
 

3.3.3 Enkät  

Vår enkät bestod av 51 frågor och baserade sig på de teorier vi använt i uppsatsen (se 

Bilaga 2). Svarsalternativen som fanns i enkäten var Instämmer helt, Vet ej, Instämmer 

inte, detta för att få ett ställningstagande från respondenterna. 

Målet med enkätundersökningen var 100% svarsfrekvens men enligt Trost (1994) kan 

man räkna med en svarsfrekvens på mellan på 50% och 75% på många 

enkätundersökningar. På grund av att svarsfrekvensen i vår undersökning knappt översteg 

50% drar vi slutsatser från kvalitativa tolkningar av data och bortser från statistiska 

samband då de endast skulle basera sig på ett fåtal personers svar. Enkäterna besvarades 
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under en veckas tid. Genom enkäter strävade vi efter att få så ärliga svar som möjligt då 

enkäten var anonym. Samtliga ifyllda enkäter förseglades i kuvert på apoteken där vi 

personligen hämtade upp dem. 

Enkäter lämpade sig dessutom bäst för vår datainsamling då Denscombe (2000) beskriver 

de som mest produktiva när det som efterfrågas är okomplicerad information och 

standardiserad data från identiska frågor utan krav på personlig kontakt.  

Nackdelen med enkäter är att svarens begränsande karaktär påverkar att respondenterna 

inte har möjlighet att utveckla sina svar. Detta kan resultera i svag svarsfrekvens eller 

ofullständigt ifyllda svar, som leder till bortfall. 

 

3.4 Operationalisering 

Enligt de valda teorierna i vår uppsats påverkas en individs arbetstillfredsställelse starkt 

av de sociala och organisatoriska arbetsmiljöfaktorerna som råder på en arbetsplats. De 

arbetsmiljöfaktorer, vars påverkan på arbetstillfredsställelsen vi undersöker delar vi in i 

fyra block: arbetets utformning och karaktär, personalpolitik, internkommunikation och 

sociala relationer. Det är även baserat på denna indelning som vi har formulerat och ställt 

enkätfrågorna, där vi söker få svar på hur respondenterna upplever de olika 

arbetsmiljöfaktorerna. På så sätt svarar frågorna kring arbetets utformning och karaktär 

om huruvida respondenterna bland annat har möjlighet att se resultat av sitt arbete och 

kan känna kontroll och ansvar över arbetssituationen. Blocket som avser frågorna kring 

personalpolitik ska ge svar på huruvida respondenterna bland annat anser att 

organisationen, med sin personalpolitik vårdar om sina anställda och erbjuder möjligheter 

till befordran. Svaren på frågorna i blocket avseende internkommunikation återspeglar 

huruvida den horisontella respektive vertikala informationen på arbetsplatsen upplevs 

som tillfredsställande. Slutligen ska svaren på frågor tillhörande blocket om sociala 

relationer belysa hur respondenterna upplever sin relation till sina medarbetare och 

chefer. 
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3.5 Urval 

Ändamålsenligt urval tillhör icke-sannolikhets urval där man medvetet överger kravet på 

representativitet på grund av att det finns en idé bakom urvalet som rättfärdigar och ger 

stöd åt det. Valet av de fyra apoteken baserar sig på att ledningsstrukturen på centrum- 

och samhällsapoteken skiljer sig och möjliggör jämförelser av resultatet. De fyra 

undersökningsobjekten valdes också enligt bekvämlighetsurval som baseras på enkelhet 

och tillgänglighet. Vår kontaktperson på Apoteket AB hänvisade oss till en områdeschef 

som är chef över tre av våra undersökningsobjekt . I valet av centrumapotek var läget 

avgörande då apoteket ligger nära Södertörns Högskola och utgör det fjärde 

undersökningsobjektet. Vi är medvetna om att detta urval medför risk för att urvalet inte 

blir representativt för alla apotek. 

 

3.5.1 Bortfall 

Bortfall utgörs av undersökningsenheter som av någon anledning inte varit åtkomliga för 

forskaren. Det finns två typer av bortfall, externa och interna. Externt bortfall uppstår när 

svar saknas från vissa individer på grund av att man inte får tag på personer i fråga, vilket 

i sin tur kan bero på t.ex. sjukdom, semester eller oregelbundna arbetstider. 

Internt bortfall uppstår när det saknas svar på enstaka frågor från de respondenter som 

deltagit i undersökningen (Rosengren & Arvidson, 2002).  

Sammanlagt fanns det 44 anställda vid de fyra apoteken och 23 (52%) av dessa svarade 

på enkäten. Därmed blev det sammanlagda externa bortfallet 21 (48%). 

I fortsättningen betraktar vi svaren från de tre samhällsapoteken som en enhet. Totalt 

hade de 18 anställda där 9 (50%) svarade på enkäten. Även ett internt bortfall återfanns 

bland ett av svaren på samhällsapoteken. I och med den låga svarsfrekvensen på 

samhällsapoteken är vi försiktiga med de slutsatser som vi drar eftersom detta utfall kan 

ha påverkat resultatet i en viss riktning. 

På centrumapoteket fanns det totalt 26 anställda. Det externa bortfallet utgjordes av 12 

individer (46%). Det förekom dock inte något internt bortfall på centrumapoteket. 

 



 25

3.6 Validitet och reliabilitet 

Efter undersökningstillfället blev vi på grund av förändrade omständigheter tvungna att 

ändra riktning på uppsatsen en aning. Detta ledde till att en del enkätfrågor blev mindre 

relevanta för underökningens syfte. Trots detta har det stora antalet frågor som baserats 

på de olika delarna inom teorikapitlet medfört att vi hade tillräckligt med material som 

grund för vår analys. Svaren på frågorna gällande internkommunikationen 

karaktäriserades av många vet ej svar som kan tolkas som att frågornas formulering var 

otydlig. Detta påverkade inte undersökningens resultat i någon speciell riktning, men kan 

ha försummat internkommunikationens betydelse. 

Kritik kan tillföras mot reliabiliteten av enkätundersökningen då en liknande 

undersökning gjordes från Apoteket AB:s sida tätt inpå vår undersökning vilket kan ha 

lett till att respondenternas åsikter blev påverkade av diskussionen kring denna. Därför 

skulle vi förmodligen inte få exakt samma svar på enkäten om undersökningen hade 

utförts vid ett annat tillfälle.  

För att öka reliabiliteten vid intervjun med apotekschefen närvarade vi båda författarna 

och dokumenterade svaren. På grund av tidsbrist skapades en överenskommelse med 

apoteksområdeschefen och svaren på intervjufrågorna skickades till oss via e-mail. Den 

telefon- och e-mail kontakt som vi har haft med apoteksområdeschefen kan delvis ha 

eliminerat den negativa effekten av att vi inte hade en personlig intervju.  
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4. VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Efter den omorganisation som trädde i kraft i februari 2005 indelades Apotekets 

verksamhet i två affärslogiker, Privatkunder och Avtalskunder. Privatkunder delas i sin 

tur in i två försäljningskanaler, centrum och samhälle där apoteken skiljs åt beroende på 

var de är lokaliserade och deras struktur. I skillnaderna gällande strukturen ingår 

ledarskapet, hur kommunikationen sköts på apoteken samt antalet anställda på apoteken. 

 

 

 

 
Figur 2. Indelning över försäljningskanalerna.  

         Källa: Egen figur
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4.1 Försäljningskanalerna Centrum och Samhälle 

Centrumapotek omfattar apotek i centrumläge och köpcentrum. Basen för 

centrumapoteken är receptexpedition, men då de är lokaliserade på kommersiella lägen 

läggs extra mycket tyngd på egenvård och försäljning av handelsvaror vilket gör att 

centrumapoteken har en butiksliknande karaktär. Detta skiljer centrumapoteken från 

samhällsapoteken som är mindre enheter och lokaliserade på en ort eller i en stadsdel 

samt apotek i anslutning till vårdcentraler och apotek på sjukhus. I samhällsapoteken 

läggs tyngden på receptavdelningen som tillhandahåller och säljer receptbelagda 

läkemedel (Årsredovisning, 2004). Ytterliggare skillnader mellan de två 

försäljningskanalerna är hur enheterna är strukturerade. Centrumapoteken utgörs av ett 

större antal anställda gentemot samhällsapoteken och har en apotekschef på respektive 

apotek som är ekonomi- och personalansvarig. Samhällsapoteken däremot bildar 

tillsammans ett apoteksområde som har en gemensam apoteksområdeschef som då roterar 

mellan de olika apoteken på daglig basis.  

 

I försäljningskanalen centrum finns det 134 apotek i Sverige, varav 41 är lokaliserade i 

Stockholms län, medan försäljningskanalen samhälle omfattas av 735 apotek i Sverige, 

varav 99 befinner sig i Stockholms län (Källa: www.apoteket.se, 2006-10-17).  

I vår undersökning ingår ett centrumapotek och tre samhällsapotek, alla lokaliserade 

inom Stockholms län. Centrumapoteket är en större enhet med 26 anställda och befinner 

sig i ett av Stockholms större köpcentrum. Då vi eftersträvade en jämn fördelning mellan 

de anställda i de båda försäljningskanalerna valde vi på uppmaning av 

apoteksområdeschefen 3 utav de 6 samhällsapotek denne är apoteksområdeschef över. 

Sammanlagt bestod de 3 enheterna utav 18 anställda.  

Organisationsstrukturen på våra valda undersökningsobjekt skiljer sig dels genom att 

apoteksområdeschefen har 6 mindre apotek som denne är chef över med sammanlagt 48 

anställda. Det minsta apoteket har 2 medarbetare och det största drygt 20. Som 

apoteksområdeschef roterar denne på daglig basis mellan apoteken och har det yttersta 

ansvaret för personal- och resultat, samt kvalitets- och säkerhetsfrågor. Eftersom 

apoteksområdeschefen inte har en fysisk närvaro vid alla apotek varje dag försöker denne 

istället hålla en öppen och nära dialog med sina medarbetare via telefon och mejl, samt 
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regelbundna möten med medarbetarna. Möten och arbetslagsträffar är ett sätt som 

apoteksområdeschefen använder sig utav för att lära känna sina medarbetare då denne vid 

undersökningens tillfälle endast varit chef över dessa 6 apotek i ca 3 månaders tid.  

Centrumapoteket är istället strukturerat på det sätt att apotekschefen endast är chef över 

ett apotek som denne är personal- och resultatansvarig för. Apotekschefen ingår i den 

dagliga driften och ser detta som en fördel att skapa närmare kontakt med sina 

medarbetare då även denne endast varit chef för centrumapoteket som ingår i vår 

undersökning i ca 3 månaders tid.  

 

Strukturen på de två olika försäljningskanalerna skapar olika förutsättningar för cheferna 

att kommunicera med sina medarbetare. Apoteksområdeschefen använder sig flitigt av 

intranätet vid kommunikation med sina 6 samhällsapotek. Medarbetarna har tillgång till 

dels en nyhetssida om vad som händer inom apoteksområdet men också ett virtuellt 

grupprum där minnesanteckningar och styrkortsresultat finns tillgängligt. Utöver detta 

håller apoteksområdeschefen nästan dalig kontakt med apoteken via telefon och mejl. 

Enligt apoteksområdeschefen anordnas också driftsmöten för samtliga medarbetare ett 

par gånger per termin där denne exempelvis förmedlar information från VD:n eller har 

möjlighet att framföra egen information till samtliga.  

Centrumapotekets struktur skapar möjlighet för en snabbare dialog mellan apotekschef 

och medarbetare eftersom apotekschefen befinner sig i den dagliga driften. Däremot 

anordnas liknande möten som på samhällsapoteken, med driftmöten i fokus för att 

informera medarbetarna om förändringar och information från högre ledning. Även 

apotekschefen koncentrerar sig i nuläget på ”lära känna samtal” med sina medarbetare på 

grund av den korta anställningstiden.  
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5. EMPIRI 
Nedan i tabell 1 redovisar vi bortfallet från undersökningen på centrum- och 

samhällsapoteken. Vi refererar till de 3 samhällsapoteken som S1, S2 och S3 däremot 

behandlar vi de tillsammans som en enda enhet.  

 

 
Tabell 1. Redovisning av bortfall 
  

 

 

5.1 Enkätundersökningens resultatredovisning 

För att få en översiktlig bild över det gemensamma resultatet från respondenternas svar 

på både samhällsapoteken och centrumapoteket har vi sammanställt det i tabell 2. Vi går 

vidare med att mer detaljerat redovisa hur samhälls- respektive centrumapotekets 

anställda har svarat på enkäten. Detta för att möjliggöra en jämförelse i analysen mellan 

respondenternas svar från samhällsapoteken och centrumapoteket. Det ger oss också 

möjligheten att se hur respondenterna på respektive apotek har svarat på frågorna. Detta 

underlättar för att vi sedan ska kunna dra slutsatser om vilka faktorer som gemensamt 

inverkar positivt på arbetstillfredsställelsen och vilka faktorer som var specifika för 

samhällsapoteken respektive centrumapoteket.   
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Tabell 2. Sammanslaget resultat 
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5.2 Enkätundersökning – Centrumapotek 

Nedan redovisar vi enkätsvaren från de 14 respondenter på centrumapoteket. 

 

5.2.1 Arbetets utformning och karaktär 

Tabell 3 visar resultatet på frågorna 1 till 6 som behandlar arbetets utformning och 

karaktär. 

 

Hälften av respondenterna kände att de har möjlighet att se resultat av sitt arbete medan 6 

respondenter inte kunde ta ställning i frågan.  

 

En klar majoritet (11st) instämde att de känner att de har kontroll och ansvar över sin 

egen arbetssituation. Dock kände mer än hälften (8st) att de inte har möjlighet att påverka 

sin arbetssituation gällande schema, semesterledighet, etc.  

6 av respondenterna svarade att de är nöjda med det ansvarsområdet som deras 

arbetsuppgifter omfattar, medan lika många inte kunde ta ställning i frågan. Lite mer än 

hälften (8st) av respondenterna ansåg att de har ett utmanande och intressant arbete och 

lika många ansåg att de trivs på sin arbetsplats.  

 

Tabell 3. Centrumapotek – Arbetets utformning och karaktär 
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5.2.2 Personalpolitik 

Tabell 4 visar resultatet på frågorna 7 till 12 som behandlar personalpolitiken. 

 
Endast 2 av respondenterna kände att de har möjlighet att växa och bli befordrade inom 

sitt arbete. 6 respondenter svarade att de inte kände sig ha den möjligheten och lika 

många svarade vet ej på frågan.  

 

En klar majoritet (10st) uttryckte missnöje i frågan om huruvida organisationen vårdar 

om sina anställda. Dessutom ansåg 6 respondenter att de inte var nöjda med sina 

arbetsvillkor och endast 3 respondenter svarade positivt på denna fråga.  

 

Vidare uttryckte majoriteten (10st) i sina svar att organisationens personalpolitik och 

personaladministration inte är tillfredsställande, att de inte känner anställningstrygghet 

(9st), samt att avveckling av personal på Apoteket AB inte sker på ett tillfredsställande 

sätt (11st).  

 
Tabell 4. Centrumapotek – Personalpolitik 
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5.2.3 Interkommunikation 

Tabell 5 visar resultatet på frågorna 13 till 19 som behandlar internkommunikationen. 

 

Hälften av respondenterna ansåg sig vara väl informerade om nya varor innan de ställs 

inför mötet med kunderna. Nästan hälften av respondenterna (6st) ansåg att ledningen 

inte har satt upp klara mål inom verksamheten medan endast en liten del (3st) svarade 

positivt i frågan. 

 

På frågorna gällande hur kommunikationen till och från överordnade fungerar kunde 

respondenterna i överlag inte ta ställning. Ur svaren kan vi ändå urskilja att 

respondenterna var mest nöjda med hur kommunikationen fungerar vad gäller rutiner och 

processer till sina överordnade. 

På frågan om vad respondenterna anser om hur kommunikationen från överordnade 

fungerar vad gäller instruktioner och anledning till arbetsuppgifter svarade 3 respondenter 

positivt och 4 negativt. Likaså svarade 4 respondenter positivt på frågan om feedback och 

arbetets gång medan 5 svarade negativt 

 

Tabell 5. Centrumapotek – Internkommunikation 
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5.2.4 Sociala relationer 

Tabell 6 återger resultatet på frågorna 20 till 23 som behandlar de sociala relationerna. 

 

Majoriteten (9st) av respondenterna ansåg att de har en öppen kommunikation med sin 

apotekschef och kan uttrycka både belåtenhet och missnöje. Hälften av respondenterna 

ansåg även att deras apotekschef tar sig tid att lära känna dem som person medan 6 

respondenter inte kunde ta ställning.  

 

På frågan angående hur kommunikationen mellan den svarande och dennes medarbetare 

fungerar svarade knappt hälften (6st) att de var nöjda med kommunikationen medan 3 av 

respondenterna var missnöjda.  

 

Även på frågan om respondenten anser att denne får tillräckligt med uppmuntran och stöd 

från sin apotekschef svarade knappt hälften (6st) positivt. 4 respondenter svarade negativt 

och lika många kunde inte ta ställning i frågan.  

 

 

Tabell 6. Centrumapotek – Sociala relationer 
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5.3 Enkätundersökning – Samhällsapotek 

Nedan redovisar vi enkätsvaren från de 9 respondenter på de tre samhällsapotek som 

ingår i undersökningen. 

 

5.3.1 Arbetets utformning och karaktär 

Tabell 7 visar att nästan alla respondenter (8st) känner att de har möjlighet att se resultat 

av sitt arbete. En klar majoritet (7st) känner dessutom att de har kontroll och ansvar över 

sin egen arbetssituation. Mer än hälften (6st) kände också att de har möjlighet att påverka 

sin arbetssituation gällande schema, semesterledighet, etc, medan 2 respondenter svarade 

negativt på frågan. 

 

På frågan om respondenterna var nöjda med det ansvarsområdet som deras 

arbetsuppgifter omfattar svarade 8 av 9 respondenter positivt.  

Majoriteten av respondenterna (7st) trivs på sin arbetsplats och ansåg att de har ett 

utmanande och intressant arbete.  

 

 

Tabell 7. Samhällsapotek – Arbetets utformning och karaktär  
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5.3.2 Personalpolitik 

Tabell 8 visar resultatet på frågorna 7 till 12 som behandlar personalpolitiken. 

 

På frågan huruvida respondenterna känner att de har möjlighet att växa och bli befordrade 

inom sitt arbete svarade 2 positivt och 4 negativt. Respondenterna svarade likadant på 

frågan gällande om organisationen vårdar om sina anställda då 2 svarade positivt och fyra 

negativt. Fler respondenter uttryckte missnöje i frågan om organisationens personalpolitik 

och personaladministration är tillfredsställande då 6 respondenter svarade negativt på 

frågan. 

 

Tabell 8 visar också att mer än hälften (5st) av respondenterna var nöjda med sina 

arbetsvillkor medan 3 svarade negativt på frågan. På frågan huruvida  respondenterna 

känner anställningstrygghet på Apoteket AB kunde nästan hälften (4st) inte ta ställning 

fast en majoritet (5st) ansåg att avveckling av personal inte sker på ett tillfredsställande 

sätt.  

 

 

Tabell 8. Samhällsapotek – Personalpolitik 
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5.3.3 Internkommunikation 

Tabell 9 visar resultatet på frågorna 13 till 19 som behandlar internkommunikationen. 

 
En majoritet (6st) ansåg att de är väl informerade om nya varor innan de ställs inför mötet 

med kunderna. Dessutom ansåg en klar majoritet (7st) att ledningen har satt upp klara 

mål inom verksamheten.  

 

På frågorna gällande hur kommunikationen till överordnade fungerar var respondenternas 

svar fördelade mellan instämmer helt och vet ej. Mer än hälften (5st) svarade att de var 

nöjda med kommunikationen till sina överordnade gällande sig själva och sitt arbete samt 

vad respondenterna anser bör göras och hur (6st). Nästan hälften (4st) var nöjda med 

kommunikationen gällande organisationens rutiner och processer.  

På frågorna gällande hur kommunikationen från överordnade fungerar vad gäller 

instruktioner och anledning till arbetsuppgifter samt feedback om arbetets gång svarade 

mer än hälften positivt i båda frågorna (5st).  

 

Tabell 9.  Samhällsapotek – Internkommunikation 
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5.3.4 Sociala relationer 

Tabell 10 återger resultatet på frågorna 20 till 23 som behandlar de sociala relationerna. 

 

Nästan samtliga respondenter (8st) ansåg att de har en öppen kommunikation med sin 

områdeschef där de kan uttrycka både belåtenhet och missnöje. En majoritet (7st) ansåg 

även att deras områdeschef tar sig tid till att lära känna dem som person. 

 

En klar majoritet (7st) av respondenterna på samhällsapoteken uttryckte i sina svar att de 

ansåg att de får tillräckligt med uppmuntran och stöd från sin områdeschef. 

 

På frågan gällande hur nöjda medarbetarna är med kommunikationen sinsemellan svarade 

också en majoritet (7st) positivt på frågan. 

 

 

  Tabell 10. Samhällsapotek – Sociala relationer 

 
 

. 
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6. ANALYS 

 

6.1 Arbetets utformning och karaktär 

Enligt Robbins (2007) har specialisering av olika arbetsuppgifter till olika delaktiviteter 

visat sig ha negativ effekt på arbetstillfredsställelsen. Det är viktigt att människor får 

utföra hela arbetsuppgiftens aktiviteter och se resultat av sitt arbete.  

 

Undersökningen visar att hälften av respondenterna på centrumapoteket och nästan 

samtliga respondenter på samhällsapoteken kunde se resultat av sitt arbete. Anledningen 

till att fler respondenter kunde se resultat av sitt arbete på samhällsapoteken kan vara att 

enheterna utgörs av färre anställda vilket leder till att de får utföra fler hela aktiviteter 

istället för att specialisera sig och endast utföra delaktiviteter som i centrumapotekets fall. 

Som Robbins (2007) också hävdar leder specialisering av arbetsuppgifter till högre 

produktivitet vilket centrumapoteket behöver eftersom de har fler kundkontakter och 

högre arbetsbelastning på grund av sitt kommersiella läge.  

 

För att en människa ska uppnå arbetsglädje hävdar Gardell (1977) att ett av kriterierna är 

att arbetsmiljön erbjuder de anställda möjlighet till kontroll och inflytande över sin 

arbetssituation. Därför kan vi utläsa ur svaren från undersökningen att de anställda på 

både centrum- och samhällsapoteken har en förutsättning att känna arbetsglädje i sin 

arbetssituation eftersom en klar majoritet i båda fallen ansåg sig ha kontroll och ansvar. 

Genom att en människa har kontroll och ansvar över sin arbetssituation hävdar 

Antonovsky (2005) att det leder till att en människas KASAM stärks. Om de anställda 

har kontroll över sin arbetssituation så upplever de att de har tillräckligt med resurser för 

att möta de krav som ställs på dem från oförutsedda händelser.  

 

Vi fann dock skillnader i de anställdas svar från centrum respektive samhällsapoteken då 

de anställda på samhällsapoteken upplevde att de har mer möjlighet att påverka sin 

arbetssituation gällande schema och semesterledighet. Samhällsapotekens färre antal 

anställda gör att det blir lättare att tillgodose deras önskemål och samordna dem. 
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Enligt Karaseks krav- kontroll modell (Karasek & Theorell, 1990) karaktäriseras en 

människas ansvarsområde av graden av variation i arbetsuppgifterna och möjligheten att 

påverka dem i kombination med den grad av arbetsbelastning som arbetsuppgifterna 

tillför. Kombinationen av dessa påverkar hur de anställda upplever sitt ansvarsområde. 

 

Ur svaren från undersökning går att urskilja att en klar majoritet av anställda på 

samhällsapoteken var nöjda med det ansvarsområdet som deras arbetsuppgifter omfattar 

medan nästan hälften av respondenterna på centrumapoteket var det. 

Detta kan förklaras med hjälp av Karaseks krav- och kontroll modell då de anställda på 

samhällsapoteken har mindre arbetsbelastning och större grad av variation och inflytande 

i och med deras karaktär av försäljningskanal. De är lokaliserade på mindre kommersiella 

lägen och prioriterar inte försäljning av handelsvaror och har därmed färre kundkontakter 

till skillnad från centrumapoteket.  

 

Robbins (2007) hävdar att trivas på sin arbetsplats nästan alltid är en förutsättning för att 

människan ska känna sig tillfredsställd med sin arbetssituation. Arbetet bör dessutom 

vara utmanande och varierande. Numera kräver människor mer utav sitt arbete och därför 

strävar de efter ett arbete som känns belönande och utmanande.  

 

I överlag kan vi konstatera att respondenterna på både centrum- och samhällsapoteken 

trivs på sin arbetsplats och anser sig ha ett intressant och utmanande arbete. Dock var 

respondenterna på samhällsapoteken något mer positiva i sina svar vilket kan som vi 

tidigare nämnt förklaras av större variation i arbetsuppgifterna. 
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6.2 Personalpolitik 

Enligt Antonovsky (2005) försämras en människas KASAM om människan upplever att 

den har ett passivt arbete utan möjligheter till utveckling, vilket skapar en negativ 

ståndpunkt till arbetssituationen. Bruzelius och Skärvad (2000) påpekar också att 

organisationen i sina försök att locka till sig och behålla duktiga och attraktiva 

medarbetare bör vid sidan om lönen även använda sig av andra belöningar såsom 

befordran, utbildning och utvidgade arbetsuppgifter.  

 

Endast en liten andel av respondenterna på både centrum- och samhällsapoteken svarade 

att de känner att de har möjlighet att växa och bli befordrade inom sitt arbete. Dessa svar 

påvisar att de mänskliga intellektuella behoven inte blir tillgodosedda, vilket enligt Höög 

(1985) kan leda till minskad arbetstillfredsställelse.  

 

Personalpolitik finns på alla arbetsplatser, men är dock inte lika genomarbetad överallt. 

Den ska underlätta för organisationens anställda att förstå vad det är som gäller på 

arbetsplatsen gällande anställningsförhållanden, arbetsformer och utvecklingsmöjligheter 

(Dahlgren & Dahlgren, 1988). I personalpolitiken bör det dessutom finnas en 

genomarbetad plan för hur avveckling av anställda ska gå till (Bruzelius & Skärvad, 

2000). 

 

En klar majoritet på både centrum- och samhällsapoteken uttryckte missnöje över 

organisationens personalpolitik och personaladministration. På centrumapoteket blev det 

samma utfall gällande om organisationen vårdar om sina anställda medan respondenterna 

på samhällsapoteken svarade något mer positivt där mindre än hälften uttryckte missnöje. 

En anledning till varför respondenterna inte ansåg att organisationen vårdar om sina 

anställda kan vara på grund av att en majoritet också ansåg att avveckling av personal 

inte sker på ett tillfredsställande sätt.  

 

Enligt Bruzelius och Skärvad (2005) bör en personalidé bland annat uttrycka vad för 

arbetsvillkor en organisation erbjuder sina anställda. Dessa arbetsvillkor ska sedan 
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tillgodose de trygghetsbehov en människa har i arbetet som Höög (1985) relaterar till 

arbetstillfredsställelse. 

 

En klar majoritet på centrumapoteket uttryckte att de inte kände anställningstrygghet på 

Apoteket AB, till skillnad från samhällsapoteken där mindre än hälften uttryckte 

missnöje. Eftersom en majoritet på samhällsapoteken svarade att de är nöjda med sina 

arbetsvillkor kan det enligt Höög (1985) förklara varför de känner mer trygghet i arbetet. 

Utfallet kan bero på att de anställda på centrumapoteket känner sig mer utbytbara 

eftersom det finns mer personal och större personalomsättning på centrumapoteket. Detta 

leder till att de känner större osäkerhet eftersom centrumapoteket är utsatt för mer 

förändringar inför det kommande slopandet av monopolet.   

 

Utifrån svaren angående personalpolitik går det att tyda att respondenterna på både 

centrum- och samhällsapoteken visade klara tecken på att de är missnöjda med 

personalpolitiken vilket kan inverka negativt på deras arbetstillfredsställelse. 

Personalpolitiken bestäms på en högre nivå inom organisationen och är lika för alla 

medarbetare vilket förklarar varför svaren inte skiljs åt så mycket.  

 

6.3 Internkommunikation 

Strid (1999) beskriver internkommunikation som budskapsöverföring som finns inom 

organisationer där människor tillsammans arbetar mot gemensamma mål. Detta 

förutsätter en tydlig målformulering som kommuniceras till de anställda så att de 

upplever målen som värdefulla och sluter upp kring dessa (Jacobsen & Thorsvik, 1998). 

 

Nästan hälften av respondenterna på centrumapoteket ansåg att ledningen inte har satt 

upp klara mål inom verksamheten, vilket kan göra att respondenterna har svårt att 

uppleva målen som värdefulla och sluta upp kring dessa. Detta kan bero på att 

apotekschefen inte lyckas kommunicera ut de gemensamma målen för verksamheten, 

men dock bör hänsyn tas till att apotekschefen endast varit chef för detta centrumapotek i 

3 månaders tid. Respondenternas svar kan också ha influerats beroende på deras tidigare 
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chefs sätt att kommunicera ut målen. Trots att områdeschefen på samhällsapoteken också 

endast varit chef i 3 månaders tid har nästan samtliga respondenter svarat att ledningen 

har satt upp klara mål inom verksamheten. På grund av detta kan skillnaden i 

respondenternas svar ändå förklaras av att områdeschefen på samhällsapoteken använt sig 

av andra mer effektiva sätt att kommunicera ut målen till sina anställda. 

 

Information om instruktioner och anledning till arbetet ingår i den vertikala 

kommunikationen nedåt, från över till underordnade, och används för att motivera, styra, 

kontrollera och samordna sina anställda (Jacobsen & Thorsvik, 1998). 

Enligt en utveckling av Karaseks krav- och kontroll modell fungerar socialt stöd som en 

buffert i förhållandet mellan arbetskrav och kontroll. Informativt stöd är en del av det 

sociala stödet och återspeglar tillgången till information som är nödvändig i det dagliga 

arbetet (Eriksson & Larsson, 2002). 

 

Undersökningen visar att mer än hälften av respondenterna var nöjda med 

kommunikationen om instruktioner och anledning till arbetet på samhällsapoteken medan 

hälften av respondenterna på centrumapoteket inte kunde ta ställning i frågan. Resultatet 

visar att respondenterna på samhällsapoteken känner ett större informativt stöd än 

respondenterna på centrumapoteket. Dock påvisade resultatet att majoriteten av alla 

respondenter anser sig vara väl informerade om nya varor innan de ställs inför mötet med 

kunderna.  

 

En annan del av det sociala stödet utgörs av värderade stöd som uttrycks i form av 

feedback som anställda får från ledningen avseende arbetsresultat och dylikt (Eriksson & 

Larsson, 2002).  

 

En anledning till varför respondenterna på samhällsapoteken var mer positiva i sina svar 

angående feedback kan vara på grund av att apotekschefen och områdeschefen använder 

sig av olika kommunikationskanaler. Eftersom områdeschefen på samhällsapoteken inte 

har möjlighet till daglig direkt kontakt använder denne sig av den elektroniska kanalen 

och även tryckt material vid den vertikala kommunikationen. Fördelen med detta är enligt 
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Robbins (2007) att kommunikationen blir då effektiv, bestående och verifierbar. Det 

innebär att de anställda kan gå tillbaka och läsa om instruktioner och anledning till arbetet 

vid ett senare tillfälle. Denna möjlighet har inte respondenterna på centrumapoteket då 

kommunikationen oftast är informell och muntlig eftersom apotekschefen har dalig 

kontakt med sina anställda.  

 

I svaren gällande kommunikationen till överordnade fann vi att respondenterna i överlag 

var kluvna i sina svar vilket gör det svårt att tolka resultatet. Det vi ändå kan urskilja från 

svaren från centrumapoteket var att respondenterna var mest nöjda med hur 

kommunikationen fungerar gällande organisationsrutiner och processer till sina 

överordnade. Det skiljer sig från samhällsapotekens svar då dessa respondenter var mest 

nöjda med hur kommunikationen fungerar till sina överordnade gällande dem själva och 

deras arbete, samt vad de anser bör göras och hur.  

 

Skillnaderna i resultatet av undersökningen kan bero på att kommunikationen på 

samhällsapoteken är mer individbaserad, eftersom enheterna består utav färre anställda. 

 

6.4 Sociala relationer 

För att de anställda ska känna arbetsglädje bör arbetsmiljön erbjuda de anställda bland 

annat ”möjligheter att ha kontakt och gemenskap med andra människor”. Människans 

arbetsmiljö påverkas starkast av den arbetsgrupp som formar vår närmiljö och det är i 

denna närmiljö som människans psykologiska och sociala behov tillfredsställs (Gardell, 

1977).  

 

Undersökningen visar att knappt hälften av respondenterna på centrumapoteket var nöjda 

med kommunikationen mellan dem och deras medarbetare medan nästan samtliga 

respondenter på samhällsapoteken var nöjda med det. Detta kan som tidigare förklaras av 

enheternas storlek.  
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Den horisontella kommunikationen mellan medarbetare är oftast informell och muntlig 

men är därför tidssparande och möjliggör koordinering av medarbetarnas åsikter 

(Robbins, 2007). Detta kan påverka den närmiljö som inverkar på de anställdas 

arbetstillfredsställelse. 

En klar majoritet av respondenterna på både centrum- och samhällsapoteken uttrycker att 

de har en öppen kommunikation till sin områdeschef respektive apotekschef där de kan 

uttrycka både belåtenhet och missnöje.  

 

Resultatet visar att respondenterna på samhällsapoteken är mer nöjda med den 

uppmuntran och stöd som om de får från sin områdeschef. Dessutom kände fler 

respondenter från samhällsapoteken att deras områdeschef tar sig tid till att lära känna 

dem som person.  

Detta skiljer sig från våra förväntningar då vi förutsatte att apotekschefen, som har daglig 

kontakt, skulle ha lättare för att lära känna sin personal.  

 

Utifrån resultatet på dessa frågor går det att se att respondenter från samhällsapoteken 

upplever att de sociala relationerna är mer tillfredsställande och därmed skapar en 

förutsättning för arbetstillfredsställelse.  

Dessa resultat bör dock beaktas med försiktighet eftersom båda cheferna endast varit 

anställda i 3 månaders tid vid undersökningens utförande. 
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7. SLUTSATSER 
En persons grad av arbetstillfredsställelse påverkas utav en rad faktorer. Undersökningen 

visar att de anställda vid samhällsapoteken och centrumapoteket hade en del 

gemensamma faktorer som positivt inverkar på arbetstillfredsställelsen. Dessa var att de 

anställda hade möjlighet att se resultat av sitt arbete och känna att de har kontroll och 

ansvar över sin arbetssituation. Ytterliggare faktorer med positiv inverkan på 

arbetstillfredsställelsen var att de anställda trivs på sin arbetsplats, känner att de har ett 

utmanande och intressant arbete samt att de har en öppen kommunikation till sin chef där 

de kan uttrycka både belåtenhet och missnöje.  

 

Enligt vår undersökning har anställda på undersökta samhällsapotek mer förutsättning för 

att känna arbetstillfredsställelse i jämförelse med centrumapotekets anställda eftersom de 

var nöjda med ytterliggare en rad faktorer som inverkar positivt på 

arbetstillfredsställelsen. De mest framträdande faktorerna var den väl fungerande 

horisontella kommunikationen mellan medarbetarna och det informativa stödet som 

information om instruktioner och anledning till arbetet. Ytterliggare faktorer var att 

anställda får feedback angående arbetet men också att de anställda var införstådda i 

ledningens mål och kunde sluta upp kring dessa. De anställda på samhällsapoteken var 

också mer nöjda med det ansvarsområde som arbetsuppgifterna omfattar som en positiv 

bidragande faktor till arbetstillfredsställelsen.  

En av anledningarna till att de anställda på samhällsapoteken enligt undersökningen har 

större förutsättning för arbetstillfredsställelse kan förklaras av att de är mindre enheter. 

Detta gör att kommunikationen från områdeschefen kan vara mer individbaserad och 

underlättar samtidigt den sociala interaktionen mellan medarbetarna.  

 

Faktorer som enligt undersökningens resultat kan ha en negativ inverkan på de anställdas 

arbetstillfredsställelse handlade övergripande om personalpolitik och 

personaladministration inom Apoteket AB. I sina svar uttryckte majoriteten av 

respondenterna att organisationen inte vårdar som sina anställda. Missnöjet handlade om 

att avveckling av personal inte sker på rätt sätt och att de anställda inte upplever 

anställningstrygghet inom organisationen. En annan viktig faktor som kan inverka 
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negativt på arbetstillfredsställelsen är att majoriteten av de anställda inte känner att de har 

möjlighet att växa och bli befordrade inom sitt arbete. Trots att majoriteten av 

respondenterna uttryckte missnöje över personalpolitiken kan vi utifrån undersökningens 

resultat konstatera att respondenterna från samhällsapoteken var mer tillfredsställda på 

sin arbetsplats. Denna slutsats baserar vi på att respondenterna på samhällsapoteken var 

mer nöjda och tillfredsställda med de undersökta faktorerna som inverkar positivt på 

arbetstillfredsställelsen i jämförelse med respondenterna på centrumapoteket. 

Personalpolitiken är dock något som organisationen bör se över för att behålla sin 

personal eftersom undersökningens resultat visar att majoriteten av respondenterna var 

missnöjda med det. Det kan ha en negativ inverkan på arbetstillfredsställelsen som är av 

stor vikt då Apoteket AB kan komma att konkurrera om sin arbetskraft inom snar 

framtid. 
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8. DISKUSSION 
En människas upplevda arbetstillfredsställelse kan påverkas utav en rad faktorer, 

beroende på ur vilken synvinkel man väljer att titta på arbetstillfredsställelsen. Utöver de 

arbetsmiljöfaktorer som vår uppsats behandlar kan det vara intressant att se hur 

individbaserade egenskaper förhåller sig till den arbetstillfredsställelse som medarbetarna 

upplever. Andra förslag till vidare forskning inom ämnet är huruvida stress inverkar på 

arbetstillfredsställelsen. Vår undersökning har visat att centrumapotekets personal var 

mindre tillfredsställda på sin arbetsplats. I framtida undersökningar kan det vara relevant 

att titta på om centrumapotekets personal är mer utsatta för stress i och med deras 

vinstdrivande karaktär och om det kan ha ett samband med upplevd 

arbetstillfredsställelse.  

I och med att centrumapotekens och samhällsapotekens struktur och karaktär skiljer sig åt 

är det inte säkert att samma strategi gällande personalpolitiken lämpar sig på båda 

försäljningskanalerna. Istället bör Apoteket AB se till de specifika behoven för 

försäljningskanalerna och därmed också de olika personalkategoriernas behov.  

 

Som ytterliggare förslag till vidare forskning anser vi att ledarskapets betydelse för de 

anställdas arbetstillfredsställelse är väldigt viktigt. På grund av chefernas korta 

anställningstid vid undersökningens genomförande skulle det vara intressant att 

genomföra en liknande undersökning vid en senare tidpunkt och fördjupa sig i 

ledarskapets inverkan på arbetstillfredsställelsen. 

 

Då resultaten från undersökningen visar att samhällsapotekets medarbetare är mer 

tillfredsställda öppnar det möjligheten för en vidare undersökning om hur kundlojaliteten 

kan kopplas ihop med tillfredsställda medarbetare. En kundenkät som undersöker om 

samhällsapotekets kunder är mer nöjda än centrumapotekets kunder skulle kunna vara en 

vidareutveckling av vår undersökning.  

 

Det som kan vara mest relevant för Apoteket AB i och med det kommande slopandet av 

monopolet är att utföra ytterliggare undersökningar om medarbetarnas lojalitet gentemot 

organisationen samt inställning till att i framtiden eventuellt byta arbetsgivare. 
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Bilaga 1  
 
Intervjufrågor 

 
 
Hej! 

Vi är två studenter vid Södertörns Högskola som just nu skriver vår D-uppsats inom 

Företagsekonomi med inriktning mot organisation.  

Vår uppsats behandlar ämnet intern marknadsföring vilket innebär marknadsföring mot 

den egna personalen. Den interna marknadsföringen består utav olika aktiviteter vilka 

syftar till att bland annat motivera personalen. Vår uppsats handlar om hur Apoteket 

använder sig utav intern marknadsföring för att motivera sin personal och vi kommer att 

titta på apotek tillhörande både samhälls- och centrumapotek. 

Därför vill vi gärna se hur Du som chef för personalen uppfattar Din roll för att påverka 

personalens motivation till arbetet. 

 

För att kunna slutföra vår studie kommer vi även att be de anställda på respektive apotek 

att fylla i en enkät, för att få deras perspektiv på sin arbetssituation.  

 

Vi bifogar härmed ett utkast över de frågor som kommer att ställas under intervjun, för att 

Ni ska ha möjlighet att förbereda Er och även ha tid att få fram information om så 

behövs. Har Ni några frågor angående detta, kontakta gärna oss. 

 

Vi är tacksamma för Er hjälp. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Angelina Babic  Amila Cirgic 

andja_82@hotmail.com  amilac@hotmail.com 

0739-528768   0707-306546 
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Bakgrundsfakta 

• Beskriv vem du är och din egen roll i organisationen. 

• Beskriv vad dina arbetsuppgifter består av. 

• Beskriv organisationsstrukturen. 

• Beskriv besöksstatistiken på ditt apotek. 

• Hur många anställda och personalkategorier finns på ditt apotek? 

 

Prestationer 
• Vad tycker du kännetecknar motivation? 

• Vad gör du som chef för att upprätthålla motivationen hos de anställda? 

• Hur viktigt tycker du att det är att dina anställda är motiverade? Varför? 

• Är du själv tillfredsställd med ditt arbete? 

• Tycker du att det finns någon koppling mellan hur mycket en person presterar på 

arbetsplatsen och personens motivation till arbetet? Förklara gärna 

• Vad tror du motiverar de anställda? 

• Hur viktig tror du att lönen är som motivationsfaktor? 

• Anser du att utbildningsmöjligheter och utökat ansvar motiverar dina anställda? 

• Känner du att du känner dina anställda väl? Varför, varför inte? 

 

 

Ledarskap 
• Tycker du att du har en nära relation till dina anställda? 

• Tycker du att dina arbetsuppgifter också omfattas av att ge uppmuntran till dina 

anställda för ett bra utfört arbete? I så fall hur? 

• Känner du att dina arbetsuppgifter ger dig tid och möjlighet att lära känna dina 

anställda? 

 
 
Internkommunikation 

• Hur fungerar den interna kommunikationen inom organisationen (muntligt och 

skriftligt)? 
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• På vilket sätt är informationen riktad till personalen anpassad efter de olika behov 

som olika personalkategorier har? 

• På vilket sätt sker den vertikala kommunikationen från över- till underställda och 

tvärtom? 

• Hur informeras anställda om: organisationens ideologi, procedurer i 

organisationen, instruktionerna och anledningen till arbetsuppgifterna, medarbetarnas 

arbetsuppgifter? 

• Hur informerar underställda sina överordnade om: sig själva och sitt arbete, andra 

och deras arbete, vad man anser bör göras och hur? 

• Tycker du att du får tillräckligt med information från dina anställda om hur det 

dagliga arbetet sker? 

• Hur fungerar kommunikationen horisontellt mellan anställda? 

• Hur arbetar ni för att kontinuerligt ha en fungerande kommunikation? 

 

Personalpolitik 
• Hur arbetar ni för att attrahera duktig och kunnig personal? 

• Hur gör ni för att ta tillvara på de kompetenser och resurser som finns inom företaget? 

• Finns det någon officiell strategi för organisationens personalpolitik och – 

administration? Hur ser den ut? 

• Finns det en möjlighet att internt avancera inom organisationen? 

• Erbjuder ni de anställda belöningar och förmåner i någon form, finansiella och icke 

finansiella? Hur bestäms dessa, när och varför används de? 

• Arbetar organisationen med utbildning och utveckling? 

• Har medarbetarna stort eget ansvar eller är det begränsat? Delegeras ansvar? 

• Hur försöker organisationen anpassa de krav som ledningen riktar mot medarbetarna 

och de krav som medarbetarna har på organisationen?



 55

Bilaga 2 
  
Enkätfrågor 

 
Hej! 

Vi är två studenter vid Södertörns Högskola som just nu skriver vår D-uppsats inom 

Företagsekonomi med inriktning mot organisation.  

Vår uppsats behandlar ämnet intern marknadsföring vilket innebär marknadsföring mot den 

egna personalen. Den interna marknadsföringen består utav olika aktiviteter vilka syftar till 

att bland annat motivera personalen. Vår uppsats handlar om hur Apoteket använder sig 

utav intern marknadsföring för att motivera sin personal och därför behöver vi Er hjälp vid 

denna undersökning. Vår avsikt med denna enkät är att få förståelse för hur Ni uppfattar er 

arbetssituation och vad som motiverar er. Enkäten är anonym och svaren kommer att 

behandlas konfidentiellt. 

Vi är tacksamma för er hjälp! 
 
Med vänlig hälsning, 

Angelina Babic   Amila Cirgic 

 Instämmer inte Vet ej Instämmer 
helt 

Jag anser att jag har tillräcklig kompetens inom 
mina arbetsuppgifter för att jag ska kunna erbjuda 
hög kvalité i mötet med kunderna. 
 

 
 

 
 

 
 

 

Jag anser mig vara väl informerad om nya varor 
innan jag ställs inför mötet med kunderna. 
 

 
 

 
 

 
 

Jag anser mig vara väl informerad om nya 
arbetssätt, förändringar och strategier från 
ledningens sida.  
 

 
 

 
 

 
 

Jag känner ett genuint intresse från min 
områdeschefs/apotekschefs sida om hur jag 
uppfattar min arbetssituation. 

 
 

 
 

 
 

Jag anser att jag har en öppen kommunikation 
med min områdeschef/apotekschef, jag kan 
uttrycka både belåtenhet och missnöje. 
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 Instämmer inte Vet ej Instämmer helt
 
Jag trivs på min arbetsplats. 
 

 
 

 
 

 
 

Jag känner mig tillfredsställd med min 
arbetssituation. 
 

 
 

 
 

 
 

Jag känner att jag har möjlighet att se resultat av 
mitt arbete. 
 

 
 

 

 
 

 
 

Jag känner att jag har möjlighet att växa, bli 
befordrad inom mitt arbete. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Jag känner att jag har kontroll och ansvar över 
min egen arbetssituation. 
 

 
 

 

 
 

 
 

Jag känner att jag har möjlighet att påverka min 
arbetssituation gällande schema, 
semesterledighet etc. 
 

 
 

 
 

 
 

 

Jag anser att jag får erkännande för ett välutfört 
arbete 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Organisationens politik och administration 
påverkar trivseln på arbetsplatsen. 
 

 
 

 
 

 
 

Det är viktigt med en nära relation till överordnade 
på arbetsplatsen. 
 

 
 

 
 

 
 

En nära relation till överordnade skapar mer trivsel 
på arbetsplatsen. 
 

 
 

 
 

 
 

Jag anser att jag har en nära relation till min 
områdeschef/apotekschef. 
 

 
 

 
 

 
 

Jag känner mig motiverad till att göra mer än vad 
mina arbetsuppgifter kräver. 
 

 
 

 
 

 
 

Lön och löneförhöjning är en viktig faktor som 
motiverar mig till att utföra ett bättre arbete. 
 

 
 

 
 

 
 

 
Positiva relationer till mina kollegor är en viktig 
motivationsfaktor. 
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Instämmer inte Vet ej Instämmer helt

Olika sociala tillställningar, som gemensamma 
middagar, konferenser etc, är en viktig 
motivationsfaktor. 
 

 
 

 
 

 
 

Jag har ett utmanande och intressant arbete. 
 

 
 

  

Min områdeschef/apotekschef tar sig tid till att lära 
känna mig som person. 
 

 
 

 
 

 
 

Min områdeschef/apotekschef har en bra förmåga 
att planera och utveckla handlingsplaner inför 
framtiden. 
 

 
 

 
 

 

 
 

Min områdeschef/apotekschef har en bra förmåga 
att organisera på arbetsplatsen. 

 
 

 
 

 
 

 
Direktiven från ledningens sida är klara och 
förståeliga. 
 

 
 

 
 

 
 

 
Min områdeschef/apotekschef lyckas integrera 
organisationens delar på ett bra sätt. 
 

 
 

 
 

 
 

Min områdeschef/apotekschef lyckas förmedla 
vilka normer och värderingar som organisationen 
står för. 
 

 
 

 
 

 
 

Ledningen har satt upp klara mål inom 
verksamheten. 
 

 
 

 
 

 
 

Min områdeschef/apotekschef är införstådd i detalj 
hur arbetet sker inom den dagliga verksamheten. 
 

 
 

 
 

 
 

Jag anser att jag får tillräckligt med uppmuntran 
och stöd från min områdeschef/apotekschef. 
 

 
 

 

 
 

 
 

Jag känner att min åsikt är av vikt för min 
områdeschef/apotekschef gällande planering och 
beslutsfattande inom organisationen. 
 

 
 

 
 

 
 

Information som är riktad till personalen är 
anpassad efter de olika behov som olika 
personalsegment har. 
 

 
 

 
 

 
 

Jag är nöjd med hur kommunikationen fungerar 
mellan mig och mina medarbetare. 
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 Instämmer inte Vet ej Instämmer helt
Jag är nöjd med hur kommunikationen till mina 
överordnade fungerar vad gäller: 

   

….mig själv och mitt arbete    

….mina medarbetare och deras arbete   
 

 

….organisationsprocedurer och processer 
 

   

….vad jag anser bör göras och hur 
 

   

Jag är nöjd med hur kommunikationen från mina 
överordnade fungerar vad gäller: 

   

….organisationens ideologi 
 

   

….organisationsprocedurer och processer 
 

   

….instruktioner och anledning till          
    arbetsuppgifter 
 

   

….information om medarbetarnas      
    arbetsuppgifter 
 

   

….feedback om arbetets gång 
 

   

Jag anser att organisationen vårdar om sina 
anställda. 
 

 
 

 
 

 
 

Jag upplever att det inom organisationen finns 
möjlighet till vidarebefordring, karriärutveckling 
och personligt växande. 
 

 
 

 
 

 
 

Jag är nöjd med den personalutbildning och 
utveckling jag får/har fått på Apoteket. 
 

 
 

 
 

 
 

Jag är nöjd med mina arbetsvillkor. 
 

   

Organisationens personalpolitik och 
personaladministration är tillfredställande. 
 

 
 

 
 

 
 

Jag känner anställningstrygghet på Apoteket. 
 

   

Jag tycker att avveckling av personal sker på ett 
tillfredställande sätt. 
 

 
 

 
 

 
 

Jag är nöjd med de belöningar jag får för ett väl 
utfört arbete. 
 

 
 

 
 

 
 

Jag är nöjd med det ansvarsområdet som mina 
arbetsuppgifter omfattar. 

   



 59

Bilaga 3  

CENTRUMAPOTEK 
Instämmer 

inte Vet ej 
Instämmer 

helt Bortfall 
Totalt 
antal 

1. Jag känner att jag har möjlighet att se 
resultat av mitt arbete. 1 6 7 0 14
2.  Jag känner att jag har kontroll och 
ansvar över min egen arbetssituation. 1 2 11 0 14
3. Jag känner att jag har möjlighet att 
påverka min arbetssituation gällande 
schema, semesterledighet etc. 8 2 4 0 14
4. Jag är nöjd med det ansvarsområdet 
som mina arbetsuppgifter omfattar. 2 6 6 0 14
5. Jag har ett utmanande och intressant 
arbete. 3 3 8 0 14
6. Jag trivs på min arbetsplats. 2 4 8 0 14
7. Jag känner att jag har möjlighet att 
växa, bli befordrad inom mitt arbete. 6 6 2 0 14
8.  Jag anser att organisationen vårdar 
om sina anställda. 10 4 0 0 14
9.  Jag är nöjd med mina arbetsvillkor. 6 5 3 0 14
10. Organisationens personalpolitik och 
personaladministration är 
tillfredställande. 10 3 1 0 14
11.  Jag känner anställningstrygghet på 
Apoteket. 9 3 2 0 14
12. Jag tycker att avveckling av 
personal sker på ett tillfredställande 
sätt. 11 3 0 0 14
13. Jag anser mig vara väl informerad 
om nya varor innan jag ställs inför mötet 
med kunderna. 4 3 7 0 14
14. Ledningen har satt upp klara mål 
inom verksamheten. 6 5 3 0 14
Jag är nöjd med hur kommunikationen 
till mina överordnade fungerar vad 
gäller:   
15. ….mig själv och mitt arbete 1 9 4 0 14
16. ….rutiner och processer 1 7 6 0 14
17. ….vad jag anser bör göras och hur 1 8 5 0 14
Jag är nöjd med hur kommunikationen 
från mina överordnade fungerar vad 
gäller:  
18. ….instruktioner och anledning till 
arbetsuppgifter         4 7 3 0 14
19. ….feedback om arbetets gång 5 5 4 0 14
20. Jag anser att jag har en öppen 
kommunikation med min apotekschef 
jag kan uttrycka både belåtenhet och 
missnöje. 1 4 9 0 14
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CENTRUMAPOTEK 
Instämmer 

inte 
Vet 
ej 

Instämmer 
helt Bortfall 

Totalt 
antal 

21. Min apotekschef tar sig tid till att 
lära känna mig som person. 1 6 7 0 14
22. Jag är nöjd med hur 
kommunikationen fungerar mellan mig 
och mina medarbetare. 3 5 6 0 14
23. Jag anser att jag får tillräckligt med 
uppmuntran och stöd från min 
apotekschef. 4 4 6 0 14
24. Jag är nöjd med de belöningar jag 
får för ett väl utfört arbete. 10 3 1 0 14
25. Jag anser att jag har tillräcklig 
kompetens inom mina arbetsuppgifter 
för att jag ska kunna erbjuda hög kvalité 
i mötet med kunderna. 0 0 14 0 14
26. Jag känner mig tillfredsställd med 
min arbetssituation. 7 3 4 0 14
27. Jag anser att jag får erkännande för 
ett välutfört arbete. 4 5 5 0 14
28. Organisationens politik och 
administration påverkar trivseln på 
arbetsplatsen. 3 2 9 0 14
29. En nära relation till överordnade 
skapar mer trivsel på arbetsplatsen. 0 4 10 0 14
30. Jag känner mig motiverad till att 
göra mer än vad mina arbetsuppgifter 
kräver. 5 3 6 0 14
31. Lön och löneförhöjning är en viktig 
faktor som motiverar mig till att utföra 
ett bättre arbete. 1 0 13 0 14
32. Positiva relationer till mina kollegor 
är en viktig motivationsfaktor. 
 0 0 14 0 14
33. Olika sociala tillställningar, som 
gemensamma middagar, konferenser 
etc, är en viktig motivationsfaktor. 
 0 2 12 0 14
34. Jag anser mig vara väl informerad 
om nya arbetssätt, förändringar och 
strategier från ledningens sida.  
 2 4 8 0 14
35. Information som är riktad till 
personalen är anpassad efter de olika 
behov som olika personalsegment har. 
 1 11 2 0 14
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CENTRUMAPOTEK 
Instämmer 

inte Vet ej 
Instämmer 

helt Bortfall 
Totalt 
antal 

 Jag är nöjd med hur kommunikationen 
till mina överordnade fungerar vad 
gäller:           
36. ….mina medarbetare och deras 
arbete 2 8 4 0 14
Jag är nöjd med hur kommunikationen 
från mina överordnade fungerar vad 
gäller:           
37. ….organisationens affärsidé och 
vision 2 8 4 0 14
38. ….rutiner och processer 4 8 2 0 14
39. ….information om medarbetarnas 
arbetsuppgifter 6 7 1 0 14
40. Jag upplever att det inom 
organisationen finns möjlighet till 
vidarebefordring, karriärutveckling och 
personligt växande. 9 3 2 0 14
41. Jag är nöjd med den 
personalutbildning och utveckling jag 
får/har fått på Apoteket. 5 4 5 0 14
42. Jag känner ett genuint intresse från 
min apotekschefs sida om hur jag 
uppfattar min arbetssituation. 2 6 5 1 14
43. Det är viktigt med en nära relation 
till överordnade på arbetsplatsen. 1 3 10 0 14
44. Jag anser att jag har en nära 
relation till min apotekschef 3 9 2 0 14
45. Min apoteksschef har en bra 
förmåga att planera och utveckla 
handlingsplaner inför framtiden. 2 7 5 0 14
46. Min apotekschef har en bra förmåga 
att organisera på arbetsplatsen. 3 8 3 0 14
47. Direktiven från ledningens sida är 
klara och förståeliga. 5 5 4 0 14
48. Min apotekschef lyckas integrera 
organisationens delar på ett bra sätt. 2 7 4 1 14
49. Min apotekschef lyckas förmedla 
vilka normer och värderingar som 
organisationen står för. 0 5 9 0 14
50. Min apotekschef är införstådd i 
detalj hur arbetet sker inom den dagliga 
verksamheten. 4 5 5 0 14
51. Jag känner att min åsikt är av vikt 
för min apotekschef gällande planering 
och beslutsfattande inom 
organisationen. 3 9 2 0 14
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SAMHÄLLSAPOTEK 
Instämmer 

inte Vet ej 
Instämmer 

helt Bortfall 
Totalt 
antal 

1. Jag känner att jag har möjlighet att se 
resultat av mitt arbete. 0 1 8 0 9
2. Jag känner att jag har kontroll och 
ansvar över min egen arbetssituation. 1 1 7 0 9
3. Jag känner att jag har möjlighet att 
påverka min arbetssituation gällande 
schema, semesterledighet etc. 2 1 6 0 9
4. Jag är nöjd med det ansvarsområdet 
som mina arbetsuppgifter omfattar. 1 0 8 0 9
5.Jag har ett utmanande och intressant 
arbete. 1 1 7 0 9
6. Jag trivs på min arbetsplats. 0 2 7 0 9
7. Jag känner att jag har möjlighet att 
växa, bli befordrad inom mitt arbete. 4 3 2 0 9
8. Jag anser att organisationen vårdar 
om sina anställda. 4 3 2 0 9
9. Jag är nöjd med mina arbetsvillkor. 3 1 5 0 9
10. Organisationens personalpolitik och 
personaladministration är 
tillfredställande. 6 2 1 0 9
11. Jag känner anställningstrygghet på 
Apoteket. 3 4 2 0 9
12. Jag tycker att avveckling av 
personal sker på ett tillfredställande 
sätt. 5 3 1 0 9
13. Jag anser mig vara väl informerad 
om nya varor innan jag ställs inför mötet 
med kunderna. 3 0 6 0 9
14. Ledningen har satt upp klara mål 
inom verksamheten. 0 1 7 1 9
Jag är nöjd med hur kommunikationen 
till mina överordnade fungerar vad 
gäller:   
15. ….mig själv och mitt arbete 0 4 5 0 9
16. ….rutiner och processer 0 5 4 0 9
17. ….vad jag anser bör göras och hur 0 3 6 0 9
Jag är nöjd med hur kommunikationen 
från mina överordnade fungerar vad 
gäller:  
18. ….instruktioner och anledning till 
arbetsuppgifter         0 4 5 0 9
19. ….feedback om arbetets gång 1 3 5 0 9
20. Jag anser att jag har en öppen 
kommunikation med min områdeschef 
jag kan uttrycka både belåtenhet och 
missnöje. 0 1 8 0 9
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SAMHÄLLSAPOTEK 

Instämmer   
inte Vet ej

Instämmer 
helt Bortfall 

Totalt 
antal 

21. Min områdeschef tar sig tid till att 
lära känna mig som person. 0 2 7 0 9
22. Jag är nöjd med hur 
kommunikationen fungerar mellan mig 
och mina medarbetare. 2 0 7 0 9
23. Jag anser att jag får tillräckligt med 
uppmuntran och stöd från min 
områdeschef. 0 2 7 0 9
24. Jag är nöjd med de belöningar jag 
får för ett väl utfört arbete. 3 4 2 0 9
25. Jag anser att jag har tillräcklig 
kompetens inom mina arbetsuppgifter 
för att jag ska kunna erbjuda hög 
kvalité i mötet med kunderna. 0 0 9 0 9
26. Jag känner mig tillfredsställd med 
min arbetssituation. 3 1 5 0 9

27. Jag anser att jag får erkännande 
för ett välutfört arbete. 1 3 5 0 9
28. Organisationens politik och 
administration påverkar trivseln på 
arbetsplatsen. 2 3 4 0 9
29. En nära relation till överordnade 
skapar mer trivsel på arbetsplatsen. 0 1 8 0 9
30. Jag känner mig motiverad till att 
göra mer än vad mina arbetsuppgifter 
kräver. 0 2 7 0 9
31. Lön och löneförhöjning är en viktig 
faktor som motiverar mig till att utföra 
ett bättre arbete. 1 1 6 1 9
32. Positiva relationer till mina kollegor 
är en viktig motivationsfaktor. 0 1 8 0 9
33. Olika sociala tillställningar, som 
gemensamma middagar, konferenser 
etc, är en viktig motivationsfaktor. 0 3 6 0 9

34. Jag anser mig vara väl informerad 
om nya arbetssätt, förändringar och 
strategier från ledningens sida.  1 1 7 0 9

35. Information som är riktad till 
personalen är anpassad efter de olika 
behov som olika personalsegment har 1 4 4 0 9



 64

 
 

SAMHÄLLSAPOTEK 
Instämmer 

inte Vet ej 
Instämmer 

helt Bortfall 
Totalt 
antal 

Jag är nöjd med hur 
kommunikationen till mina 
överordnade fungerar vad gäller:           
36. ….mina medarbetare och deras 
arbete 1 4 4 0 9
Jag är nöjd med hur 
kommunikationen från mina 
överordnade fungerar vad gäller:           
37. ….organisationens affärsidé och 
vision 0 5 4 0 9
38. ….rutiner och processer 0 4 5 0 9
39. ….information om medarbetarnas 
arbetsuppgifter 0 5 4 0 9
40. Jag upplever att det inom 
organisationen finns möjlighet till 
vidarebefordring, karriärutveckling och 
personligt växande. 5 3 1 0 9
41. Jag är nöjd med den 
personalutbildning och utveckling jag 
får/har fått på Apoteket. 5 2 2 0 9
42. Jag känner ett genuint intresse 
från min områdeschefs sida om hur 
jag uppfattar min arbetssituation. 0 1 7 1 9
43. Det är viktigt med en nära relation 
till överordnade på arbetsplatsen. 0 2 7 0 9
44. Jag anser att jag har en nära 
relation till min områdeschef. 0 1 8 0 9
45. Min områdeschef har en bra 
förmåga att planera och utveckla 
handlingsplaner inför framtiden. 0 4 5 0 9
46. Min områdeschef har en bra 
förmåga att organisera på 
arbetsplatsen. 0 5 4 0 9
47. Direktiven från ledningens sida är 
klara och förståeliga. 1 4 4 0 9
48. Min områdeschef lyckas integrera 
organisationens delar på ett bra sätt. 0 4 5 0 9
49. Min områdeschef lyckas förmedla 
vilka normer och värderingar som 
organisationen står för. 0 0 9 0 9
50. Min områdeschef är införstådd i 
detalj hur arbetet sker inom den 
dagliga verksamheten. 2 3 4 0 9
51. Jag känner att min åsikt är av vikt 
för min områdeschef gällande 
planering och beslutsfattande inom 

i ti 1 2 6 0 9


