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SAMMANFATTNING 

Titel: Recept på differentiering – En studie om differentiering och kundlojalitet på den 

svenska apoteksmarknaden 

Författare: Elin Enblom & Anita Music 

Handledare: Richard Afriyie Owusu 

Examinator: Bertil Hultén  

Kurs: Examensarbete på magisternivå 30 hp. Civilekonomprogrammet inriktning 

marknadsföring, Linnéuniversitetet Kalmar, VT2017. 

Forskningsfrågor: Hur nyttjar svenska apotek differentieringsstrategier för att uppnå 

konkurrensfördelar gentemot marknadens aktörer? På vilket sätt påverkas kundlojalitet av 

differentiering på den svenska apoteksmarknaden? 

Syfte: Syftet med studien är att utreda och analysera hur differentieringsstrategier nyttjas av 

apotek och vilken påverkan förevarande har på lojalitet hos kunden. Syftet kommer att 

undersökas utifrån både konsumenternas och apotekens perspektiv för att ge en mer objektiv 

syn. Studien ämnar att tolka de båda perspektivens syn på apoteksbranschens nuvarande 

arbete gällande differentiering och kundlojalitet för bidra till ökad kunskap inom området. 

Genom det önskar vi att bidra med teoretiska implikationer till den befintliga teorin. Studien 

ämnar även att bidra med generella praktiska implikationer för apoteksmarknaden och dess 

framtida utveckling inom området för differentiering och lojalitet. Slutligen kommer studien 

att bidra med mer specifika implikationer till uppdragsgivaren Apoteksgruppen AB på hur de 

borde differentiera sig för att kunna påverka kundernas lojalitet positivt. Genom dessa förslag 

önskar vi uppvisa hur Apoteksgruppen AB kan stärka sin konkurrenskraft gentemot 

marknadens övriga aktörer. 

Metod: Studien har nyttjat en kvalitativ inriktad fallstudie med en abduktiv ansats. 

Datainsamlingen av primärdata har skett genom fokusgrupper och intervjuer utifrån både ett 

kund- och företagsperspektiv.  

Resultat & slutsatser: Differentieringsstrategier som nyttjas av svenska apotek och som ger 

konkurrensfördelar är varumärke, erbjudande, plats och lojalitetsprogram. Differentiering har 

en positiv påverkan på såväl beteende- och attitydaspekter av lojalitet där främst plats, service 

och erbjudande påverkar.  

Teoretiska & praktiska implikationer: De teoretiska implikationerna består av en reviderad 

undersökningsmodell där sambandet mellan differentiering och lojalitet på den svenska 

apoteksmarknaden förklaras. Studien ger både generella praktiska implikationer samt 

implikationer specifika för Apoteksgruppen AB där de utvecklingsmöjligheter som finns för 

marknaden presenteras.  

Nyckelord: Differentiering, differentieringsstrategier, lojalitet, beteendelojalitet, 

attitydlojalitet, apotek.  
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ABSTRACT 

Title: Recipe for differentiation - A study in differentiation and customer loyalty in the 

Swedish pharmacy market 

Authors: Elin Enblom & Anita Music 

Supervisor: Richard Afriyie Owusu 

Examiner: Bertil Hultén  

Course: Master Thesis 30 ECTS, Business Administration and Economics Programme, 

Linnaeus University Kalmar, Spring 2017.  

Research questions: How does Swedish pharmacies use differentiation strategies to achieve 

competitive advantages against the market actors? How is customer loyalty affected by 

differentiation in the Swedish pharmacy market? 

Purpose: The purpose of the study is to investigate and analyze how differentiation strategies 

are used by pharmacies and what impact this has on the loyalty of the customer. The aim will 

be examined from the perspective of both consumers and pharmacists to provide a more 

objective view. The study aims to interpret the views of the two perspectives on the 

pharmaceutical industry's current work regarding differentiation and customer loyalty to 

contribute to increased knowledge in the field. Through this we wish to contribute theoretical 

implications to existing theory. The study also aims to provide general practical implications 

for the pharmacy market and its future development in differentiation and loyalty. Finally, the 

study will contribute more specific implications to the client Apoteksgruppen AB on how they 

should differentiate to positively influence customer loyalty. Through these proposals, we 

wish to display how Apoteksgruppen AB can strengthen its competitiveness against other 

actors in the market. 

Method: The study has used a qualitatively oriented case study with an abductive approach. 

The data collection of primary data has been conducted through focus groups and interviews 

based on both a customer and business perspective. 

Results & conclusions: Differentiation strategies used by Swedish pharmacies and which 

provide competitive advantages are brand, offer, location and loyalty programs. 

Differentiation has a positive impact on both behavioral and attitudinal aspects of loyalty, 

primarily in terms of location, service and offerings. 

Theoretical & practical implications: The theoretical implications consist of a revised 

survey model explaining the relationship between differentiation and loyalty in the Swedish 

pharmacy market. The study gives both general practical implications and implications 

specific to Apoteksgruppen AB, where the opportunities of development available to the 

market are presented. 

Keywords: Differentiation, differentiation strategies, loyalty, behavioral loyalty, attitude 

loyalty, pharmacy.  
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1 INTRODUKTION 

___________________________________________________________________________ 

I studiens inledande kapitel presenteras en bakgrund till ämnet innan problemet som kommer 

att behandlas i studien diskuteras. Vidare definieras problemet och frågeställningen 

presenteras. Avslutningsvis beskrivs studiens syfte och avgränsningar. 

___________________________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund  

De europeiska apotekssystemen har genomgått ett flertal förändringar under de senaste två 

decennierna (Vogler et al., 2014). En av de viktigaste förändringarna är den ökade 

liberaliseringen som skapat konkurrens på marknader som tidigare varit skyddade och slutna 

(Castaldo et al., 2015). I Sverige karaktäriserades apoteksmarknaden under många år av en 

monopolmarknad där det statliga Apoteket AB var ensam aktör på marknaden. Monopolet 

medförde att inga andra aktörer fick agera på marknaden för läkemedel och att Apoteket AB 

hade ensamrätt att bedriva läkemedelsdistribution (Apoteksfakta, u.å.). 

 

Den 1 juli 2009 genomfördes en omreglering av apoteksmonopolet vilket resulterade i en fri 

konkurrensmarknad där nya aktörer fick möjligheten att etablera sig (Apoteket AB, u.å.). 

Därmed blev Sverige sist ut i Norden att avreglera apoteksmonopolet då samtliga nordiska 

länder sedan tidigare omreglerat sina apoteksmarknader (Håkonsen et al., 2016). Syftet var 

enligt Statskontoret (2012) att bidra till ökad tillgänglighet av läkemedel, bättre service, ökat 

tjänsteutbud samt lägre läkemedelskostnader. Efter omregleringen av marknaden expanderade 

antalet enskilda apotek med cirka 400 vilket ökade apotekstätheten (Apoteksföreningen, 2015) 

och i skrivande stund finns det fler än 1350 öppenvårdsapotek verksamma genom Sverige (TLV, 

2017). Antalet apotekskedjor ökade också från en till sju samtidigt som ett trettiotal mindre 

enskilda aktörer etablerade sig (ibid). Vidare bidrog avregleringen av apoteksmonopolet till 

bättre tillgänglighet av läkemedel då apotekens totala öppettider ökade (Apoteksföreningen, 

2015) samtidigt som det blev tillåtet för matvarubutiker och andra återförsäljare att sälja en del 

receptfria läkemedel (SOU, 2008:4).  

 

Den ökade konkurrensen på apoteksmarknaden har satt press på apotek att tänka över sin 

tidigare strategi och differentiera sig från varandra (Gebauer, 2008). Differentiering innebär 
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enligt Kotler et al. (2016) att företag på olika sätt särskiljer sig från varandra för att skapa värde 

för kunden. Författaren beskriver vidare att differentiering även kan användas för att skapa 

konkurrensfördelar gentemot andra. Att differentiera sig blir dock en utmaning på 

apoteksmarknaden då den består av liknande aktörer vilket är en följd av att apoteken tidigare 

var samlade i en enda statlig organisation och då apoteken erbjuder homogena produkter 

(Apoteket AB, u.å.; Homburg et al., 2002). Castaldo et al. (2015) beskriver vidare att en 

grundläggande faktor för att effektivt kunna konkurrera på den dynamiska apoteksmarknaden 

är att erhålla långsiktigt lojala kunder. Detta då kunder som är lojala är ett företags mest 

lönsamma kunder till följd av att de återkommer och sprider gott rykte (Olsson, 2015). Kotler 

et al. (2016) menar dock att kunder idag blir allt mindre lojala till följd av att många företag 

bistår med erbjudanden som ämnar att fylla samma behov. Kunder är också överlag mer 

nyckfulla och byter ut varumärke även om deras behov tillfredsställs (Solomon, 2008).  

 

På apoteksmarknaden har en maktförskjutning från apotek till kunder skett vilket bidragit till 

att de fritt kan välja vilken apoteksaktör de vill gå till (Olofsson, 2016). Författaren menar dock 

att de flesta konsumenter inte ser någon skillnad på olika apotekskedjor utan refererar till 

samtliga som “apoteket”. Det är därför viktigt för apotek att skapa sig en stark position på den 

intensiva marknaden vilket Perepelkin och Zhang (2011) menar kan uppnås genom 

differentiering. 

 

1.2 Problemdiskussion 

På den svenska apoteksmarknaden har konkurrensen ökat i takt med att nya aktörer i form av 

återförsäljare, mottagningar, online apotek och andra professionella vårdcentraler tagit sig in 

på marknaden (Gebauer, 2008). Konkurrensen på marknaden ökade ytterligare till följd av att 

receptfria läkemedel blev tillgängliga i livsmedelsbutiker (Gebauer, 2008). Vidare kan 

livsmedelsbutikerna konkurrera genom sin geografiska placering och tillgänglighet då det år 

2016 fanns 3828 livsmedelsbutiker utspridda över Sverige (HUI research, 2016) jämfört med 

de 1350 stycken öppenvårdsapotek som finns (TLV, 2017). Kunder uttrycker att apotek börjar 

efterlikna livsmedelsbutiker och därför menar Perepelkin och Zhang (2011) det är viktigt för 

apotek att differentiera sig. Tidigare avreglering av apoteksmonopol på den norska marknaden 

har visat att apotek börjat konkurrera genom tillgänglighet och plats (Anell, 2005). Håkonsen 

et al. (2016) har vidare identifierat tillgänglighet som en betydande aspekt vid val av 
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återförsäljare för de svenska konsumenterna. De svenska apoteken har försökt möta 

konkurrensen från dagligvaruhandeln genom att introducera alternativa egna produkter till 

billigare priser vilket har bidragit till prispress (Sveriges apoteksförening, 2015). Trout (2000) 

menar dock att priskonkurrens ofta är problematisk då konkurrenter lätt kan efterfölja en 

prisstrategi. Vidare är utbudet som livsmedelsbutikerna erbjuder begränsat och Håkonsen et al. 

(2016) beskriver att trots det faktum att en del läkemedel idag kan inhandlas hos andra 

återförsäljare, föredrar ändå vuxna svenskar att köpa sina läkemedel på de klassiska apoteken. 

Kunderna har också stora krav på apotekens sortiment enligt Sveriges apoteksförening (2015) 

och det finns utrymme för att förbättra utbudet. Vidare menar Homburg et al. (2002) att 

produkterna på de olika apoteken är likartade vilket medför att det inte finns någon tydlig 

differentiering mellan de olika apoteksaktörerna.  

 

Forskning har visat att varumärket är viktigt för företag då det kan lägga grunden för konkurrens 

och en lönsam verksamhet (O'Loughlin, Szmigin & Turnbull, 2004). Att differentiera sig 

genom sitt varumärke är att visa kunden varför de ska välja ett specifikt varumärke framför dess 

konkurrenter (Trout, 2000). Varumärket byggs upp dels av hur företaget själva ser sig, hur deras 

kunder ser dem samt vad företaget kommunicerar utåt (Amnéus, 2011). Schmidt och Pioch 

(2005) uttrycker att det viktigt för apotek att skapa en kongruens mellan yrkets professionalitet, 

marknadsföring och varumärket för att kunna möta den ökande konkurrensen och fortsätta bidra 

till samhällsnyttan. Vidare ska varumärkets identitet vara differentierad för att kunna skapa 

konkurrensfördelar (Ghodeswar, 2008) och ett starkt varumärke har blivit grundläggande för 

att effektivt kunna konkurrera mot marknadens aktörer (O'Loughlin, Szmigin och Turnbull, 

2004). Löfgren (2012) menar att kännedomen kring de olika svenska apoteksaktörerna har ökat 

och att konsumenterna i genomsnitt kan urskilja fyra av sju aktörer. Trots det uttrycker Kullberg 

(beskrivet i Löfgren, 2012) att den differentiering som finns på den svenska marknaden är 

begränsad och att apoteken måste fortsätta arbeta med sina varumärken.  

 

Enligt Trout (2000) kan även service användas som en strategi för differentiering och Martins 

et al. (2015) menar att i många av de europeiska länderna där apoteksmarknaden har förändrats 

har en tydlig utveckling från produktorientering till serviceorientering skett. 

Serviceerbjudanden kan nyttjas för att skapa mervärde till kunden (Håkonsen et al., 2016) och 

vidare beskriver Olsson (2015) att bra service är ett viktigt konkurrensmedel. Författaren menar 

dock att service i stor utsträckning erbjuds som ett komplement till huvudprodukten istället för 

att belysas som ett värdeskapande erbjudanden utöver produkten. Redan på 1990-talet 
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förespråkade Hepler och Strand (1990) kundfokus inom apoteksbranschen och beskrev att det 

fanns ett behov av att utveckla apoteksvård som ett serviceerbjudande och en professionell 

mission. Genom att gå från att vara en återförsäljare av läkemedel till att skapa värde genom 

bättre hälso- och vårdservice kan apotek på ett bättre sätt differentiera sig från konkurrenterna 

(Gebauer, 2008). Amerikanska apotek har exempelvis valt att rikta sig alltmer mot service för 

att skapa värde genom olika erbjudanden som att testa blodtryck, kolesterol och blodsocker 

(ibid). I Sverige har Håkonsen et al., (2016) genomfört en studie som visar att 57% av de 

svenska konsumenterna anser att kringtjänster såsom rådgivning av utbildad personal är viktigt. 

Även Sveriges Apoteksförening (2015) menar att det finns många outnyttjade möjligheter för 

apoteksbranschen i Sverige gällande rådgivning, vård, hälsa och välbefinnande som apotek kan 

nyttja. Trots att intresset och möjligheterna för kringtjänster finns så gör apotek ytterst små 

insatser för att utveckla värdeskapande hälso- och vårdservice (Gebauer, 2008). 

 

Enligt Martos-Partal och González-Benito (2011) kan olika differentieringsstrategier användas 

för att öka försäljning och kundlojalitet. Egan (2001) menar att ett generellt antagande är att 

lojala är de kunder som gör upprepade köp hos samma återförsäljare under en längre period. 

Problemet med förevarande antagande är dock att det kan finnas flera orsaker till varför en kund 

väljer att återvända (ibid). Det kan bland annat bero på vanebeteende eller att kunder är 

likgiltiga gällande vilka varumärken som ska konsumeras (Evans, 2008). Olsson (2015) 

beskriver att lojala kunder även är de som är positivt inställda samt pratar gott om företaget och 

dess produkter eller tjänster. Därmed finns det ambivalenta åsikter kring hur begreppet lojalitet 

ska tolkas och Egan (2001) menar att det är viktigt att beakta både beteende- och attitydaspekter 

när kundlojalitet betraktas. 

 

För att kunna bidra till lojalitet måste företag eller dess produkter ge kunder någon form av 

värde och det är kunden själv som tillskriver värdet (Olsson, 2015). Apoteksbranschen skiljer 

sig från andra branscher gällande kundrelationer och köpmotivation vilket bör beaktas för att 

kunna bidra till lojala kunder (Dadfar & Berge, 2012). Skillnaden ligger i att apotek är en del 

av vårdkedjan som även har rollen som distributör där kunden sällan själv tar beslutet om vilka 

läkemedel som ska inköpas eller när de ska köpas då det är relaterade till sjukdomens art och 

tidpunkt (ibid). Generellt sett blir dock kunder idag allt mindre lojala till följd av att 

valmöjligheterna och erbjudandena blivit fler (Kotler et al., 2016). Utvecklingen visar sig trots 

att Olsson (2015) menar att många företag idag arbetar med lojalitetsprogram för att bibehålla 

sina kunder. Programmen innefattar bland annat kundklubbar, databaser samt riktade 
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kunderbjudanden med förhoppningen om att skapa kundvärde samt långsiktiga och lojala 

kunder (ibid).  

 

Utmaningen kring differentiering och lojalitet på den svenska apoteksmarknaden är något som 

studiens uppdragsgivare, Apoteksgruppen AB, har belyst. Apoteksgruppen AB är en statligt 

ägd serviceorganisation som stödjer och samordnar 167 apotek över hela Sverige vilka 

individuellt ägs av egenföretagare (Apoteksgruppen.se, u.å.). Företaget är en av de större 

kedjorna på den svenska apoteksmarknaden och de har en vision om att bli kundernas lokala 

hälsopartner. Apoteksgruppen AB arbetar också för att garantera tillgänglighet av läkemedel, 

säkra läkemedelsanvändningen och bidra till mångfald på marknaden (ibid). Trots att 

Apoteksgruppen AB är en av de större aktörerna på marknaden bemöter de stora utmaningar 

med att differentiera sig och erhålla långsiktigt lojala kunder. 

 

Tidigare forskning har visat att differentiering är ett effektivt sätt att skapa konkurrensfördelar 

gentemot andra (Kapferer, 2012; Kotler et al., 2016; Trout, 2000; Homburg et al., 2002; 

Martos-Partal och González-Benito, 2011) och hur företag på olika sätt kan differentiera sig 

(Trout, 2000; Gebauer, 2008). Det finns även studier som betonar vikten av kundlojalitet 

(Olsson, 2015; Perepelkin & Zhang, 2011) och forskning om apoteksmarknaden (Håkonsen et 

al., 2016; Sveriges apoteksförening, 2015; Gebauer, 2008; Anell, 2005). Dock är forskningen 

om apoteksmarknaden till stor del fokuserad på avregleringens effekter eller koncentrerad på 

utländska marknader. Konkurrensen på apoteksmarknaden är utmanande till följd av de 

homogena aktörerna (Homburg et al., 2002) och Sveriges Apoteksförening (2015) beskriver att 

det finns utvecklingsmöjligheter för de svenska apoteken vilka ännu inte har nyttjas. Med 

förevarande insikt ser vi att forskning kring hur svenska apotek differentierar sig och hur 

differentieringsstrategier påverkar kundlojalitet är begränsad vilket vi med vår studie ämnar att 

undersöka. 

 

1.3 Problemformulering och forskningsfrågor 

Forskning har visat att konkurrensen på den svenska apoteksmarknaden har accelererat sedan 

avregleringen av monopolet år 2009 och Gebauer (2008) menar att på konkurrensmarknader 

måste företag differentiera sig. Genom olika differentieringsstrategier kan företag bidra till 

kundlojalitet (Martos-Partal & González-Benito, 2011) vilket är grundläggande för att 

strategiskt kunna konkurrera på homogena och dynamiska marknader (Castaldo et al., 2015; 
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Homburg et al., 2002). Forskning riktad mot den svenska apoteksmarknaden är dock begränsad 

inom områdena för differentiering och lojalitet vilken vi med vår studie ämnar att utveckla.  

 

Utifrån vår problemformulering har studiens forskningsfrågor specificerats som följer: 

 

• Hur nyttjar svenska apotek differentieringsstrategier för att uppnå konkurrensfördelar 

gentemot marknadens aktörer? 

 

• På vilket sätt påverkas kundlojalitet av differentiering på den svenska 

apoteksmarknaden?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att utreda och analysera hur differentieringsstrategier nyttjas av apotek 

och vilken påverkan förevarande har på lojalitet hos kunden. Syftet kommer att undersökas 

utifrån både konsumenternas och apotekens perspektiv för att ge en mer objektiv syn. Studien 

ämnar att tolka de båda perspektivens syn på apoteksbranschens nuvarande arbete gällande 

differentiering och kundlojalitet för bidra till ökad kunskap inom området. Genom det önskar 

vi att bidra med teoretiska implikationer till den befintliga teorin.  

 

Studien ämnar även att bidra med generella praktiska implikationer för apoteksmarknaden och 

dess framtida utveckling inom området för differentiering och lojalitet. Slutligen kommer 

studien att bidra med mer specifika implikationer till uppdragsgivaren Apoteksgruppen AB på 

hur de borde differentiera sig för att kunna påverka kundernas lojalitet positivt. Genom dessa 

förslag önskar vi uppvisa hur Apoteksgruppen AB kan stärka sin konkurrenskraft gentemot 

marknadens övriga aktörer. 

 

1.5 Avgränsningar och förklaringar 

Studien har avgränsats till perspektivet business-to-consumer och bortser därför från 

leverantörer och företagsförsäljning. Därmed kommer studien fokusera på 

öppenvårdsmarknaden som består av de apotek som privata konsumenter kan besöka och 

bortser från slutenvårdsmarknaden som avser försäljningen av läkemedel till sjukhus och andra 
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institutioner. Studien bortser även från e-handelsapotek och kommer se till de apoteksaktörer 

som innehar fysiska butiker. 
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2 METODIK 

___________________________________________________________________________ 

I studiens andra kapitel presenteras metoden för studiens genomförande. Inledningsvis 

motiveras vald forskningsstrategi, ansats och design. Vidare beskrivs den empiriska 

datainsamlingen, urvalet och genomförande. Slutligen diskuteras trovärdighet för studien och 

forskningsetik. 

___________________________________________________________________________ 

 

2.1 Forskningsstrategi  

En forskningsstrategi är enligt Bryman och Bell (2013) grundläggande för hur undersökningen 

ska genomföras och hur olika strategier skiljer sig åt i avseende på vilken roll teorin har och 

vilken kunskapssyn som omfattas. Olsson och Sörensen (2011) presenterar två huvudsakliga 

typer av forskningsstrategier; kvalitativ och kvantitativ forskning. Den kvalitativa forskningen 

menar Widerberg (2002) fokuserar på att klargöra ett fenomens karaktärsdrag och natur medan 

den kvantitativa forskningen syftar till att påvisa mängder och med precision mäta företeelser.  

 

I vår studie ämnade vi att undersöka hur apotek differentierar sig och hur förevarande påverkar 

kundlojalitet och därför ansåg vi att en kvalitativ metod var lämplig. Trost (2010) beskriver att 

den kvalitativa metoden är passande när syftet med undersökningen är att uppnå djup förståelse. 

Andersen (2012) menar vidare att den kvalitativa metoden ger forskaren möjligheten att 

beskriva ett fenomen med ord snarare än med statistik och siffror. Kvalitativa metoden ger även 

forskaren möjligheten att djupgående skapa sig en förståelse då metoden fångar den inre 

verkligheten hos respondenterna och kan besvara frågor på hur eller varför något är eller 

upplevs (Bryman & Bell, 2013). Då vår studie ämnat att tolka hur både företag och kunder ser 

på vårt ämnesområde, har vi studerat hur apotek arbetar med differentiering och hur den upplevs 

av kunderna. Genom att se till kundens sida har vi kunnat förstå hur apotekens differentiering 

påverkar kundlojalitet och på så vis kunnat ge aktörerna praktiska implikationer om potentiella 

utvecklingsmöjligheter inom området.  

 

Den kvalitativa metoden är subjektiv till skillnad från den mer objektiva kvantitativa metoden 

och karaktäriseras av närhet till forskningsobjekten, grov mätprecision, förståelse framför 

förklaringar och interna element (Svensson & Starrin, 1994). Inom den kvalitativa 
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forskningsstrategin nyttjas ofta undersökningsmetoder såsom intervjuer, fokusgrupper och 

observationer för att undersöka ett fenomen (Olsson och Sörensen, 2011). I vår studie har vi 

genomfört fokusgrupper och intervjuer för att undersöka kundernas samt apotekaktörernas 

perspektiv på differentiering och lojalitet och på så sätt kunnat skapa oss en bred förståelse av 

ämnet. 

 

2.2 Forskningsansats   

En forskares uppgift är att testa och utveckla teorier som kan bidra till en förståelse för hur 

verkligheten ser ut men också att finna kopplingar mellan teori och verklighet (Patel & 

Davidson, 2011). Vidare beskriver författarna att det finns tre forskningsansatser som kan 

användas för att relatera teori och empiri med varandra vilka är den deduktiva-, induktiv-, samt 

abduktiva ansatsen. Det deduktiva angreppssättet är den vanligaste forskningsansatsen och 

förknippas enligt Bryman och Bell (2013) med ett kvantitativt synsätt. Forskare som arbetar 

deduktivt härleder hypoteser utifrån befintliga teori och prövar sedan de utifrån en empirisk 

datainsamling (Patel & Davidsson, 2011). Datainsamlingen ligger till grund för att antingen 

acceptera eller förkasta de formulerade hypoteserna (ibid). Olsson och Sörensson (2011) menar 

därmed att forskare som använder den deduktiva ansatsen utgår ifrån allmänna principer för att 

formulera slutsatser om enskilda företeelser.  Den induktiva forskningsprocessen förknippas 

istället med det kvalitativa synsättet och har sin utgångspunkt i verkligheten då den utgår ifrån 

en empirisk datainsamling (Bryman & Bell, 2013). I induktiva studier är teorin resultatet av 

insamlad data vilket innebär att generaliserbara slutsatser skapas utifrån observationer (ibid). 

Vid induktiva studier används datainsamlingen därmed som en utgångspunkt för att formulera 

en teori eller en del av en teori (Boolsen, 2009). Forskare som arbetar induktivt fokuserar på 

tolkning och förståelse av fenomen som inte varit föremål för tidigare studier (Grønmo, 2006). 

Då forskaren utgår ifrån en empirisk grund kan undersökningsobjektet studeras utan att i första 

hand utgå ifrån befintlig teorin (Patel & Davidson, 2011).  

 

Enligt Patel och Davidsson (2011) finns en risk med att använda en strikt induktiv eller deduktiv 

ansats då de ansatserna kan bidra till att forskaren blir låst. Författarna menar dock att den risken 

kan undvikas genom att istället utgå ifrån en tredje ansats som benämns som den abduktiva 

ansatsen. Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver att abduktion har drag av de båda andra 

ansatserna men att den bör ses som en egen metod istället för en kombination av de andra. I 
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verkligheten används ofta den abduktiva ansatsen vid fallstudiebaserade undersökningar (ibid). 

De andra ansatserna också mer ensidiga och orealistiska jämfört med hur forskningsprocessen 

ser ut i verkligheten (Alvesson och Sköldberg, 2008). En abduktiv ansats är en kombination av 

deduktion och induktion och genomförs i två steg. I det första steget arbetar forskaren induktivt 

och utgår ifrån ett enskilt fall för att formulera ett förslag till teori. I nästa steg arbetar forskaren 

istället mer deduktivt och pröva den formulerade teorin på nya fall (ibid). En abduktiv ansats 

avvisar därmed inte teoretiska föreställningar utan låter forskaren vara mottaglig för ny fakta 

och andra synvinklar under processens gång (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vid abduktiva 

ansatser kan också empirin utvecklas successivt och teorin förfinas samt anpassas (ibid).  I vår 

studie har vi nyttjat en abduktiv ansats då vi till en början utgått ifrån en teoretisk samt en 

empirisk grund för att kunna skapa oss en grundläggande förståelse kring vårt ämnesområde. I 

första hand studerade vi de grundläggande begreppen för differentiering och lojalitet utifrån 

teori samt utifrån vad individer i våra fokusgrupper hade för tankar kring dessa områden. Vidare 

fördjupade vi oss inom området för differentiering och lojalitet genom att studera teorin djupare 

genom vetenskapliga rapporter och annan litteratur. Slutligen återgick vi till att studera vårt 

ämnesområde empiriskt genom att komplettera diskussionerna från fokusgrupperna med 

djupare data från enskilda intervjuer med olika individer. På så sätt har vi kunnat växla mellan 

teori och empiri för att successivt kunna utveckla och anpassa de båda delarna och därmed har 

den abduktiva ansatsen varit bäst lämpad för vår studie. I Figur 2.1 presenteras hur 

forskningsprocessen har skiftat mellan teori och empiri under studiens gång. 

 

 

Figur 2.1 Studiens forskningsprocess (Källa: egen) 
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2.3 Forskningsdesign  

Undersökningsdesign utgör den logiska kopplingen mellan datainsamling och forskningsfråga 

som empiriska undersökningar grundas i (Yin, 2007). Empiriska studier nyttjar 

forskningsdesign som ibland kan vara outtalad och enligt Bryman och Bell (2013) finns det fyra 

olika former: tvärsnitt-, longitudinell-, experimentell och fallstudiedesign. Vi valde bort 

tvärsnittsdesign där forskaren vill kunna generalisera eller beskriva ett fenomen genom att 

undersöka relationen mellan två eller flera variabler vid en given tidpunkt (Halvorsen, 1992). 

Longitudinell forskningsdesign passade inte heller vår tidsbegränsade studie då forskaren 

genomför uppföljningsstudier utifrån ett urval av respondenter vilka under en längre period, 

helst under flera år studeras (ibid). Patel och Davidson (2011) beskriver vidare att experimentell 

design är ett undersökningsupplägg där enstaka variabler studeras för att uppfatta förändringar 

samt för att få kontroll över faktorer som har en påverkan på variablerna. Förevarande design 

passade inte vår studie och därmed har vi istället nyttjat en fallstudiedesign vilket Patel och 

Davidson (2011) beskriver som en undersökningsdesign där forskaren undersöker en mindre 

avgränsad grupp.  

 

Fallstudiedesign karakteriseras av att endast en eller ett fåtal undersökningsenheter studeras på 

djupet vid ett specifikt tillfälle eller över en viss tid och data samlas på ett kvalitativ eller 

kvantitativ vis (Christensen et al., 2016). Med ett fall avses en person, en organisation eller en 

situation (Bryman & Bell, 2013) och i vår studie har Apoteksgruppen AB varit den 

fallorganisation som primärt har studerats. Vidare har vi även gjort en mindre undersökning av 

de konkurrerande apoteken för att på så sätt öka förståelsen för hur svenska apotek överlag 

differentierar sig. Fallstudiedesign är lämpligt vid studier som ingående ska undersöka 

situationer eller problem för att kunna uppfatta generella och bakomliggande mönster samt 

skapa en förståelse för olika samband (Christensen et al., 2016). Då vi ämnat att undersöka hur 

apotek arbetar med differentiering och vilken påverkan på kundlojalitet, har en fallstudiedesign 

varit mest lämpad för vår studie.  

 

En fallstudie kan även bidra till att ge implikationer utifrån ett fallföretag till andra företag inom 

samma område (Yin, 2007). Vår studie har utgått ifrån Apoteksgruppen AB men har även i 

mindre utsträckning beaktat andra apotek vilket har bidragit till att de implikationer som vår 

studie ämnade att ge, kan bli mer tillämpningsbara för marknaden som helhet. Patel och 
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Davidson (2011) beskriver vidare att vid datainsamling för fallstudier är det vanligt att 

kombinera olika datainsamlingsmetoder för att kunna fånga alla mönster och processer i varje 

enskilt fall. Förevarande har vi tagit hänsyn till då vi har nyttjat olika datainsamlingsmetoder 

för att samla in den data som vi behövt vilket beskrivs vidare nedan under 2.5 Datainsamling.  

 

2.4 Övergripande metod 

2.4.1 Förförståelse 

Förförståelse är enligt Gummesson (1999) forskarens egna kunskap om ett problem innan 

undersökningarna har påbörjats. Förförståelse kan uppkomma ur forskarens utbildning eller 

dennes socialt grundade fördomar vilka bland annat kan vara religiösa, politiska eller sociala 

(Magne Holme & Krohn Solvang, 1997). Forskarens förförståelse påverkas av hans 

erfarenheter, attityder samt öppenheten till ny kunskap som förändrar hans uppfattning 

(Gummesson, 1999). 

 

I vår studie har vår förförståelse baserats på den kunskap som vår utbildning på 

Civilekonomprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar där vi har läst avancerade kurser vilka 

behandlat konkurrens, differentiering, varumärke och lojalitet. Vi baserade även förförståelsen 

på våra tidigare erfarenheter av apotek och den upplevelse vi har fått som konsumenter. När 

omregleringen av apoteksmonopolet genomfördes skrevs det om i tidningar samt diskuterades 

på nyheterna vilket även har bidragit till vår förförståelse. 

 

En mörkare sida av förförståelse som bör beaktas är dock att den kan agera blockerande till ny 

kunskap och innovation vilket är ett större problem för den deduktiva ansatsen som tar sin grund 

i teorin (Gummesson, 1999). För att bemöta förevarande risk har vi dels läst mycket om 

apoteksbranschen samt diskuterat ämnet med de i vår närhet för att få en så bred bild av 

branschen som möjligt. Då vi har nyttjat en abduktiv ansats har även risken att fastna i samma 

tankesätt minskat då vi under forskningsprocessens gång skiftat mellan empiri och teori och på 

så sätt varit mottagliga för ny information.  
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2.4.2 Litteraturstudie och empirisk studie   

Denna studie innefattar både en litteraturstudie och en empirisk studie. Andersen (2012) menar 

att för att en studie ska generera bra resultat är en grundlig litteraturstudie avgörande. Vidare 

beskriver författaren att en litteraturstudie kan byggas upp av olika typer av textmaterial såsom 

böcker, artiklar och internet-källor. Jacobsen (2012) uttrycker att en litteraturstudie ofta görs 

med syftet att skapa en förståelse för vad som redan har forskats kring inom området. Eriksson 

och Wiedersheim-Paul (2014) menar att när forskaren söker efter artiklar bör han nyttja olika 

lämpliga nyckelord som utgår från det problem som forskaren undersöker. I vår studie har vi 

nyttjat Linnéuniversitetets erbjudna databas OneSearch vid artikelsökning och vi har baserat 

våra sökningar på allehanda nyckelord kring differentiering, varumärke och lojalitet. Vi har 

även nyttjat böcker som funnits tillgängliga i Linnéuniversitetets bibliotekskatalog. 

 

Ordet empiri kommer från grekiskan och betyder försök eller prov. I en studie är empirin 

påståenden vilka baseras på erfarenheter (Johannessen & Tufte, 2003) och därmed speglar 

verkligheten (Halvorson, 1992). Empiri är vanligtvis baserad på primärdata men det finns även 

empiriska sekundärdata där data har samlats in av andra aktörer än forskaren själv (Johannessen 

& Tufte, 2003). Vår empiriska studie bestod till största delen av vår insamlade primärdata vid 

intervjuer och fokusgrupper vilka beskrivs under 2.7 Genomförande av datainsamling, men vi 

har även tagit del av sekundära källor vilka beskrivs ytterligare under 2.5 Datainsamling.  

 

2.5 Datainsamling  

Datainsamling benämns den fas då forskaren samlar in information kring forskningsområdet 

genom olika metoder för att besvara den frågeställning som specificerats (DePoy & Gitlin, 

1999). Enligt Christensen et al. (2016) kan datainsamling delas upp i sekundärdata och 

primärdata beroende på när, hur och varför den samlades in. Vid kvalitativa studier utgår 

datainsamlingen från den ursprungliga frågeställningen som under insamlingsprocessen 

kontinuerligt analyseras och omformuleras (DePoy & Gitlin, 1999).  

 

Bryman och Bell (2013) beskriver sekundärdata som befintlig information som redan samlats 

in i andra sammanhang och av någon annan än forskaren själv. Sekundärdata kan vara av både 
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kvalitativ och kvantitativ karaktär och är fördelaktig då forskaren får tillgång till högkvalitativ 

information utan att själv genomföra en datainsamling vilket sparar både tid och pengar (ibid). 

Vidare beskriver Christensen et al. (2016) att sekundärdata kan fördelas beroende på om det är 

intern data som hämtas från organisationer respektive extern data som istället hämtats från olika 

databaser. I vår studie har vi nyttjat sekundärdata från databaserna Onesearch och Business 

Source Premier vilka enligt Olsson och Sörensen (2011) är pålitliga källor för sekundärdata då 

förevarande information är akademiskt granskad och har bedömts av sakkunniga individer 

innan publicering. Även information som Apoteksgruppen AB själva presenterat kring sin 

verksamhet och sina kunder på deras hemsida, utredningar från SOU (Sveriges offentliga 

utredningar) samt information från undersökningar som Sveriges Apoteksförening gjort har 

använts som sekundärdata i vår studie.  

 

Christensen et al. (2016) beskriver att det ibland krävs mer än sekundärdata för att förklara samt 

lösa ett problem och menar därför att ny information kan behöva samlas in. Primärdata är 

information som samlas in av forskaren själv genom olika insamlingstekniker vilka antingen 

fokuserar på att kommunicera med eller observera individer (ibid). Kylén (2004) beskriver 

vidare att den primära informationen som forskare på egen hand samlat in anses vara mer 

tillförlitlig än annan data. Dahmström (2011) belyser också att forskare bör välja den 

insamlingsteknik som givet de befintliga resurserna ger så hög kvalitet som möjligt. I vår studie 

bestod primärdata av den empiriska data som vi samlat in genom fokusgrupper och intervjuer. 

En fokusgrupp är en datainsamlingsmetod där data produceras genom gruppinteraktioner kring 

ett ämne som forskaren har valt (Morgan, 1997). Ryen (2004) beskriver vidare intervjuer som 

en dominerande metodform inom kvalitativa studier vilka ger forskare möjlighet att tolka 

fenomen utifrån de meningar som respondenter ger dem. Genom att komplettera våra sekundära 

källor med primär data från fokusgrupper och intervjuer med kunder, marknadschefen och 

butikschefer inom området, anser vi att vi har kunnat öka kvalitén och tillförlitligheten av vår 

data. 

 

2.6 Urval  

För att genomföra en insamling av primärdata är det enligt Christensen et al. (2016) viktigt att 

besluta vilken målpopulation som undersökningen ska riktas mot samt vilka individer i den som 

ska undersökas. Författaren menar att det blir kostsamt och tidskrävande att undersöka alla 
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individer i målpopulationen och rekommenderar därför att ett urval istället görs. Genom ett 

bestämt urval kan forskaren tolka hur en del av populationen uppfattar det problem eller ämne 

som forskaren studerar och utifrån det kan generella slutsatser om hela populationen dras (Patel 

& Davidson, 2011). 

 

Det finns två typer av urval vilka benämns som sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval 

(Christensen et al. 2016). I de urval där alla respondenter väljs slumpmässigt och där samtliga 

har lika stor chans att komma med i urvalet kallas för sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2013). 

Författarna beskriver vidare att icke-sannolikhetsurval istället använts när respondenterna inte 

väljs slumpmässigt och chansen för individerna att bli valda därmed inte kan förutses. Vid icke-

sannolika urval väljer forskaren vilka respondenter som ska vara med i urvalet alternativt väljer 

de deltagande individerna själva att vara med i undersökningen (Ryen, 2004). Vi har genomfört 

ett icke-sannolikhetsurval för samtliga urvalsgrupper, både företagsperspektiv och 

kundperspektiv, vilka har valts ut av oss utifrån vissa kriterier vilket innebär att de inte har blivit 

slumpmässigt utvalda.  

 

Enligt Christensen et al. (2016) finns det olika typer av icke-sannolikhetsurval och urvalet som 

framförallt nyttjats i vår studie är strategiskt urval även om studien också har tendenser 

av snöbollsurval och bekvämlighetsurval. Vid strategiskt urval väljer forskaren själv ut de 

respondenter som ska representeras i urvalet utifrån ett antal variabler eller karaktärsdrag (Trost, 

2010). Strategiska urval är vanliga vid kvalitativa studier där fokus inte ligger på att beskriva 

kvantiteter utan där en djupare förståelse kring ett ämne eller ett problem ska uppnås 

(Christensen et al., 2016). För kundperspektivet har vi tagit hänsyn till respondenternas kön, 

ålder och geografiska position. För företagsperspektivet har vi istället tagit hänsyn till vilken 

apotekskedja de tillhör samt deras position i företaget då studien kräver att respondenten är väl 

insatt i verksamheten.  

 

Christensen et al. (2016) beskriver att en risk med icke-sannolikhetsurval är att forskaren kan 

få snedvridna resultat vilket kan resultera i att det blir svårt att generalisera utfall från 

urvalsgruppen till målpopulationen. Vidare beskriver författarna dock att i kvalitativa studier är 

det ibland viktigare att få med respondenter som har kunskap och insikt inom ämnet som ska 

studeras än att urvalet är statistiskt representativt (ibid). I företagsperspektivet valde vi 

butikschefer då de har en större insikt i verksamheten i butiken samt marknadsansvarig på 

Apoteksgruppen AB då han hade insikt i branschen överlag och goda kunskaper inom vårt valda 
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ämnesområde. Gällande kundperspektivet var det istället fördelaktigt att de hade besökt ett 

apotek vilket vi rekommenderade de att göra innan deltagande i fokusgrupper och intervjuer. 

 

Vi ville också nå en spridning i vårt urval vilket enligt Christensen et al. (2016) innebär att olika 

typer av individer väljs i ett urval. Apotek har en stor målgrupp där individer av båda könen 

och i alla åldrar är kunder. Detta medförde att vi ansåg att det var viktigt att få med både män 

och kvinnor men också deltagare i olika åldrar i våra fokusgrupper och intervjuer. Vi valde 

dock att begränsa oss till de individer som är minst 18 år då det enligt lag inte är tillåtet för 

yngre att handla sina receptfria läkemedel i matvarubutiker som sedan omregleringen 

konkurrerar mot apoteken (SFS 2009:730, §12). Därför valde vi respondenter i åldern 18 och 

äldre i både kundintervjuer och fokusgrupper. Fokusgrupperna delades vidare upp i fyra olika 

åldersintervall: 18–30 år, 31–50 år, 51–65 år samt deltagare 66 år eller över och vi höll i en 

fokusgrupp per åldersintervall.  

 

Nedan i Tabell 2.1 ses uppdelningen mellan män och kvinnor i de olika åldersintervallen för 

fokusgrupperna samt inom parentes vilken ålder respektive respondent var. I Tabell 2.2 ses 

samma uppdelning för kundrespondenterna i intervjuerna. När två respondenter i samma 

åldersintervall, i antingen fokusgrupperna eller intervjuerna, har varit av samma ålder har vi 

valt att särskilja dessa i resultatet genom att kalla dem för exempelvis Kvinna 24:1 samt Kvinna 

24:2, vilket också framgår i tabellerna nedan.  
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Åldersintervall 

Fokusgrupp 
Totalt per 

åldersintervall 
Kvinna Man 

18–30 
3 

(26:1, 26:2, 25) 

2 

(26, 27) 
5 

31–50 

4 

(39, 42, 48:1, 

48:2) 

2 

(42, 33) 
6 

51–65 
2 

(52, 54) 

1 

(52) 
3 

66+ 
3 

(66, 68, 73) 

4 

(68, 72, 73, 79) 
7 

Totalt: 13 8 21 

Tabell 2.1 Överblick av respondenterna i fokusgrupperna. Källa: Egen.  

 
 

Åldersintervall 

Intervjuer 
Totalt per 

åldersintervall 
Kvinna Man 

18–30 

 

5 

(20, 21, 24:1, 

24:2, 26) 

5 

(18, 20, 23, 25, 

27) 

10 

31–50 
2 

(43, 47) 

2 

(45, 46) 
4 

51–65 
2 

(55, 56) 

1 

(57) 
3 

66+ 
2 

(66,67) 

1 

(71) 
3 

Totalt: 11 9 20 

Tabell 2.2 Överblick av respondenterna i kundintervjuerna. Källa: Egen. 
 

 

I litteraturen kring fokusgrupper varierar det rekommenderade antalet deltagare i en fokusgrupp 

från omkring sex upp till tolv individer (Halkier, 2010: Hennink, 2014: Christensen et al., 2016). 
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Om gruppen innehåller färre än sex deltagare finns en risk för att ingen vågar uttala sig och är 

den större än tio finns risken att alla inte får chansen att uttala sig (Christensen et al., 2016). 

Utifrån förevarande rekommendationer valde vi att begränsa oss till fem till sju individer per 

fokusgrupp då vi ansåg att det blev en lagom stor grupp för oss att hantera med tanke på den tid 

vi haft samt för att undvika de risker som finns med för stora fokusgrupper. I tabell 2.2 

framkommer att i åldersintervallet 51–65 år deltog endast tre respondenter vilket är till följd av 

bortfall. Bortfall innebär att en respondent inte har besvarat frågor i en undersökning eller att 

de inte har lämnat fullständiga svar (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). I denna fokusgrupp 

hade vi ett fullständigt bortfall på två personer som till följd av sjukdom och personliga 

anledningar inte deltog i undersökningen. Bortfall i undersökningar innebär generellt sett att 

resultatet av undersökningen blir snedvridet (ibid) men i vår studie upplevde vi dock att 

diskussionerna i förevarande fokusgrupp var goda och utvecklade trots bortfallet. 

 

Halkier (2010) menar att generering av kunskap i fokusgrupper är beroende av den sociala 

interaktionen mellan deltagarna vilket innebär att för homogena respektive för heterogena 

grupper bör undvikas. För homogena grupper står inför risken att socialt utbyte inte sker medan 

för heterogena grupper riskerar att hamna i konflikter (Halkier, 2010). Vi har nyttjat en 

åldersuppdelning i de fyra fokusgrupperna med respondenter av olika kön för att uppnå mer 

spridda urvalsgrupper och därmed har vi uppnått ett mer heterogent urval. Morgan (1997) 

menar vidare att det även kan uppkomma problem om individer med mycket olika bakgrund 

deltar i samma fokusgrupp då de kan ha svårt att kommunicera med varandra. Därmed belyser 

författaren att det finns fördelar med att segmentera fokusgrupperna så att de blir mer internt 

homogena vilket vi uppnådde genom att dela in respondenterna i fokusgrupper med olika 

åldersintervall.  

 

Vårt urval har, som tidigare nämnt, även haft tendenser av bekvämlighetsurval och 

snöbollsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att forskaren nyttjar personer som finns 

tillgängliga när urvalen ska göras (Bryman & Bell, 2013). Då studien haft en tidsbegränsning 

har vi nyttjat respondenter i vår geografiska närhet i både företags- och kundperspektivet. I 

företagsperspektivet var samtliga butikschefer stationerade i Kalmar län medan 

kundperspektivet innefattade respondenter från framförallt Smålandsregionen men också från 

Västra Götaland och Gotland.  
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Vidare har vi även till viss del använt oss av snöbollsurval i fokusgrupperna vilket enligt Trost 

(2010) innebär att befintliga respondenters kontaktnät nyttjas för att utöka urvalsgrupperna. 

Halkier (2010) belyser att det är viktigt att beakta om deltagarna i en fokusgrupp är bekanta 

med varandra eller inte då interaktionen mellan deltagarna påverkar skapandet av det empiriska 

materialet. Fördelarna med att ha individer som redan är bekanta är att det blir lättare att delta 

i samtalen då det är tryggt med människor som redan känner varandra (Bloor et al., 2001). Dock 

finns en risk med grupper där deltagarna känner varandra eftersom de kan uppföra sig efter 

tidigare dominansrelationer (Halkier, 2010). I vår studie var deltagarna i fokusgrupperna till 

viss del bekanta med varandra då en del av respondenterna tog med sig kollegor, vänner och 

bekanta. I varje grupp kunde vi se att alla respondenter åtminstone kände en annan deltagare. 

Om respondenterna inte hade känt varandra tror vi att diskussionerna hade kunnat bidra med 

fler olika perspektiv, åsikter och erfarenheter. Exempelvis hade vissa respondenter delat 

erfarenheter med varandra vilket gjorde att de kanske beskrev dessa mer kortfattat än om de 

inte känt de andra deltagarna. Trots det var diskussionerna goda och att alla deltagare fick en 

chans att uttrycka sina åsikter, tankar och erfarenheter. Vidare var svaren vi mottog mestadels 

utförliga och gav en bra grund till studien. 

 

2.7 Genomförande av datainsamling 

2.7.1 Fokusgrupp  

Genom att använda fokusgrupper kan mer komplexa data genereras då deltagarna kan 

ifrågasätta varandra, ställa frågor och kommentera varandras erfarenheter vilket kan generera 

nya synvinklar som kan vara svåra att frambringa vid individuella intervjuer (Halkier, 2010). I 

vår studie har vi ämnat att studera kundernas uppfattningar om de olika apoteksaktörerna samt 

hur de ser på lojalitet gentemot aktörerna. Därför har vi valt att nyttja fokusgrupper som passar 

bra då djupare diskussioner kan leda till att olika perspektiv kan genereras. För att 

diskussionerna ska bli så fria som möjligt menar Christensen et al. (2016) att det är fördelaktigt 

att utforma fokusgruppsintervjuerna på ett semi strukturerat sätt. Semistrukturerad karaktär 

innebär att intervjuaren utgår från en intervjuguide som följer specifika teman som intervjun 

ska behandla och öppnar även upp möjligheten för intervjuaren att ställa följdfrågor (Bryman 

& Bell, 2013). Vi har vidare nyttjat öppna frågor vilket Bryman och Bell (2013) menar är frågor 

som låter respondenten att svara fritt. Vi har undvikit ledande frågor i största mån vilket Ryen 

(2004) varnat kan påverka respondenternas svar och därmed minska trovärdigheten på 
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undersökningen då frågorna ställs med tydliga förväntningar på respondentens svar. Vi har dock 

nyttjat ledande följdfrågor för att förtydliga respondentens tidigare svar när något varit oklart. 

Tack vare detta samt valet av semistrukturerade fokusgrupper, såg vi att våra fokusgrupper hade 

goda diskussioner och pågick i upp till 40 minuter. 

 

Fokusgrupper kan generera koncentrerade data kring ett bestämt ämne eller fenomen på ett 

enkelt sätt och som inte blir för påträngande för deltagarna vilket exempelvis deltagande 

observation kan vara (Morgan, 1997). Bloor et al. (2001) beskriver vidare att en risk med 

fokusgrupper är att den enskilda individen får mindre utrymme vid gruppinteraktioner än i 

enskilda intervjuer. Förevarande risk bidrar till att det är viktigt att ta ställning till hur många 

deltagare som ska ingå i respektive fokusgrupp men också hur många fokusgrupper som ska 

studeras (Halkier, 2010). I våra fokusgrupper valde vi som tidigare nämnt att begränsa antalet 

respondenter till mellan fem och sju. Vi upplevde att den begränsningen var rimlig då 

diskussionerna var goda även om det i de olika grupperna fanns personer som ledde 

diskussionerna mer än andra. Trots det ansåg vi att alla gruppernas deltagare fick chansen att 

delge sina åsikter och erfarenheter. Fokusgruppen med åldersintervallet 51–65 år hade ett 

bortfall på två personer men vi upplevde att denna grupp var mer aktiv då samtliga respondenter 

tog lika stor plats i diskussionen vilket vi upplevde var svårare att uppnå i de större 

fokusgrupperna.  

 

Vidare beror antalet fokusgrupper som rekommenderas på vilken roll fokusgruppen spelar i 

datainsamlingen (Hennink, 2014). Om fokusgruppen är den viktigaste källan till 

datainsamlingen rekommenderas ett större antal fokusgrupper medan ett mindre antal grupper 

räcker om informationen från fokusgrupperna kommer att användas som komplement till övrig 

datainsamling (Halkier, 2010). Då fokusgrupperna inte var den enda källan till vår 

datainsamling utan har nyttjats grund till de enskilda intervjuerna ansåg vi att fyra fokusgrupper 

var ett rimligt antal för vår studie. Tidsbegränsningen som vi haft för denna studie samt det 

faktum att fokusgrupper kräver mycket arbete har också påverkat att vi valt att begränsa oss till 

fyra fokusgrupper.  

 

En fokusgrupp leds av en intervjuperson som kallas för moderator (Stewart & Shamdasani, 

2015). Christensen et al. (2016) rekommenderar att en person ska fungera som moderator även 

om fokusgruppen hålls av flera individer för att minska risken för osäkerhet hos deltagarna i 

fokusgruppen. Det kan dock vara fördelaktigt att ha en individ som antecknar och studerar andra 
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intryck som förmedlas (ibid). Då vi var två personer som höll i fokusgrupperna, agerade endast 

en av oss moderator och ledde deltagarna. Moderatorn fokuserade på att lyfta fram alla åsikter 

och hålla gruppen till ämnet medan den andra ägnade sig åt att anteckna och studera 

fokusgruppen. Vi har även spelat in diskussionerna i fokusgruppen för att kunna lyssna igenom 

materialet vid ett senare tillfälle vilket Repstad (2007) menar ger intervjuaren möjlighet att 

koncentrera sig på respondenten vid datainsamlingen. Ryen (2004) lyfter dock att inte alla 

respondenter är helt bekväma med att bli inspelade och betonar därför vikten av att i förväg 

informera respondenten om ljudupptagningen vilket vi har gjort i vår studie.  

 

Christensen et al. (2016) beskriver även att fokusgrupper bör hållas i en avslappnad miljö där 

ett vardagsrum ges som exempel. Av praktiska skäl valde vi dock att hålla fokusgrupperna i 

mindre privata studierum på Universitetsbiblioteket där alla deltagare fick plats då vi inte hade 

möjlighet att hålla fokusgrupperna i våra hem. 

 

2.7.2 Intervjuer  

I vår studie har vi genomfört intervjuer som anses kartlägga människors förståelse av ett ämne 

(Widerberg, 2002). Trost (2010) menar att kvalitativa intervjuer karaktäriseras av kortfattade, 

okomplicerade och raka frågor som genererar komplexa och innehållsrika svar från 

respondenter. Då vi har ämnat att undersöka både företags- och kundperspektivet har vi valt 

respondenter som kan bidra till de olika perspektiven. 

 

Trost (2010) menar dock att intervjuer mäter mindre urval och därmed inte kan ses som 

statistiskt representativa. Även Ryen (2004) varnar för att intervjuer kan ses som intersubjektiva, 

mindre trovärdiga samt icke-generaliserbara eller vetenskapliga. Förevarande bör tas i åtanke 

vid kvalitativa intervjuer och bemötas genom att undvika frågor som är snedvridna eller ledande. 

Våra intervjuer har varit av semistrukturerad karaktär vilken är en flexibel form av 

intervjumetod enligt Bryman och Bell (2013). Precis som i fokusgrupperna, valde vi att nyttja 

öppna frågor där det fanns möjlighet för intervjuaren att ställa följdfrågor på respondenternas 

svar. Vi har även dokumenterat våra intervjuer genom ljudupptagning vilket har förenklat vår 

hantering av den insamlade datan.  
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De respondenter vi har valt till vår intervjustudie har vi delat upp i ett företagsperspektiv och 

ett kundperspektiv beroende på vilken roll de har i apotekskedjan. För företagsperspektivet har 

marknadschefen för Apoteksgruppen AB varit en viktig respondent. Marknadschefen hade 

kunskap om apoteksmarknaden och en insikt i hur apotek arbetar med differentiering och 

lojalitet. Intervjun genomfördes den 14 mars 2017 på Apoteksgruppen AB:s huvudkontor i 

Stockholm och pågick i cirka en timme. Marknadschefen hade mottagit intervjuguiden via mail 

dagen innan intervjun och upplevdes som väl förberedd och insatt i frågorna. Marknadschefen 

kunde besvara våra frågor och redogöra för Apoteksgruppen AB:s syn på deras och marknadens 

differentiering och lojalitet.  

 

Då Apoteksgruppen AB är studiens uppdragsgivare, har vi även intervjuat utvalda 

butiksansvariga/butikschefer i södra Sverige. Vi valde att intervjua de butiksansvariga för att 

skapa en förståelse för hur de uppfattar differentiering och lojalitet i den dagliga verksamheten. 

Vi har intervjuat totalt fem butiksansvariga för Apoteksgruppen AB. Respondenterna kunde 

tydligt redogöra för den verksamhet som bedrevs vilket kompletterade den information som 

marknadschefen presenterat. Intervjuerna pågick i cirka 15 minuter och genomfördes på plats i 

apoteken för att förenkla deltagandet för apotekspersonalen. Intervjuerna hölls korta då vi 

endast ämnade att komplettera tidigare information som erhållits av marknadschefen.  

 

För att skapa en förståelse för hur apotek överlag differentierar sig på marknaden och hur de 

ser på lojalitet, valde vi även att intervjua butiksansvariga på de konkurrerande apoteken. Totalt 

intervjuade vi fyra olika apoteksaktörers butiksansvariga och intervjuerna pågick i cirka 15 

minuter samt skedde på plats i apoteken. Apoteksaktörerna som intervjuades var Apoteket AB, 

Apotek Hjärtat, Apotek Kronan samt ytterligare ett apotek som begärt fullständig 

konfidentialitet och som därför kommer benämnas som Apotek X i studien. Samtliga 

butiksansvariga var insatta i sin verksamhet och kunde beskriva den samt hur de ansåg att deras 

kunder såg på dem. Då vi haft en tidsbegränsning för denna studie har vi inte haft möjlighet att 

göra lika många intervjuer med de konkurrerande apoteken som med Apoteksgruppen AB utan 

endast haft tiden att intervjua en butiksansvarig per apoteksaktör. Därmed är datainsamlingen 

från de övriga apoteksaktörerna inte fullständigt jämförbar mot Apoteksgruppen ABs. Det 

främsta syftet med att komplettera datainsamlingen från Apoteksgruppen AB med data från 

andra apoteksaktörer har varit att uppnå ett bredare perspektiv av hur apotek överlag arbetar 

med differentiering och lojalitet. Detta för att kunna urskilja eventuella mönster och skillnader 

som finns mellan svenska apotek.   
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Intervjuerna för kundperspektivet har genomförts för att ge mer djup åt den grund som 

fokusgrupperna gav upphov till. Totalt har 20 intervjuer genomförts med varierande åldrar och 

kön. Intervjuerna hölls i respondenternas hem eller hemma hos oss forskare för att de svarande 

skulle känna sig bekväma. De pågick i upp till 40 minuter beroende på hur utförliga 

respondenternas svar var samt hur många följdfrågor som uppkom. De respondenter vi mött har 

varit mycket öppna och villiga att delge sina erfarenheter, åsikter och tankar kring sina 

apoteksvanor. Sju av de 20 intervjuerna hölls via telefon då respondenterna befann sig på annan 

ort vilket Bryman och Bell (2013) menar innebär en del nackdelar jämfört med direkta 

intervjuer såsom att intervjuaren inte ser respondentens ansiktsuttryck. Trots det ansåg vi att 

den information som telefonintervjun medfört har varit gynnsam för vår studie. 

 

2.7.3 Logotyptest 

Under samtliga fokusgrupper och intervjuer med kunderna genomfördes ett logotyptest. Testet 

utfördes genom att logotyper från de fem största apotekskedjorna som innehar fysiska butiker 

presenterades för respondenterna som sedan fick identifiera dessa. Logotyperna som nyttjades 

kom ifrån Apoteksgruppen AB, Kronans Apotek, Apoteket AB, Apotek Hjärtat och Lloyds 

Apotek. Om namnet på apoteket stod skrivet i logotypen eller i anslutning till denna 

censurerades detta i programvaran Photoshop. Logotyperna som nyttjades finns tillgängliga i 

Bilaga 5.  

 

Logotyptestet ämnade att undersöka hur väl apoteksvarumärken är förmedlade till kunderna. I 

intervjuerna uttryckte samtliga respondenter sina tankar kring logotyperna. Under de 

telefonintervjuer som vi höll skickades logotyperna till respondenterna precis innan intervjun 

så att testet kunde hållas. Bryman och Bell (2013) menar att visuella hjälpmedel kan inte kan 

nyttjas i telefonintervjuer men genom att i förväg skicka logotyperna till våra 

intervjurespondenter kunde problemet överkommas. Vi numrerade logotyperna innan vi 

skickade ut dem för att vi skulle kunna avgöra vilken logotyp de refererade till även om de inte 

kunde namnet på aktören.  

 

I fokusgrupperna var en eller flera respondenter mer ledande i testet vilket gjorde att de andra 

deltagarna emellanåt endast höll med. Därför valde vi att i resultatet lägga störst vikt på 
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igenkänningen bland de intervjuade respondenterna men att komplettera det med de tankar som 

respondenterna i fokusgruppen uttryckt. Därigenom kunde vi uppnå ett mer tillförlitligt resultat. 

 

2.8 Operationalisering 

En operationalisering genomför forskaren för att uppvisa hur undersökningens centrala 

teoretiska begrepp har översatts i de intervjufrågor som har ställts (Patel & Davidsson, 2011). I 

vår studie har de centrala begreppen som nyttjats varit Differentiering och Lojalitet vilka har 

undersökts utifrån de teman och indikatorer som framgår av tabell 2.3.  

 

Utifrån de centrala begrepp som vår studie har undersökt har vi urskilt åtta teman. För varje 

tema har vi sedan nyttjat ett flertal indikatorer för att formulera våra intervjufrågor. Enligt 

Bryman och Bell (2013) är det fördelaktigt att nyttja ett flertal indikatorer för att undvika att 

undersökningen endast analyserar en del av det centrala begreppet. Patel och Davidsson (2011) 

menar vidare att kvalitativ forskning fokuserar på begreppens innebörd istället för att skapa 

mått för de centrala begreppen vilket kvantitativ forskning gör. Då vår studie är av kvalitativ 

karaktär har indikatorerna som vi nyttjat haft syftet att beskriva våra centrala begrepp snarare 

än mäta de.  

 

Då vi med våra fokusgrupper ämnade att skapa en grundläggande förståelse kring våra centrala 

begrepp, har mer generella frågor formulerats om Differentiering och Lojalitet. I 

kundintervjuerna ämnade vi istället att på ett djupare plan förstå våra centrala begrepp och 

utgick därför ifrån våra åtta teman och dess indikatorer. Även i intervjuerna med 

marknadsansvarig på Apoteksgruppen AB samt butikscheferna vid de olika apotekskedjorna 

nyttjades våra teman och indikatorer för att formulera intervjufrågorna. Intervjufrågorna har 

sammanställts i intervjuguider vilka återfinns i Bilaga 1, 2, 3 samt 4. 
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Central 

begrepp 
Teman Indikatorer 

Marknads- 

chef 

Butiks-

chefer 

Fokus-

grupp 

Kund-

intervjuer 

Differentiering 

Varumärke 
Identitet, Image, 

Visuell identitet 

6–28 1–14 1–4 1–11 

Erbjudande 
Erbjudande, 

Sortiment 

Pris Prisnivå 

Plats 
Plats, 

Tillgänglighet 

Service 

Bemötande, 

Service-

erbjudanden 

Lojalitets 

program 

Kundklubb, 

Medlems-

förmåner 

Lojalitet 

Beteende 
Återkommande, 

trogenhet 

29–35 15–18 5–8 12–16 

Attityder 

Rykten, 

Uppfattning, 

Missnöje 

Tabell 2.3 Operationaliseringstabell. Källa: Egen.  
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2.9 Analysmetod  

Andersen (2012) beskriver tolkning som en förtydning av den data som samlats in och menar 

att förevarande tolkning kan ske på olika sätt. Tolkning inom den kvalitativa forskningen sker 

utifrån textmaterial och ibland även ljudinspelningar och video (Patel och Davidsson, 2011). I 

vår studie har tolkning skett utifrån transkriberingar som har gjorts utifrån de ljudinspelningar 

som upptagits under intervjuer och fokusgrupper. 

 

Christensen et al. (2010) presenterar begreppet beskrivning som en viktig typ av datatolkning 

vilken innebär att data som presenteras skildrar information för att ge möjlighet att dra slutsatser. 

Vidare beskriver författaren att en annan typ av tolkning är förklaring vilken innebär att 

kartlägga hur något upplevs eller varför respondenterna tycker något. I vår analys har vi nyttjat 

båda formerna av tolkningsmetoder då vi har ämnat att både beskriva hur apotek bör 

differentiera sig samt hur det påverkar kundernas lojalitet. Enligt Andersen (2012) är det viktigt 

för forskare att beakta aktörers åsikter, upplevelser och kunskaper som presenteras under 

intervjuer men att forskaren bör minnas att de ofta baseras på respondentens känslor, position i 

företaget, bakgrund och resurser. I vår studie har vi tagit del av butiksansvariga, 

marknadschefens och även kundernas upplevelser, åsikter och kunskaper vilka vi har tolkat för 

att få fram relevant information till studien.  

 

Att analysera är att urskilja delar av en helhet och undersöka dess relationer till varandra 

(Andersen, 2012). Kvalitativ analys ämnar att undersöka ett sammanhang snarare än specifika 

uttryck eller ord vilket innebär att forskaren själv blir analysinstrumentet för studien 

(Christiansen et al., 2010). Detta gör att den kvalitativa analysen ofta kräver mycket tid och 

arbete för att genomföras (Patel & Davidsson, 2011). Enligt Widerberg (2002) har vi nyttjat 

analysmetoden typfall i vår studie då vi ämnat att synliggöra karaktärsdrag inom vårt valda tema. 

Vår analys har även inslag av den tematiska analysen som ämnade att beskriva olika perspektiv 

för sig och sedan ställa dem mot varandra (ibid). I analysen har vi även utgått från metoden 

grundad teori då vi analyserat data som rör vårt valda fenomen (Andersen, 2012). Detta innebär 

att vi inte har utgått från en teori och testat den utan istället har utgått ifrån ett undersökningsfält 

där vi sett vad som är relevant för att kunna utveckla en teori om fältet (ibid). 

 

Tolkningen och analysen av insamlade data påverkas av vilken typ av data som samlats samt 

vilken sorts kunskap som önskas produceras (Andersen, 2012). Processen för datainsamling 
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och analys sker ofta inom kvalitativa studier samtligt och analysarbetet styr även den insamling 

som sker (Christiansen et al., 2010). Patel och Davidsson (2011) menar att fördelarna med 

förevarande löpande process är att ny och oväntad information som uppkommer under 

analysarbetet kan berika den datainsamling som görs. I vår studie har vi kontinuerligt 

transkriberat våra intervjuer för att löpande förbättra den datainsamling som vi genomfört när 

intressant information har uppkommit. Andersen (2012) beskriver den kvalitativa tolkningen 

och analysen kräver att forskaren är kreativ och att det inte finns många konkreta beskrivningar 

på hur det ska genomföras. Tolkning- och analysarbetet kan dock fördelas i tre processer: 

reduktion, strukturering och visualisering (Christiansen et al., 2010). I reduktionsprocessen sker 

kodningen av data vilket innebär att materialet bryts ner (ibid). Förevarande process skapar 

överskådlighet genom att den minst relevanta informationen väljs bort och den mest relevanta 

behålls (Andersen, 2012). I vår studie har reduktionsprocessen tagit stor del då vår 

datainsamling har varit stor med många kundintervjuer och många representanter från 

apoteksmarknadens aktörer. Genom att sortera ut mindre relevant information har vi kunnat 

skapa en tydlig bild av respondenternas åsikter, upplevelser och kunskaper.  

 

Under den andra fasen: struktureringsfasen bildar forskaren mönster genom att gruppera ihop 

nyckelord vilket också styr resterande datainsamling då processen synliggör vad som behöver 

samlas in (Christiansen et al., 2010). I sista processen, visualiseringen, görs resultatet och data 

mer tillgängligt för läsaren genom att nyttja matriser, figurer och modeller (ibid). I 

slutprodukten görs förevarande också genom att balansera användandet av citat och 

kommenterad text (Patel & Davidsson, 2011). I vår studie har vi valt att använda oss av citat 

från både företagssidan och kundsidan för att ge läsaren möjlighet att själva tolka de svar som 

våra frågor har mottagit. Det har gjorts för att läsaren tydligt ska kunna se hur vi har tolkat den 

data som samlats in.  

 

2.10 Studiens trovärdighet 

Vid forskning är det viktigt att säkerhetsställa trovärdighet för att studien och att dess slutsatser 

ska kunna ses som betydande (Yin, 2013). Den kvalitativa forskningsstrategin kännetecknas av 

stora fluktuationer då varje studie är säregen vilket försvårar tillämpningen av allmänna 

föreskrifter (Patel & Davidsson, 2011). Genom att kontinuerligt arbeta med det kvalitativa 

datamaterialet kan teoretisk mättnad uppnås för att säkerhetsställa trovärdighet för en studie 

(ibid). Savage och McIntosh (2017) identifierar objektivitet, reliabilitet och validitet som 
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viktiga aspekter vid kvalitativa studier då trovärdigheten av en kvalitativ studie påverkas av 

forskarens egna erfarenheter, perspektiv och förberedelser. 

 

2.10.1 Objektivitet 

Objektivitet menar Johansson (2012) är viktigt i forskningsstudier för att forskaren inte ska 

påverka resultatet. Forskaren måste vara opartisk och undvika ledande frågor för att inte aktivt 

påverka respondenternas svar (ibid). Darawsheh (2014) menar att forskare som är medvetna 

om sin påverkan på respondenter kan uppnå relevanta iakttagelser. I vår studie har vi nyttjat 

semistrukturerade intervjuer och öppna frågor för att kunna bibehålla en objektivitet genom 

undersökningarna. Genom semistrukturerade frågor kunde flexibilitet bibehållas utan att förlora 

temat i intervjuerna samt fokusgrupperna. Den semistruktur vi nyttjade gav oss även 

möjligheten att ställa följdfrågor vilka har haft en mer ledande karaktär. Då vi enbart ställt mer 

ledande följdfrågor för att förtydliga de svar som respondenterna tidigare gett oss, har 

objektiviteten kunnat hållas god. 

 

2.10.2 Reliabilitet 

Reliabilitet behandlar huruvida undersökningen kan reproduceras av någon annan och få 

identiska resultat (Patel & Davidsson, 2011). Inom den kvalitativa forskningen är reliabilitet 

problematiskt då den kvalitativa forskningen är varierande och påverkas av tid och rum 

(Christensen et al., 2010). Enligt Bryman och Bell (2013) används reliabilitet mer inom den 

kvantitativa forskningen där det är enklare att replikera forskningen. Författarna menar därför 

att det är viktigt för forskaren att beskriva sitt tillvägagångssätt detaljerat i den kvalitativa 

forskningen för att öka möjligheterna för andra att reproducera undersökningen. 

 

Ryen (2004) lyfter fram att reliabilitet inom den kvalitativa forskningen kan delas upp i intern 

och extern reliabilitet. Författaren menar att den interna reliabiliteten innebär att temat genom 

undersökningen är tydligt medan den externa reliabiliteten betyder att studien är replikerbar. 

Med replikerbarhet innebär huruvida studien kan upprepas av en annan forskare vilket är 

problematiskt i den kvalitativa forskningen då undersökningarna påverkas av forskaren själv 

(Bryman & Bell, 2013). I vår studie har vi varit noga med att följa vårt tema och att dokumentera 

våra tillvägagångssätt för att skapa utrymme för andra att replikera den. Vi har nyttjat 
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semistrukturerade intervjuguider vilka har presenterats i studiens bilagor och vi har ställt 

följdfrågor för att säkerhetsställa att frågorna har besvarats av respondenten ordentligt. Som 

Bryman och Bell (2013) nämner är möjligheten för en exakt reproducering av studien 

orealistisk men vår studie har vi varit noggranna med att utförligt beskriva vår process för att 

skapa möjligheter för att en liknande studie skall kunna genomföras. 

 

2.10.3 Validitet 

Validiteten är central i kvalitativa undersökningar som lyfter huruvida det finns relevans i det 

som undersöks (Johansson, 2012). Olsson och Sörensen (2011) menar att validitet handlar om 

att ett mätinstrument skall ta mått på det som avser att mätas. Validitet kan delas upp i fyra olika 

kategorier vilka Bryman och Bell (2013) presenterar som begreppsvaliditet, intern validitet, 

extern validitet samt ekologisk validitet. 

 

Begreppsvaliditet tyder på om det finns samband mellan mätningsinstrumenten som nyttjas och 

det begrepp som ska mätas (Olsson & Sörensen, 2011). Intern validitet däremot innebär enligt 

Ryen (2004) huruvida kausala samband får stöd i undersökningen. Den interna validiteten 

kopplas ihop med tillförlitlighet och visar på om undersökningen speglar verkligheten på ett 

korrekt sätt (Christensen et al., 2010). Vi har uppvisat den interna validiteten i vår studie genom 

att presentera operationalisering som uppvisar vilka indikatorer som nyttjats för att spegla 

verkligheten samt undersökningsmodellen som har visat det samband som studien behandlat. 

Vidare har vi även säkerhetsställt den genom att kontrollera att studiens analys överensstämde 

med resultatet och litteraturgenomgången. Genom detta kunde felhänvisningar korrigeras vilket 

ökade tillförlitligheten. Extern validitet kopplas istället mer till urvalet och om det kan 

generaliseras till den allmänna populationen som urvalet ämnar att representera (Ryen, 2004). 

Urvalet påverkar därmed om studien blir överförbar och kan appliceras i andra kontexter (ibid). 

Johansson (2012) menar att de respondenter som nyttjas bör vara representativa för 

populationen för att studiens resultat ska ses som trovärdigt. Då vår studie är en fallstudie bör 

extern validitet beaktas då det enskilda fallet inte alltid kan ses som representativt (Bryman & 

Bell, 2013). För att göra vårt resultat mer representativt valde vi att göra mindre undersökningar 

av de andra apoteksaktörerna och inte enbart fokusera på vad Apoteksgruppen AB gör.  
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Den ekologiska validiteten menar Bryman och Bell (2013) behandlar om resultatet från studien 

kan tillämpas i verkligheten och populationens vardag samt naturliga miljöer. Savage och 

McIntosh (2017) lyfter fram att den ekologiska validiteten kan säkras om undersökningar sker 

i naturliga miljöer utan att forskaren aktivt påverkar den, alltså inte i laboratoriemiljö. Vår 

studies kundundersökningar har skett på Universitetsbiblioteket i Kalmar samt i våra eller de 

intervjuades hem och därmed inte i den naturliga apoteksmiljön. Trots det såg vi att den 

ekologiska validiteten är relativt god då de miljöer där undersökningarna har hållits inte aktivt 

har modifierats av oss som intervjuare. Företagsintervjuerna har vi istället hållit i 

apoteksaktörernas egna lokaler vilket gör att den ekologiska validiteten varit högre för dessa 

intervjuer. Överlag ansåg vi därför att studiens ekologiska validitet har varit god.  

 

Genom att kombinera olika metoder för datainsamling till studiens resultat kan tillförlitlighet 

och validitet öka enligt Halkier (2010). I vår studie har vi kombinerat fokusgrupper med 

intervjuer för kundperspektivet för att kontrollera att grupptryck inte påverkar respondenternas 

svar. Validiteten av en studie kan även öka om aktualiteten för studien är hög (Johansson, 2012). 

En hög aktualitet kännetecknas av att undersökningen ligger i tiden (ibid) och i vår studie har 

vi kontrollerat om respondenterna nyligen har besökt ett apotek så att resultaten inte enbart 

baseras på avlägsna minnen. Patel och Davidsson (2011) lyfter även fram att validiteten ökar 

om den kommunicerade validiteten är god. Förevarande innebär att forskaren skriver sin rapport 

på ett sådant sätt att läsaren får ta del av forskarens tolkningar och även kan skapa sig en egen 

uppfattning om studiens trovärdighet. Yin (2013) lyfter fram att genom att låta respondenterna 

från undersökningarna validera resultaten ökar den kommunicerade trovärdigheten. Yin (2013) 

betonar även att bristande validitet är ett problem som kan mötas genom att forskaren aktivt 

söker avvikande data samt att resultatet skrivs med kvasistatiskt vilket innebär att siffror nyttjas 

istället för ord såsom många, typiskt eller få. 

 

För att säkerhetsställa validitet genom vår studie har vi nyttjat triangulering (Christensen et al., 

2010). Metoden innebär att forskaren väljer åtskilliga datakällor för att belysa problemet (Patel 

& Davidsson, 2011). Genom triangulering kan mättnad uppnås vilket ökar trovärdigheten för 

studien (Christensen et al., 2010). Fler aspekter av problemet analyseras vilket har en positiv 

inverkan på validiteten, reliabiliteten samt trovärdigheten för studien (Olsson & Sörensen, 

2011). I vår studie har vi valt att analysera vårt problem utifrån både ett företagsperspektiv och 

ett kundperspektiv där både primära och sekundära källor har nyttjats. Genom att vi har nyttjat 
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både fokusgrupper och intervjuer på kundperspektivet har mättnad uppnåtts och förståelsen 

ökat.  

 

2.11 Forskningsetik 

Forskning ska vara fri menar Petersson (1994) men lyfter även att forskare har ett ansvar att 

korrekt utföra undersökningar och bidra till ökad kunskap. Vid undersökningar är det viktigt att 

beakta god forskningsetik då Trost (2010) menar att ingen forskning är så avgörande att de 

undkommer de etiska förutsättningarna. Författaren lyfter fram samtycke, anonymitet och 

konfidentialitet som exempel på viktiga principer. 

 

Samtycke menar Ryen (2004) innebär att intervjuaren ska informera respondenterna om 

forskningen som de är en del av. Respondenterna ska ges möjlighet att godkänna sin medverkan 

i studien och deltagarna ska få vägra att besvara frågor (Gallagher et al., 2016).  Att 

respondenterna ger sitt samtycke till att bli inspelade vid intervjuer är också betydelsefullt för 

att följa god forskningsetik (Repstad, 2007). Under intervjuerna samt fokusgrupperna i vår 

studie var vi noggranna med att tydligt informera respondenterna om studien för att få deras 

samtycke. Då vi även spelade in respondenterna var vi noga med att understryka att de spelades 

in och hur förevarande inspelning skulle komma att nyttjas för att få de svarandens samtycke. 

 

Anonymitet innebär att respondenten har rätt att vara okänd i studien vilket betyder att studien 

inte uppvisar respondentens namn eller andra igenkänningstecken (Trost, 2010). Forsman 

(1997) menar att anonymitet innebär att inte ens forskaren har möjlighet att veta vilken 

respondent som genererat vilken data vilket kan uppnås i exempelvis kvantitativa 

enkätundersökningar. I vår studie har vi nyttjat kvalitativa intervjuer där vi mött våra 

respondenter och därmed har inte fullständig anonymitet varit möjlig. För att vi skulle ha kunnat 

erbjuda anonymitet hade vi inte kunnat träffa respondenterna eller se dem då det skapar 

möjligheter för identifiering av respondenterna. Därför har vi istället erbjudit konfidentialitet 

till respondenterna vid fokusgrupperna, kundintervjuerna samt intervjuerna med butikscheferna. 

Konfidentialitet innebär enligt Trost (2010) att respondenterna garanteras att det som sägs inte 

kommer kunna spåras tillbaka till dem. Amponsah et al. (2016) menar att information idag är 

känslig och att forskare därför beakta försiktighet när de hanterar konfidentiell information 

såsom personliga fakta om individer eller företag. I Sverige informerar ofta forskare att strikt 

konfidentialitet råder och om det finns undantag ska även förevarande informeras om 
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(Gallagher et al., 2016). I vår studie har vi erbjudit konfidentialitet till våra respondenter då 

enbart korrekt ålder samt kön presenterats i studien då förevarande variabler är intressanta. Inga 

undantag för den konfidentialitet som respondenterna erbjudits har nyttjats i vår studie vilket 

också har informerats om.  

 

Utöver tidigare presenterade principer menar Forsman (2002) att fusk också är något att beakta 

när en studie ska ses som etiskt korrekt. Forsman (1997) lyfter fram att fabricering och 

förfalskning är två former av fusk som kan delge falska förespeglingar av ett resultat. 

Fabricering innebär att data som inte stöds avsiktligt läggs till i resultat medan förfalskning 

innebär att forskaren utesluter motsägande data (Forsman, 2002). I vår studie har vi aktivt 

motarbetat fusk såsom fabricering och förfalskning genom att inte bortse från motsägande data 

och försöka spegla verkligheten så korrekt som möjligt. Det innebär att vi har tagit båda sidor i 

beaktning och inte bortsett från data som inte motsagt det som tidigare uppkommit. Då vi även 

har varit två författare i studien har vi haft möjlighet att kritiskt granska varandra och därför har 

vi kunnat utföra vår studie så etiskt som möjligt. Vi har också genom att transkribera våra 

intervjuer samt fokusgrupper aktivt motarbetat omedvetet fusk som enligt Forsman (1997) kan 

uppkomma till följd av misstag. 

 

2.12 Metodkritik  

Fejes och Thornberg (2015) visar på olika mänskliga fallgropar vilka forskare som nyttjar den 

kvalitativa forskningsstrategin kan bemöta och förevarande är viktiga att beakta i vår studie. 

Fallgropar såsom dataöverbelastning, ovilja att ta in utmanande data samt fokus på positiva 

exempel är något som vi kontinuerligt har tagit hänsyn till. För att undvika dataöverbelastning 

har vi genomfört undersökningar tills teoretisk mättnad uppnåtts. Teoretisk mättnad sker när 

mönster i resultaten av datainsamlingen kan urskiljas (Halkier, 2010). Genom att aktivt leta 

motstridiga resultat samt lyfta fram förevarande har vi även kunnat motarbeta fallgroparna kring 

utmanande data och riktade exempel. Repstad (2007) menar också att den kvalitativa 

forskningsmetoden är en mycket flexibel metod vilket har skapat möjligheter för oss som 

forskare att korrigera vårt tillvägagångssätt för att undvika de fallgropar som uppkommit längst 

vägen.  

 

Den abduktiva ansatsen som vi har nyttjat i vår studie har bemött kritik från Patel och Davidsson 

(2011) som menar att tidigare erfarenheter och forskning kan påverka resultatet i studien. 
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Författarna beskriver att det finns en risk att forskaren väljer ett studieobjekt utifrån tidigare 

erfarenheter och formulerar hypotetiska teorier som utesluter andra alternativ. Om forskaren 

inte är vidsynt kan det resultera i att den hypotetiska teorin som formulerades i början, verifieras 

i den deduktiva processen och teorin då inte utvecklas (ibid). Förevarande risk tog vi hänsyn 

till genom att vi först empiriskt undersökt vårt område och sedan komplettera med befintlig 

teori kring differentiering och lojalitet. Genom att sammanställa de empiriska och teoretiska 

grunderna kunde vi formulera intervjufrågor som kunde leda oss till mer djupgående data som 

i sin tur användes för att komplettera och utveckla den hypotetiska teorin som sammanställdes 

i början.  

 

I vår studie har vi nyttjat en fallstudie där vi har sett till Apoteksgruppen AB som vårt fall. Yin 

(2007) menar att en vanlig kritik som brukar riktas mot fallstudier är att den inte är 

generaliserbar då den enbart utgår ifrån ett enda fall. Författaren uttrycker att en statistisk 

generalisering där frekvenser beskrivs inte är möjlig men däremot är en analytisk generalisering 

genomförbar där teorier utvecklas. I vår studie har vi inte ämnat mäta en frekvens för 

differentiering och lojalitet på den svenska apoteksmarknaden utan snarare beskriva det för att 

kunna utveckla den befintliga teorin som finns inom området. För att göra studien mer generell 

har vi som tidigare nämnt även tagit hänsyn till andra apoteksaktörer vilket vi anser har gjort 

studien mer generaliserbar än om vi endast hade tagit hänsyn till data från vår uppdragsgivare 

Apoteksgruppen AB. På grund av den tidsbegränsning som vi haft för denna studie har det dock 

inte varit möjligt för oss att samla in lika mycket data från de andra apoteksaktörerna jämfört 

med vår uppdragsgivare. Informationen från de andra apoteksaktörerna har därför främst 

nyttjats för att visa på likheter och skillnader gentemot vår uppdragsgivare Apoteksgruppen AB 

och på så sätt tillfört ett bredare företagsperspektiv vilket vi anser har tillfört ett djup för vår 

studie. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

___________________________________________________________________________ 

I studiens teoretiska referensram presenteras relevanta teorier vilka inleds med att beskriva 

konkurrens och hur konkurrensfördelar kan skapas. Därefter beskrivs differentiering och dess 

olika strategier innan begreppet lojalitet definieras. Slutligen presenteras en 

undersökningsmodell som sammanställer kopplingarna mellan begreppen med utgångspunkt 

ur studiens frågeställning och operationalisering. 

___________________________________________________________________________ 

 

3.1 Konkurrens 

Konkurrens är grunden till ett företags framgång eller misslyckande och handlar om hur bra ett 

företag kan funktionera på marknaden (Porter, 2004). Konkurrens uppkommer av att kunden 

har ett val vilket gör det viktigt att visa kunden varför de ska välja ett visst företag (Kotler et 

al., 2016). Konkurrensnivån på en marknad eller hur många valmöjligheter som en kund erbjuds, 

påverkas av de fem konkurrenskrafterna: potentiella inträden, köparna, substitut, leverantörer 

och konkurrenterna (Porter, 2004). När det är lätt att träda in på en marknad krävs det mer 

innovation av aktörerna på marknaden vilket också gäller när det finns många nära substitut. 

Likaså ökar konkurrensnivån när leverantörerna och kunderna har högre förhandlingskraft och 

beroende på konkurrenternas strategier för överlevnad (Reimann, 1989). 

 

Konkurrensfördelar hos företag kan uppkomma genom att ett företag exempelvis erbjuder 

högre värde till kunden, lägre priser eller andra förmåner som rättfärdigar högre priser (Kotler 

et al., 2016). Värdekedjan uppvisar de aktiviteter som utförs inom ett företag och det är 

skillnaderna mellan ett företags värdekedja och dess konkurrenters värdekedja som är grunden 

till företagets konkurrensfördelar (Porter, 2004). Konkurrensfördelar kan inte förstås genom att 

se till företaget som helhet utan det uppkommer från företagets olika aktiviteter och ett företag 

kan välja och implementera olika strategier för att uppnå förevarande fördelar (Porter, 2004). 

Fördelarna kan uppkomma ur att ett företag har något utöver sina konkurrenter som lockar 

kunder eller att varumärket är starkare än konkurrenternas. För att erhålla hållbara och 

långsiktiga konkurrensfördelar måste kunden uppfatta en positiv skillnad mellan ett företag och 

dess konkurrenter (Baines et al., 2013). 
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Enligt Kotler et al. (2004) finns det tre huvudsakliga konkurrensstrategier som ett företag kan 

nyttja: kostnadsledarskap, fokusering och differentiering. Kostnadsledarskap innebär att 

företaget eftersöker en kostnadsstruktur som ligger betydligt lägre än konkurrenterna medan de 

försöker tillhandahålla produkter som liknar konkurrenternas erbjudanden (Hooley et al., 2004). 

Fokusering är en strategi som utgår ifrån att företaget väljer ett målsegment och anpassar sin 

strategi för att tjäna dem exklusivt trots att företaget inte har en verklig konkurrensfördel (Porter, 

2004). Differentiering är den sista av de huvudsakliga konkurrensstrategierna som innebär att 

ett företag hittar något sätt att vara unik på sin marknad som skapar värde för kunderna (Porter, 

2004). 

 

3.2 Differentiering och differentieringsstrategier 

3.2.1 Begrepp och definition 

Differentiering är en av de tre strategier som företag kan använda för att skapa sig 

konkurrensfördelar och trots fördelarna med differentiering förstår många företag inte vikten 

av att nyttja differentiering som verktyg (Kotler et al., 2004). Differentiering innebär enligt 

Porter (2004) att erbjuda något unikt, utöver enbart ett lågt pris, som ska ge kunder någon form 

av värde. Enligt Kotler et al. (2016) kan differentiering nyttjas av företag för att särskilja sig 

från andra och Trout (2000) menar att allt kan differentieras. Differentiering uppnås genom att 

erbjuda en viss design, stil, produkt eller service och ämnar att motivera kunder till att köpa 

från ett företag snarare än dess konkurrenter (Hooley et al., 2004). Flera företag tror att 

differentiering är något som enbart kan appliceras på den fysiska produkten eller på 

marknadsföringsaktiviteterna istället för något som kan nyttjas var som helst i värdekedjan 

(Porter, 2004). Ett företags differentiering kan tilltala en bred grupp av köpare men också endast 

en del av ett företags konsumenter som har ett specifikt behov (ibid).  

 

Enligt Manfer (2016) väljer kunder ett företag framför andra om de blir erbjudna ”något bättre” 

i form av fler fördelar, färre risker och/ eller mindre ansträngning jämfört med de andra 

erbjudandena. Förevarande innebär att det är viktigt för företag att tänka över vilka fördelar de 

ska differentiera ut till kund och vem som ska ha hand om differentieringen (ibid). Hooley et 

al. (2004) beskriver vidare att differentiering är som mest effektiv om den resulterar i att ett 

företag lyckas skapa barriärer som är svåra för konkurrenter att ta sig förbi. Strategin möter 
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risken för imitation vilket gör att differentieringsstrategin kräver ständig övervakning av 

konkurrenter och konsumenter för att bibehållas (Porter, 2004). Hooley et al. (2004) menar att 

kärnförmågor, kompetens eller marknadstillgångar som konkurrenterna saknar och har svårt att 

utveckla kan vara en effektiv differentiering för ett företag.  

 

Enligt Manfer (2016) kan ett företag differentiera sig både på makro och mikronivå. 

Differentiering på makronivå fokuserar på åtgärder som kan påverka företagets image men 

också på dess förmåga att skapa uppmärksamhet (ibid). Ett exempel på ett företag som lyckats 

med förevarande är Volvo som skapat sig en stark position genom att nyttja det faktum att deras 

bilar är säkrast i världen vilket de kommunicerar ut genom sin design, genom tester och reklam 

(Kotler, 1999). Vidare menar även Manfer (2016) att differentiering på makronivå utöver 

publicitet även behöver ett stadigt rykte och substans för att lyckas (ibid). Differentiering på 

mikronivå appliceras istället direkt vid försäljningstillfället och är specifik för varje kund och 

vid varje försäljning (Manfer, 2016). Då alla kunder har egna preferenser och åsikter gällande 

ett företag och dess produkter är det viktigt att företaget övertygar kunden om att de kan leverera 

det som kunden vill ha men också att de kan leverera det bättre än konkurrenterna (ibid). 

 

När företag försöker vara allt för alla förlorar de snabbt det som gör företaget annorlunda 

jämfört med sina konkurrenter (Trout, 2000). Porter (2004) menar att företag till viss del är 

olika men inte differentierade eftersom de särskiljer sig på ett sätt som inte ger kunderna värde. 

Manfer (2016) beskriver vidare att problematik kring differentiering därmed uppstår när företag 

försöker inkludera allt i sin differentiering men också i de fall där företag har samma typ av 

differentiering och kommunicerar ut samma saker då detta kan leda till att de upplevs likadana. 

Författaren menar att om alla konkurrenter till Volvo har lika säkra bilar, kommer kunden inte 

längre att uppleva säkerhet som en fördel för Volvo. Manfer (2016) menar därmed att det är 

viktigt att använda differentiering på makronivå för att tydligt kommunicera ut sin 

differentiering så att en image kan byggas kring den. När förevarande väl är gjort kan fokus 

läggas på differentiering på mikronivå för att förstå de enskilda individers önskemål och vinna 

de som kunder. 
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3.2.2 Varumärke 

Begrepp och definition 

Ett varumärke är enligt Kapferer (2012) en immateriell tillgång hos företag som genom 

associationer hos kunder tillskriver värde till företagets produkter och tjänster. Varumärket 

agerar som ett löfte från företaget till deras kunder och baseras på associationer som finns i 

kundernas medvetande (Uggla, 2013). Varumärken påverkar slutkonsumentens beteenden i 

köpsituation och hjälper kunden att särskilja varumärket från konkurrenternas varumärken 

(Mårtensson, 2009). Ett starkt varumärke kan göra att konsumenter är villiga att betala mer för 

produkten samt ha överseende med leveranser och kvalitetsbrister (Falonius, 2010). För att ett 

varumärke ska vara framgångsrikt menar Eriksson och Åkerman (1999) att det krävs att 

varumärket är begripligt för kunden, att varumärket är samordnat, att det bibehåller kundens 

uppmärksamhet samt att kunden upplever att det ger ett värde. Enligt Håkansson & Wahlund, 

(1996) bör ett varumärke erbjuda ett mervärde till kunden då det inte finns något incitament för 

en konsument att vara lojal om konkurrenternas produkter erbjuder samma sak. Ett mervärde 

kan uppkomma i olika former såsom genom produktattribut, identitet, kärnvärden eller 

marknadskommunikationen och är det som kunden erbjuds utöver det som förväntats (Holger 

& Holmberg, 2002).  

 

Genom varumärkets identitet talar företaget om vilka de är och vill vara (Håkansson & Wahlund, 

1996). Mårtensson (2009) menar att identiteten lägger grunden för all marknadskommunikation 

inom och utåt från företaget. Holger och Holmberg (2002) framhäver att det är genom 

identiteten som företaget kan uppvisa vad det är som gör de unika. Ett varumärkes image 

däremot, är hur ett varumärke uppfattas av kunden och baseras på de meddelanden som 

varumärkesidentiteten skickar till konsumenterna (Kapferer, 2012). Aaker (2010) menar att till 

skillnad från varumärkesidentitet som är strategiskt och ser in i framtiden, är varumärkets image 

mer taktisk och utgår ifrån det förgångna. Fill (2013) uttrycker att företag inte direkt kan 

förändra ett varumärkes image utan enbart influera varumärkets image genom att förändra 

identiteten eller hur den förmedlas. För att en image ska bli hållbar bör identiteten som den 

baseras på utgå ifrån företagets verkliga värderingar (ibid). 

 

Den visuella identiteten menar Mårtensson (2009) är hur identiteten formuleras bland annat 

företagsnamn, symboler, logotyper och förpackningar. När företaget utformar sin visuella 

identitet är det många aspekter som måste beaktas såsom färgval, typsnitt, utseende men också 
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placering av namn samt logotyp i annonser och storlek på förevarande delar (Dahlbom & 

Allergren, 2010). Färger har olika symboliska betydelser vilket företag bör beakta när en 

logotyp utvecklas (ibid). Exempelvis står grön för naturen, uppfriskande och hoppfullhet medan 

röd ses som passionerat, kraftfullt och sexuellt (Schindler, 1986). Blått å andra sidan står för 

lugn och sanning samtidigt som gult drar till sig uppmärksamhet och ses som välkomnande och 

glatt (ibid). Ett företagsnamn är enligt Treffner och Gajland (2001) nödvändigt för att skapa 

associationer för ett varumärke men dock inte fullt tillräckligt. Författarna menar att ett namn 

kan vara påhittat, antydande eller beskrivande. Ett påhittat namn är ett namn som saknar 

koppling till företagets verksamhet medan det antydande namnet samt det beskrivande namnet 

är mer kopplade till verksamheten (Wheeler, 2013). Ett antydande namn kan anspela på vad 

företaget gör genom exempelvis metaforer medan beskrivande namn mer konkret beskriver 

verksamheten (ibid).  

 

Dahlbom och Allergren (2010) menar att bör logotyper och andra symboler formges på ett 

sådant sätt att de kompletterar företagsnamnet. En logotyp är enligt Evamy (2012) en symbol 

som gör de verbala delarna av ett varumärke visuella och som kan frambringa exempelvis 

associationer, personligheter och olika känslor. En logotyp behöver inte nödvändigtvis vara en 

symbol utan kan även vara ett typsnitt som företagsnamnet är formulerat i eller en kombination 

av en symbol och företagsnamnet (Amnéus, 2012). Även butiksmiljön har en inverkan på 

kunders köpbeteenden och tankar genom bland annat visuella stimuli (Lam, 2001).   

 

Differentiering genom varumärket 

Att differentiera sig genom varumärket kan göras genom att nyttja en god strategi som är 

differentierad från konkurrenterna och som bygger på företagets vision (Wheeler, 2013). En 

varumärkesstrategi bör ämna att, i utgångspunkt från varumärkets identitet och de associationer 

som identiteten bidrar till, skapa en strategi som stödjer förevarande associationer samt skapar 

nya (Viot, 2011). Enligt Dahlbom och Allergren (2010) kan ett företag nyttja olika strategier 

för att utveckla sitt varumärke: kommunikationsstrategi, namnstrategi och designstrategi.  

 

En kommunikationsstrategi handlar om det meddelande som företaget sänder ut och kan delas 

upp i den kreativa strategin som innefattar vad företaget ska säga till sin målsegmentering och 

mediestrategin som uppvisar hur företaget ska kommunicera sitt meddelande (Amnéus, 2012). 

Att differentiera sig genom varumärket kan därmed ske genom att använda varumärket för att 
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skapa sig en tydlig plats på marknaden eller i människors sinne (Hooley et al., 2004). Ett särskilt 

effektivt sätt att differentiera sig på är genom att erbjuda ett varumärke med bra rykte och image 

(ibid). En image har ett symboliskt värde som väger tungt för att differentiera sig från 

konkurrenter på marknaden (Murphy, 1990). Konsumenter kan genom att nyttja olika 

varumärken skapa sin egen identitet vilket betonar det symboliska värdet som varumärken idag 

har (Hultén, 2015).  

 

Namnstrategin handlar om att se över sitt företagsnamn för att se att namnet sammanfattar 

identiteten bra och att namnet kommunicerar det som företaget önskar (Dahlbom & Allergren, 

2010). Kapferer (2012) menar att i 90% av gångerna väljer företag ett beskrivande namn för sin 

verksamhet vilket gör att förevarande varumärken möter utmaningar såsom att namnet inte 

förmedlar företagets själ och inte ger mer mening. Författaren menar att genom att nyttja mindre 

beskrivande namn kan företag framhäva vad som är unikt med just deras varumärke vilket ger 

differentieringsfördelar. Namnet kan också ge konkurrensfördelar eftersom från den tidpunkt 

som företaget väl är registrerat kan ingen annan använda samma (Hooley et al. 2004). 

Författarna beskriver vidare att företagsnamn men även symboler kan ge en indikation på 

härkomst och en garanti på vad som kan förväntas av en produkt.  

 

Symboler ingår i den visuella identiteten vilken bearbetas i designstrategin (Dahlbom & 

Allergren, 2010). Den visuella identiteten kan vara differentierande då den skapar en image av 

företagets produkter genom den visuella påverkan samt marknadsför företaget genom färger 

och former (Hooley et al., 2004). Symboler och logotyper bör nyttjas av ett företag när det är 

motiverat, såsom om företagsnamnet är långt eller när företaget behöver samla olika 

undervarumärken (Haviv, u.å.; beskrivet i Evamy, 2012). Även butiksmiljön har identifierats 

av många återförsäljare som en viktig differentieringsmöjlighet (Lam, 2001). Hultén (2015) 

menar att butiksmiljön stimulerar kunder genom estetiska och funktionella designfaktorer 

såsom färger, skyltning och ljussättning. 

 

3.2.3 Erbjudande 

Begrepp och definition 

Enligt Håkansson och Wahlund (1996) består ett erbjudande av fysiska produkter, tjänster eller 

en kombination av de båda. Erbjudande kan därmed vara rent materiella utan någon tillhörande 

tjänst men också vara immateriella i form av rena tjänsteerbjudanden (Kotler et al., 2016). 
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Författaren beskriver vidare att det finns många olika kombinationer av produkter och tjänster 

som erbjuds på marknaden vilka Håkansson och Wahlund (1996) benämner som hybrider. 

Pahlberg och Bengtsson (2013) uttrycker att produkter som erbjuds tillsammans med 

kringtjänster ofta klarar sig bättre på den globala marknaden även om de är mer mottagliga för 

kritik.  

 

Vidare beskrivs att produkter och tjänster kan ses utifrån fyra olika nivåer; kärnprodukten, den 

förväntade produkten, den utvidgade produkten samt den potentiella produkten (Levitt, 1986). 

Kärnprodukten är den centrala produkten eller tjänsten som erbjuds medan den förväntade 

produkten eller tjänsten är vad kunden förväntar sig för produkt eller tjänst. Nästa nivå enligt 

Levitt (1986) är den utökade produkten som innefattar alla extra särdrag som produkten eller 

tjänsten erbjuder utöver vad kunden förväntar sig vilket ger kundvärde och differentierar 

erbjudandet gentemot konkurrenterna. Förevarande kan dock med tiden bli imiterat av andra, 

rutinbaserat eller bli en del av vad som förväntas av kunderna. Vidare beskrivs den potentiella 

produkten som alla de särdrag och fördelar som produkten eller tjänst skulle kunna innefatta 

(ibid). Produkter är ett grundläggande element när det kommer till marknadserbjudanden och 

erbjuds som något som kan användas, förvärvas, eller köpas och som ska tillfredsställa ett behov 

(Kotler et al., 2016). Vidare beskrivs att produkter inkluderar mer än materiella egenskaper och 

immateriella tjänster då de även innefattar plats, event, individer, organisationer eller en 

kombination av alla dessa (ibid). Tjänster beskrivs istället som en typ av produkt som består av 

aktiviteter, fördelar eller tillfredställdhet som erbjuds till försäljning vilka framförallt är 

immateriella och inte resulterar i ägandeskap av någonting (Kotler et al., 2016).  

 

Att ta beslut kring det sortiment av produkter som ett företag erbjuder är ett grundläggande 

strategiskt beslut som ett företag måste ta hänsyn till (Tsafarakis, 2015). Nordfält (2011) 

beskriver vidare att ett företags sortiment även är ett viktigt konkurrensmedel som har till syfte 

att påminna, påverka och inspirera kunden. Produktsortimentet spelar också en viktig roll när 

det kommer till att påverka om det blir något köp samt kundens behov och preferenser 

(Simonson, 1999). Vidare försöker företag tillhandahålla en balans mellan den servicenivå som 

de erbjuder, sin sortimentsbredd samt tillgången på lagerhållna produkter som de erbjuder 

(Nordfält, 2011). 
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Differentiering genom erbjudandet 

Trout (2000) beskriver att produktdifferentiering syftar till att ge kunder en anledning till att 

välja en produkt framför andra alternativ. Enligt Hooley et al. (2004) kan företag genom 

produktdifferentiering öka värdet av sina produkter eller tjänster som de erbjuder kunder. Det 

finns två typer av produktegenskaper som kan ge fördelar till kunder vilka är prestation samt 

yttre särdrag (ibid). Författaren beskriver att det för tillverkade produkter exempelvis kan 

handla om att differentiera sig genom kvalitet i form av hållbarhet och utseende medan det för 

tjänster framförallt handlar om de påtagliga elementen av tjänsten, reliabiliteten och 

tillgänglighet av den som utför tjänsten (Hooley et al., 2004). Författarna beskriver vidare att 

genom att utnyttja hög kvalitet som ett sätt att differentiera sig kan företag uppnå mindre 

enhetskostnader, skalfördelar samt högre marknadsandelar. Vidare beskrivs att kvalitet har 

visat sig vara mer effektivt än lägre priser (ibid).  

 

Enligt McWilliams & Siegel (2001) kan produktdifferentiering skapa inträdesbarriärer, skyddar 

mot imitation och leda till kundlojalitet. Företag kan differentiera kärnprodukten genom att 

förändra teknologin medan den utvidgade produkten kan differentieras genom att erbjuda 

kunden mer än bara det existerande som exempelvis livsgaranti eller nya särdrag som ger 

kundvärde (Hooley et al. 2004). Företag kan nyttja hela sitt sortiment för att uppnå 

differentiering men också för att kunna tillfredsställa kundernas behov bättre än konkurrenterna 

(Simonson, 1999).  

 

På senare år har företag börjat positionera sig mot att erbjuda kunderna att själv välja vad de 

vill betala för (Olve et al., 2013). Kunden ges därmed möjligheten att själv välja vad som ska 

ingå i erbjudandet gällande framförallt kringtjänster vilket kan bli ett sätt att differentiera sig 

från konkurrenterna (ibid). 

 

3.2.4 Pris 

Begrepp och definition 

Den mest generella definitionen av pris är att det är den summa som tas för en produkt eller 

tjänst (Kotler et al., 2016). Utifrån ett bredare marknadsföringsperspektiv innefattar priset 

summan av det värde som konsumenten får ge upp för att kunna få ta del av en produkt eller 

tjänst fördelar (ibid). Att sätta ett pris är utmanande för företag då ett för högt pris skrämmer 
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iväg kunder medan med ett för lågt pris missar företaget viktiga möjligheter att göra vinst 

(Smith, 2012). Manfer (2016) menar att många anser att kundens köpprocess framförallt baseras 

på priset vilket inte är fallet. Under de senaste decennierna har andra faktorer blivit viktigare 

men priset kvarstår fortfarande som ett av de mest betydelsefulla elementen som är avgörande 

för ett företags vinst och marknadsandelar (Kotler et al., 2016). 

 

Priset på en produkt eller tjänst baseras på dels företagets marginalkostnad och dels på 

kundernas nytta (Smith, 2012). Företagets marginalkostnad representerar det lägsta priset ett 

företag kan erbjuda för att gå jämnt upp på försäljningen (ibid). Kundernas nytta representerar 

det högsta pris som kunder är villiga att betala för en produkt eller tjänst (Olve et al., 2013). 

Köp kan baseras på vad kunder har råd med men i de flesta fall baseras ett köp på vad som 

kunden uppfattar ger den bästa nyttan för pengarna (Manfer, 2016). Kotler et al. (2016) 

beskriver att i ett företags totala värdeerbjudande spelar priset en viktig roll i att skapa 

kundvärde och bygga kundrelationer samt att företag bör försöka finna sätt att nyttja priset på 

ett gynnsamt sätt. 

 

Prisnedsättningar kan ske av två olika syften: utförsäljning eller rabatter (Levy et al., 2014). En 

utförsäljning sker när en butik ska göra sig av med produkter till följd av exempelvis 

säsongskiften medan prisnedsättningar i form av rabatter ämnar öka försäljningen (ibid). När 

rabatter uppkommer kan förevarande komma i form av kuponger, gratisprover eller 

merköpsrabatter (Smith, 2012).  

 

Pris kan dock bli problematiskt då många företag är snabba på att sänka priset för att få igenom 

ett sälj när de egentligen borde fokusera på att övertyga konsumenterna om varför deras 

produkter är värda ett högre pris (Kotler et al., 2016). Priset borde istället bemötas som ett 

strategiskt verktyg för att skapa och fånga kundvärde och vidare beskrivs också att genom att 

öka priset bara med en låg procentenhet kan stora förändringar på vinsten genereras (ibid). 
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Differentiering genom pris 

Priser kan skapa differentiering för erbjudanden som egentligen är lika de erbjudanden som 

konkurrenterna erbjuder (Olve et al., 2013). Lägre priser som medel för differentiering kan vara 

en framgångsrik strategi bara när företaget vill uppnå kostnadsfördelar eller när andra 

konkurrerande företag innehar lägre kostnadsstrukturer och lägre priser (Hooley et al., 2004). 

 

Priskrig är en strategi som utgår från förhoppningen om att kunna konkurrera ut konkurrenterna 

genom att erbjuda priser som ligger under företagets marginalkostnad (Smith, 2012). Priskrig 

är dock inget som företag ofta ger sig in i då det är en svår strategi att lyckas med (ibid). Utan 

kostnadsfördelar kan det vara svårt att ingå sådana priskrig med konkurrenter och att ta 

premiumpriser är bara möjligt där produkter eller tjänster har faktiska fördelar för kunderna 

vilket gör kunderna mindre priskänsliga (Hooley et al., 2004). Om ett företag ska inneha mindre 

priskänsliga kunder och om de ska ha möjligheten att sätta premiumpriser krävs det att 

företagets erbjudande är differentierat (Hooley et al., 2004). För att kunna differentiera sig med 

sitt pris måste priset stämma överens med den position som företaget har på marknaden (Olve 

et al., 2013). Om ett företag positionerar sig som lågprisföretag måste priset reflektera det och 

samma sak när det positionerar sig som mer exklusivt (ibid). Många lågpris-detaljister har börjat 

erbjuda garantier för kunderna ska få det lägsta priset genom att matcha ett lägre pris om kunden 

kan uppvisa det (Levy et al., 2014). 

 

3.2.5 Plats 

Begrepp och definition 

För begreppet plats är tillgänglighet centralt då det viktiga är att göra produkten som företaget 

erbjuder tillgänglig för den målgrupp som urskilts (Kotler et al., 2016). Ett bra val av plats för 

en butik kan locka ett större antal kunder samt öka de potentiella intäkterna (Turhan et 

al., 2013). McGoldrick (2002, s. 235) menar att en väl utvald plats i sig sällan kan ersätta andra 

strategier men att en dålig plats underminerar andra strategier. Plats är särskilt viktigt inom 

detaljhandeln där det kan skapa konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna (Levy et al., 

2014). Vid beslutet om plats för en butik kan företag utgå utifrån en mängd olika kriterier såsom 

befolkningsstrukturen i området, ekonomiska faktorer, konkurrens och butikens karaktärsdrag 

(Turhan et al., 2013). För att förstå det området som företaget väljer att etablera en butik i, 
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måste de beakta vilka förutsättningar som området ger utifrån människorna som bor där, de 

etablerade konkurrenterna och kostnaderna som platsen innebär (ibid). Inom e-handel beaktas 

istället platsen som den leveranstid som företagen erbjuder jämfört med 

konkurrenterna (Kotler et al., 2016). 

 

Förutom de mer klassiska fristående platserna finns också ett antal alternativa platser där företag 

kan välja att etablera sina butiker (Levy et al., 2014). Pop-up butiker är butiker som dyker upp 

på tillfälliga platser för att exempelvis lansera en ny produkt eller ett utbud (Levy et al., 2014). 

Medan butik-i-butik är, precis som namnet antyder, en butik som är benägen inuti en annan 

butik (Vernet & de Wit, 2007). En sådan lösning kan innebära fördelar när de olika parterna 

inte är i konflikt i form av intäkter, förbättrad image och stort kundflöde (Levy et al., 2014).  

 

När företag beaktar plats diskuteras även bekvämlighet för kunderna (Kotler et al., 2016). 

Bekvämlighetsinköp karaktäriseras ofta av att kunderna vill anstränga sig så lite som möjligt 

för att få sin produkt vilket gör dem mindre känsliga för pris och varumärken (Levy et al., 2014). 

Varor som ofta baseras på bekvämlighet är exempelvis kaffe, bensin och mat (ibid). 

 

Differentiering genom plats 

Det finns framförallt två anledningar till platsens betydelse: svårigheten att imitera en plats samt 

hur den är en viktig faktor för konsumenternas val av butik (Levy et al., 2014). När en 

differentiering är svår att imitera, anses den ofta vara som mest effektiv (Hooley et al., 2004). 

Turhan et al. (2013) menar vidare att även de minsta skillnaderna i plats kan ha en stor påverkan 

på företagets intäkter. Exempelvis Starbucks har lyckats nyttja plats för att försvåra för 

konkurrenterna genom att öppna upp många butiker nära varandra (Levy et al., 2014). Clarke 

et al. (1997) menar att olika platsval för företag kan möta varierande kundbehov. Det finns till 

exempel företag som väljer att rikta sig mot bekvämlighetsinköparna och för att nå förevarande 

kunder väljer de platser kunderna lätt hittar till, där det finns mycket parkeringar och butiker 

där det är lätt att hitta (Levy et al., 2014). Därför ligger ofta förevarande butiker när centrum 

eller bostadsområden (ibid).  
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Tillskillnad från de andra strategierna är plats en mer långsiktig investering och att ändra den 

plats som butiken är etablerad på är kostsamt (Turhan et al., 2013). Plats kan dock även se till 

de karaktärsdrag runt om butiken och där kan tillgängligheten beaktas (ibid). 

 

3.2.6 Service 

Begrepp och definition 

Service består av alla aktiviteter som görs för kunden innan, efter eller samtidigt som 

konsumtionen av varan eller tjänsten sker som ämnar att höja kundens upplevelse (Sen & 

Örtengren, 2012). Service är ett komplement till produkter eller tjänster utan att den ersätter 

förevarande (ibid). Grönroos (2015) beskriver vidare att service är en process där kunden är 

medproducent och skapar värde gemensamt med företaget. 

 

Olsson (2015) beskriver service som ett bra konkurrensmedel då det är svårt för konkurrenter 

att imitera service och personliga relationer. Vidare beskriver författaren att en högre 

servicenivå kan leda till att nöjda kunder i större utsträckning pratar positivt om företaget till 

personer i sin omgivning. Sen och Örtengren (2012) uttrycker att kundernas upplevelse av ett 

företags service bedöms utifrån fyra attribut: Tillgänglighet, engagemang, välkomnande och 

kompetens. Med tillgänglighet avses hur lätt det är att komma i kontakt med företaget medan 

engagemang och välkomnande handlar om bemötandet och medarbetarnas lyhördhet (ibid). 

Kompetens hos de anställda är viktigt då de måste besitta de kunskaper som arbetet krävs för 

att kunna ge en högkvalitativ service (Zeithaml et al., 2013). Uppnår ett företag en god service 

kan förevarande leda till både ökad trogenhet och lojalitet samtidigt som kunden även kan bli 

villig att betala mer för en produkt eller tjänst (Olsson, 2015). 

 

Service uppkommer oftast i personliga situationer där kunden möter företaget eller dess 

representanter men service kan även upplevas av kunden utan personlig interaktion (Zeithaml 

et al., 2013). Self-service eller självhjälp innebär att kunden erbjuder sig själv service genom 

exempelvis datorer, internet eller telefonen (ibid). Förevarande är ett kostnadseffektivt sätt att 

erbjuda service till kunden (Sen & Örtengren, 2012) och på senare år har även mer teknologisk 

självhjälp blivit vanligare där kunden själv får exempelvis scanna sina varor (Collier & Kimes, 

2012). 
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Differentiering genom service 

Servicedifferentiering har utvecklats till följd av att de erbjudanden som ges till kunden har 

kompletterats för att bli mer tilltalande (Raddats & Kowalkowski, 2014). Genom förevarande 

differentiering kan företag uppnå konkurrensfördelar och öka dess värde samt avkastningen på 

försäljning (Gebauer, Gustafsson & Witell, 2011). Servicedifferentiering kan delas upp i två 

olika kategorier där kundservice är kvaliteten på den övergripliga servicen och produktservice 

inkluderar mer kringtjänster som ämnar att stärka produkterbjudandet (Raddats & 

Kowalkowski, 2014). 

 

Företag kan nyttja serviceerbjudanden för att stärka och utvidga sin befintliga produkt (Raddats 

& Kowalkowski, 2014). Den då utvidgade produkten kan innehålla kringtjänster som 

installation, möjlighet att ta kredit, snabb leverans och garanti vilka alla är faktorer som kan 

hjälpa företag att differentiera sig gentemot sina konkurrenter (Hooley et al., 2004). För att 

försäkra och höja service menar Peters (1989) att alla företag bör genomföra 

marknadsundersökningar för att se hur väl de möter kundernas förväntningar och utifrån 

förevarande se hur de kan förbättra sin kundservice. Självhjälp är nyuppkommen möjlighet på 

marknader som har uppkommit de senaste åren (Lee et al., 2014). Genom att låta kunden hjälpa 

sig själv kan väntetiderna minska och kunderna får ändå en positiv service upplevelse (ibid). 

 

Fisher (1991) menar att det finns olika sätt för företag att stärka en servicedifferentiering. 

Företagen kan exempelvis begränsa konkurrenternas kunskap kring den service som företaget 

erbjuder för att motverka imitation (ibid). Företagen kan också stärka sina kundrelationer 

genom att erbjuda mer service och öka intensiteten av interaktionerna (Gebauer, Gustafsson & 

Witell, 2011). Förevarande kan minska incitamenten för kunderna att byta ut företaget mot en 

konkurrent genom ekonomiska och psykologiska barriärer (Fisher, 1991). En god 

servicedifferentiering kan minska konsumenternas uppfattade risk med ett köp samt motivera 

kunder att köpa nya produkter och tjänster från företaget (Gebauer, Gustafsson & Witell, 2011). 
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3.2.7 Lojalitetsprogram 

Begrepp och definition 

Lojalitetsprogram är olika typer av system som används för att bearbeta marknaden och på sikt 

få fler kunder (Elinder, 1993). Programmen kan öka kundernas lojalitet gentemot ett företag 

genom att uppmana till större och mer frekventa köp (ibid). Steinhoff och Palmatier (2014) 

menar att lojalitetsprogram har blivit grunden till hur företag hanterar sina kundrelationer. 

Enligt Butscher (2002) finns det tre bakomliggande syften med lojalitetsprogram där det 

primära målet att bygga en kundrelation som på sikt ska utvecklas till lojalitet. Det andra syftet 

är att attrahera nya kunder genom att nöjda klubbmedlemmar sprider positiva rykten samt 

genom det upplevda värdet av att bli medlem (ibid). Det tredje syftet bakom lojalitetsprogram 

är att kunddatabaser kan skapas för att lagra information om kundens sociodemografiska 

bakgrund, köpbeteende, köpfrekvens, köpvolym och varumärkesanvändning (Butscher, 2002). 

Elinder (1993) menar att en kundklubb som lägger stort fokus på att samla in information om 

kunden och dess beteende ger strategiska fördelar. Kunddatabaser kan nyttjas som ett strategiskt 

verktyg för företag att välja, identifiera och segmentera sina kunder vilket kan förbättra, 

fokusera och personifiera företagets marknadsföringsresurser (Meyer-Waarden, 2007). 

 

Lojalitetsprogram kan erbjuda olika fördelar i form av belöningar eller erkännanden (Arbore & 

Estes, 2013). Belöningar består ofta av rabatter som kunden får ta del av genom att frekvent 

handla av företaget medan erkännande är mer speciella fördelar som ger en känsla av förhöjd 

status såsom prioritet på väntelistor (ibid). Företag uppmuntras ofta att tänka över hur 

lojalitetsprogrammen ska hanteras för att belöna kundkretsen utan att locka kunder som enbart 

eftersöker en bra affär (McCall & McMahon, 2016). Som medlem i företags kundklubbar kan 

konsumenter få bonus tillbaka på sina totala inköp i form av rabattkuponger när de överskrider 

en viss minimumsumma mot att de lämnar sina personuppgifter och information om deras 

köpvanor (Holmberg, 2004). Ett medlemskap kan vara kostnadsfritt eller avgiftsbelagt och en 

kund kan bli medlem automatiskt eller genom en ansökan (Elinder, 1993). Företag kan även 

göra sina kunder mindre priskänsliga genom kundklubbar och även få dem att konsumera för 

större belopp samt bli trogna (Olsson, 2015). För att förevarande utveckling ska bli möjlig krävs 

det dock att kunderna känner sig nöjda med belöningssystemet som kundklubben erbjuder (ibid).  
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En kundklubb är en sammanslutning av individer vilka är eller har varit kunder till företaget 

(Elinder, 1993). Kundklubbar är ett marknadsföringsinstrument som erbjuder värde till sina 

medlemmar genom olika förmåner och serviceerbjudanden (Butscher, 2002). Som medlem i 

kundklubbar får konsumenter bonus tillbaka på de totala inköpen som de gör över en viss 

minimumsumma mot att de lämnar sina personuppgifter och information om deras köpvanor 

(Holmberg, 2004). I avancerade lojalitetsprogram används databaser med kundregister för att 

samla information om vilka kunderna är, var de bor, kön, när kunderna blev medlem samt hur 

de blev medlemmar (Elinder, 1993). Det är också viktigt att samla information om kundens 

beteende och följa deras utveckling för att kunna förstå vad de betyder för butiken (ibid). 

Butscher (2002) beskriver att en databas som underhålls väl och uppdateras regelbundet är ett 

av de starkaste marknadsverktygen som kan användas till en rad olika marknadsaktiviteter. 

 

Differentiering genom lojalitetsprogram 

Lojalitetsprogram inkluderar ofta serviceerbjudande, rabatter (pris) och erbjudanden vilka 

tidigare har presenterats som olika differentieringsstrategier (Holmberg, 2004; Arbore & Estes, 

2013; Butscher, 2002). Skillnaden mellan de tidigare differentieringsstrategierna och 

lojalitetsprogram är att de sistnämnda framförallt riktar sig mot medlemmarna i kundklubben 

(Butscher, 2002).  

 

Olsson (2015) menar att det är viktigt att klubbmedlemmar anser att de är nöjda med 

belöningssystemet i en kundklubb för att de ska kunna bli trogna, mindre priskänsliga och 

konsumera för större belopp. Precis som de andra differentieringsstrategierna menar Meyer-

Waarden (2007) att ett bra lojalitetsprogram riskerar att bli imiterat vilket ökar vikten för att 

utveckla effektiva program som motiverar till köp. Något som påverkar lojalitetsprogrammens 

framgång är dock inte bara belöningssystemen utan även hur programmet levereras till kunden 

(Steinhoff & Palmatier, 2014). Olika företag väljer olika tillvägagångssätt där exempelvis vissa 

delar upp kunderna i olika nivåer där den högsta nivån får störst fördelar (ibid). Att särskilja sitt 

lojalitetsprogram är viktigt då Elinder (1993) menar att de flesta företag har ett lojalitetsprogram 

som går ut på att knyta kunder till företaget genom att erbjuda medlemskap i en kundklubb. 

Därför kan det vara fördelaktigt för företag att göra belöningar synliga för att möjliggöra 

jämförelser mellan medlemmar och icke-medlemmar (Steinhoff & Palmatier, 2014). 



58 

 

Exempelvis placerar ofta flygbolag lounger för premiumkunder i mitten av det offentliga 

väntområdet för att tydliggöra fördelarna med sin kundklubb (ibid). 

 

Elinder (1993) menar att det inte finns en standardmodell för att utforma ett bra 

lojalitetsprogram utan alla företag kan formulera sitt eget koncept beroende på individuella 

förutsättningar. Meyer-Waarden (2007) menar dock att i en konkurrensutsatt marknad är det 

viktigt för företag att genom sina lojalitetsprogram påverka kundernas beteende genom att 

motivera till köp och öka kundens upplevda kostnad för att byta till konkurrenternas produkter. 

 

3.3 Lojalitet 

3.3.1 Begrepp och definition 

Kundlojalitet är ett ämne som behandlats sedan 1920-talet och enligt Holmberg (2004) är 

lojalitet något utöver bara konsumtion och försäljning. Begreppet lojalitet innebär att vara 

solidarisk, pålitlig eller att hålla fast vid någon eller något men kan också användas för att 

karakterisera relationen mellan personer, principer, platser och föremål (ibid).  

 

Lojalitet kan påverkas av om företag kan erbjuda ett högre värde än konkurrenterna, om kunden 

upplever kostnader eller risker med att byta återförsäljare samt om det finns känslomässiga 

aspekter som gör att kunden väljer att stanna kvar hos ett företag (Olsson, 2015). För att kunder 

ska uppleva ett värde i ett företags produkter eller erbjudande krävs att företag har ett överlägset 

erbjudande jämfört med konkurrenterna (Holmberg, 2004). Det innebär att företag levererar 

mer kundnytta än andra i form av subjektiva eller objektiva funktioner (Olsson, 2015). De 

subjektiva funktionerna kan upplevas genom exempelvis produktens varumärke och 

marknadsföringskanaler medan de objektiva är upplevd kundnytta som kan uppnås av 

exempelvis produkten, kvalitén, pris och bekvämlighet (Olsson, 2015).  

 

Alla företag har en egen definition och uppfattning kring begreppet kundlojalitet (Elinder, 

1993). Enligt Elinder (1993) finns det delade meningar kring kundlojalitet då en del anser att 

de är ett företags största kunder eller de som varit kunder under längst tid, medan andra anser 
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att det istället är köpfrekvens som är grunden till lojalitet. Även Sun et al., (2010) menar att 

akademiker ännu inte har enats kring synen på kundlojalitet men anser att majoriteten dock är 

överens om att begreppet inkluderar två aspekter vilka är beteende samt attityder. Olsson (2015) 

belyser också han att det finns två delar av lojalitet beroende på kundens beteende och attityder. 

Vidare beskriver författare att kunder vara både attityd- och beteendelojala men också det ena 

eller det andra. 

 

3.3.2 Beteendelojalitet 

Beteendelojalitet tar hänsyn till kundens beteende och syftar på återkommande kunder som gör 

upprepade köp av samma produkter eller varumärken (Sun et al., 2010). Elinder (1993) 

beskriver att beteendeaspekten är mest tillförlitlig för tolkning av kundlojalitet. Holmberg 

(2004) beskriver att många kunder vill vara lojala men att de inte har hittat en butik som erbjuder 

allt de behöver. Holmberg (2004) förklarar vidare att de som förespråkar fördelarna med lojala 

kunder anser att målet är att ha så många helkunder som möjligt. Förevarande innebär att 

kunden inte ska gå till några konkurrenter utan handla allt i en butik och därmed vara 

beteendelojal vilket enligt Mägi (1991) är ett ovanligt beteende bland konsumenter.  

 

Inom en del branscher finns det startkostnader för nya kunder och det kan ta lång tid för företag 

att återhämta sig från dessa kostnader (Mägi, 1999). Olsson (2015) menar att det kan kosta 

mellan fyra till tio gånger så mycket att rekrytera en ny kund än att behålla en befintlig (Olsson, 

2015). Författaren beskriver därför att beteendelojala kunder som återkommer är mer lönsamma 

än nya kunder då de konsumerar mer och betonar att en liten procentuell ökning av antalet 

beteendelojala kunder kan generera stora förbättringar i företagsresultatet. Ju längre befintliga 

kunder stannar hos ett företag ju mer pengar anses de också spendera (Mägi, 1999). 

Beteendelojala kunder tar också upp mindre av företagets tid, är mindre priskänsliga och 

rekommenderar företaget till nya potentiella kunder (Olsson, 2015). 

 

3.3.3 Attitydlojalitet 
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Företag kan dock inte förlita sig på att endast ha beteendelojala kunder då även attitydlojala 

kunder som sprider gott rykte är viktiga (Olsson, 2015). Vidare menar författaren att 

attitydlojalitet tar hänsyn till kundens inställning och attityder gentemot ett företag och huruvida 

kunden sprider positiva attityder. Enligt Sun et al. (2010) berör attitydlojalitet djupare känslor 

och därmed menar Olsson (2015) att en attitydlojal kund inte aktivt behöver konsumera 

företagets produkter eller tjänster för att vara lojal.  

 

Utvecklingen av sociala medier har underlättat för kunder att sprida positiva och negativa 

attityder kring ett företag och dess produkter vilket är viktigt att ta hänsyn till då negativa 

attityder kan skada ett företag mer än vad positiva kan hjälpa (Olsson, 2015). Författaren menar 

att det bland annat är viktigt att lösa incidenter och klagomål på ett bra sätt då förevarande kan 

stärka relationen mellan kunder och företag och nöjda och lojala. Författaren beskriver vidare 

att attitydlojalitet är mer långsiktiga än beteendelojalitet då det kan hjälpa företag att rekrytera 

nya kunder (ibid). 

 

Perepelkin och Zhang (2011) beskriver att för att företag och organisationer ska kunna bidra till 

lojalitet hos sina kunder, är kundförtroende och trovärdighet viktiga aspekter. Trovärdighet och 

förtroende är två begrepp som ofta används synonymt eller så uttrycks trovärdighet som 

grunden för kundförtroende (Rittenhofer & Povlsen, 2015). Grönroos beskriver förtroende 

som ”en parts förväntningar om att den andra parten kommer att bete sig på ett visst 

förutsägbart sätt i en viss organisation.” (2015, s. 39). Godson (2009) beskriver att det finns 

olika typer av förtroenden på marknader som kompetensförtroende och goodwill förtroende. 

Kompetensförtroende baseras ofta på tidigare erfarenheter av företaget och är ett förtroende om 

att företaget besitter den kunskap, professionalitet och färdigheter som krävs (ibid). Det är ofta 

kombinationer av kompetenser som kan ses som unika och skapa konkurrensfördelar gentemot 

företagets konkurrenter (McGoldrick, 2002, s. 148). Goodwill förtroendet är istället förtroendet 

som kunderna har om företaget möter de krav som ställs på dem och om produkterna som 

erbjuds är tillfredsställande i avseende av kvalitet och service (Godson, 2009). Grönroos (2015) 

menar vidare att förtroende också kan uppkomma från sociala normer, lagar och regler, 

personliga faktorer eller tidigare erfarenheter. Förtroende kan därmed nyttjas som en försäkran 

gentemot risker och överraskande beteende från företag i framtiden (ibid). 



61 

 

 

Trovärdighet är istället kopplat till de förväntningar som kunden har på företaget och dess 

produkter (Fill, 2013).  För att öka trovärdighet i marknadsföring och andra 

försäljningsfrämjande åtgärder kan företag nyttja ”experter” eller kändisar som frontpersoner 

för att den ska appliceras på företaget och dess produkter (Fill, 2013). Grönroos (2015) menar 

att ett företag som ses som förtroendeingivande enklare kan skapa relationer med potentiella 

kunder. 

 

3.4 Undersökningsmodell 

I undersökningsmodellen uppvisas sambandet mellan de två centrala begreppen Differentiering 

och Lojalitet. Modellen omringas av en fyrkant som uppvisar att figuren undersöker och är 

anpassad efter den svenska apoteksmarknaden. Inom varje centralbegrepp har totalt åtta teman 

studerats vilka har undersökts utifrån ett antal indikatorer vilka framgår i 

undersökningsmodellen nedan (Figur 3.1).  

 

 
Figur 3.1 Undersökningsmodell. Källa: Egen. 
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Undersökningsmodellen visar att apotek kan differentiera sig genom sex olika 

differentieringsstrategier vilka är varumärke, erbjudande, pris, plats, service och 

lojalitetsprogram. Varumärket betraktas utifrån indikatorerna identitet, image och visuell 

identitet medan erbjudandet ses utifrån erbjudande och sortiment. Pris och plats har studerats 

utifrån indikatorerna prisnivå, plats och tillgänglighet. Slutligen har service och 

lojalitetsprogrammen betraktas utifrån bemötande, service-erbjudanden, kundklubb och 

medlemsförmåner. Kundernas lojalitet betraktas utifrån beteende och attitydsaspekter och har 

studerats utifrån indikatorerna återkommande, trogenhet, rykten, uppfattning och missnöje.  

 

Vidare är modellen uppdelad i en apotekssida och en kundsida vilket beror på att apoteken kan 

styra och påverka sin differentiering men inte direkt styra kundernas lojalitet. Likaså kan 

kunderna inte direkt styra differentieringen som apoteken väljer men de olika sidorna har ett 

samband där de kan påverka varandra. Det är sambandet mellan de olika sidorna och begreppen 

som vi ämnat att undersöka i vår studie för att se hur apotek differentierar sig och hur det 

påverkar kundlojaliteten.  
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4 RESULTAT 

___________________________________________________________________________ 

I studiens fjärde kapitel presenteras det empiriska datamaterial som samlats in under studiens 

gång. Inledningsvis presenteras den svenska apoteksmarknaden som helhet för att skapa 

förståelse för de externa krav och regler som alla aktörer ska följa. Vidare presenteras det 

empiriska materialet som bygger på de centrala begreppen och teman utifrån ett företags- och 

kundperspektiv. 

___________________________________________________________________________ 

 

4.1 Apoteksmarknaden 

Den svenska apoteksmarknaden har balanserat mellan företagande och hälsovård sedan 

avregleringen av apoteksmonopolet år 2009 (Wisell & Kälvemark Sporrong, 2015). För att 

bedriva apoteksverksamhet i Sverige måste näringsidkaren inneha tillstånd från 

läkemedelsverket samt efterfölja de krav som ställs (SFS 2009:366, §6). Kraven inkluderar 

bland annat att apoteket ska ha farmaceuter tillgängliga, bedriva egenkontroll samt nyttja ett 

datasystem som möjliggör recepthantering genom e-hälsomyndigheten (ibid). 

 

Sverige blev år 1983 första land att skicka ett elektroniskt recept från en doktor till ett apotek 

(Ax & Ekedahl, 2010). Idag nyttjas ett gemensamt datasystem för samtliga svenska apotek 

vilket ger konsumenterna möjlighet att hämta ut receptbelagda läkemedel på valfritt apotek i 

hela landet (Montgomery et al., 2010). Det är också möjligt för konsumenterna att innan ett 

besök på apoteket sker, kontrollera tillgången på det efterfrågade läkemedlet genom den 

allmänna lagerstatusfunktionen som finns tillgänglig online (Sveriges apoteksförening, 2015). 

Vidare har de svenska apoteken även en skyldighet att informera konsumenterna om andra 

apotek där ett läkemedel kan förvärvas om det inte finns tillgängligt för direktexpediering på 

apoteket de besöker (Dir. 2015:118). Direktexpediering innebär att en konsument som besöker 

ett apotek utan att ha förbeställt sitt läkemedel ska få förevarande läkemedel direkt (Sveriges 

apoteksförening, 2015). 

 

Prissättningen på den svenska apoteksmarknaden skiljer sig mellan receptfria och 

receptbelagda läkemedel. För prissättningen av receptfria läkemedel råder fri prissättning vilket 

innebär att apoteken själva beslutar om priset (SOU 2012:75). För de receptbelagda läkemedlen 
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tillämpas istället fri prissättning under ett värdebaserat takpris (SOU 2012:75). Förevarande 

innebär att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket reglerar inköpspriset för receptbelagda 

läkemedel och sedan tillämpas en handelsmarginal som fastställer hur högt försäljningspriset 

tillåts vara i förhållande till inköpspriset (Sveriges apoteksförening, 2015). Enligt Tandvårds- 

och läkemedelsförmånsverket (2015) nyttjas handelsmarginalen på den svenska 

apoteksmarknaden för att säkerhetsställa att läkemedelsanvändarna erhåller låga 

läkemedelskostnader. Utöver handelsmarginalen regleras också de receptbelagda läkemedlen 

av ett högkostnadsskydd där konsumenternas kostnader för läkemedel subventioneras för att 

alla ska ha råd med de läkemedel de behöver (SOU 2012:75). Den svenska apoteksmarknaden 

nyttjar även en modell i distributionskedjan som kallas för generika modellen (Sveriges 

apoteksförening, 2015). Generika modellen innebär att apotek är skyldiga att erbjuda 

konsumenterna ett billigare alternativ till original läkemedlet om ett sådant finns (SFS 2002:160, 

§21). 

 

4.2 Differentiering 

4.2.1 Varumärke 

Företag  

Apoteksgruppen AB:s marknadsansvarig menar att det finns problem med apoteksvarumärken 

då ”…man i princip kan fråga en kund som precis kommit ut ifrån ett apotek, vart har du precis 

varit någonstans? och de vet inte”. Apoteksgruppen AB har tre kärnvärden vilka är 

entreprenörskap, ansvar och problemlösning samt varumärkeslöftet “Din källa till hälsa”. Han 

beskriver vidare att företaget ”kämpar med väldigt låg spontan varumärkeskännedom” vilket 

han menar beror på att varumärkesidentiteten inte förmedlas tydligt inom organisationen. När 

vi tillfrågar butikscheferna vad Apoteksgruppen AB står för mottager vi många spridda svar 

såsom exempelvis engagemang, kompetens, korta beslutsvägar, enskilda ägare och trygghet. 

Att varumärket är otydligt är något som företagets marknadsansvariga har sett genom de 

mätningar av varumärket som de gör varje vecka och därför har i skrivande stund 

Apoteksgruppen AB påbörjat ett omfattande varumärkesarbete för att förtydliga och stärka det.  

 

Namnet Apoteksgruppen AB menar marknadschefen troligen har sitt ursprung i att företagets 

enskilda apotek tillsammans bildar en grupp. Han uttrycker dock att namnet inte säger mycket 
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då de ”…inte laddat varumärket med något på gott och ont”. Fyra av de fem butikscheferna vid 

Apoteksgruppen AB beskriver vidare att de upplever att kunderna förväxlar dem med 

konkurrenten Apoteket AB vilket en av de anser kan bero på att namnen är för lika varandra. 

Vidare beskriver marknadschefen att logotypen inte helt symboliserar vad de vill förmedla och 

menar att ”Logotypen är kanske inte helt optimal…”. En butikschef belyser att en logotyp bör 

ses som stabil och därför inte får bytas för ofta.  

 

Apoteksgruppen AB:s marknadschef beskriver att konkurrenten Apoteket AB har valt att 

försöka framhäva sig som det riktiga apoteket även om han menar att han ”vet inte om det är 

någon riktig fördel, alla är ju riktiga apotek”. Även Apoteket AB menar att deras varumärke 

ger dem en fördel gentemot de andra kedjorna och menar att kunderna är ”inkörda på det att 

det känns tryggt för vi är det statliga apoteket”. Butiksansvarig för Kronans Apotek menar 

istället de särskiljer sig från de andra apoteken genom visuella inslag då de har valt att gå från 

det klassiskt gröna och nyttjar istället en orange eller mandarin färg. Apotek Hjärtat uttrycker 

däremot att de vill bli uppfattade som det personliga apoteket och att deras mätningar visar att 

deras varumärke blir starkare och starkare. Slutligen beskriver Apotek X att de fokuserar på 

innovation vilket de förmedlar genom utstickande tjänster, samarbeten med digitala läkare och 

andra innovativa redskap. Butiksansvarig för Apotek X menar att även kunderna tycks uppfatta 

att deras apotek ligger i framkant. 
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Kunder 

 

 Apoteksgruppen 

AB 

Apoteket 

AB 

Kronans 

Apotek 

Apotek 

Hjärtat 

Lloyds 

Apotek 

18–30 

(10 resp.) 
3/10 9/10 10/10 8/10 5/10 

31–50 

(4 resp.) 
0/4 4/4 3/4 3/4 0/4 

51–65 

(3 resp.) 
0/3 2/3 3/3 2/3 1/3 

66+ 

(3 resp.) 
0/3 1/3 2/3 1/3 0/3 

Totalt: 

(20 resp.) 
3/20 16/20 18/20 14/20 6/20 

Tabell 4.1 Sammanställning av logotyptest i samtliga kundintervjuer. Källa: Egen.  
 

18–30  

Vid logotyptestet i fokusgruppen framkommer att respondenterna känner igen de flesta av 

apotekens logotyper men att de inte kan namnet på alla. De känner framförallt igen logotyperna 

för Kronans Apotek, Lloyds Apotek och Apoteket Hjärtat. I gruppen uppstår osäkerhet kring 

Apoteksgruppen AB och Apoteket AB:s logotyper som förväxlas med varandra men också med 

e-handelsapoteket Apotea. Endast en kvinna i fokusgruppen och tre kvinnor i de individuella 

intervjuerna kan identifiera Apoteksgruppen AB. I Tabell 4.1 framkommer att samtliga 

intervjuade respondenter kan identifiera Kronans Apotek men även Apoteket AB och Apotek 

Hjärtat har hög igenkänningsgrad.   

 

Deltagarna i fokusgruppen har delade åsikter kring vilken logotyp som tilltalar de mest. Två av 

fem respondenter i fokusgruppen anser att Apoteket AB:s logotyp tilltalar dem mest medan två 

av kvinnorna i gruppen gillar Apotek Hjärtats mer då de anser att Apoteket AB:s logotyp är 
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steril och påminner dem om sjukhus. En av de manliga respondenterna föredrar istället Kronans 

Apoteks logotyp då det är den som han känner igen mest och har mest koppling till. I 

intervjuerna framkommer Apoteket Hjärtat, Apoteket AB och Kronans Apotek som de aktörer 

med mest tilltalande logotyper.  

 

I fokusgruppen beskrivs Apoteksgruppen AB:s logotyp som fantasilös och färgvalet som tråkigt. 

Logotypens vassa kanter diskuteras också i fokusgruppen och en person menar att den ser hård 

ut. Även vid intervjuerna påpekar fem av tio respondenter att logotypen är “tråkig” och att de 

andra kedjornas logotyperna är mer tilltalande. En av deltagarna i fokusgruppen beskriver att 

hon anser att Kronans Apotek och Apoteket Hjärtat har varit smarta gällande sina logotyper då 

de sticker ut jämfört med de övriga. Vidare menar en kvinnlig respondent att hon “Tycker att 

det är bra att kronan har en annan färg. Tror det är bra att sticka ut lite” (Kvinna, 26:1). Även 

i de enskilda intervjuerna framgår att Kronans Apotek men också Lloyds Apotek sticker ut 

genom sina logotyper samt färgval och de tillfrågade menar att de därför minns dem. I 

fokusgruppen diskuteras att de olika apotekskedjorna inte skiljer sig åt då flera har gröna 

logotyper. Samtliga intervjuade respondenter menar dock att de associerar apotek med grön 

färg och anser att de bör ha den färgen. Två av dessa menar vidare att även röd färg kan vara 

lämpligt, “Förstår inte varför de är gröna man tänker grönt men borde vara rött som korset” 

(Kvinna, 26).  

 

Kvinnorna i fokusgruppen beskriver att namnet Apoteksgruppen AB är “okej” och att det ger 

ett seriöst intryck. Vidare anser de dock att Apoteksgruppen AB och Apoteket AB är lätta att 

blanda ihop. Fyra av tio intervjurespondenter anser vidare att namnet Apoteksgruppen AB 

upplevs som ett samlingsnamn för alla apotek och en kvinna (26) beskriver att det “låter som 

en ledningsgrupp”. I fokusgruppen diskuteras även namnet på Lloyds Apotek och en 

respondent uttrycker “Lloyd vad kommer Lloyd ifrån, varför Lloyd” (Man, 27). Två andra 

fokusgruppsdeltagare menar dock att det är smart att använda just “Lloyd” då de 

uppmärksammar det. En av fem deltagare menar istället att Kronans Apotek är den aktör som 

hon lägger märke till då de tidigare hette Kronans Droghandel vilket även två intervjuade 

respondenter påpekar är orsaken till att de känner igen det apoteket. Vidare beskriver en av 

männen (27) i fokusgruppen att: ”Kronan och Hjärtat har ju någon form av legitimitet då 

Kronan är auktoritet och Hjärtat är hälsa”.  
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Sex av tio intervjuade anser att butiksmiljön inte skiljer sig åt emellan apotekskedjorna: 

“Butiksmiljön är liknande det står skyltat med ögon, mage så man vet vart man ska gå” (Kvinna, 

24:1). En av de manliga respondenterna i fokusgruppen beskriver att hans upplevelse på apotek 

skulle förbättras av bakgrundsmusik inne på apotek vilket några respondenter håller med om.  

 

Nio av tio intervjurespondenter har ingen uppfattning om Apoteksgruppen trots att tre kvinnor 

känner till kedjan. Endast en kvinnlig respondent har en uppfattning om att Apoteksgruppen 

AB är ett mindre apotek med sämre utbud än de övriga kedjorna. Samma kvinna belyser att 

“Apoteksgruppen borde förbättra vad som skiljer dem från andra, lite ”detta är vi” (Kvinna, 

21). Vidare har sex av de intervjuade en uppfattning om att Apoteket AB är “det vanliga”, “det 

ursprungliga” eller “det vid sjukhuset” och i fokusgruppen refererar en av kvinnorna till 

Apoteket AB som ”Apoteket Apoteket”. Tre av tio respondenter beskriver vid intervjuerna att 

de associerar Apotek Hjärtat med ICA Maxi.  

 

Vidare diskuteras även marknadsföring i fokusgruppen då två av de kvinnliga respondenterna 

menar att vissa apotek gör mer reklam. En av de menar att “Jag tror inte man hör så mycket 

om Apoteksgruppen. Jag minns inte någon reklam med de i alla fall” (Kvinna, 25) vilket 

ytterligare en av deltagarna håller med om. En av de manliga respondenterna påpekar också att 

reklam på apotek ”gör att det blir som att gå och handla på kicks hudvård, ta tre betala för två. 

Ni är apoteket ni ska hjälpa folk med sjukdomar, inte promota.” (Man, 27). 

 

31–50 

I fokusgruppen för åldersintervallet 31–50 år identifierar endast en av respondenterna 

Apoteksgruppen AB vilken också är det apotek som hade lägst igenkännande grad i 

logotyptestet även bland intervjuerna vilket framgår av Tabell 4.1. Apoteket AB är istället den 

kedja som samtliga respondenter kan identifiera även om flera respondenter också känner igen 

Kronans Apotek och Apotek Hjärtat.  
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En man menar i sin intervju att Apoteket AB:s logotyp är den mest tilltalande då han känner 

igen den bäst. En intervjuad kvinna uttrycker att hon istället tycker att Apotek Hjärtats logotyp 

är den finaste av alla. Även en man menar att logotypen är trivsam och ger upphov till positiva 

associationer. Samma man (45) tror att Apoteksgruppen AB:s logotyp är pixlad och menar 

vidare att logotypen tycks ha en ”sjukhusfärg”. En kvinna anser istället att logotypen ser ut som 

en pusselbit. Apoteket AB:s logotyp beskrivs som stabil och riktig med läkarormen av två 

deltagare i fokusgruppen. Vidare anser två kvinnor att Kronans Apoteks logotyp kan sakna 

koppling till apotek och en av de menar att ”utan texten så är den ju helt omöjlig” (Kvinna, 42). 

Vidare menar en manlig intervjurespondent att han inte anser att orange är en passande färg för 

ett apotek. Sett till färgerna uttrycker samtliga intervjurespondenter, med undantag för en 

kvinna, att grön är den optimala färgen då den känns naturlig och kopplad till hälsa. Kvinnan 

(43) menar istället att röd är en bra färg för apotek då hon anser att ”röd är en sjukdomsfärg”.  

 

Associationer och uppfattningar kring Apoteksgruppen AB var begränsade i åldersintervallet 

och ingen av de intervjuade kan uttala sig kring det. Inte heller i fokusgruppen är det någon 

deltagare som kan uttrycka en speciell uppfattning om Apoteksgruppen AB som helhet. En av 

fokusgruppens kvinnliga deltagare menar dock att hon har besökt Apoteksgruppen AB även om 

hon till en början inte var medveten om att det var den kedjan hon besökt. Trots att samtliga 

respondenterna i intervjuerna kan identifiera Apoteket AB från resterande aktörer menar de att 

det inte är någon större skillnad aktörerna. Två intervjuade refererar dessutom till Apoteket AB 

som det “gamla apoteket” när de kommer på tal. En kvinna i fokusgruppen menar vidare att 

hon anser att ”Lloyds apotek låter lite suspekt” (48:2). Vidare beskriver en intervjuad kvinna 

att Apoteket Hjärtat inger en känsla av omsorg. Ingen av respondenterna i intervjuerna anser 

heller att butiksmiljön skiljer sig åt mellan de olika aktörerna. 

 

51–65 

Vid logotyptestet i fokusgruppen framkom oklarheter gällande Apoteksgruppen AB:s logotyp 

som förväxlas med e-handelsapoteket Apotea. En kvinna kan identifiera Kronans Apotek, 

Apoteket AB och Apotek Hjärtat medan en manlig deltagare kan identifiera logotypen för 

Lloyds Apotek. Vid de enskilda intervjuerna känner samtliga respondenter igen Kronans 

Apotek samt Apoteket AB vilket framgår av Tabell 4.1 men även Apotek Hjärtat har hög 

igenkänningsgrad. Dock förväxlar en av respondenterna ihop Apoteket AB med 
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Apoteksgruppen. Gällande logotypernas utformning uttrycker en deltagare i fokusgruppen att 

Apotek Hjärtats logotyp liknar butiken Lifes logotyp. En kvinnlig deltagare menar att hon 

föredrar Apoteket AB:s logga bäst då hon ser den som en historisk symbol. Vid de enskilda 

intervjuerna framgår att respondenterna anser att apotek bör vara gröna samt att två av tre inte 

anser att de olika apoteken skiljer sig åt.  

 

Vidare diskuterar deltagarna i fokusgruppen att de inte besökt Apotek Hjärtat. De tror att det 

beror på butiksmiljön då de inte vill gå till en butik som ligger belägen i en annan butik och 

syftar på att Apotek Hjärtat ligger inne på ICA Maxi. Om de handlar på ICA Maxi väljer de 

snarare apotek som ligger belägna utanför butiken. Apoteksgruppen AB känner respondenterna 

inte igen förens när vi nämner det gamla namnet för butiken: Apoteket Lejonet. Gällande den 

butikens miljö har fokusgruppen en bra uppfattning då de uppfattar lokalen som är ljus, trevlig 

och lättillgänglig. 

 

66+ 

I den äldsta fokusgruppen med respondenter över 66 år, är det ingen som känner igen logotypen 

för Lloyds Apotek i logotyptestet. Det är också den kedjan som uppvisar lägst igenkänningsgrad 

tillsammans med Apoteksgruppen bland intervjuerna i samma åldersintervall vilket framgår av 

Tabell 4.1. En man från fokusgruppen (68) förklarar att det kan bero på att de inte har just den 

kedjan i stadsdelen som gruppmedlemmarna bor i och uttrycker att ” det blir ju det att man bor 

här och då går man ju här ute”. En annan man i gruppen menar dock att han känner till 

Apoteksgruppen då han har besökt det i en annan stad längre bort. I Tabell 4.1 framgår också 

att Kronans Apotek är det apotek med högst igenkännandegrad.  

 

Vidare är fokusgruppen överens om att Apoteket AB:s logotyp är den som tilltalar dem mest 

då den upplevs trygg. En intervjuad kvinna menar även hon att logotypen känns mest som ett 

riktigt apotek. En man menar att han anser att Kronans Apotek har valt en häftig logotyp samt 

att han gillar namnet Kronans Droghandel. I intervjuerna framkommer även att grön är den färg 

som föredras på apotek vilket den ena kvinnan (66) motiverar med att ”Grön är en frisk färg”.  

 

Männen i fokusgruppen menar att det inte finns någon tydlig skillnad mellan de olika 
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apoteksaktörerna medan en kvinna (66) i samma grupp menar att ”det är stor skillnad på de 

nya som har kommit ut”. Dock förväxlar samma respondent Apoteksgruppen AB med Apoteket 

AB när hon beskriver det apotek hon oftast besöker. Under en intervju med kvinna uppkommer 

även där att samma förväxling sker. I intervjuerna menar samtliga respondenter att de inte har 

någon uppfattning om Apoteksgruppen AB och därmed inte har några associationer till kedjan. 

 

4.2.2 Erbjudande 

Företag 

Apoteksgruppens marknadschef beskriver att Apoteksgruppen AB inte har hängt med i 

utvecklingen på marknaden i avseende av sortimentet och tjänster. Han jämför med Apotek 

Hjärtat och Kronans Apotek som produktutvecklar sina sortiment mot exempelvis skönhet. 

Dock menar marknadschefen att Apoteksgruppen AB:s styrka är deras entreprenörer vilka kan 

erbjuda mer välanpassade produkter i sina sortiment. I Åre har exempelvis ett av 

Apoteksgruppen AB:s apotek tagit in Åre choklad och marknadschefen beskriver vidare att ”sen 

har de också andra produkter som kanske passar för skidåkare…”. Butiksansvariga på 

Apoteksgruppen AB identifierar också sortiment som viktigt och belyser att apotek bör ha 

produkter som kunderna efterfrågar på lager. En annan butiksansvarig menar att grundsortiment 

på apotek inte är särskiljande men att egenvårdssortiment skiljer sig apotek emellan. På 

Apoteksgruppen AB heter detta sortiment Elf men en butikschef menar att sortimentet inte 

marknadsförs. Samma butikschef menar att Apoteksgruppen AB tycks vara bleka nationellt sett 

i marknadsföring överlag men att erbjudanden kan bli ett sätt för dem att sticka ut bland 

konkurrenterna.  

 

Marknadschefen beskriver vidare att Apoteksgruppen AB ligger efter konkurrenterna då de ”är 

den aktör som erbjuder minst tjänster”. Han ger exempel utifrån andra aktörer såsom Lloyds 

Apotek som erbjuder ett initiativ med en doktor onlinetjänst och Apotek hjärtat som erbjuder 

minutkliniker (sjukvårdscentraler) på vissa apotek samt har introducerat en juicebar i sitt apotek 

på Mall of Scandinavia i Stockholm. Han menar att tjänster har blivit vanligare men menar 

att ”där har inte branschen samma acceptans” och det är inte säkert att alla kunder är villiga 

att betala för tjänsteerbjudanden.  
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Konkurrenten Apoteket AB uttrycker att olika apoteksaktörer inte särskiljer sina sortiment men 

belyser att de har ett populärt egenvårdssortiment som heter Apoliva. Butiksansvariga på 

Apoteket AB framhäver också direktexpediering som viktigt då kunden inte vill åka runt och 

leta efter en produkt. Hon beskriver har utökat sitt sortiment med produkter som vanligen hittas 

i hälsobutiker och livsmedelsbutiker såsom kokosolja och chiafrön men menar gällande 

sortiment ”behövs en rejäl satsning…”. Butiksansvarig vid Kronans Apotek beskriver att de 

istället satsar på skönhet i sitt sortiment vilket han menar att de får ”både ris och ros för”. Han 

berättar vidare att apotek behöver särskilja sig mer genom sina sortiment och föreslår 

djurläkemedel som ett exempel. Butiksansvarig på Apotek X menar att de har det största 

hudvårdssortimentet av alla aktörerna medan Apotek Hjärtat menar att deras sortiment större 

än vad det fysiskt verkar då de har ett online sortiment med snabba leveranser. Butikschefen på 

Apotek Hjärtat beskriver deras sortiment som ett ”levande sortiment” vilket innebär att 

sortimentet förnyas varje år för att passa kunden. Vidare uttrycker hon att lagerhållning är något 

som kommer vara fortsatt viktigt i framtiden.  

 

Gällande tjänster menar Apoteket AB att kringtjänster är svårt då ”Folk måste efterfråga för att 

man ska kunna ha det. Det är inte lönsamt att ha det om en kund, två kunder per månad som 

ska ha den hjälpen, det är ju ingenting”. Kronans Apotek beskriver att de erbjuder 

blodtrycksmätning medan Apotek X menar att de erbjuder hudanalyser vilket de tror ger 

mervärde till kunderna. 

 

Kunder 

18–30 

Fyra av tio intervjuade respondenter samt tre kvinnliga deltagare från fokusgruppen anser att 

sortimentet på apotek är viktigt. Totalt fem kvinnliga respondenter från intervjuer och 

fokusgrupper menar att sortiment kan påverka deras apoteksval om exempelvis produkter som 

de använder eller är svåra att få tag på någon annanstans finns på ett specifikt apotek. De 

manliga deltagarna från fokusgruppen håller inte med och en av de belyser att exempelvis 

Isabella Löwengrips sortiment på apotek, upplevs oseriöst och att det känns som att ett 

vinstintresse är i fokus istället för kvalitet. Vidare anser tre intervjuade respondenter att 

sortiment inte skiljer sig mellan de olika apotekskedjorna. 
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Fokusgruppens manliga respondenter beskriver att de inte lockas av sortiment som är riktade 

mot skönhet och smink vilket en kvinna håller med om och menar att smink kan inhandlas i 

butiker som Kicks. En annan kvinna (26:1) menar dock att kunder idag blir mer medvetna och 

att det blivit vanligare att de inte vill ha parabener i sina hudvårdsprodukter. Hon anser att om 

kunden “vill vara 100% säker kommer man tänka på apoteket som ett bra alternativ med bättre 

produkter”. En annan kvinna från fokusgruppen menar också att det är viktigt att med bra krav 

på de produkter som apotek tar in och en annan respondent belyser Apoteket AB som ett 

exempel på ett sådant apotek. 

 

En av de kvinnliga respondenterna i fokusgruppen beskriver att hon har varit med om att varan 

som hon behöver inte finns på lager och att hon då hänvisats till ett annat apotek. Hon beskriver 

vidare att upplevelsen på apotek kan förbättras och hon menar att om apotek hade haft mer 

produkter tillgängliga i butik skulle hennes apoteksval kunna påverkas. Vidare beskriver en 

annan kvinnlig respondent från fokusgruppen problematiken kring att det ibland erbjuds andra 

märken på recept än det man annars använder vilket två av de andra deltagarna i fokusgruppen 

också varit med om: ”Det kan vara ganska känsligt beroende på vilken medicin man går på för 

jag kände jag påverkades av det när de bytte märke på mig ständigt på den medicinen jag gick 

på kontinuerligt” (Kvinna, 26:1). 

 

En av männen (27) i fokusgruppen diskuterar kringtjänster där han anser att en smoothiebar 

skulle kunna vara passande på apotek men föreslår även att apotek skulle kunna ha en jourläkare 

på plats ibland och på det viset utveckla sitt erbjudande. Han menar att ”då skulle man kunna 

gå till apoteket och prata med doktorn i fem minuter om sitt problem och då få ett recept 

utskrivet och ta ut det på en gång”. Respondenten menar därför att mindre problem såsom sår 

eller liknande skulle kunna undersökas av en läkare inne på ett apotek.  

 

En intervjuad kvinna beskriver att hon blivit erbjuden hudkonsultation på Lloyds Apotek och 

förklarar att apotekspersonalen ”fick fram vilken hudtyp jag hade och vilken ansiktskräm jag 

skulle ha och den har fungerat så bra. Det gör att jag känner att jag gärna går tillbaka dit” 

(Kvinna, 26). Samma kvinna beskriver vidare att “apotek kan utveckla sin service för att 

differentiera sig mer. Att de ska bli mer unika”. Hon menar att apotek kan satsa mer på att hitta 
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en lämplig inriktning såsom Lloyds Apotek har gjort med sin inriktning mot hudvård med 

hudkonsultationer då det fick henne att tänka om kring sitt apoteksval. 

 

31–50 

I kundintervjuerna framkommer att tre av fyra respondenter anser att sortimentets bredd är 

viktig vid deras apoteksval. En kvinna (43) uttrycker att ”om det står att man kan köpa det på 

apoteket så ska det finnas där”. En man (45) menar vidare att ”det är helt avgörande att det 

som jag behöver finns där, annars måste jag ju gå till ett annat ställe och det vill jag inte”. Den 

åsikten delar dock inte en intervjuad kvinna som istället menar att hon är öppen för att åka 

längre om de produkter hon behöver finns på ett annat apotek. 

 

Även fokusgruppen diskuteras sortimentet och en kvinna (42) menar att hon ”förväntar sig att 

de ska ha allt” på apotek då hon inte vill åka mellan olika apotek för att införskaffa sina 

läkemedel. En annan kvinna menar att hon upplever att apoteket på lasarettet har ett större 

sortiment då andra apotek inte alltid har de produkter som hon efterfrågar. Vidare diskuterar 

gruppen substituerbara produkter där en man menar att han har blivit rekommenderad en 

alternativ produkt som han blivit dålig av trots att den verksamma substansen skulle vara den 

samma. Även en kvinna har haft liknande erfarenheter gällande allergimediciner och anser att 

det är stor skillnad mellan de substituerbara produkterna. Hon menar att hon hellre väljer en 

produkt som hon använt tidigare än att testa andra produkter som apotekspersonalen föreslår. 

En annan respondent uttrycker däremot att om hon blir erbjuden en billigare variant av den 

produkt hon efterfrågar ”betalar jag inte mer bara för att det ska stå samma namn på 

förpackningen” (Kvinna, 39). 

 

Vidare beskriver en kvinna i fokusgruppen att hon skulle föredra apotekens hud- och 

kosmetikaprodukter om dessa var mer hudvänliga eller ekologiska. Hon anser dock att apotek 

tycks ha tappat sitt fokus genom att erbjuda den typen av produkter vilket även en annan kvinna 

håller med om och menar att vissa produkter inte hör hemma på apotek. Trots det ställer sig en 

manlig deltagare i gruppen positiv till utvecklingen på apotek, framförallt gällande 

hudvårdssortiment. 
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Vidare ställer sig flera av fokusgruppens respondenter positiva till tjänster i form av enklare 

tester på apotek och menar att det både skulle vara smart och smidigt att erbjuda sådana.  

 

51–65 

I de enskilda intervjuerna framgår att en kvinnlig respondent baserar sitt apoteksval på 

sortiment och beskriver vidare att Kronans Apotek och Apoteket AB har bäst sortiment. De 

övriga två intervjurespondenterna anser inte att ett brett sortiment är viktigt och beskriver vidare 

att apotekskedjorna har liknande produkter. En av tre deltagare i fokusgruppen (Kvinna, 52) 

anser att apotek ”svävar ut lite” då utbudet är väldigt blandat. Hon menar dock att Apoteket 

AB inte svävar ut på samma sätt och därför går hon dit. Vidare beskriver de andra två 

respondenterna i fokusgruppen att mer skönhetsprodukter på apotek inte är något som tilltalar 

dem. Den manliga deltagaren uttrycker också att skillnaden mellan apotek och butiker som 

Kicks blir allt mindre. En kvinna i fokusgruppen menar att det finns en risk att apotek förlorar 

sin basverksamhet och uttrycker att ”om man då baserar sin verksamhet på sina kringprodukter 

är man då längre ett apotek och förlorar jag förtroendet?” (Kvinna, 54). Deltagarna i 

fokusgruppen diskuterar dock att det även finns fördelar med att ha skönhetsprodukter på 

apotek då det förmodligen innebär att det är bra produkter vilket kan öka trovärdigheten. 

 

I fokusgruppen diskuterar också kring apotekens utveckling och deltagarna är överens om att 

det vore bra om apotek erbjöd tester för enklare åkommor då det idag är svårare att få tid hos 

vårdcentraler för sådana problem. En kvinna (54) menar att hon ”skulle tycka att det var en 

positiv utveckling och ge mervärde och då kanske man skulle omvärdera ställen”. 

 

66+ 

Samtliga av de intervjuade i åldersintervallet 66+ uttrycker att sortimentet är viktigt även om 

en manlig respondent menar att sortimentet inte nödvändigtvis måste vara brett utan snarare 

mer anpassat efter de kunder som handlar där. Med det menar han att kunder inte ska behöva 

förbeställa sina mediciner och anser även att utbudet på apotek har blivit sämre då det blivit för 

mycket kosmetika. Även en respondent i fokusgruppen menar att apotek borde fokusera på 

mediciner och att ”det här med kosmetik borde bort från alla apotek”. 
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Fokusgruppen diskuterar även kringtjänster såsom minutkliniker vilket gruppen är positiv till 

men respondenterna menar att det inte är tillräckligt för att påverka deras apoteksval. 

 

4.2.3 Pris 

Företag 

Apoteksgruppen AB:s marknadschef menar att priskonkurrens är en strategi som är lätt för 

konkurrenter att imitera. Han beskriver vidare att e-handelsapotek såsom Apotea tidigare hade 

en sådan fördel som de nu har tappat. Fyra av fem butiksansvariga vid Apoteksgruppen AB 

belyser dock att näthandeln konkurrerar kraftigt i avseende av pris. En av de butiksansvariga 

uttrycker vidare att dagligvaruhandeln har också möjlighet att konkurrera med sitt pris då de 

inte förlitar sig på intäkterna från läkemedlen i samma utsträckning som apotek gör.  

 

Det är blandade åsikter bland Apoteksgruppen AB:s butiksansvariga huruvida priset är viktigt 

för kunden. En av de intervjuade som menar att priset är mindre viktigt, uttrycker att han 

upplever att Apoteket AB och Apotea agerade fel vid ett tillfälle när de erbjöd lägre priser på 

värktabletter. Han menar att det gick emot den mission som apotek har då ”det är dem som ger 

mest förgiftningar av alla läkemedel så det kändes väl som det var lite fel. Det var ju en ren 

uppmaning att köpa extra då istället för att försöka minska ner det.”. 

 

Konkurrenterna har valt olika inriktningar kring priset där Kronans Apotek menar att deras pris 

ofta är något högre. Apoteket AB lyfter precis som Apoteksgruppen AB:s butikschefer Apotea 

som ett billigare alternativ men menar att Apotea inte kan erbjuda rådgivning vilket de fysiska 

apoteken kan. Apotek Hjärtat betonar vikten av att kunder ska ha råd att bli friskare och menar 

att de ”har sänkt priset på de varor som kunderna efterfrågar mest”.  

 

Apotek X erbjuder istället studentrabatt då de menar att det är en självklarhet i en studentstad. 

Vidare förklarar butiksansvariga på Apotek X att priserbjudanden inte skiljer sig särskilt mycket 

då samtliga aktörer nyttjar samma leverantörer vilket innebär att när leverantören har ett 

erbjudande efterföljer apoteken detta. 
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Kunder 

18–30 

Sex av tio intervjuade menar att de inte anser att priset skiljer sig mellan olika apotek. En av de 

manliga intervjupersonerna påpekar dock att priset kan skilja sig åt då Apotea billigare. En 

manlig respondent i fokusgruppen anser att rabatt skulle kunna få honom att välja ett specifikt 

apotek då han anser att service och sortiment inte lockar honom. En kvinna i fokusgruppen 

menar att hon har lockats av lägre priser vilket ytterligare två kvinnliga intervjurespondenter 

beskriver att de har. Ingen av respondenterna i fokusgruppen vet vilket apotek som erbjuder 

studentrabatt och två av de kvinnliga deltagarna menar att studentrabatt inte lockar men att det 

kan uppskattas av studenter som har koll på rabatter.  

 

31–50 

Fokusgruppen 31–50 år diskuterar inte pris och likaså i intervjuerna menar respondenterna att 

pris inte är viktigt för deras apoteksval. En intervjuad man (45) uttrycker att han ”tycker att 

priserna är relativt lika för motsvarande produkter”. En kvinna menar vidare att hon anser att 

för att priset ska påverka måste det vara en betydande skillnad för att hon ska vara villig att åka 

en längre sträcka till ett annat apotek.  

 

51–65 

Gällande priset på läkemedel menar de kvinnliga deltagarna i fokusgruppen att de bara påverkas 

av priset när det gäller läkemedel som de behöver ha ett flera gånger såsom exempelvis 

allergimedicin. Vidare diskuterar en av gruppens kvinnliga deltagare att hon handlar på Apotea 

om hon handlar på nätet trots att hon också menar att hon vanligtvis besöker Apoteket AB. Hon 

beskriver att “Jag tror att Apotea är billigare än alla apoteken. Men det är väldigt 

svårorienterat på deras hemsida, man måste veta vad man ska ha och hur de kategoriserar 

saker och ting” (Kvinna, 54). En av de intervjuade kvinnorna påpekar också att Apotea har 

billiga priser och menar att hennes apoteksval kan påverkas av priset. Vidare menar de övriga 

två intervjurespondenterna att priset inte skiljer sig mellan apotek och att det inte är viktigt vid 

deras apoteksval.  
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66+ 

I fokusgruppen diskuterar det äldre åldersintervallet inte priserna på apoteken. Även i 

intervjuerna lägger två av tre intervjuade lite fokus på priset och menar att det inte påverkar 

deras apoteksval. En man uttrycker dock att han anser att priserna på apoteken har blivit högre 

sedan avregleringen skedde. 

 

4.2.4 Plats 

Företag 

Enligt Apoteksgruppen AB:s marknadschef är platsen samt tillgängligheten viktig och han 

menar att ”Närhetsprincipen styr, så tror jag att 90% av kunderna väljer”. Även de 

butiksansvariga på Apoteksgruppen AB menar att kunderna väljer apotek baserat på vart de är. 

En av dessa menar att kunder är flexibla och åker någon annanstans om läkemedel de önskar 

inte finns tillgängliga. Två av fem butiksansvariga på Apoteksgruppen AB lyfter även 

tillgänglighet i avseende av öppettider och menar att kunder värderar när apotek har längre 

öppettider. En butikschef belyser även att de yngre har högre krav på öppettider då de är vana 

med generösa öppettider. 

 

Apoteket AB:s butiksansvariga betonar också vikten av öppettider och menar att ”ett dygnet-

runt apotek hade varit någonting”. Kronans Apotek lyfter fram vikten av kortare kötider och 

menar att många äldre går till samma belägna apotek dit de alltid har gått, oavsett vilken 

apotekskedja som ligger där. Bland de intervjuade konkurrenterna ligger Apotek Hjärtat och 

Apotek X inne på ett shoppingcenter med matbutiker vilket Apotek X menar ger upphov till 

stamkunder och ökar spontanköp. Apotek Hjärtats butiksansvariga menar också att ”det gör 

kundernas vardag mycket enklare”. 
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Kunder 

18–30  

Fokusgruppen är överens om att tillgänglighet och öppettider är en viktig aspekt när det kommer 

till val av apotek. Samtliga tio respondenter som intervjuades menar att platsen är betydelsefull 

vid val av apotek. Respondenterna menar att de väljer det apotek som ligger närmast och som 

har öppet. Tre av fem deltagare i fokusgruppen anser att det inte spelar någon roll vilket apotek 

de går till och en av kvinnorna (26:2) beskriver att hon ”tänker inte så ofta vilket jag går in på 

utan där är ett apotek”. En annan kvinna (25) i fokusgruppen beskriver att hon också tänker på 

tillgänglighet och förklarar att: ”Jag går ju till Hjärtat men det är ju mest för att det ligger vid 

ICA. Så man tar det på vägen”. De manliga deltagarna i fokusgruppen beskriver att de handlar 

sina receptfria läkemedel i mataffären för att det är smidigt medan två kvinnor föredrar att köpa 

Alvedon och liknande på faktiska apotek. Vidare beskriver en annan deltagande kvinna att hon 

undviker att gå in på Apotek Hjärtat som är beläget inne på ICA Maxi då hon upplever att hon 

ofta stöter på individer som hon känner.  

 

Hälften av de intervjuade anser att tillgängligheten av apotek är god och en kvinna (26) menar 

att hon ”tycker det finns apotek överallt vilket är jätteskönt och bra”. 

 

31–50 

Tre av sex respondenter från fokusgruppen menar att tillgängligheten styr val av apotek. 

Samtliga intervjurespondenter anser att platsen har en stor betydelse för deras apoteksval. En 

av de intervjuade männen uttrycker vidare att han går till specifika platser där det ligger apotek 

oberoende av vilken kedja som ligger där. 

 

En annan intervjuad kvinna uttrycker att hon går in på första bästa apotek om hon behöver 

någonting. En av de manliga respondenterna i fokusgruppen (42) uttrycker också att “närheten 

är viktigt också om man ska ha handkräm eller något”. En intervjuad (Kvinna, 47) menar 

istället att hon handlar på Apoteket AB eller Apotek Hjärtat då ”det är smidigaste då jag 

handlar det mesta på Maxi eller Citygross” där dessa apotekskedjor finns benägna. Två av 

kvinnliga deltagare i fokusgruppen diskuterar också att det är underligt att det inte finns något 

jourapotek som har öppet dygnet runt. 
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51–65 

Två av tre intervjurespondenter väljer att handla på Apotek Hjärtat då det ligger i anslutning till 

ICA Maxi medan den tredje besöker Apoteket AB då det ligger bäst till för honom. Samtliga 

tre i intervjuerna menar att de väljer dessa apotek då de är närmast.  

 

Deltagarna i fokusgruppen diskuterar att de inte handlar läkemedel i mataffärer utom när det 

gäller akuta lägen. De anser att det är ett bra alternativ men att det även finns risker såsom 

överdosering.  

 

66+ 

I intervjuerna med det äldsta åldersintervallet framhäver samtliga tre respondenter att platsen 

eller tillgängligheten är viktigt när de väljer apotek. En man i fokusgruppen menar vidare att 

han uppskattar närheten till sitt föredragna apotek som ligger på lasarettet då han ändå är där 

för undersökningar. Två andra deltagare i samma grupp uttrycker också att de går till det 

apoteket som ligger närmast deras hem. En kvinna (66) menar i intervjun att Apotek Hjärtat är 

det apotek hon besöker oftast då det är praktiskt när hon ändå handlar på ICA Maxi. Hon 

beskriver att ”det är öppet samma som när ICA Maxi är öppet så att man kan göra flera ärenden 

samtidigt”. En deltagare i fokusgruppen (Kvinna, 73) belyser även att öppettider är viktigt så 

“att man kan hämta både på lördag och söndag”. 

 

4.2.5 Service 

Företag 

Apoteksgruppen AB:s marknadschef uttrycker att han tror att service i form av att möta 

kunderna är en avgörande faktor ”för att vinna kriget om kunderna”. Tre av de tillfrågade 

butiksansvariga på Apoteksgruppen AB menade dessutom att desto mindre ort, desto viktigare 

var service. De undersökningar som Apoteksgruppen AB har gjort har visat på att den form av 

service som de själva anser att de är bra på, håller inte kunderna med om. Företaget har därför 

startat ett utbildningsprogram för att utveckla sin service och få personalen att röra sig mer 

bland kunderna. Marknadschefen menar att de anställda farmaceuterna på Apoteksgruppen AB 

inte bara vill stå och sälja då de är högutbildade och vill arbeta med läkemedelsrådgivning 

snarare än merförsäljning. En butiksansvarig bekräftar det genom att uttrycka att farmaceuter 
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vill rekommendera en vara baserat på kunskap, trovärdighet och omtanke istället för att bara 

sälja. Vidare uttrycker samma butiksansvariga att ”vi som jobbar på apotek är ett speciellt folk 

och jobbar på ett viss vis” men menar att hon tror apotek ändå kan nischa sig. För att 

verksamheten ska gå runt menar marknadschefen dock att personalen behöver arbeta med 

merförsäljning.  

 

De intervjuade butiksansvariga från Apoteksgruppen AB uttrycker att en viktig service som de 

erbjuder är rådgivningen och en tillfrågad menar att det bör framhävas som något som de har 

tid med. En av Apoteksgruppen AB:s butikschefer berättar om hur de ibland kan ställa upp och 

åka ut med medicin till de kunder som av olika anledningar inte har möjlighet att ta sig till 

apoteket även om det inte är en service som marknadsförs öppet. En annan beskriver vidare den 

abonnemangstjänst som erbjuds där kunder kan förbeställa sina varor. De erbjuder också 

servicen att ringa och smsa kunder när en efterfrågad vara kommer till butiken.  

 

Tre av de fyra intervjuade konkurrenterna menar att bemötandet är det viktigaste för kunden 

och butiksansvariga på Apotek X lyfter även att personalen är viktigast för “annars skulle alla 

kunna handla på Apotea”. Vidare beskrivs att Apotek X nyttjar knappar vid utgången där 

kunden kan betygsätta sin upplevelse. Informationen som dessa knappar ger nyttjas för att 

schemalägga personalen så att fler är på plats under tiderna med sämst betyg. Även butikschefen 

för Apoteket Hjärtat menar att det är bemötande och service som kommer bli viktiga aspekter 

för branschen. Vidare beskriver samma butiksansvarig att Apotek Hjärtat erbjuder hemgaranti 

som innebär att varor som inte finns på lager beställs hem till dagen efter. 

 

Kunder 

18–30  

Nio av tio respondenter som intervjuades anser att service är viktigt och betonar framförallt 

vikten av service i form av läkemedelsrådgivning och bemötande. En manlig respondent 

uttrycker dock att han inte anser att service är viktigare på apotek än på andra ställen. Fyra av 

tio intervjuade respondenter menar vidare att service kan skilja sig åt mellan olika apotek vilket 

de manliga deltagarna i fokusgruppen inte håller med om. En kvinna i gruppen beskriver att 

hon inte tror att kunder vant sig vid att det finns olika apotek vilket gör att de inte lägger märke 

till skillnader i service mellan de olika aktörerna. Två kvinnliga respondenter i fokusgruppen 
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betonar att service på apotek är bra och att apotekspersonal är duktig och frågar om något 

behövs. En manlig respondent menar dock att det ibland tar lång tid på apotek på grund av köer 

som går långsamt när folk ska ha recept vilket kan påverka den upplevda servicen. Utöver det 

ansåg inte deltagarna i fokusgruppen att de varit med om några dåliga erfarenheter av service.  

 

En kvinnlig deltagare från fokusgruppen förklarar att hon anser att en viktig del av service på 

ett apotek är att personalen är noggrann med att förklara hur medicinen ska användas. En annan 

kvinna (25) håller med och berättar att: ”Jag fick utskrivet allergimedicin men det var också 

lugnande så jag körde bil på det, de sa inte att det var lugnande”. Vidare beskriver två kvinnliga 

respondenterna från fokusgruppen samt en intervjuad kvinna vikten av att apotekspersonal är 

diskreta när de hjälper till, speciellt om det är intimprodukter som ska köpas eller recept som 

ska hämtas ut. Den ena kvinnan menar att kunder kan välja att avstå från ett köp om det känns 

för privat och föreslår att intimprodukter skulle kunna vara bakom disk för att göra köpet mer 

diskret.  

 

Vidare beskriver samma kvinna att upplevelsen kan förbättras genom att nyttja teknik bättre. 

Hon menar att ”Man behöver inte alltid kommunicera tänker jag. Det skulle kanske öka att jag 

känner att det är bättre service att jag kunde få skriva ner på en padda eller något vad jag vill 

ha” (Kvinna, 26:1). En manlig deltagare (27) i fokusgruppen beskriver också vidare att ”det 

hade varit rimligt att man kunde prata och sen att den som jobbar där går och hämtar 

produkterna”. Han har tidigare varit med om en händelse där en tredje person lagt sig i hans 

samtal med apotekspersonal och kommit med egna råd. Fokusgruppen diskuterar även kring 

huruvida apoteken har tystnadsplikt eller inte och anser att sådant borde vara tydligare för att 

kunder ska veta att det som konsumeras inte berättas vidare.  

 

31–50 

Tre av fokusgruppens deltagare menar att service är viktigt och diskuterar även bemötande. En 

kvinna (42) menar att hon inte skulle gå tillbaka till ett apotek av ren princip om personalen ” 

bara står och tuggar tuggummi bakom kassorna” vilket en annan kvinna håller med om. En 

annan kvinna i fokusgruppen menar att det kan ta tid att hämta ut receptbelagd medicin och 

personalen inte alltid frågar om hon önskar hjälp. Hon kan även uppleva att det finns personal 

som inte hjälper till när kön till det receptbelagda blir lång. 
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Även i intervjuerna uttrycker tre av fyra respondenter att service är viktigt. Där menar en 

intervjuad att hon själv vill hämta personalen om hon behöver hjälp. En kvinna menar att hon 

upplever att personalen på Apoteket AB kan mer och ger bättre service. En intervjuad man (46) 

anser att service inte är jätteviktigt men säger ändå att ”de ska väl veta sin sak kanske om man 

har frågor”. En man i fokusgruppen menar också att service är mindre viktigt när 

huvudvärkstabletter eller liknande ska inhandlas samt vid kortare besök.  Två av gruppens 

övriga deltagare menar att det är viktigt att apotekspersonalen har kunskap och kan svara på 

frågor.  

 

I fokusgruppen diskuterar även deltagarna dåliga upplevelser där personalens kunskap om 

sortiment nämns. Två av gruppens sex respondenter har upplevt att personalen inte har kunskap 

på den hudvård och kosmetik som erbjuds i sortimentet. En kvinna (48:2) menar att hon upplevt 

att ”personalen inte vet vad parabener är” när hon efterfrågat hudvårdsprodukter utan och 

likaså har de inte kunnat informera henne om produkter som inte är djurtestade. Den andra 

kvinnliga respondenten har efterfrågat veganska produkter på apotek vilket hon upplevt att 

personalen inte heller kunnat hjälpa henne med.  

 

51–65 

Samtliga deltagare i fokusgruppen anser att service är viktigt men att det inte bara handlar om 

att hälsa och att fråga om kunden behöver något. ”Servicen är kompetensen tycker jag. Att 

någon kommer och frågar om man behöver hjälp men också att man får trovärdig hjälp.” (Man, 

52). I fokusgruppen har inte respondenterna upplevt dåliga erfarenheter förutom möjligtvis 

ouppmärksam personal som en kvinna betonar att hon inte uppskattar. Två av tre 

intervjurespondenter anser också att service är viktigt och lika många anser även att service på 

apoteken är bra. 

 

66+ 

I den äldsta fokusgruppen betonas service och hjälpsamhet som viktigt på apotek. En man 

menar att Apotek Hjärtat på länssjukhuset sticker ut med sin service då det alltid är personal 

ute i butiken och hjälper till medan en annan man istället beskriver att han uppskattar när apotek 

skickar hem produkter som inte finns i butik. En deltagande kvinna jämför med ett apotek på 

sin hemort där hon menar att personalen endast står bakom disken.  
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I intervjuerna är det delade åsikter kring service där en intervjuad man anser att servicen har 

blivit sämre på senare år och att väntetiderna kan vara långa. De intervjuade kvinnorna menar 

istället att service är bra på apotek och viktigt vid deras val även om också närheten påverkar. 

 

4.2.6 Lojalitetsprogram 

Företag 

Lojalitetsprogrammet som Apoteksgruppen AB nyttjar är deras kundklubb där medlemmarna 

får bonuscheckar med 2% återbäring på det som handlas. Marknadschefen förklarar att 

Apoteksgruppen AB har 900 000 medlemmar i sin kundklubb varav 600 000 är aktiva 

medlemmar. Samtliga av de tillfrågade butiksansvariga på Apoteksgruppen AB berättar att de 

aktivt försöker generera fler medlemmar genom att de siktar mot att erbjuda alla kunder att bli 

medlemmar. En butikschef beskriver vidare att en värvningstävling pågår centralt i samband 

med vår intervju i syfte att få ytterligare medlemmar. Utöver bonuscheckar och återbäring 

menar Apoteksgruppen AB:s marknadschef att medlemmarna får kundklubbserbjudanden och 

ibland mer speciella erbjudanden till utvalda medlemmar. En butikschef i kedjan beskriver att 

de även erbjuder kundklubbskvällar där medlemmarna bjuds in och de får exempelvis träffa 

representanter för olika produktvarumärken vilka informerar om produkterna samtidigt som 

butiken erbjuder rabatt.  

 

Apoteksgruppen AB:s marknadschef beskriver att då det är enklare och billigare att behålla en 

kund än att rekrytera nya, är viktigt att arbeta med kundklubben för att den ska kunna bygga 

värden trots den låga emotionella kopplingen som finns till deras produkter. En butiksansvarig 

på Apoteksgruppen AB berättar att hon upplever att de konsumenter som är medlemmar i 

kundklubben också handlar mer. Marknadschefen uttrycker vidare att kundklubben är under 

utveckling i skrivande stund och han önskar att de ska bli bättre på att vårda de medlemmar de 

har. Apoteksgruppen AB ämnar att bättre välkomna nya medlemmar och tydligt låta dem lära 

känna varumärket och vad det står för. Marknadschefen menar även att kedjan vill bli mer 

datadrivna i sin kundklubb då mycket tidigare skett manuellt. Vidare menar en butiksansvarig 

att kundklubbserbjudanden är något som många har koll på tillskillnad från vanliga 

priserbjudanden för alla där kunderna tycks ha låg medvetenhet om. Erbjudandena till 
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medlemmarna skickas ut via sms även om marknadschefen uttrycker att många äldre verkar 

saknar att få sina erbjudanden i brevlådan. 

 

Samtliga av de konkurrerande apotekskedjorna Apoteket AB, Kronans Apotek, Apotek Hjärtat 

och Apotek X lyfter i intervjuerna fram att de har lojalitetsprogram i form av kundklubbar som 

även de innefattar bonussystem samt erbjudanden till medlemmarna. Apotek Hjärtats 

butikschef belyser dock att deras kundklubb är unik då de tillhör ICA och delar bonussystem 

med matbutiken. 

 

Kunder 

18–30 

Fyra av fem respondenter i fokusgruppen tror att de är medlemmar i Apotek Hjärtats kundklubb 

medan en av respondenterna inte är medlem i någon kedjas kundklubb. I fokusgruppen uppstår 

även osäkerhet kring huruvida deltagarna är medlemmar i några andra kundklubbar. Sex av tio 

respondenter som intervjuades är medlemmar antingen på Apotek Hjärtat, Kronans Apotek eller 

Apoteket AB. De främsta fördelarna som respondenterna anser att de får är erbjudanden och att 

de samlar bonus. Tre av respondenterna som är medlemmar på Apotek Hjärtat anser att det är 

bra att bonus kan samlas på ICA-kortet och sedan användas både på ICA och Apotek Hjärtat.  

 

31–50 

Två av sex respondenter i fokusgruppen 31–50 år berättar att de är medlemmar i kundklubbar 

men kan inte specificera vart. Den ena kvinnan (39) menar att ”när de står och frågar så är jag 

ju aldrig medlem just där, så det är ju jättekonstigt”. Respondenterna upptäcker under 

fokusgruppens gång att de är medlemmar i Apoteksgruppen AB och belyser att kedjan bör göra 

något för att de ska minnas det bättre. Fokusgruppen diskuterar vidare att det är snabbt och 

enkelt att bli medlem då inga separata kort behövs men tycker samtidigt att det är svårt att hålla 

koll på vilken kedja de är medlemmar i.  

 

I intervjuerna är tre av fyra respondenter medlemmar i någon kedjas kundklubb där Apoteket 

AB är vanligast. En intervjuad kvinna är medlem på Apotek Hjärtat vilket hon menar är smidigt 

då det går på ICA-kortet som hon redan har. Den intervjuade man som inte är medlem i någon 

kundklubb förklarar att han inte ser några fördelar med att vara medlem då han sällan handlar 

på apotek. De fördelar som samtliga medlemmar uppfattar att de får är rabatter. Dock uttrycker 
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två respondenter att de hade önskat rabatter som är anpassade efter deras konsumtion då de 

anser att erbjudanden sällan gäller produkter de faktiskt behöver.  

 

51–65 

Två av tre intervjurespondenter är medlemmar på apotek och de påpekar att de får fördelar 

såsom rabatter och bonus på sina köp. I fokusgruppen är två kvinnliga respondenter medlemmar 

i kundklubbar men endast den ena kvinnan specificerar att hon är medlem på Apoteket AB 

vilket även är det apotek som hon vanligtvis besöker. Den andra kvinnan (52) berättar istället 

att hon “får ju ofta frågan om man vill ha kundkort ibland blir jag det och ibland blir jag inte 

det, jag brukar ju alltid glömma de där checkarna. Jag har aldrig haft någon nytta, eller jag 

blir aldrig trogen”.  

 

66+ 

I intervjuerna var två av tre medlemmar i en eller flera apotekskedjor. Dock menar en intervjuad 

man (71) att han inte bryr sig om huruvida han är medlem då han ”blev bara medlem för att de 

erbjöd mig det”. Den andra respondenten som var medlem uttrycker att hon inte tycker att de 

erbjudanden hon får som medlem är något som passar henne. Hon beskriver dock att 

medlemskapet ”kostar ingenting så då spelar det ingen roll” (Kvinna, 66). Den intervjuade 

respondent som inte är medlem uttrycker att det beror på att de inte har tillfrågat henne på det 

apotek som hon alltid besöker. I fokusgruppen för åldern över 66 år uttrycker två av sex 

deltagare att de är medlemmar i en kundklubb. Båda respondenterna är medlemmar på 

Apoteksgruppen AB men refererar till kedjan som “Apotek Lejonet” vilket är ett gammalt namn 

på en apoteksbutik. 

 

4.3 Lojalitet 

4.3.1 Beteendelojalitet 

Företag 

Apoteksgruppen AB:s marknadschef menar att lojalitet är svårt inom apoteksbranschen och 

beskriver att ”en apotekskund är inte lojal men de är våra mest lojala”. Vidare beskriver han 

att företaget mäter kundlojalitet genom sin kundklubb utifrån beteendeaspekter. Mätningen sker 
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genom att de delar upp medlemmar i fyra nivåer beroende på hur många inköp som genomförts 

på ett år. De fyra nivåerna är medlemmar (upp till fyra köp per år), kunder (fyra till åtta köp), 

trogna (åtta till tolv köp) samt hängivna (över tolv inköp). Marknadschefen menar vidare att de 

har sett att deras kundklubbensmedlemmar hoppar mellan önskvärda erbjudanden på olika 

apotekskedjor. Han förklarar att apotekskunder inte är lojala mot kedjornas varumärken utan 

snarare mot olika produktvarumärken. Trots det menar samtliga tillfrågade butikschefer vid 

Apoteksgruppen AB att de har lojala kunder där de beskriver lojalitet utifrån beteendeaspekter. 

En butiksansvarig förklarar att hon tror att lojala kunder kan uppnås genom rätt omtanke, rätt 

produkter och rätt inställning medan en annan beskriver att kundklubben och sortimentets bredd 

påverkar kundens beteende. 

 

Även samtliga av de intervjuade konkurrenterna menar att de har lojala kunder där 

beteendeaspekter betonas. Apoteket AB menar att de tillhandahåller efterfrågade varor på lager 

för kunder även om det handlar om dyra läkemedel då de anser att det kan påverka beteendet 

hos kunden. Apotek Hjärtat betonar istället att de gör sitt bästa i varje kundmöte medan Apotek 

X menar att kundnöjdheten samt att tillmötesgå kundernas behov och önskemål påverkar 

beteendet hos kunden.   

 

Kunder 

18–30 

En lojal kund beskrivs utifrån beteendeaspekter i fokusgruppen och en man belyser att ”om man 

är nära Coop men istället väljer att gå 100 meter till ICA så är man lojal mot ICA snarare än 

Coop” (Man, 27). I intervjuerna menar tre av tio respondenter att de är lojala apotekskunder då 

de har ett eller två apotek som de främst går till. En kvinna menar att hon “går till två, ett för 

närhet och ett för sortiment” (Kvinna, 20), medan en annan kvinna beskriver att hon är lojal 

mot Apoteket AB men att det är en vanesak att hon går just dit. Två av intervjurespondenterna 

uttrycker istället att de väljer det apotek som ligger i anslutning till den mataffär där de 

vanligtvis handlar men vid mer akuta behov beskriver den ena att han kan handla på närmaste 

livsmedelsbutik. 

 

Vidare beskriver tre intervjuade att de inte är lojala apotekskunder utan väljer det apotek som 

finns tillgängligt där de befinner sig. En respondent menar vidare att ”man inte lärt känna de 
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olika apoteken för att känna att jag bara vill gå dit. Jag tror att lite tid och mognad så skulle 

jag kunna bli lojal ett varumärke för det är jag på andra ställen” (Kvinna, 26). 

 

31–50 

I fokusgruppen beskrivs lojala kunder utifrån beteendeaspekter och en respondent menar vidare 

att kunder kan vara beteendelojala till följd av ett bekvämlighetsval. En av gruppens deltagare 

uttrycker att hon inte anser att det spelar någon roll vilket apotek hon väljer när standardvaror 

ska införskaffas. Vidare menar hon att hur personalen på ett apotek är påverkar huruvida hon 

blir lojal vilket även en annan deltagare håller med om. Vidare menar två andra respondenter 

även att personalens kompetens påverkar om de väljer att återvända till ett apotek. 

 

Två av fyra intervjuade respondenter anser sig vara lojal till ett apotek. En kvinna uttrycker att 

hon är lojal mot Apoteket AB och anser att de alltid har läkemedel hon efterfrågar på lager. 

Ibland besöker hon även Apotek Hjärtat men i sådant fall styrs det mer av platsen än lojalitet. 

En intervjuad menar att hon skulle kunna bli lojal till ett nätbaserat apotek då hon föredrar 

nätshopping. 

 

51–65 

Respondenterna i fokusgruppen menar att en lojal kund är en som regelbundet kommer tillbaka 

och handlar i en butik. En av respondenterna identifierar sig som en lojal kund till Apoteket AB 

vilket hon motiverar med att hon ”kör omvägar för att gå till Apotek Apoteket” (Kvinna, 54). 

Vidare uttrycker hon att Apoteket AB numera även finns på City Gross vilket hon uppskattar 

då hon brukar handla där. 

 

Gruppens manliga deltagare beskriver att han inte är lojal och menar att han ofta går till 

Apoteket AB då det ligger längst med vägen. En kvinna (52) uttrycker att hon ”är en 

jätteotrogen kund när det kommer till apotek. Jag hugger ett första bästa”. Bland de intervjuade 

respondenterna anser ingen av respondenterna att de är lojala kunder då de inte går till samma 

kedja utan istället baserar sina apoteksval på tillgänglighet och pris.  

 

66+ 

I fokusgruppen för intervallet med respondenter som är över 66 år beskrivs en lojal kund som 

en kund som återvänder. Vidare betonar gruppen vikten av bemötande och hjälpsamhet för att 
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lojalitet gentemot apotek ska vara aktuellt. Även öppettider framhävs av en av respondenterna. 

En av de kvinnliga respondenterna menar att hon är lojal till Apoteksgruppen AB även om hon 

förväxlar kedjan med Apoteket AB. 

 

I intervjuerna menar två av tre respondenter att de är lojala gentemot Apotek Hjärtat respektive 

Apoteket AB. En av kvinnorna som anser sig vara lojal Apoteket AB beskriver att de alltid har 

det hon behöver. Den intervjuade mannen anser sig inte vara lojal och förklarar att han handlar 

på apotek alldeles för sällan för att vara det. 

 

4.3.2 Attitydlojalitet 

Företag 

De butiksansvariga på Apoteksgruppen AB beskriver att gott rykte, vilket kan ligga till grund 

för attitydlojalitet, grundar sig i bemötandet med kunden samt genom raka och ärliga 

kundmöten där alla kunder ska behandlas lika. Som tidigare nämnt menar samtliga av 

Apoteksgruppen AB:s butikschefer att de har lojala kunder och fyra av fem beskriver en lojal 

kund utifrån termer kopplade till attitydaspekten av lojalitet. Enligt Apoteksgruppen AB:s 

marknadschef är förtroendet för de svenska apoteksaktörerna gott då han menar 

att ”apoteksbranschen är en utav dem, om inte den bransch som har högst förtroende”. En av 

butikscheferna på företaget menar dock att hon anser att när apoteken erbjuder mer kosmetika 

tappar de trovärdigheten lite även om hon medger att det kanske är ett gammeldags tankesätt. 

Marknadsansvarig för Apoteksgruppen AB förklarar att missnöjen hanteras av butikspersonal 

men beskriver att företaget bemöter ytterst få missnöjen. Han belyser vidare att det saknas en 

uttalad strategi kring hur missnöjen bör hanteras men att serviceorganisationen själva går in och 

hjälper butikspersonal vid allvarligare ärenden såsom felexpediering. I dagsläget är företaget 

aktiva på Facebook och kommunicerar därigenom med kunderna. Vidare beskriver han att det 

finns ett behov av att bli mer aktiva på sociala medier för att möta kunder och menar att företaget 

ämnar fokusera på ett fåtal sociala mediekanaler. 

 

Som tidigare nämnt beskriver de konkurrerande apoteken att de har lojala kunder där två av 

fyra butiksansvariga syftar på attitydaspekter av lojalitet. För att bidra till attitydlojalitet menar 

butiksansvarig på Apoteket AB att det är viktigt att personalen är öppen, trevlig och positiv. 
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Hon menar att ett apoteksbesök inte ska vara något tråkigt även om de hanterar seriösa 

produkter. På Kronans Apotek betonar butikschefen istället att service och att hålla sina löften 

är en viktigt grund till attitydlojalitet medan butiksansvarig på Apotek Hjärtat menar att det 

viktigaste är att göra sitt bästa för varje kund. På Apotek X menar butikschefen att det istället 

är kundnöjdheten som styr och därmed måste de erbjuda kvalitet i allt de gör. 

 

Kunder 

18–30 

Två av de kvinnliga respondenterna i fokusgruppen anser att en lojal kund är någon som 

förespråkar märket men också någon som sprider positiv Word of mouth vilket flera av de 

övriga deltagarna håller med om. Sju av tio intervjurespondenter beskriver att de inte har 

rekommenderat ett apotek till andra men samtliga menar att de är positivt inställda till apotek. 

En av kvinnorna i intervjun har rekommenderat Lloyds Apotek då hon uppskattar deras 

hudkonsultation och har därför också spridit gott rykte om den kedjan. När respondenten 

arbetade på ICA Maxi menar hon att hon också rekommenderade Apotek Hjärtat till andra för 

deras öppettider. 

 

Vidare hade ingen i fokusgruppen rekommenderat ett apotek till någon eller talat gott om ett 

apotek vilket en av de kvinnliga respondenterna tror beror på att kunderna inte har vant sig vid 

att det är olika apotekskedjor. En av deltagarna i fokusgruppen har dock fått Apotek Hjärtat 

rekommenderat till sig då kedjan hade erbjudande på den hudvårdsserie hon använder. Samma 

kvinna belyser dock att det enbart var priset som avgjorde att hon valde den kedjan i detta fall.  

 

I fokusgruppen uttrycker en manlig respondent att han gärna vill veta vilken legitimitet 

apotekspersonalen har för att ge råd vilket har kopplingar till hans förtroende för personalen. 

En kvinnlig fokusgruppsrespondent menar vidare att någon form av Goodwill hade kunnat få 

henne att se på en aktör annorlunda och tänka om gällande sitt apoteksval. Hon menar att då 

apotek idag kan ta ut en vinst borde de göra något bra med den genom att donera någon procent 

till ett utsatt land eller samarbeta med en hjälporganisation. Om ett apotek nyttjade sin vinst på 

ett bra sätt hade hon kunnat välja det apoteket istället. 
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31–50 

I åldersintervallet 31–50 har två av fokusgruppens deltagare rekommenderat apotek för dess 

öppettider och geografiska läge. En av fyra intervjuade respondenterna menar vidare att han 

skulle kunna bli lojal ett apotek som har ett grundat rykte om att vara kunniga och duktiga på 

rådgivning. En man i fokusgruppen menar att han uppfattar Apoteket AB som mer trovärdiga 

och att han därför väljer besöka det apoteket istället för andra aktörer. 

 

51–65 

Endast en av fokusgruppens tre deltagare har rekommenderat ett apotek, i detta fall Apoteket 

AB, till sina barn då hon själv går till den apotekskedjan. De övriga två respondenterna har 

aldrig rekommenderat ett apotek men beskriver att de har hänvisat till ett närliggande apotek 

om en bekant efterfrågat ett. En av de kvinnliga respondenterna (52) menar att ”för mig är det 

ett apotek, jag har inte vant mig vid att det är olika”. Bland de intervjuade har ingen av 

respondenterna rekommenderat ett apotek till någon i deras bekantskap. Två av tre menar dock 

att de har positiv inställning gentemot apotek och dess anställda medan den tredje istället 

uttrycker en mer neutral inställning. Hon menar att hon inte besöker apotek ofta nog för att bilda 

sig en bättre uppfattning om dem.   

 

Respondenterna i fokusgruppen diskuterar vidare huruvida apotek går att lita på och samtliga 

är överens om att Apoteket AB är det apotek de har mest tillit till. Vidare diskuterar gruppen 

även Apoteket AB:s reklam vilken en av de kvinnliga respondenterna anser är bra. Den manliga 

respondenten belyser att företaget använder en trovärdig frontperson som förklarar att de endast 

arbetar med kvalitet och bra produkter. Han menar att Apoteket AB på så sätt lyckas nå fram 

med sitt budskap vilket gör att han även uppfattar reklamen som trovärdig. Respondenten (52) 

beskriver vidare att han ”tror att trovärdigheten finns där för det apoteket (Apoteket AB) som 

vi sa innan och av de här är det nog det som är mest trovärdigt men jag är ingen trogen kund 

för det ändå. Men skulle jag balansera de skulle jag säga att jag har mer förtroende för de 

(Apoteket AB) än de andra”. 

 

Fokusgruppen diskuterar vidare att förtroendet för de anställda är viktigt och en manlig 

respondent beskriver att om ett apotek inte ses som trovärdigt skulle han välja bort det. Gruppen 

anser också att trovärdigheten förstärks av att kassadisken för receptbelagda läkemedel och 

kassadisken för resterande köp är separata. En kvinna i fokusgruppen menar att hon har lägre 

förtroende för Apotek Hjärtat vilket hon tror beror på att det ligger inne på ICA Maxi. Gruppens 
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andra kvinna (54) ger medhåll och menar att hon “skulle inte gå in i en affär för att gå in i en 

annan affär”. De två respondenterna är överens om att det är butikslokalen som är problemet 

för trovärdigheten och menar även att sortimentet kan påverka trovärdigheten. 

 

Samtliga fokusgruppsdeltagare är överens om att när apotek tar in för mycket andra produkter 

påverkas trovärdigheten gentemot den butiken. Vidare diskuterar gruppen även att det är viktigt 

att personalen bär skyltar och på det sättet bevisar sin kompetensnivå då det ger förtroende. 

 

66+ 

I fokusgruppen för det äldsta åldersintervallet har ingen av respondenterna rekommenderat ett 

apotek även om de uttrycker att de kan tala gott om det apotek de oftast går till. En man i 

fokusgruppen beskriver vidare att för att han ska rekommendera ett apotek måste bemötandet 

vara bra och sortimentet brett. I intervjuerna beskriver endast en kvinnlig respondent att hon 

rekommenderar det apotek hon besöker till sin bekantskapskrets. 
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5 ANALYS 

___________________________________________________________________________ 

I studiens femte kapitel diskuteras studiens resultat i förhållande till den teoretiska 

referensramen som vi har presenterat utifrån de teman som våra centrala begrepp innefattar. 

___________________________________________________________________________ 

 

5.1 Differentiering 

5.1.1 Varumärke 

Ett varumärke är immateriell tillgång som hjälper kunder att särskilja ett företag från dess 

konkurrenter (Kapferer, 2012; Mårtensson, 2009). Baines et al. (2013) menar att ett starkt 

varumärke kan innebära konkurrensfördelar för ett företag gentemot deras konkurrenter. 

Dahlbom och Allergren (2010) menar att ett företag nyttja olika strategier för att utveckla sitt 

varumärke: kommunikationsstrategi, namnstrategi och designstrategi.  

 

Kommunikationsstrategin är kopplad till vad företaget vill säga och hur de ska kommunicera 

det (Amnéus, 2012). Företagets identitet är det som lägger grunden till all kommunikation från 

företaget (Mårtensson, 2009) och genom sin identitet berättar företaget vilka de är och vad de 

står för (Håkansson & Wahlund, 1996). Apoteksgruppen AB:s marknadschef berättar att 

företaget har problem med identiteten då den inte förmedlas tydligt inom organisationen vilket 

också framkommer när företagets butikschefer presenterar ett flertal skilda beskrivningar om 

vad företaget står för där engagemang, kompetens och trygghet betonas. Vidare menar 

marknadschefen att företaget har påbörjat ett arbete med sitt varumärke där de ämnar att 

förtydliga och stärka varumärket då deras spontana varumärkeskännedom är mycket 

låg.  Butiksansvarig på Apoteket AB uttrycker att kedjan har en fördel med att vara det statliga 

apoteket. Apotek Hjärtat menar att deras varumärke blir starkare och starkare samt att de vill 

bli uppfattade som det personliga apoteket. Butikschefen på Apotek X menar istället att de står 

för innovation vilket de förmedlar genom innovativa redskap.  

 

Att differentiera sig med varumärket menar Hooley et al. (2004) är att skapa sig en tydlig plats 

på marknaden och i kundernas sinnen. Företagets image, det vill säga den uppfattning som 

kunden har av ett varumärke (Kapferer, 2012), menar Murphy (1990) väger tungt vid 
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differentiering gentemot företagets konkurrenter. Imagen är något som företagen inte direkt kan 

påverka utan enbart influera genom att förändra identiteten eller hur den förmedlas (Fill, 2013). 

I studien framkommer endast en uppfattning om Apoteksgruppen AB från en 21-årig kvinna 

som menar att de har sämre utbud och mindre butiker än övriga apotek. Detta förtydligar det 

som marknadschefen uttrycker om Apoteksgruppen AB:s svaga varumärke. Vidare hänvisar 

flera respondenter till Apoteket AB som ”apoteket apoteket”, ”gamla apoteket” eller ”det 

vanliga”. I studien framkommer även att respondenterna associerar Apotek Hjärtat med ICA 

Maxi. 

 

Vidare beskriver Evamy (2012) att en logotyp kan frambringa associationer till ett varumärke 

genom att göra de verbala delarna av identiteten visuella. Logotyptestet som genomfördes i 

studien visar på igenkänningsgraden av de olika apoteksaktörerna utifrån deras logotyper. I 

Tabell 4.1 sammanställdes resultatet från testet vilket visar att Apoteksgruppen AB har lägst 

igenkänning följt av Lloyds Apotek medan Kronans Apotek har högst. Även Apoteket AB och 

Apotek Hjärtat känns igen av många respondenter. Trots att Apotek Kronan har högst 

igenkänning framhäver inte respondenterna någon specifik uppfattning. 

 

En logotyp eller symbol kan nyttjas som en del av designstrategin där den visuella identiteten 

skapar en image av företaget vilket kan vara differentierade (Hooley et al., 2004). 

Apoteksgruppen AB:s marknadschef menar att deras logotyp inte helt symboliserar vad de vill 

förmedla till sina kunder. Logotypen beskrivs av respondenterna i det yngsta åldersintervallen 

som fantasilös, tråkig och hård samt liknas vid en pusselbit. Konkurrenten Apoteket AB:s 

logotyp beskrivs istället som historisk och gammal och i de äldre åldersintervallen ses 

logotypen som den mest tilltalande. Kronans Apoteks logotyp är omtyckt av respondenter i 

olika åldrar och uppfattas som häftig och sticker ut med sitt färgval. Aktörens butiksansvariga 

menar att de särskiljer sig från sina konkurrenter med sitt färgval som går emot det klassiska 

gröna och istället väljer en orange eller mandarin färg vilket i sin tur kan förklara den höga 

igenkänningsgraden i logotyptestet. Respondenter i åldersintervallet 31–50 menar dock att 

orange inte passar apotek samt att symbolen saknar koppling till apotek. Vidare är även Apotek 

Hjärtats logotyp omtyckt och framförallt kvinnor menar att den är tilltalande. Hjärtsymbolen 

menar respondenter kan kopplas till omsorg och hälsa. Lloyds Apotek har ingen tydlig symbol 

utan har endast ett speciellt typsnitt vilket Amnéus (2012) menar räcker för att det ska räknas 

som en logotyp. Den låga igenkänningsgraden i logotyptestet väcker dock diskussion kring 

huruvida den sortens logotyp är effektiv för att kunder ska minnas den. 
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När ett företag utformar sin visuella identitet beaktas aspekter såsom färgval (Dahlbom & 

Allergren, 2010). I studien framkommer att grön är den färg som de flesta respondenter anser 

att ett apotek bör nyttja och färgen beskrivs som naturlig och frisk. Grön är en färg som enligt 

Schindler (1986) representerar just naturen och ses som uppfriskande och hoppfull. Endast två 

kvinnor i olika åldrar menar att apotek istället borde nyttja en röd färg då de ser det som 

en ”sjukdomsfärg” och drar kopplingar till sjukhusens röda kors. Som tidigare nämnt nyttjar 

Kronans Apotek en orange färg i sin logotyp vilket respondenterna upplever är bra då logotypen 

på så sätt sticker ut. Då Kronans Apotek också hade hög igenkännandegrad vid logotyptestet 

kan färgvalet ses som ett effektivt sätt att skapa igenkänning. 

 

Dahlbom och Allergren (2010) beskriver namnstrategin som en varumärkesstrategi där företag 

ser över sitt företagsnamn och säkerhetsställer att det sammanfattar företagsidentiteten samt 

kommunicerar det som företaget önskar. Ett företagsnamn är nödvändigt för att skapa 

associationer till varumärket enligt Treffner och Gajland (2001) och författarna menar att det 

kan vara beskrivande, påhittat eller antydande. Wheeler (2013) menar att beskrivande namn är 

mer kopplat till verksamheten vilket är den typ av namn som både Apoteket AB och 

Apoteksgruppen AB nyttjar då namnen beskriver vilken typ av verksamhet som bedrivs. I 

Apoteksgruppen AB:s fall beskriver också namnet företagets organisationsform där 

marknadschefen beskriver att det består av medlemsföretag som tillsammans bildar en grupp 

av apotek. Studiens respondenter anser att Apoteksgruppen AB:s namn ger en bild av att de är 

en koncern eller ledningsgrupp. Vidare beskriver respondenterna företagets namn som okej och 

att det ger ett seriöst intryck. En av Apoteksgruppen AB:s butikschefer menar att namnet ger 

upphov till förväxlingar mellan Apoteksgruppen AB och Apoteket AB. Andra butikschefer på 

Apoteksgruppen AB upplever också att de två aktörerna förväxlas vilket även framkommer 

bland studiens kundrespondenter. Därför kan det argumenteras för att Apoteksgruppen AB 

borde se över sitt namn och fundera kring ett eventuellt namnbyte för att undvika framtida 

förväxling men också då namnet är svårtolkat av kunder. Apoteksgruppen AB har som tidigare 

nämnt en svag identitet och image vilket resulterar i att ett namnbyte skulle kunna vara en 

positiv och genomförbar förändring.  

 

Lloyds Apotek har en kombination av ett beskrivande och påhittat namn vilket enligt Wheeler 

(2013) är ett namn utan koppling till företagets verksamhet. Den beskrivande delen är ”apotek” 

medan den påhittade delen utan koppling till verksamheten är ”Lloyd”. Apotek Hjärtat och 
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Apotek Kronan nyttjar istället en kombination av ett beskrivande och antydande namn. Ett 

antydande namn kan enligt Wheeler (2013) vara ett namn som anspelar på vad företaget gör 

genom exempelvis metaforer. Genom att nyttja “krona” och “hjärta” i sina namn kan apoteken 

anspela på exempelvis att de är duktiga eller omtänksamma. Dessa apotek har en hög 

igenkänningsgrad och därför kan ett resonemang föras kring att ett annorlunda namn som inte 

bara beskriver verksamheten kan bidra till associationer hos kunden. Kapferer (2012) menar att 

mindre beskrivande namn kan framhäva vad som är unikt med ett varumärke vilket kan vara 

differentierande. I studien framkommer att de antydande och påhittade namnen är också mer 

skilda från det ursprungliga Apoteket AB vilket gör att förväxling mellan aktörerna är ovanligt.  

 

Till designstrategin tillhör även butiksmiljön som enligt Lam (2001) har en inverkan på kunders 

köpbeteenden och tankar. Vidare beskriver Hultén (2015) att butiksmiljön stimulerar kunder 

genom estetiska och funktionella designfaktorer. Apoteksgruppen AB:s marknadschef menar 

att det är ett problem att kunderna inte vet vart de har varit när de lämnar en apoteksbutik. Även 

kunderna beskriver problemet och de flesta, oavsett ålder, anser att det inte är några tydliga 

skillnader i de olika apoteksaktörernas butiksmiljöer.  

 

Analysen tyder på att framförallt Apoteksgruppen AB behöver arbeta vidare med sin identitet 

för att förbättra sin image hos kunder och skapa tydliga associationer i kundens sinne. De andra 

apoteksaktörerna kan också arbeta vidare med sitt varumärke då det framkommer att kunder 

har få associationer om marknadens aktörer överlag. De starkaste varumärkena på 

apoteksmarknaden utifrån denna studie är Apoteket AB och Apotek Hjärtat då de har tydligast 

associationer vilka framkommer av många respondenter i olika åldrar. Genom tydliga 

associationer lyckas de särskilja sig från de andra apotekskedjorna. Även logotypens 

utformning och färgval samt ett annorlunda namn kan vara särskiljande och minskar risken för 

förväxling. 

 

5.1.2 Erbjudande 

Apotek är enligt Generikamodellen skyldiga att erbjuda konsumenter billigare alternativa 

läkemedel istället för originalläkemedlet om sådana finns (SFS 2002:160, §21). 

Generikamodellen uppkommer i de två yngre fokusgrupperna där respondenter har dåliga 

erfarenheter av substitutprodukter och endast en kund såg fördelar då hon uppskattar att det 
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finns billigare alternativ. Därmed kan det argumenteras för att Generikamodellen kan ge 

upphov till missnöje bland kunder.  

 

Ett grundläggande strategiskt beslut som företag måste ta hänsyn till är enligt Tsafarakis (2015) 

vilket sortiment av produkter och tjänster som de ska erbjuda. Sortiment är ett viktigt 

konkurrensmedel och företag kan nyttja hela sitt sortiment för att differentiera sig och 

tillfredsställa kundernas behov (Nordfält, 2011; Simonsson, 1999). Ett produktsortiment spelar 

också en viktig roll för kundens behov och påverkar om kunden genomför ett köp eller inte 

(Simonsson, 1999). Apoteksgruppen AB:s butiksansvariga menar att sortimentet är viktigt och 

likaså att de produkter som efterfrågas av kunden finns på lager. Butiksansvarig på Apoteket 

AB menar att de satsar på direktexpediering vilket innebär att de försöker ha alla produkter som 

efterfrågas på lager. Respondenterna inom åldersintervallet 51–65 menar att sortimentet på 

apotek är mindre viktigt medan respondenter i andra åldersgrupper, framförallt kvinnor, anser 

att sortiment är av betydelse och kan avgöra vilket apotek de väljer att gå på. I de två yngre 

åldersintervallen diskuteras vidare att apotek inte alltid har produkter tillgängliga på lager och 

respondenterna menar att de förväntar sig att apotek ska ha det då de inte vill åka runt till olika 

apotek. Den allmänna lagerstatusfunktionen är en tjänst som tillåter konsumenter att kontrollera 

tillgången på ett läkemedel innan ett apoteksbesök (Sveriges Apoteksförening, 2015). Denna 

funktion uttrycker ingen av respondenterna sig om vilket tyder på att kunderna har låg 

kännedom om tjänsten. Genom att tydliggöra för konsumenterna att tjänsten finns kan apotek 

förenkla tillgängligheten genom att kunden innan ett besök kan söka upp var den önskade 

produkten kan inhandlas.  

 

Butikscheferna på Apoteksgruppen AB menar att sortiment är viktigt men anser att de olika 

kedjornas grundsortiment inte skiljer sig åt vilket även uttrycks av butiksansvarig på Kronans 

Apotek. Butiksansvariga på Apoteksgruppen AB menar vidare att egenvårdssortimentet är den 

största skillnaden mellan olika apotekskedjor och belyser deras egna sortiment Elf vilket de 

uttrycker inte marknadsförs mot kund ordentligt. Även Apoteket AB:s ansvariga menar att 

deras sortiment Apoliva är särskiljande och en populär produktserie. Respondenterna i studien 

inom åldersintervallet 18–30 samt 51–65 anser att sortiment inte skiljer sig mellan olika 

apotekskedjor och ingen talar om apotekskedjornas egna sortiment som särskiljande eller som 

något de uppskattar. Egenvårdssortimentet kan vara ett sätt att differentiera sitt produktutbud 

och särskilja sig från konkurrenterna men behöver framhävas mer för att kunderna ska få högre 

kännedom om det.  
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Ett sätt att differentiera sig genom sitt erbjudande är att framhäva att produkter eller tjänster 

som erbjuds är av bra kvalitet (Hooley et al., 2001). Några respondenter nämner att de uppfattar 

att Apoteket AB är en aktör som tar in ”bra produkter” då aktören framhäver det i sina 

reklamfilmer. En kvinna nämner också att hon anser att hon skulle föredra apoteks hud- och 

kosmetikaprodukter om dessa var mer hudvänliga eller ekologiska. Vidare beskrivs också att 

produktdifferentiering kan ge kunder anledning att välja en produkt framför en annan men 

också leda till inträdesbarriärer, skydda mot imitation och leda till kundlojalitet vilket i sin tur 

ger konkurrensfördelar (Trout, 2000; McWilliams & Siegel, 2001). Marknadsansvarig för 

Apoteksgruppen AB menar att de ligger efter i utvecklingen gällande sortiment jämfört med 

konkurrenterna såsom Kronans Apotek som riktat in sig på skönhet. Butiksansvarig på Kronans 

Apoteks uttrycker att deras sortiment är särskiljande mot konkurrenterna men menar att de både 

fått ”ris och ros” för det. Även respondenterna i våra undersökningar uppmärksammar att vissa 

apotek har tagit in större skönhets- och sminksortiment vilket det finns delade åsikter om. Några 

respondenter menar att apotek med stora skönhetssortiment börjar efterlikna butiker såsom 

Kicks. Främst män anser att ett skönhetssortiment på apotek inte är tilltalande medan framförallt 

kvinnor ser fördelarna med ett mer skönhetsinriktat sortiment. Det kan vara fördelaktigt att 

apotek som erbjuder skönhetsprodukter betonar hur deras sortiment skiljer sig från butiker som 

Kicks som också erbjuder smink och skönhet. Att framtona bra kvalitet på produkter är en 

möjlig differentiering då det tydligare särskiljer sortimentet mellan konkurrenter.  

 

Vidare beskriver Levitt, (1986) att den utökade produkten innefattar särdrag och kringtjänster 

utöver det som kunderna förväntar sig medan den potentiella produkten är vilka fördelar som 

en produkt eller tjänst skulle kunna innefatta. Baines et al. (2013) beskriver vidare att om en 

kund uppfattar en positiv skillnad mellan ett företag och dess konkurrenter kan det leda till 

konkurrensfördelar. Apoteksgruppen AB:s marknadsansvariga menar dock att det inte är säkert 

att alla vill betala för ett extra tjänsteerbjudande utöver kärnprodukten. Apoteket AB:s 

butiksansvariga menar vidare att för att apoteken ska kunna erbjuda en kringtjänst måste också 

kunderna efterfråga den för att det ska bli lönsamt. En av våra respondenter uttalar sig kring det 

utökade erbjudandet som hon fick ta del av på Lloyds Apotek där hon blev erbjuden en 

hudkonsultation. Då hon inte förväntade sig att få den typen av tjänst då hon endast skulle köpa 

hudvårdsprodukter blev hon positivt överraskad och menar att hon numera även går till Lloyds 

Apotek. Studiens resultat tyder också på att flera respondenter är positivt inställda till tjänster 

såsom minutkliniker och menar att det är något som apotek skulle kunna erbjuda i större 
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utsträckning. Respondenterna menar att det hade varit en fördel om enklare tester kunde göras 

på apotek då det idag blivit allt svårare att ta sig till vårdcentralen om det berör mindre problem. 

Därmed finns belägg för att sjukvårdskliniker och andra tjänster kan vara ett fördelaktigt sätt 

för apotek att utveckla sitt erbjudande genom.  

 

Utifrån analysen ovan framhålls att apotek kan differentiera sig genom att utveckla sitt 

erbjudande. Utvecklingsmöjligheter som finns för differentiering är att på ett tydligare sätt 

framhäva sitt egenvårdssortiment samt hur det skiljer sig gentemot konkurrenternas. Vidare kan 

även högkvalitativa produkter samt tjänster såsom sjukvårdskliniker vara särskiljande. 

 

5.1.3 Pris 

Prissättningen på den svenska apoteksmarknaden är fri med undantag för de receptbelagda 

läkemedel vars pris regleras av en handelsmarginal (SOU 2012:75; Sveriges apoteksförening, 

2015). Smith (2012) menar att prissättning är en utmaning för företag då ett för högt pris kan 

skrämma iväg kunder medan ett för lågt pris kan innebära att potentiella vinstmöjligheter missas. 

Vidare menar Kotler et al. (2016) att prissättning bör ses som ett strategiskt verktyg för att 

skapa kundvärde men författaren förtydligar att priset har blivit mindre viktigt för kunder under 

de senaste decennierna. I studiens resultat framkom att priset anses som 

oviktigt för respondenterna inom åldersintervallen 31–50 och 66+. Respondenter i de andra 

åldersintervallen, framförallt kvinnorna, menar att priserbjudanden kan vara lockande. Smith 

(2012) beskriver vidare att rabatter kan uppkomma i form av kuponger, gratisprover och 

merköpsrabatter. I den yngre fokusgruppen uttrycker två kvinnor att de lockas av rabatter på 

varor. En butiksansvarig på Apoteksgruppen AB belyser dock att han anser att värktabletter 

inte bör säljas med rabatter då han menar att det går emot apotekens mission om att minska ner 

den konsumtionen. 

 

Smith (2012) menar att priskrig är en strategi som är svår att lyckas med medan Hooley et al. 

(2004) uttrycker att priskrig är svårt att delta i om företaget inte har några kostnadsfördelar. 

Dock menar Kotler et al. (2016) att lägre priser kan ge konkurrensfördelar. E-handelsapoteket 

Apotea nämns i åldersintervallen 18–30 och 51–65 år som ett billigare alternativ till de fysiska 

apoteken men även i intervjuerna med butikscheferna på Apoteksgruppen AB och Apoteket 

AB. Marknadschefen på Apoteksgruppen AB beskriver dock att även om Apotea tidigare har 
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varit billigare så innehar de numera inte den konkurrensfördelen. Manfer (2016) menar genom 

att tydligt kommunicera ut sin differentiering kan en image byggas kring den vilket kan ses vara 

det som Apotea har lyckats med. Apoteksgruppen AB:s marknadschef menar också att 

prisdifferentiering är en strategi som är väldigt lätt för konkurrenterna att imitera. Manfer 

(2016) menar vidare att kunder baserar sina köp på vad de har råd med men också vad de 

upplever ger den bästa nyttan för pengarna. Butikschefen på Apoteket AB belyser att de kunder 

som väljer e-handelsapoteken inte får ta del av rådgivningen som erbjuds på de fysiska apoteken. 

Därmed kan det antas att de respondenter som handlar på näthandeln inte anser att rådgivningen 

ger dem extra nytta. 

 

Bland de andra aktörerna menar Kronans Apotek att deras apotek har generellt sett högre priser 

än de andra och Apotek X beskriver att de erbjuder studentrabatt till sina kunder. Kotler et al. 

(2016) menar att företag som har högre priser måste fokusera på att övertyga konsumenterna 

om varför just deras produkter är värda det priset. Författaren beskriver vidare att 

premiumpriser endast kan tas när kunderna är mindre priskänsliga till följd av att produkterna 

har faktiska fördelar för kunderna. Olve et al. (2013) beskriver vidare att priser kan differentiera 

erbjudanden som är lika mellan konkurrenter. Att Kronans Apoteks priser är högre samt att ett 

apotek erbjuder studentrabatt är inget som uppmärksammas av någon respondent i studien. 

Detta kan bero på att kunder inte ser skillnad i pris mellan de olika aktörerna vilket stöds av att 

sex av tio intervjuade i det yngsta åldersintervallet samt två av tre intervjuade i åldern 51–65, 

menar att de inte ser någon skillnad i pris mellan kedjorna. En annan förklaring kan vara att 

kunder är mindre priskänsliga när det gäller apoteksvaror vilket stödjs av att respondenterna i 

åldrarna 31–50 samt 66+ menar att pris inte är viktigt.  

 

Kotler et al. (2016) menar att pris är ett av de mest betydelsefulla elementen för ett företagets 

vinst. Dock menar Manfer (2016) att kundens köpprocess inte längre baseras på priset. Detta 

framkommer även i denna studie då resultatet visar att priset inte har någon större betydelse för 

vilket apotek kunder väljer att gå till och att kunder inte i någon större utsträckning uppfattar 

prisskillnader mellan olika apotekskedjor. 
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5.1.4 Plats 

Plats beskriver Kotler et al. (2016) är viktigt för att göra företagets erbjudande tillgängligt för 

den målgrupp som företaget har valt. Vidare beskriver McGoldrick (2002) att en bra plats inte 

kan ersätta andra strategier men att en dålig sådan kan underminera dem. Inom detaljhandeln 

blir platsen särskilt viktig då den skapar konkurrensfördelar för företaget då den är svår för 

konkurrenterna att imitera (Levy et al., 2014). Platsen menar Turhan et al. (2013) är en 

långsiktig investering som är kostsam att ändra men kan locka ett större antal kunder samt öka 

de potentiella intäkterna. I samtliga åldersintervall identifierades platsen och tillgängligheten 

på apotek som en viktig faktor för vart konsumenterna väljer att gå. Även Apoteksgruppen AB:s 

marknadschef uttrycker att ”närhetsprincipen styr” vilket även företagets butiksansvariga 

håller med om.  

 

Clarke et al. (1997) uttrycker att genom att erbjuda olika platsval kan företagen möta varierande 

kundbehov. Levy et al. (2014) beskriver vidare att företag kan nyttja alternativa platser att 

etablera sina butiker där Vernet och de Wit (2007) presenterar butik-i-butik som ett förslag till 

alternativ. Bland respondenterna i olika åldrar nämns Apotek Hjärtat, som är en butik-i-butik 

inne på ICA Maxi och de uttrycker att det blir smidigt att handla på det apoteket när de gör 

andra ärenden. Även Apotek Hjärtat själva uppmärksammar denna fördel och menar att deras 

läge förenklar kundernas vardag. Som tidigare nämnts under 5.1.1 Varumärke i denna analys, 

har Apotek Hjärtat lyckats med att skapa en tydlig koppling mellan sitt varumärke och ICA:s 

vilket har gjort att de särskiljer sig mot konkurrenterna. Levy et al. (2014) menar vidare att 

företag med platsval som Apotek Hjärtat, fokuserar på tillgänglighet och differentierar sig mot 

bekämlighetsinköparna som vill anstränga sig ytterst lite vid ett köp. Apotek X som också ligger 

i ett shoppingcenter menar även de att spontanköp ökar till följd av läget och att den också 

skapar stamkunder.  

 

Två av fem butiksansvariga på Apoteksgruppen AB betonar betydelsen av öppettider och en av 

de menar att unga ofta har högre krav. Öppettider visar sig också vara viktigt bland 

fokusgrupperna i åldersintervallen 31–50 samt 66+. Vidare uttrycker två kvinnor i 

åldersintervallet 31–50 att jourapotek borde finnas vilket även Apoteket AB:s butiksansvariga 

anser hade varit en intressant utveckling.  

 

Utifrån analysen ovan framkommer att plats, men även i viss mån tillgänglighet i form av 
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öppettider, är viktigt för kunders val av apotek.  Litteraturen påvisar att platsen kan ge 

konkurrensfördelar då den är svår att imitera. Wit (2007) presenterar butik-i-butik vilket 

benämns av respondenter i olika åldrar som ett smidigt koncept som förenklar vardagen. Dock 

är den också en långsiktig investering vilket innebär att den är svår att anpassa kortsiktigt. 

Därmed är det viktigt att företag i förväg beaktar vilken plats de väljer för sin butik vilket även 

Turhan et al. (2013) belyser. 

 

5.1.5 Service 

Service menar Sen och Örtengren (2012) är ett komplement till produkter och tjänster utan att 

den ersätter det samt att service ämnar att höja kundens upplevelse. Olsson (2015) menar att 

service är ett bra konkurrensmedel då det är svårt för konkurrenter att imitera samt leda till ökad 

lojalitet. Genom att differentiera sin service kan företag uppnå konkurrensfördelar samt öka sin 

avkastning (Gebauer, Gustafsson & Witell, 2011). En god servicedifferentiering kan också 

minska konsumenternas uppfattade risk med ett köp samt motivera kunder att köpa mer (ibid). 

Även Apoteksgruppen AB:s marknadschef menar att service är viktigt för att vinna kunderna 

och de butiksansvariga betonar vikten av service framförallt i mindre orter. Konkurrenterna 

uttrycker att bemötande är det viktigaste för att behålla en kund. Respondenter i samtliga 

åldersintervall betonar att service är viktigt på apotek och i intervjuerna menar ett fåtal 

respondenter vidare att service skiljer sig mellan de olika aktörerna.  

 

Servicedifferentiering kan delas upp i produktservice där kringtjänster är inkluderade och i 

kundservice där övergriplig service räknas (Raddats & Kowalkowski, 2014). Företag kan stärka 

sina relationer med kunderna genom att erbjuda mer service samt minska kundernas incitament 

att byta till en konkurrent då ekonomiska och psykiska barriärer kan uppstå (Gebauer, 

Gustafsson & Witell, 2011; Fisher, 1991). Butikscheferna på Apoteksgruppen AB beskriver 

rådgivning som en viktig service och belyser att den kan framhävas som något som de har tid 

med. Produktservice kan användas för att stärka och utvidga en befintlig produkt vilket i sin tur 

kan hjälpa företag att differentiera sig mot konkurrenterna (Raddats & Kowalkowski, 2014; 

Hooley et al., 2004). Respondenter upp till 65 år, framförallt de yngsta, betonar vikten av 

läkemedelsrådgivning på apotek. Respondenterna härleder dock inte rådgivning till ett specifikt 

apotek utan framhäver det som något apotek ska ha. Apoteksgruppen AB beskriver vidare att 

de skickar sms eller ringer kunder som beställt en vara när den har kommit till butik vilket kan 
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jämföras med Apotek Hjärtat som skickar hem produkter på posten till kunder om produkten 

inte finns på lager när kund besöker butiken. Genom att erbjuda denna service kan ett apotek 

behålla kunden samtidigt som kunden själv slipper åka vidare till nästa apotek.  

 

Sen och Örtengren (2012) menar vidare att kundernas upplevelse av kundservice bedöms 

utifrån olika attribut där tillgänglighet, engagemang, välkomnande och kompetens benämns. 

Engagemang och välkomnande handlar om bemötande och personalens lyhördhet (ibid). 

Bemötande anses i de två yngre åldersintervallen som viktigt och i fokusgruppen 31–50 år 

diskuteras ouppmärksam och oengagerad personal då detta kan få dem att inte gå tillbaka till 

ett visst apotek. Apotek X betonar också bemötandet och menar att om kunder inte hade 

värderat mötet mellan personal och kund hade alla vänt sig till näthandeln. Bland de äldre 

respondenterna framhävs även att personalen borde vara ute och röra sig i butiken. De andra 

respondenterna har däremot blandade åsikter då vissa själva vill hämta personal medan andra 

vill att personal kommer fram och frågar.  

 

Som tidigare nämnts bedöms kundernas upplevelse av en service utifrån olika attribut där 

kompetens är en av dessa (Sen & Örtengren, 2012). Respondenterna belyser vikten av 

kompetens och det framkommer att tre kvinnor har haft sämre upplevelser kring det. En kvinna 

i åldersintervallet 18–30 menar att hon har upplevt att personalen inte informerat om 

läkemedlets användning. I fokusgruppen 31–50 år menar de andra kvinnorna att personalen 

uppvisat sämre kompetens inom det sortiment som faller utanför ramen för läkemedel. 

Kunskapen kring parabener i hudvård, djurtester och veganska produkter är den som upplevs 

som begränsad. Zeithaml et al. (2013) menar att kompetensen hos de anställda är mycket viktigt 

för att de ska kunna erbjuda sina kunder en högkvalitativ service. Vidare beskriver författaren 

att god service kan bidra till ökad trogenhet och lojalitet hos kunder gentemot företaget. Därmed 

finns en utvecklingsmöjlighet inom området för kompetens då apotek kan utbilda personal inom 

de sortiment som de erbjuder.  

 

Peters (1989) menar att företag bör genomföra marknadsundersökningar för att se hur väl de 

möter kundernas förväntningar för att kunna förbättra sin service. Apotek X beskriver att de 

nyttjar knappar genom vilka kunder kan betygsätta sitt apoteksbesök vilken företaget sedan 

baserar sin schemaläggning på. Ingen av de andra aktörerna beskriver att de har liknande 

funktioner och inte heller kunderna uppmärksammar funktionen. Apoteksgruppen AB:s 

marknadschef uttrycker att deras undersökningar har visat att den service de tror de är bra på 
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inte överensstämmer med kundernas upplevelse. Det kan argumenteras för denna typ av 

funktion då det kan ge apotek möjligheten att se hur kunderna upplever sitt besök. Den typen 

av information kan sedan ge apotek möjligheten att förbättra sin service.  

 

Apoteksgruppen AB:s marknadschef beskriver vidare att farmaceuter inte vill arbeta med 

merförsäljning vilket även en butikschef på företaget framhäver och menar att de vill 

rekommendera varor baserat på omtanke, trovärdighet och kunskap. För att verksamheten ska 

gå runt menar dock marknadschefen att det är viktigt att personalen arbetar med merförsäljning. 

Vi ser att det finns utrymme för merförsäljning så länge den genomförs med kundens bästa i 

åtanke för att inte förlora trovärdigheten. Exempelvis kan personal rekommendera 

kompletterande produkter till den produkt som kunden redan efterfrågar såsom ögondroppar 

till allergimedicin. Då bibehålls ändå omtanken för kunden samtidigt som kedjan ökar sina 

intäkter. Om apotek ska arbeta med merförsäljning kan det behövas information till personal 

kring hur det i praktiken ska implementeras.  

 

Zeithaml et al. (2013) beskriver vidare självservice som innebär att kunden erbjuder sig själv 

service. Genom självservice kan väntetider minska samtidigt som kunden får en positiv 

upplevelse (Lee et al., 2014). Teknologisk självhjälp har också blivit vanligare där kunden 

exempelvis kan scanna sina varor på egen hand (Collier & Kimes, 2012). I den yngsta 

fokusgruppen diskuteras en sådan utveckling inom apoteksbranschen där de föreslår att varor 

skulle kunna beställas genom surfplattor inne på apotek. Denna utveckling skulle kunna 

motverka väntetider samt innebära diskretare varuhantering vilket respondenterna i studien 

påpekat som problem.  

 

Service kan vara differentierade på apoteksmarknaden i form av teknologiska självservice-

verktyg vilka kan möta problem som respondenterna i studien uttryckt. Vidare är 

läkemedelsrådgivning och bemötande viktigt för kunder men det framkommer inte som 

differentierande då respondenter i vår studie menar att apotekskedjor inte skiljer sig åt inom 

dessa områden. På apotek vill kunden få hjälp och information om de läkemedel som säljs och 

de vill bli trevligt bemötta. Vi tolkar därför att läkemedelsrådgivning och bemötande är delar 

av service som kunderna nästan tycks förutsätta på apotek vilket gör att det blir svårt att 

differentiera sig genom de strategierna. 
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5.1.6 Lojalitetsprogram 

Lojalitetsprogram är olika typer av system som används för att på sikt få fler kunder samt 

bearbeta sin marknad (Elinder, 1993). Författaren beskriver vidare att lojalitetsprogram 

uppmanar till större och mer frekventa köp. Butscher (2002) beskriver att en kundklubb är ett 

marknadsföringsinstrument som erbjuder värde till sina medlemmar genom olika förmåner och 

serviceerbjudanden. Elinder (1993) menar vidare att det är viktigt att företag differentierar sitt 

lojalitetsprogram då de flesta erbjuder ett sådant vilket även framkommer i studien där samtliga 

butikschefer uttrycker att deras respektive apotekskedjor erbjuder en kundklubb. 

Marknadsansvarig för Apoteksgruppen AB menar att de har 900 000 medlemmar i sin 

kundklubb och att 600 000 av dessa är aktiva medlemmar samt beskriver att de kontinuerligt 

arbetar för att rekrytera fler. Vidare beskriver marknadschefen att företaget önskar bli bättre på 

att vårda sina relationer genom att välkomna nya medlemmar och låta dem lära känna 

Apoteksgruppens AB:s varumärke. Bland studiens respondenter är fyra medlemmar i 

Apoteksgruppen AB:s kundklubb men ingen av dessa kan direkt uppge att det är specifikt den 

kedjan de är medlemmar i. Två av dessa medlemmar framhäver att något måste göras för att de 

bättre ska minnas att de är medlemmar i den kedjan vilket kan återkopplas till tidigare 

diskussion kring kedjans svaga varumärke.  

 

Respondenter i samtliga åldersintervall uppger att de är kundklubbsmedlemmar och de flesta är 

medlemmar antingen på Apotek Hjärtat, Kronans Apotek eller Apoteket AB. Ett flertal 

respondenter menar dock att de inte kan urskilja på vilken apotekskedja de är medlemmar. Detta 

tyder på att det finns utrymme för apotek att arbeta med sin kundklubb och särskilja den bättre 

från konkurrenternas. På konkurrensutsatta marknader menar Meyer-Waarden (2007) att det är 

viktigt att lojalitetsprogram motiverar till köp. Lojalitetsprogram erbjuder därför ofta 

belöningar och erkännanden (Arbore & Estes, 2013) men också bonussystem där kunder får 

återbäring beroende på hur mycket de konsumerar (Holmberg, 2004). Marknadschefen på 

Apoteksgruppen AB beskriver att deras kundklubb erbjuder medlemmar rabatter, erbjudanden 

och bonus vilket även de konkurrerande aktörerna erbjuder sina medlemmar. Butiksansvarig på 

Apotek Hjärtat menar dock att deras bonussystem är unikt då det delas med ICA. Detta 

uppmärksammas även av ett flertal av studiens yngre respondenter som menar att det är smidigt 

att kunna nyttja insamlad bonus i båda butikerna. De respondenter som är medlemmar i Apotek 

Hjärtats kundklubb minns det i större utsträckning än Apoteksgruppen AB:s medlemmar vilket 

kan bero på att många kunder associerar ICA med Apotek Hjärtat. Därmed betonas återigen 
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vikten av ett tydligt varumärke som bidrar till tydliga associationer för att kunder ska kunna 

särskilja aktörerna.  

 

Steinhoff & Palmatier (2014) menar vidare att det kan vara fördelaktigt att framhäva fördelar 

med att vara kundklubbsmedlem genom att betona de belöningar som medlemmarna får. I 

studien beskriver respondenterna att de främsta fördelarna med att vara medlem i en kundklubb 

är att de mottar rabatter och erbjudanden. Olsson (2015) menar vidare att det är viktigt att 

kundklubbsmedlemmar anser sig nöjda med belöningssystemen för att bli mer trogna, mindre 

priskänsliga samt konsumera för större belopp. Apoteksgruppen AB:s butiksansvariga upplever 

att medlemmarna handlar mer och att medvetenheten kring kundklubbserbjudanden är större 

än för allmänna priserbjudanden. Kundrespondenterna menar dock att de önskar få mer 

personligt anpassade erbjudanden då kundklubbserbjudanden sällan passar deras konsumtion.  

 

Mayer-Waarden (2007) menar att kunddatabaser är något som företag strategiskt kan använda 

för att identifiera och segmentera sina kunder bättre så att de kan anpassa sina 

marknadsföringsresurser efter sina kunder. Vidare beskriver Elinder (1993) att en kundklubb 

som lägger stort fokus på att samla information om kunder och dess beteende ger strategiska 

fördelar. Avancerade lojalitetsprogram som uppdateras väl är enligt Butscher (2002) ett av de 

starkaste marknadsföringsverktygen. Apoteksgruppen AB:s marknadsansvariga beskriver 

också att kundklubben är under utveckling och att han önskar en mer datadriven kundklubb då 

mycket förut skett manuellt.  

 

Lojalitetsprogram innehåller flera av de tidigare nämnda differentieringsstrategierna såsom pris 

(rabatter), service och erbjudanden. Skillnaden ligger dock i att lojalitetsprogram mestadels 

riktar sig mot kundklubbsmedlemmar (Butscher, 2002) medan differentieringsstrategier riktas 

mot alla. Apotekskedjorna kan särskilja sina kundklubbar framförallt genom de bonussystem 

och rabatterbjudanden som skickas ut till medlemmarna. Genom mer personliga erbjudanden 

som är anpassade efter medlemmarnas tidigare konsumtionsmönster kan apotek uppmana till 

mer köp. Då medlemmar från olika kundklubbar i studien efterfrågar detta, tyder det på att 

ingen av de olika apotekskedjorna har lyckats erbjuda kunderna önskade rabatter som motiverar 

till köp. 
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5.2 Lojalitet 

5.2.1 Beteendelojalitet 

Att vara lojal innebär att vara solidarisk, pålitlig eller att hålla fast vid någon eller något 

(Holmberg, 2004). Beteendelojala kunder är återkommande kunder som gör upprepande köp 

av samma produkter eller varumärken (Sun et al., 2010). Beteendelojala kunder är kunder som 

gör upprepade köp (Sun et al., 2010) och Elinder (1993) menar att köpfrekvens är det mest 

tillförlitliga sättet att tolka kundlojalitet på. Enligt Apoteksgruppens marknadsansvariga mäter 

de beteendelojalitet genom att dela upp sina medlemmar i fyra olika nivåer. Vidare menar 

Apoteksgruppen AB:s marknadsansvariga att lojalitet är svårt på apoteksmarknaden då 

apotekskunder inte är lojala men samtidigt menar han att kunderna är deras mest lojala. Trots 

det menar samtliga butikschefer inom de olika apotekskedjorna att de har lojala kunder och 

syftar på beteendeaspekten av lojalitet. Olsson (2015) menar att beteendelojala kunder är mer 

lönsamma än nya kunder då de konsumerar mer och tar upp mindre av företagets tid. Författaren 

menar vidare att det kan kosta mellan fyra upp till tio gånger mer att rekrytera en ny kund än 

att behålla en befintlig vilket även marknadsansvarig på Apoteksgruppen AB beskriver. Vidare 

beskrivs att en liten ökning av beteendelojala kunder kan generera stora förbättringar i 

företagets resultat (Olsson, 2015). Förevarande belyser vikten för apotek att arbeta med att 

behålla sina kunder och få dem att återkomma. 

 

Målet med lojala kunder är enligt Holmberg (2004) att ha så många helt lojala kunder som 

möjligt vilket innebär att de ska konsumera allt de behöver i en butik. Mägi (1991) menar dock 

att det är ovanligt att butiker har sådana kunder. Apoteksgruppen AB:s marknadsansvariga 

beskriver vidare att företaget vet att deras kundklubbsmedlemmar hoppar mellan olika 

apoteksaktörer och menar att en kund kan handla på flera olika apotekskedjor under en månad 

och letar efter det bästa erbjudandet. Marknadsansvarig beskriver vidare att kunder inte är lojala 

mot kedjans varumärke utan mot dess produktvarumärke. I studien identifierar sig dock totalt 

nio respondenter som lojala mot olika apotekskedjor där Apoteket AB, Apotek Hjärtat och 

Apoteksgruppen AB nämns. De kunder som anser sig vara lojala menar att de väljer att 

återkomma till ett eller två apotek till följd av främst plats, service och erbjudande. 

Respondenter uttrycker att de väljer det apotek som har ett bra läge eller ligger i anslutning till 

andra butiker då det förenklar deras vardag och det är smidigt. Serviceerbjudande i form av 

hudkonsultation belyses av en respondent som menar att sådana tjänster kan få henne att tänka 
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om kring sitt apoteksval. Andra menar istället att sortimentet är viktigt och belyser Apoteket 

AB då de alltid har produkter hemma på lager. En av de kvinnliga respondenterna beskriver 

också att hon är lojal Apoteket AB men menar att det är apoteksvarumärket hon är lojal mot 

vilket marknadsansvarig tidigare nämnt att apotekskunder inte är. Andra aspekter som visat sig 

ligga till grund för beteendelojalitet eller som kan få respondenterna att återkomma är 

bemötande och öppettider vilket belyses i det äldsta åldersintervallet. Det finns också de 

respondenter som menar att ett återkommande beteende kan bero på vanor eller bekvämlighet.  

 

Butiksansvariga på de olika apotekskedjorna har olika uppfattningar kring vad som påverkar 

beteendeaspekten av lojalitet hos kunder. En av Apoteksgruppen AB:s butiksansvariga 

uttrycker att beteendelojalitet kan uppnås med rätt omtanke, rätt produkt och rätt inställning 

medan butikschef på Apoteket AB uttrycker att lagerhållna produkter kan påverka kunder att 

återkomma. Apotek Hjärtats butiksansvariga betonar istället att de göra sitt bästa i varje 

kundmöte medan Apotek X beskriver kundnöjdhet som en viktig faktor att ta hänsyn till för att 

påverka beteendet hos kunden samt för att tillmötesgå kundernas behov och önskemål. 

Förevarande visar på att de aspekter som respondenterna i studien menar påverkar deras 

beteende och huruvida de väljer att återkomma, inte helt överensstämmer med de aspekter som 

butiksansvariga på apotekskedjorna belyser ligger till grund för beteendelojalitet hos kunden.  

 

Olsson (2015) menar dessutom att beteendelojalitet påverkas av om företaget kan erbjuda 

kunder ett högre värde som gör att de väljer att stanna hos företaget. Holmberg (2004) menar 

vidare att många kunder menar att de vill bli lojala men att de inte hittat en butik som erbjuder 

allt de behöver vilket även respondenter uttalar sig om i studien. Vidare har plats, service och 

erbjudande visat sig vara aspekter som påverkar beteendelojaliteten vilket också är aspekter 

som tidigare diskuterats som möjliga differentieringsstrategier. Även varumärket framkommer 

som viktigt då det skapar en grund för att kunna urskilja de olika aktörerna. Om apotek tydligare 

kan uppvisa att kunden får ett högre värde av att aktivt välja en apoteksaktör finns en möjlighet 

för apotek att differentiera sig gentemot konkurrenterna och därigenom påverka 

beteendelojalitet hos kunder. 
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5.2.2 Attitydlojalitet 

Den andra aspekten av lojalitet, attitydlojalitet, påverkas av kundens inställning och attityder 

gentemot ett företag samt huruvida kunden sprider positiva attityder till andra (Olsson, 2015; 

Sun et al., 2015). Olsson (2015) menar vidare att ett företag inte endast kan förlita sig på 

beteendelojala kunder utan belyser vikten av att ha kunder som sprider gott rykte. Enligt Olsson 

(2015) är attitydlojalitet mer långsiktigt än beteendelojalitet då attitydlojala kunder kan hjälpa 

företag att rekrytera nya kunder genom rekommendationer. När de butiksansvariga berättar att 

de har lojala kunder beskriver fyra av fem butiksansvariga på Apoteksgruppen AB samt två av 

fyra konkurrenter lojala kunder utifrån attitydaspekter. Bland butikscheferna är det skilda 

åsikter kring vad som påverkar attitydaspekter hos en kund där bemötande, service, göra sitt 

yttersta för varje kund samt kundnöjdheten nämns. 

 

Trots att studien visar på att ingen respondent har en dålig uppfattning om apotek, framkommer 

endast att totalt sex respondenter inom samtliga åldersintervall har rekommenderat ett apotek 

till andra. Dessa respondenterna menar att utstickande tjänster samt bra läge och öppettider låg 

till grund för rekommendationerna. De äldre kunderna menar att de inte har rekommenderat 

apotek men att de ändå kan tala gott om bemötanden på apotek. 

 

Apoteksgruppen AB:s marknadschef beskriver att missnöjen som uppkommer hanteras på 

butiksnivå men att serviceorganisationen går in när det gäller allvarligare ärenden. Han menar 

vidare att företaget inte har en uttalad strategi kring hur missnöjen ska hanteras men beskriver 

de mottar väldigt få klagomål och missnöjen. Kundrespondenterna i studien har upplevt fåtal 

missnöjen på apotek där väntetider, kompetens och substituerade produkter uppkommer som 

exempel. Olsson (2015) menar att negativa attityder och rykten kan skada ett företag mer än 

vad positiva kan hjälpa och betonar därför att om incidenter och klagomål hanteras på ett bra 

sätt kan det stärka relationen mellan företag och kund samt leda till lojalitet. Med insikten om 

detta kan det argumenteras för att apotek behöver bemöta kritik på ett lämpligt sätt. Därför kan 

det vara fördelaktigt att ha en uttalad strategi för hantering av missnöjen och kritik för att 

säkerhetsställa att den hanteras på samma sätt genomgående i organisationen. Olsson (2015) 

menar att sociala mediers spridning har underlättat för konsumenter att sprida positiva och 

negativa attityder till andra genom sociala mediekanaler vilket ytterligare talar för att ha en 

genomgående strategi i organisationen.  
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För att kunna bidra till kundlojalitet benämner Perepelkin & Zhang (2011) att kundförtroende 

och trovärdighet är viktiga aspekter för företag. Apoteksgruppens marknadsansvarig menar att 

förtroendet för apotek i Sverige är gott då apoteksbranschen är en av de branscher med högst 

förtroende. Bland respondenterna diskuteras trovärdighet framförallt inom åldersintervallet 51–

65 som något viktigt där de menar att mindre trovärdiga apotek väljs bort. Apoteket AB ses 

som mest trovärdigt av apoteksaktörerna och de menar vidare att skönhets- och 

kosmetiksortiment samt butik-i-butiker minskar trovärdigheten på apotek. 

 

Fill (2013) menar att företag kan påverka sin trovärdighet genom att använda frontpersoner 

såsom kändisar eller experter i sin marknadsföring. Förtroende och trovärdighet används ofta 

synonymt eller så används trovärdighet som en grund för förtroende (Rittenhofer & Povlsen, 

2015). Kundrespondenterna i studien upplever att Apoteksgruppen AB behöver synas mer då 

de andra aktörerna tycks synas mer vilket även en av företagets butikschefer uppmärksammar. 

Flera respondenter framhäver att Apoteket AB sticker ut med sin Tv-reklam där de nyttjar en 

trovärdig person som beskriver att de erbjuder bra produkter. 

 

Godson (2009) beskriver att kompetensförtroende baseras på tidigare erfarenheter av ett företag 

och påverkas av om företaget har den kunskap, erfarenhet och färdighet som krävs. Genom att 

uppvisa kunskap kring sitt sortiment kan de stärka sin trovärdighet och den av kunderna 

upplevda kompetensen vilket kan leda till mer trogna och lojala kunder. Under 5.1.5 Service i 

denna analys framkom att kunder hade haft dåliga upplevelser kring personalens kompetens. 

Detta kan påverka framtida kompetensförtroende och innebär att kunderna väljer att undvika 

ett visst apotek i framtiden. Vidare menar Godson (2009) att företag också kan få ett Goodwill-

förtroende om kunderna anser att de möter de krav som ställs på de och om produkterna 

tillfredsställer kunderna. En av respondenterna belyser Goodwill i form av att apotek kan 

använda en del av sin vinst till att hjälpa ett utsatt land eller ha ett samarbete med en 

hjälporganisation. Ett sådant arbete skulle kunna påverka en kunds uppfattning och attityd 

gentemot en apoteksaktör. 

 

Sammanfattningsvis framkommer att tjänster, bemötande och plats är de aspekter som 

kunderna tar hänsyn till mest när de rekommenderar apotek vilket betonar vikten av att 

differentiera sig genom de aspekterna för att ge incitament till kunder att rekommendera apotek 

till bekanta. Vidare ses att apotek överlag uppfattas som trovärdiga och att de aspekter som 

framförallt påverkar förtroende och trovärdighet hos apotek är deras sortiment, plats samt 
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personalens kunskap. Även Goodwill kan vara ett alternativ för att ytterligare förbättra 

kundernas attityder gentemot företaget.   
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6 SLUTSATS 

___________________________________________________________________________ 

I studiens sjätte kapitel presenteras våra slutsatser som sammanställts utifrån analysen. Vidare 

beskrivs såväl de teoretiska samt praktiska implikationerna. Slutligen presenteras våra förslag 

till framtida forskning. 

___________________________________________________________________________ 

 

6.1 Besvarande av forskningsfrågor 

6.1.1 Svenska apoteks nyttjande av differentieringsstrategier 

• Hur nyttjar svenska apotek differentieringsstrategier för att uppnå konkurrensfördelar 

gentemot marknadens aktörer? 

 

För att ett företag ska erhålla hållbara och långsiktiga konkurrensfördelar måste kunden uppfatta 

en positiv skillnad mellan ett företag och dess konkurrenter. Differentiering är en 

konkurrensstrategi som innebär att ett företag identifierar ett sätt att vara unik på och skapar 

värde för kunden. Forskningsfrågan kommer därmed att besvaras utifrån hur apotek menar att 

de differentierar sig jämfört med vad kunderna uppfattar för att urskilja vilka 

differentieringsstrategier som ger konkurrensfördelar.  

 

Svenska apotek nyttjar framförallt logotyp, färgval och associationer för att differentiera sitt 

varumärke. Det framgår att logotyper som har tydliga kopplingar till företagsnamnet har en 

högre igenkänningsgrad men också att logotyper med utstickande färger och symboler uppfattas 

som särskiljande. Apotek med starka associationer till andra varumärken eller ett historiskt 

ursprung har också visats medföra en tydligare differentiering. Erbjudandet differentieras av 

svenska apotek genom sortiment och tjänster. De apotek som tagit in hud- och sminkprodukter 

eller som framhäver produktutbudet som mer högkvalitativt har upplevts som mer särskiljande. 

Vidare har tjänsteerbjudanden såsom hudkonsultationer uppfattats som differentierande då de 

tillför extra värde till kunden. Apotek har också försökt differentiera sig genom prisstrategier 
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men kunder kan inte urskilja prisskillnader apotek emellan. Därmed ser kunderna ingen 

prisdifferentiering vilket innebär att det inte leder till någon konkurrensfördel. 

 

Plats framkommer som differentierande i form av butikens läge. Svenska apotek särskiljer sig 

genom att ligga i anslutning till eller i andra butiker och det har benämnts av kunder som ett 

smidigt koncept som förenklar vardagen. Vidare menar svenska apotek att de differentierar sin 

service genom bemötande och läkemedelsrådgivning. Kunder uppfattar dock inte sådan 

servicedifferentiering som unik utan snarare som något som förutsätts. Samtliga apotekskedjor 

erbjuder vidare klubbmedlemsskap genom sina lojalitetsprogram. Då samtliga kundklubbar 

erbjuder sina medlemmar liknande fördelar är det inte differentierat. Den aktör som menar att 

de har ett unikt lojalitetsprogram delar bonussystem med en livsmedelsbutik vilket kunder 

upplever ger ett mervärde.  

 

Slutsatsen blir därmed att de differentieringsstrategier som svenska apotek nyttjar som ger 

konkurrensfördelar, det vill säga som kunden uppfattar är en positiv skillnad från 

konkurrenterna, är varumärke, erbjudande, plats och lojalitetsprogram.  

 

6.1.2 Differentieringsstrategiers påverkan på kundlojalitet 

• På vilket sätt påverkas kundlojalitet av differentiering på den svenska 

apoteksmarknaden?  

 

Kundlojaliteten på den svenska apoteksmarknaden har studerats ur två perspektiv: beteende och 

attityder. Vår studie visar att beteendelojala kunder, vilka är återkommande kunder, främst 

påverkas av differentieringsstrategierna plats, service och erbjudande. Platsen beskrevs av 

kunderna som viktigt för att göra upprepade köp då apotek som låg i anslutning till andra butiker 

så att andra ärenden kunde genomföras samtidigt sågs som fördelaktigt. Vidare kunde kunder 

även bli beteendelojala till apotek med bra tillgänglighet och öppettider. Service i form av 

bemötande beskrivs som en viktig aspekt som påverkar beteendeaspekten av lojalitet för de 

äldre respondenterna. Erbjudanden nämns som viktigt i form av sortiment och tjänster. Kunder 
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menar att apotek som har lagerhållna produkter som de efterfrågar, men också ett brett och bra 

sortiment, kan ge kunden incitament att återvända. Även tjänster som hudkonsultationer kan 

påverka huruvida en kund väljer att återvända till ett apotek. Andra aspekter som ligger till 

grund för beteendelojalitet, som nämnts av en eller ett fåtal kunder, är bemötande och öppettider 

vilka benämndes i det äldsta åldersintervallet. Vanebeteende och bekvämlighetval påpekades 

också som aspekter som kan ligga till grund för att en kund är beteendelojal. 

 

Vidare har varumärket visats sig vara viktigt att ta i beaktning då ett differentierat varumärke 

lägger grunden till de andra differentieringsstrategierna. Om kunder inte kan urskilja ett 

apoteksvarumärke från konkurrenternas, kunde de inte heller uppfatta vilket apotek som hade 

en specifik differentiering och kan därmed inte anse sig som lojala kunder till det varumärket. 

Endast en av studiens respondenter ansåg att hon var lojal ett apoteksvarumärke till skillnad 

från de övriga respondenterna vilka var beteendelojala utifrån ovan nämnda 

differentieringsstrategier.  

 

Vår studie visar även att attitydlojaliteten hos kunder, vilken såg till inställningar, 

ryktesspridning och missnöje, påverkades av ett flertal differentieringsaspekter precis som 

beteendeaspekten. Inställningen gentemot apoteken var generellt sett god men trots det spred 

få kunder rykten om apotek. De som rekommenderade apotek, gjorde det framförallt baserat på 

service, erbjudande eller plats. Ett apotek med god service i form av bemötande eller ett bra 

läge rekommenderas vidare till andra kunder. Även erbjudande i form av tjänster som gav 

kunden ett mervärde kunde ligga till grund för en rekommendation. Vidare har förtroende och 

trovärdighet visat sig vara aspekter som kan påverka en kunds attityder gentemot ett företag. 

Differentieringsstrategier som kunde förbättra dessa aspekter var framförallt sortiment, plats 

och kompetens. Sortimentet påverkar om produkterna uppfattades som högkvalitativa medans 

apotek i koncept som butik-i-butik sågs som mindre trovärdigt. Kunder förväntar sig vidare 

också att apotekspersonal kan svara på frågor då okunnig personal ingav lägre förtroende.  

 

Slutsatsen blir därmed att differentieringsstrategier kan ha en positiv påverkan på såväl attityd- 

som beteendeaspekten av lojalitet och gemensamt för båda aspekter är att de främst påverkas 

av plats, service och erbjudande. En tydlig differentiering på apotek genom plats, service och 
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erbjudande kan därmed leda till att kunder väljer att återkomma men också att de får en positiv 

uppfattning och i viss mån även sprider gott rykte.  

 

6.2 Teoretiska implikationer 

Vår studie har bidragit med teoretiska implikationer kring hur svenska apotek differentierar sig. 

Studien visar att varumärket, erbjudandet, plats och lojalitetsprogram var de 

differentieringsstrategier som främst nyttjas av de svenska apoteksaktörerna. Dessa 

differentieringsstrategier gav aktörerna konkurrensfördelar i form av högre igenkänning 

gentemot andra apoteksaktörer samtidigt som kunderna kunde urskilja att de fick positiva 

fördelar av att välja ett visst apotek.  

 

Vår studie har även bidragit med teoretiska implikationer kring sambandet mellan 

differentiering och lojalitet på den svenska apoteksmarknaden. I och med den allt ökande 

konkurrensen på den svenska apoteksmarknaden har utmaningar kring differentiering och 

lojalitet framträtt. För att ge teoretiska bidrag har vår studie undersökt utmaningen utifrån både 

kunderna och företagens perspektiv vilket givit våra slutsatser mer djup. Våra teoretiska bidrag 

presenteras i Figur 6.1 nedan i form av en reviderad version av vår tidigare 

undersökningsmodell (Figur 3.1). 
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Figur 6.1 Reviderad undersökningsmodell. Källa: Egen.  

 

I den reviderade undersökningsmodellen framkommer att två differentieringsstrategier, tidigare 

benämnda som teman, Pris och Lojalitetsprogram har uteslutits. Dessa har tagits bort då studien 

har visat att de inte har en påverkan på lojalitet. Även indikatorn service-erbjudanden under 

Service har uteslutits där bland annat läkemedelsrådgivning var inkluderat då den inte hade en 

inverkan på varken beteende- och attitydaspekter av lojalitet. Indikatorn erbjudande har ersatts 

med tjänster då studien visat att enskilda produkter, vilka innefattas i indikatorn, inte påverkar 

kundlojalitet. Tjänster, som också inkluderades under indikatorn erbjudande, har däremot en 

inverkan på ryktesspridning och återkommande.  

 

6.3 Praktiska implikationer  

6.3.1 Generella praktiska implikationer 

Vår studie grundas i hur apoteksaktörerna i dagsläget arbetar med differentiering och lojalitet 

för att sedan ställa det mot vad kunderna efterfrågar. Därigenom har vi kunnat se 

utvecklingspotential för apotek att kunna påverka kundlojalitet genom differentiering. Våra 



118 

 

praktiska implikationer har framkommit genom att kund- och företagsperspektiv har ställts mot 

varandra och på så sätt har utvecklingsmöjligheter kunnat urskiljas.  

 

I studien framkommer att apotekens egenvårdssortiment är den största skillnaden gällande 

erbjudandet apoteksaktörer emellan. Dock uppmärksammas inte detta av kunderna vilket tyder 

på en utvecklingsmöjlighet mot att tydligare framhäva detta sortiment som differentierat. 

Vidare kan även erbjudandet på apotek gällande tjänster utvecklas då kunderna ställer sig 

positiva mot tjänster såsom sjukvårdskliniker. Plats är en differentieringsstrategi som är svår 

för konkurrenter att imitera och ger därmed upphov till konkurrensfördelar. I denna studie 

framkommer att plats också har en inverkan på kundlojalitet men är en långsiktig investering. 

Därmed vill vi med denna praktiska implikation framhäva vikten av att noggrant studera ett 

platsval innan det bestäms då denna differentiering är svår att anpassa i efterhand. Vidare kan 

även tillgänglighet i form av öppettider vara en möjlig differentieringsmöjlighet då kunder i vår 

studie har efterfrågat jourapotek.  

 

Gällande servicedifferentiering beskrivs bemötande och läkemedelsrådgivning som två 

alternativ. Det framkommer i vår studie att dessa inte är differentierade utan är något som 

kunder förutsätter ska finnas på apotek. Därmed måste apotek som vill differentiera sig genom 

sin service gå ett steg längre för att tydligt markera för sina kunder hur deras service skiljer sig 

från konkurrenternas. Lojalitetsprogram är något som alla aktörer erbjuder vilket har lett till att 

de inte är differentierade. I studien uppkommer också att kunderna har svårigheter att minnas 

vart de är medlemmar till följd av att medlemskapen är kortlösa. Kunderna beskriver också att 

de anser att de erbjudanden som ges inom kundklubbarna inte är anpassade efter deras 

konsumtion vilket tyder på en möjlig utveckling. Genom att erbjuda personligt anpassade 

erbjudanden kan apotek sticka ut från konkurrenterna, locka fler medlemmar samt motivera 

befintliga medlemmar till mer frekventa köp.  
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6.3.2 Praktiska implikationer för Apoteksgruppen AB 

Utöver de generella praktiska implikationerna ämnade vi också med denna studie att ge mer 

konkreta råd till Apoteksgruppen AB som också är studiens uppdragsgivare. I vår studie 

uppvisades att Apoteksgruppen AB hade lägst igenkännande grad. Därmed måste de stärka sin 

varumärkesidentitet för att kunna påverka kundernas image av varumärket. Identiteten kan 

stärkas genom att utveckla en ny logotyp vilket också kan bidra till positiva 

associationer.   Vidare är namnet Apoteksgruppen AB av beskrivande karaktär vilket förväxlas 

med andra aktörer samt ger en felaktig bild av företaget. Namnet bidrar enligt vår studie inte 

till några associationer eller uppfattningar och vi ser att ett alternativ är att byta företagsnamnet 

till ett som bättre representerar företaget och vad de vill stå för.  

 

Vidare behöver Apoteksgruppen AB synas mer då kunderna uppfattade att de andra aktörerna 

var mer aktiva i sin marknadsföring vilket stärkte de uppfattningar som kunderna hade om de 

aktörerna. Apoteksgruppen AB kan i större utsträckning arbeta med marknadsföring där 

egenvårdssortimentet Elf kan framhävas för att förtydliga hur deras sortiment särskiljer sig från 

de övriga aktörernas. Vidare förespråkar de yngre kunderna ett mer digitaliserat apotek där 

läkemedel kan förbeställas via mobiltelefon eller där självservice kan erbjudas.   

 

6.4 Förslag till framtida forskning 

Framtida forskning kan undersöka den yngre målgruppens preferenser och önskemål för apotek 

då Apoteksgruppen AB:s marknadschef menade att företaget önskade att nå ett yngre 

kundsegment.  

 

Ett annat möjligt forskningsområde som framkommit under studiens gång är butiksmiljöer. Vår 

studie fastslog att ingen av respondenterna kunde se skillnader mellan de olika apoteksaktörers 

butiksmiljöer vilket tyder på att det behöver utvecklas. Vi ser att det även skulle vara intressant 

att undersöka hur butiksmiljön kan påverka kundernas konsumtion och lojalitet.   
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BILAGOR 

Bilaga 1 - Intervjuguide Apoteksgruppen AB 

Allmänna frågor 

1. Vilket kundsegment anser du att Apoteksgruppen AB riktar sig mot? 

2. Hur arbetar ni för att nå detta kundsegment? 

3. Hur arbetar ni för att kontinuerligt hålla koll på marknaden för apotek? 

4. Vilka är apoteksgruppens största styrkor? 

5. Vilka är apoteksgruppens utmaningar? 

 

Differentiering 

6. Anser du att apoteksaktörer bör differentiera sig?  

a. Varför/ Varför inte? 

7. Vad får kunden för mervärde av att handla hos er istället för hos en konkurrent?  

 

Varumärke  

8. Vilka är Apoteksgruppen AB? 

9. Varför heter företaget Apoteksgruppen AB? 

10. Vad ska logotypen förmedla? 

11. Vad är tanken bakom valet bakom de visuella inslagen i er verksamhet? 

12. Vilken identitet försöker ni förmedla till era kunder? 

13. Vilket är löftet ni ger till kunden? 

14. Hur kommunicerar ni er identitet i apoteken och till kunden? 

15. Har ni en uttalad varumärkesstrategi? Hur är den upplagd? 

16. Hur vill ni uppfattas av era kunder? 

17. Hur tror ni att ni uppfattas av era kunder? 

18. Vad tror ni era kunder associerar er med? 

 

Erbjudande 

19. Vad erbjuder ni som era konkurrenter inte erbjuder? 
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Pris 

20. Anser du att pris är något som påverkar kundernas val av apotek?  

a. Varför/ Varför inte? 

21. Anser du att priset är ett effektivt sätt att särskilja sig från andra apoteksaktörer? 

a. Varför/ Varför inte? 

 

Plats 

22. Tror du att platsen och tillgängligheten påverkar kundernas val av apotek? 

 

Service  

23. Har det blivit viktigare med service sedan avregleringen med hänsyn till den ökade 

konkurrensen?  

a. På vilket sätt? 

24. Hur arbetar ni för att förbättra service i era butiker? 

 

Lojalitetsprogram 

25. Vilka fördelar ser ni med att ha en kundklubb? Vilken roll anser ni att er kundklubb har? 

26. Hur många medlemmar har ni i er kundklubb? 

27. Vad skulle du vilja att kundklubben ytterligare gav? 

28. Vad har ni för grundtanke med ert bonussystem?  

a. Vilka effekter önskar ni att det ger? 

 

Lojalitet 

29. Anser du att ni lägger större fokus på att vårda befintliga relationer eller på att skaffa 

nya kunder? Varför? 

30. Vad är en lojal kund för er? 

31. Anser du att era kunder är lojala? 

32. Mäter ni kundlojalitet och i så fall på vilket sätt? 
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Beteende 

33. Hur arbetar ni för att få kunder att återkomma? 

 

Attityder 

34. Hur arbetar ni för att få kunder att sprida gott rykte? 

35. Hur hanterar ni kritik och missnöje från kunder? 

 

Bilaga 2 - Intervjuguide butikschefer 

Differentiering 

1. Hur särskiljer ni er från andra apotek? 

2. Vilka faktorer tror ni är att kunder baserar sina apoteksval på? 

3. Hur tror ni att apotek kommer att särskilja sig i framtiden? 

 

Varumärke  

4. Vad står ert företag för? 

5. Hur förmedlar ni det ni står för till era kunder i butiken? 

6. Hur tror ni era kunder uppfattar er? 

 

Erbjudande 

7. Anser ni att ert/era erbjudande skiljer sig från övriga apoteks erbjudanden? 

a. På vilket sätt? 

8. Anser ni att ert sortiment skiljer sig från andra apotek? 

a. På vilket sätt? 

 

Pris 

9. Anser ni att prisnivån som ni ligger på skiljer sig gentemot era konkurrenter? 

a. På vilket sätt? 
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Plats 

10. Hur viktigt tror ni att platsen/tillgängligheten är för kunder? 

 

Service  

11. Vad erbjuder ni för service? 

a. Skiljer sig den service som ni erbjuder från andra apotek? 

b. På vilket sätt? 

 

Lojalitetsprogram 

12. Arbetar ni lojalitetsbyggande och i så fall på vilket sätt? 

13. Erbjuder ni alla kunder att bli medlemmar? 

14. Upplever du att kunder kommer ihåg att de är medlemmar? 

 

Lojalitet 

15. Vad är en lojal kund enligt er? 

16. Uppfattar ni att ni har lojala kunder? 

 

Beteende 

17. Hur arbetar ni för att få kunder att återvända? 

a. Upplever ni att många kunder återvänder? 

 

Attityder 

18. Hur arbetar ni för att få kunder att sprida gott rykte? 

a. Upplever ni att era kunder har en positiv inställning till er som företag? 

 

Bilaga 3 - Intervjuguide fokusgrupp 

Differentiering 

1. Logotyptest 

2. Hur ser ni på de olika aktörerna på apoteksmarknaden?  

3. Vad skulle apoteken kunna göra för att ni ska välja just deras apotek? 
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4. Hur skulle apoteken kunna förbättra er upplevelse på apoteket? 

 

Lojalitet 

5. Vad är en lojal kund? 

6. Spelar det någon roll för er vilket apotek ni går till? 

7. Varför väljer ni just detta apotek? 

8. Har ni någon gång rekommenderat ett apotek till en vän eller familjemedlem? 

 

Bilaga 4 - Intervjuguide kundintervju 

Differentiering 

1. Anser du att de olika aktörerna skiljer sig åt? 

a. På vilket sätt? 

2. Vad är viktigast vid ditt val av apotek? 

 

Apoteksgruppen AB 

3. Känner du till apoteksgruppen? 

a. Vad associerar du dem med? 

b. Hur anser du att Apoteksgruppen skiljer sig från de andra apoteken? 

c. Vad anser du om deras logotyp och namn? 

 

Varumärke  

4. Logotyptest 

5. Hur ser du på de olika aktörerna? 

a. Vad associerar du de olika aktörerna med? 

b. Tycker du att butiksmiljön skiljer sig åt mellan de olika aktörerna? 

c. Om ett apotek hade en tydlig identitet och att du kände till dem väl, skulle du 

välja att gå dit framför de andra aktörerna? 

6. Vilken färg tycker du att ett apotek borde vara? 
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Erbjudande 

7. Tycker du att det skiljer sig i erbjudanden mellan olika apotek? 

a. Hur viktig är bredden i sortimentet? 

b. Hur upplever du att bredden är på apotek? 

c. Kan det utvecklas? 

d. Om ett annat apotek än det du brukar gå på var känt för sitt breda, hade du valt 

att gå dit istället? 

 

Pris 

8. Upplever du att priset skiljer sig mellan olika apotek? 

a. Är priset viktigt vid valet av apotek? 

b. Hur upplever du att prisen är på apotek? 

c. Kan det förbättras? 

d. Om ett annat apotek än det du brukar gå på var känt för sitt låga pris, hade du 

valt att gå dit istället? 

 

Plats 

9. Upplever du att platsen skiljer sig åt mellan apotek? 

a. Är platsen viktig för ditt val av apotek? 

b. Hur upplever du att tillgängligheten på apotek är? 

c. Kan det förbättras? 

d. Om ett annat apotek än det du brukar gå till låg närmare ditt hem eller ett ställe 

du ofta annars besöker, hade valt att gå dit istället? 

 

Service  

10. Upplever du att servicen skiljer sig åt mellan olika apotek? 

a. Är service viktigt på ett apotek? 

b. Hur upplever du att servicen är på apotek? 

c. Kan den utvecklas? 

d. Om ett annat apotek än det du brukar gå på var känt för sin goda service, hade 

du valt att gå dit istället? 
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Lojalitetsprogram 

11. Är du medlem i något apoteks kundklubb? 

a. Vad upplever du att du får för fördelar av att vara medlem? 

b. Vilka fördelar hade du önskat få av att vara medlem? 

 

Lojalitet 

12. Spelar det någon roll för dig vilket apotek du går till?  

a. Varför/varför inte? 

13. Anser du att du är en lojal apotekskund? 

a. Varför/varför inte? 

 

Beteende 

14. Vilket apotek brukar du besöka? 

a. Varför just det? 

b. Går du alltid dit? 

 

Attityder 

15. Har du någon gång rekommenderat ett apotek till en vän eller familjemedlem? 

16. Har du en positiv inställning till apotek? 

 

Bilaga 5 – Logotyper i logotyptest 

Apotek Hjärtat 

 



138 

 

 

Apoteket AB 

 
 

Apoteksgruppen AB 

 
 

Kronans apotek 

 
 

Lloyds apotek 

 
 

 


