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Förord	  

 

Två månader av såväl glädje som frustration är nu över och det är med en viss lättnad vi 

nu lämnar iväg vårt examensarbete. Det är inte utan en liten klump i magen vi gör det 

då det även är ett tecken på att vår studietid på marknadsföringsprogrammet i Växjö nu 

är till ända.  

Idén till uppsatsen fick vi redan i höstas och det har varit kul att äntligen genomföra den 

med dess med- och motgångar. Vi vill tacka vår seminariegrupp för den konstruktiva 

kritiken de gett oss och på så sätt hjälpt oss framåt i processen. Vi vill även tacka vår 

handledare Michaela Sandell för alla de skratt hon gett oss och den hjälp vi fått i arbetet 

med uppsatsen, tänk att vi hann med allt vi sa att vi skulle i vår triangulering! 

Slutligen vill vi även tacka Medstop för deras vänliga och hjälpsamma bemötande och 

vi hoppas att de kommer finna nytta i denna uppsats för deras arbete med kundmötet. 

	  

26 maj 2011 

Jenny Axelsson & Therese Hellborg 
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Abstract	  

 
Title: Let’s do it together – How Medstop can create value with their customers 

Course: 2FE07E, bachelor thesis in marketing, 15 hp 

Authors: Jenny Axelsson, Therese Hellborg 

Tutor: Michaela Sandell 

Examiner: Frederic Bill 

 

Purpose: The purpose of this bachelor thesis is to create an understanding for the 

opportunities companies have, when they work with co-creation of value as a tool, 

trough dialog and experiences in the service encounter and through that strengthen the 

customer’s value and therefore the relationship with them. 

Research question: How can Medstop enhance the value for its customers by working 

with co-creation of value? 

Methodology: This bachelor thesis is based in a hermeneutic approach and a qualitative 

analysis is used to analyse the material. The empirical data is collected by three 

different methods: survey, interviews and observations. The authors made the 

observations during the visits of three pharmacies, and at the same time surveys were 

conducted towards the customers. Semi structured interviews were done towards three 

self-care operators.  

Conclusion: By listening to their customers, Medstop can achieve a better 

understanding of their customers’ needs and preferences. This knowledge can be used 

to find the right offers to the customer and therefore give the customer a stronger 

experience during their visit to the pharmacy.  

Key words: co-creation of value, co-creation dialog, the service encounter, value-in-

use, value-in-offering, experience, dialog  
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Sammanfattning	  

 

Titel: Låt oss göra det tillsammans – Hur Medstop kan skapa värde tillsammans med 

sina kunder 

Kurs: 2FE07E, Examensarbete i marknadsföring, 15 hp 

Författare: Jenny Axelsson, Therese Hellborg 

Handledare: Michaela Sandell 

Examinator: Frederic Bill 

 

Syfte: Då det blir allt viktigare för företag att ha en serviceinriktad syn på relationen 

med kunderna syftar denna uppsats till att skapa en förståelse för möjligheterna företag 

har att arbeta med co-creation of value som ett verktyg för att genom dialog och 

upplevelse i servicemötet stärka kundernas värde och därigenom relationen med dem.   

Frågeställning: Hur kan Medstop stärka värdet för sina kunder genom att arbeta med 

co-creation of value? 

Metod: Uppsatsen utgår från ett hermeneutiskt förhållningssätt och analyseras 

kvalitativt. Empirin samlas in genom tre olika metoder: observation, enkäter och 

intervjuer. Under besöken på tre apotek genomfördes observationer samtidigt som 

enkäter delades ut till kunderna. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med tre 

egenvårdsansvariga. 

Slutsats: Medstop kan genom att aktivt lyssna på kunden få en större kunskap om 

kundens behov och önskemål. Denna kunskap kan de använda för att hitta rätt 

erbjudanden till kunden men även ge kunden en starkare upplevelse under besöket på 

apoteket. 

Nyckelord: co-creation of value, co-created dialog, servicemötet, value-in-use, value-

in-offering, upplevelse, dialog 
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1	  Inledning	  

1.1	  Ett	  nytt	  perspektiv	  
Traditionsenligt har företag haft ett produktcentrerat sätt att se på marknaden, där fokus 

har legat på att tillverka och distribuera produkter till konsumenter. För att kunna 

konkurrera med andra aktörer på marknaden var företagen tvungna att tillföra ett högre 

värde på sina produkter än de konkurrerande produkterna. (Payne et al 2008) Värdet 

kunde tillföras under flera olika steg inom företaget; design, produktion, marknad, 

distribution och support; och illustrerades i värdekedjan. Värdekedjan illustrerar den 

totala värdeskapande processen i ett företag och visar hur de olika värdeaktiviteterna i 

företaget och vinstmarginalen samverkar. Värdet ansågs vara det som kunderna var 

beredda att betala för produkten eller tjänsten. (Porter 1985) I slutändan var det den 

produkt som gav kunden det högsta värdet jämfört med konkurrenterna, som kunden i 

slutändan valde (Payne et al 2008).  

När det svenska apoteksmonopolet avreglerades ökade antalet apotekskedjor snabbt på 

marknaden. Från att endast ha funnits apotek som ägdes av Apoteket AB, fanns det vid 

utförsäljningen förutom Apoteket AB ett flertal kedjor, tillexempel Apoteket Hjärtat, 

Kronans droghandel, Medstop, Vårdapoteket i Norden samt småföretagare (OAB 2011-

03-27). Det stora antalet nya aktörer på marknaden har lett till att en kraftig konkurrens 

har bildats, där nya apotek öppnar kontinuerligt (Sveriges Apoteksförening 2011-04-

28). Ett perspektiv som fokuserar på produkten tappar sin användbarhet i en bransch där 

konkurrensen blir allt hårdare och marknaden mättats. Istället bör fokus hamna på 

relationen mellan företaget och kunderna, som en metod att generera 

konkurrensfördelar. Fokus i service- och relationsmarknadsföring ligger på 

interaktionen mellan kund och företag, och genom att hantera interaktionen på olika sätt 

kan företaget påverka beteendet hos kunderna i köpprocessen. Idén är att båda parterna, 

det vill säga företaget och kunden, tjänar på relationen och upplever ett högre värde. 

(Grönroos 2008)  

I och med avregleringen av det svenska apoteksmonopolet, tog apotekskedjan Medstop 

i januari 2010 över verksamheten på 62 apotek i Sverige. Apoteken ligger belägna i 

Stockholm-, Göteborg- och Malmöområdet. Medstops ambition är ”att bygga upp en 

stark, trovärdig och långsiktig position på den svenska apoteksmarknaden”, och 
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planerar att göra det med moderna receptapotek som är effektiva och har en skicklig 

personal. (Medstop a 2011-03-27) I en marknad med hård konkurrens bör Medstop, 

enligt Grönroos (2008) fokusera på relationen med sina kunder. Den servicecentrerade 

synen är ett utvecklat sätt att se på relationer för att skapa en bättre förståelse för utbyte 

och hur värde skapas (Payne et al 2008), och därför kommer denna uppsats att utgå 

ifrån den servicecentrerade synen. 

1.2	  Co-‐creation	  of	  value	  
Den servicecentrerade synen är ett kundorienterat synsätt där fokus ligger på kunderna, 

och inte på företaget med dess produkter och tjänster. Här ska företagen samarbeta med 

och lära sig av sina kunder, att kunna anpassa sig efter deras personliga behov. Detta 

leder till att värdet inte längre ligger inbäddad i produkterna och tjänsterna utan 

definieras och skapas tillsammans med kunderna. Målet blir att anpassa erbjudandet 

efter kundernas behov, och inse att kunderna är co-producers, det vill säga att värdet 

inte kan skapas utan kunderna. (Vargo och Lusch 2004) Lusch och Vargo (2006) 

bestämde sig senare för att ändra begreppet co-producers till co-creator of value. 

Grönroos (2008b) tar dock det hela längre och menar på att det är kunden som står för 

värdeskapandet och att det är företaget som blir co-creator of value. Företaget ska 

tillhandahålla och underlätta för interaktiva processer som underlättar kundernas 

värdeskapande, det vill säga erbjuda olika serviceaktiviteter. Synsätten på vem som 

skapar värdet och vem som är medskapare skiljer sig åt mellan olika forskare, men som 

Andreu et al (2010) poängterar kan värde inte skapas endast av en sida, utan både 

konsumenten och företaget behöver vara inblandade. Rollerna sinsemellan har ingen 

klar gräns, vilket leder till, enligt Gummesson (2007), att både företaget och kunderna 

är co-creators of value. Fortsättningsvis kommer begreppet co-creators of value att avse 

Gummessons (2007) definition, att både företaget och kunderna är medskapare av 

värdet. 

Interaktionen och mötet mellan kunden och företaget är ett tillfälle av stor vikt när det 

kommer till co-creation of value. Interaktionen fungerar som en drivande faktor av den 

anledningen att det är där upplevelsen skapas. (Andreu et al 2010) Payne et al (2008) 

delar upp alla interaktionsmöjligheter och lägger fram tre huvudkategorier där ett möte 

som kan skapa värde kan ske; vid kommunikation, användning och service. Möten med 

kommunikation refererar mer till en envägskommunikation vars syfte är att starta en 

dialog. Denna kommunikation sker via olika typer av medier, såsom broschyrer, 
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annonser i tidningar eller på hemsidor. Möten med användning är när kunden använder 

företagets produkter eller tjänster, det vill säga själva konsumtionstillfället. Den sista 

interaktionsmöjligheten är servicemötet. Det handlar om när kunden möter personal 

från företaget, till exempel ansikte mot ansikte i en butik eller via telefon med 

kundtjänst. Det viktiga i dessa möten, för att co-creation of value ska uppstå, är att båda 

sidor bidrar till interaktionen och utbytet (Andreu et al 2010). Den drivande personen 

bakom dessa möten kan vara kunden (exempelvis genom beställningar eller klagomål), 

företaget (genom reklam eller telefonsamtal) eller båda tillsammans (möten i affärer 

eller på mässor). (Payne et al 2008)   

Enligt Payne et al (2008) har alla interaktioner mellan kund och företag inte en lika stor 

vikt. De menar att vissa möten är mer relaterade till kundernas upplevelse av företaget i 

helhet medan andra är nödvändiga för co-creation of value. I deras artikel ger de 

exemplet med banker, och menar att när en kund tar ut pengar från en bankomat 

resulterar det i att kunden tillsammans med banken (genom bankomaten) skapar värde 

(tillgång till pengar). Om kunden dock inte hittar en fungerande bankomat, leder detta 

till frustration men antagligen inte till ett byte av bank. Detta jämför de med situationen 

när en kund försöker få ett huslån, vilket i sin tur kan leda till byte av bank. För 

Medstop går det att argumentera att ett av deras kritiska möten bör ligga i möte med 

kunden på apoteken. Även om Internet tar en allt större plats i många människors liv, 

där det idag går att förbeställa sina mediciner via Medstops hemsida (Medstop b 2011) 

hamnar kunderna tillslut på ett av alla Medstops existerande apotek. Det är på apoteken 

som kunder köper sina receptbelagda och receptfria läkemedel, och införskaffar andra 

sorters hygienprodukter. Mötet med personalen på apoteken blir till vad Andreu et al 

(2010) benämner som ett servicemöte, och kontakten som kunderna får med personalen 

påverkar deras syn på kvaliteten och servicen i företaget. Även om det är en fysisk 

produkt kunden köper sker en viss konsumtion av produkten eftersom personalen utför 

servicetjänster gentemot kunden vid köptillfället. Det är därför ytterst viktigt att 

upplevelsen under dessa servicemöten blir positivt. (Gummesson 2007)  

1.3	  Servicemötet	  
I den servicecentrerade synen kan inte värde kopplas samman med en enskild produkt, 

tjänst eller lösning, vilket gör att företaget inte själva kan skapa det (Andreu et al 2010). 

Värdet, för kunden, tar sin början i deras upplevelse av mötet med företaget (Prahalad 

och Ramaswamy 2004), och skapas vid konsumtionstillfället av en produkt eller tjänst 
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och inte vid tillverkningen. Detta benämns som value-in-use (Lusch och Vargo 2006; 

Payne et al 2008; Grönroos 2008b). Value-in-use skapas i konsumtionen av produkten, 

men inte i syftet utan i upplevelsen av konsumtionen (Payne et al 2008). När en kund 

konsumerar en produkt eller tjänst kommer hon1 uppleva olika känslor. Dessa känslor 

kommer i sin tur påverka kundens syn både på upplevelsen och på varumärket. 

(Solomon et al 2010) Denna upplevelse som bildas antingen vid inköpet av produkten, i 

servicemötet, eller upplevelsen av konsumtionen av produkten är ett resultat av co-

creation of value. Storleken på värdet preciseras av mängden engagemang från kunden i 

skapelsen av upplevelsen. Om kunden varit delaktig i skapelsen av upplevelsen, 

kommer det att resultera i en mer personlig upplevelse vilket i sin tur ökar chansen att 

värde skapas och i en högre utsträckning. (Prahalad och Ramaswamy 2004) I praktiken 

betyder detta alltså att i servicemötet, med co-creation of value, använder både kunden 

och företaget sina resurser för att tillsammans genomföra aktiviteter och skapa värde 

(Andreau et al 2010.  

 

Figur 1. Servicemötet, egen 

I skapelsen av upplevelsen i servicemötet har personalen på plats (kontaktpersonal) en 

central roll (Gummesson 2008), men, som kan ses i figur 1, finns det även andra 

faktorer som spelar in och påverkar kundens upplevelse av mötet (Gummesson 2007) 

och därmed den värdeskapande processen (Prahalad och Ramaswamy 2004). För 

kunden handlar det om påverkan från andra kunder, servicesystem, och 

servicelandskapet. Med servicesystem menas de system som finns till för kunden eller 

personalen i mötet med den andre, såsom hemsidan eller kölappsystemet. 

Servicelandskapet är den miljö där mötet mellan kund och personal sker, till exempel i 

butik. (Gummesson 2008) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Vid benämning av hon eller henne i denna uppsats syftar detta på människan i allmänhet, det vill säga 
både män och kvinnor.  
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Vad som är viktigt att komma ihåg, är att även kontaktpersonalen påverkas av sin 

omgivning. Samma faktorer som påverkar kunderna påverkar även personalen: andra 

kunder, servicesystem, omgivningen och den aktuella kunden (istället för personal). Det 

tillkommer dock två ytterligare faktorer som tillför en påverkan, vilket är stödpersonal 

och ledningen på företaget. (Gummesson 2008) 

Även fast värdet skapas tillsammans har kunderna en drivande roll i processen, då 

företaget behöver ha en stor kunskap om sina kunder för att kunna erbjuda värdefyllda 

erbjudanden (Andreu et al 2010), som benämns som value-in-offering (Ngo och O’Cass 

2009). Genom interaktionen med kunden i servicemötet skapas och delas en kunskap 

mellan de inblandade (Andreu et al 2010). Kunskapen om kunderna ligger till grund för 

företagets möjligheter att skapa co-creation of value (Payne et al 2008). 

Kunskapen om sina kunder får ett företag genom att ha en dialog med dem (Prahalad 

och Ramaswamy 2004). I dialogen är det både företaget och kunden som frågar, 

lyssnar, observerar och experimenterar, vilket resulterar i att båda parter får en större 

förståelse för den andre. För att co-creation of value ska kunna förekomma behövs både 

kundens och företagets behov och önskemål, resurser, och prioriteringar beaktas. När 

själva processen av att klargöra dessa behov och önskemål är färdig kan företaget 

tillsammans med kunderna komma fram till vad som behövs göras. (Jaworski och Kohli 

2006) För att företaget, i det här fallet Medstop, ska kunna komma fram till denna punkt 

kan det argumenteras att de behöver skapa möjlighet för dialog med sina kunder i 

servicemötet. 

Det finns sex tecken (T1-T6), tabell 4, som visar på hur stor möjlighet det är att 

dialogen är en så kallad co-creation dialog. Här handlar det om att manuset för dialogen 

inte bör vara satt innan (T1), båda parter måste lyssna och reagera på vad de andre säger 

(T2), och göra detta på ett öppet och fördomsfritt sätt (T3). Utöver detta är alla ämnen 

tillåtna (T4) och samtalet ska föras av båda parter (T6) med en nyfikenhet för den andre 

och vad hon säger (T5). (Jaworski och Kohli 2006) Genom dialogen skapar sig 

företaget en förståelse för vad kunden behöver, deras behov och vad som är värdefullt 

för dem. Vad som är viktigt att komma ihåg här är att kommunikationen måste ske åt 

båda håll och det är därmed viktigt att också företaget delar med sig av sin kunskap till 

kunden. (Ballantyne och Varey 2006) Genom kunskapsutbytet får båda sidor en bättre 

förståelse för varandra och interaktionen stärks (Lusch et al 2008).  
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Medstop befinner sig i en marknad som har fått en nystart i och med avregleringen. Nya 

apotek öppnar kontinuerligt och konkurrensen har stigit med varje apotek. Enligt 

Grönroos (2008) är det under dessa förhållanden allt mer viktigt att fokusera på 

relationen med sina kunder, för att förhindra dem att gå till någon av konkurrenterna. 

Eftersom alla andra apotekskedjor befinner sig i samma eller en liknande position som 

Medstop kan det argumenteras att här finns det en möjlighet. Den servicecentrerade 

synen erbjuder Medstop ett utvecklat sätt att bygga relationer med sina kunder (Payne et 

al 2008) genom co-creation of value vid servicemötet på apoteken.  

1.4	  Syfte	  
Då det blir allt viktigare för företag att ha en serviceinriktad syn på relationen med 

kunderna syftar denna uppsats till att skapa en förståelse för möjligheterna företag har 

att arbeta med co-creation of value som ett verktyg för att genom dialog och upplevelse 

i servicemötet stärka kundernas värde och därigenom relationen med dem.  

1.5	  Forskningsfråga	  
Hur kan Medstop stärka värdet för sina kunder genom att arbeta med co-creation of 

value? 
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2	  Definitioner	  
• Co-creation dialog: en dialog som öppnar upp för möjligheten för co-creation of 

value. Dialogen ska vara öppen och fördomsfri, alla samtalsämnen är tillåtna och 

parterna ska lyssna, vilja lära sig och reagera på vad den andre säger. (Jaworski och 

Kohli 2006). 

• Co-creation of value: att kunden och företaget gemensamt skapar värde (Gummesson 

2007). 

• Co-creator of value: deltagande aktörer i processen av co-creation of value 

(Gummesson 2007). 

• Co-producers: se co-creator of value. 

• Egenvården: den delen på apoteket där receptfria läkemedel och hygienartiklar finns 

(Hellborg Johansson 2011-04-25). 

• Kontaktpersonal: Den personal som kommer i kontakt med kunderna (Gummesson 

2008). 

• Servicecentrerad syn: ett kundorienterat synsätt med fokus på kunderna och inte 

företaget eller produkterna. Företaget ska samarbeta och lära sig av sina kunder, för 

att kunna anpassa sig efter deras behov. (Vargo och Lusch 2004) 

• Servicelandskap: den miljö där mötet mellan kunden och personalen sker, 

exempelvis butiken (Gummesson 2008). 

• Servicemötet: när kunden kommer i kontakt med servicepersonal från företaget, 

exempelvis mötet i en affär eller kundtjänst över telefon (Payne et al 2008). 

• Servicesystem: system som finns till för kunden eller för personalen i mötet med 

kunden, exempelvis hemsidan eller kölappssystem (Gummesson 2008). 

• Stödpersonal: Den personal som finns till stöd för servicepersonalen, exempelvis 

inköpsavdelningen eller städpersonal (Gummesson 2008). 

• Value-in-offering: det värde som ligger i marknadserbjudandet och ligger till grund 

för value-in-use (Ngo och O’Cass 2009). 

• Value-in-use: värde som skapas i upplevelsen av konsumtionen av produkten (Payne 

et al 2008). 



	   	   METOD	  

	  

	   13	  

3	  Metod	  

3.1	  Vetenskapligt	  förhållningssätt	  
Hermeneutiker anser att världen och människorna går att tolka och att de bör studeras ur 

den sociala aktörens synvinkel då saker inte uppfattas lika av alla människor. De menar 

vidare att resultatet av en tolkning blir subjektivt påverkat av forskaren då dennes 

förförståelse kommer att påverka såväl insamlingen av data som tolkningen. 

Förförståelsen ses som en tillgång vid tolkningen av materialet och den utvecklas 

alltmer under studiens gång genom undersökarens observationer av omgivningen. Inom 

hermeneutiken ligger fokus på att studera såväl delarna som helheten. Genom att förstå 

helheten förstås delarna och tvärt om. Det är i relationen mellan dem som en förståelse 

uppnås. (Bryman och Bell 2005) Denna uppsats kommer att ha ett hermeneutiskt 

förhållningssätt eftersom författarna inte bara vill se samband utan vill ha en djupare 

förståelse för det undersökta ämnet. Detta uppnås genom att studera både delarna och 

helheten, och tolkningen har påverkas av författarnas förförståelse och iakttagelser 

under arbetets gång.  

Hermeneutiken hör samman med ställningstagandet icke-dualistisk ontologi vilket 

betyder att människa och verklighet inte är skilda från varandra utan de är 

sammanflätade och beroende av varandra (Sandberg 1999). Sociala egenskaper kommer 

från interaktionen i samhället, och har inte uppkommit av sig själva. Både kulturen och 

individerna bör därför studeras eftersom det måste finnas en förståelse för helheten för 

att kunna få en full förståelse för delarna. (Bryman och Bell 2005) Data kommer att 

samlas in genom tre tekniker och ur tre vinklar, från kundens perspektiv genom enkäter, 

från företagets perspektiv genom semistrukturerade intervjuer, samt genom författarnas 

syn genom observationer. Genom att studera såväl delarna som helheten och relationen 

mellan dem bör en förståelse uppnås.  

3.2	  Forskningens	  ansats	  
Denna uppsats hade sin början i ett enskilt företag, Medstop, och deras önskan om att 

behålla befintliga kunder. Ur detta gjordes en genomsökning av relevant teori för att 

skapa antaganden inför utformningen och operationaliseringen av enkät och intervjuer. 

Efter datainsamlingen analyserades empirin med hjälp av teorin. Detta är således en 
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deduktiv ansats i och med att teorin styr utformningen av antaganden och analysen 

(Bryman och Bell 2005).  

3.3	  Forskningsmetoder	  
Denna uppsats avser att skapa förståelse för hur Medstop kan stärka värdet för sina 

kunder genom co-creation of value  i servicemötet. Bryman och Bell (2005) anser att en 

kvalitativ forskningsmetod lämpar sig bra för undersökningar vars syfte är att ta reda på 

värderingar och mening snarare än beteende. De ser fördelar med kvalitativa studier när 

syftet är att skapa djupare förståelse, vilket även betonas av att det är deltagarnas 

uppfattning som är utgångspunkten snarare än forskarens. Patel och Davidson (2003) 

förespråkar kvalitativa metoder då ambitionen är att upptäcka företeelser och tolka och 

förstå innebörden.  

En kvalitativ studie karaktäriseras av att den är tolkningsinriktad och att fokus ligger 

snarare på ord än på siffror. Inom kvalitativa studier kan en undersökning innehålla 

både kvalitativa och kvantitativa tekniker. En av anledningarna till detta är att många 

idag ser forskningsmetoderna mer som tekniker för insamling av data än som något 

förknippat med epistemologiska och ontologiska ställningstaganden. (Bryman och Bell 

2005) I denna undersökning används personliga intervjuer för att utforska personalens 

syn, en enkät används mot kunderna, och observationer gjorda av författarna. De tre 

teknikerna ses som komplement till varandra då de ska undersöka servicemötet från tre 

olika perspektiv, och genom detta fås en tydligare bild av hur de olika parterna uppfattar 

samma möte. Genom kunskapen om hur kunderna och personalen ser på mötet bör 

rekommendationer kunna ges till Medstop om hur de kan stärka kundernas upplevelse 

och dialogen med dem, för att öka möjligheten för co-creation of value.  

3.4	  Tillvägagångssätt	  
För att kontrollera resultaten från datakällor kan triangulering användas, det innebär att 

mer än en datainsamlingsteknik använts och resultaten från dessa analyseras för att se 

om de stärker eller avvisar varandra (Bryman och Bell 2005). I denna uppsats används 

enkäter för att fånga kundernas bild av servicemötet, intervjuer för att fånga personalens 

bild och observationer för att se servicemötet från någon som inte är deltagare i själva 

mötet. Förhoppningsvis gav detta en klarare bild av servicemötet på Medstops apotek 

än om endast en teknik hade använts, då värdeskapandeprocessen omfattar såväl 

kunderna som företaget (Andreu et al 2010). För att kunna belysa servicemötet och 
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värdeskapandet från båda perspektiven, kundernas och personalens, har tre olika 

tekniker använts. En enkät delades ut, på samma apotek som besöktes för intervjuerna, 

till kunder för att samla in information om deras åsikter om mötet med personalen. Två 

egenvårdsansvariga, Yvonne Andersson och Anna Karin Nilsson, och en före detta 

egenvårdsansvarig, Anne-Sofie Stridh, från tre olika Medstop apotek intervjuades för att 

ge en insikt i deras och Medstops tankar bakom servicemötet. Till sist observerade 

författarna apoteken de aktuella apoteken för att fånga en bild av servicelandskapet och 

själva mötet mellan kunder och personal. Datan från dessa tekniker kompletterade sedan 

varandra i analysen för att förbinda ihop de olika aspekterna (Bryman och Bell 2005) 

och ge en förståelse för den värdeskapande processen (Andreu et al 2010). 

3.4.1	  Enkäter	  
För att samla in data om kundernas syn på mötet med Medstop användes en enkät 

(bilaga 1). Med enkäter avses när respondenten själv fyller i svaren i ett formulär. En av 

anledningarna till att denna metod valdes var att respondenten inte påverkas av en 

intervjuare, så kallad intervjuareffekt, eller tenderar att svara socialt korrekt. När 

kunderna själva får fylla i enkäten kan de känna sig friare och mer bekväma än om en 

intervjuare närvarar, eftersom de då är helt anonyma. Vid frågor som berör känsliga 

ämnen är enkäten en klart fördel eftersom respondenten då vågar vara ärlig. (Bryman 

och Bell 2005) Andra faktorer som påverkade valet av enkäter var tidsbrist samt 

svårigheter att få ihop kunder till exempelvis en fokusgrupp eller intervju.  

Vid utformningen av enkäterna var det viktigt att inte göra den för lång eftersom 

respondenterna snabbt tröttnar på att besvara frågorna. Bifogat fanns även tydliga 

instruktioner och en förklaring och bakgrund till undersökningen. (Bryman och Bell 

2005) Under undersökningens gång upptäcktes dock att respondenterna inte läste 

instruktionerna i vissa avseenden. I två av frågorna, fråga fyra och sex, skulle 

alternativen rangordnas, men många respondenter (62,6 respektive 49,5 procent) 

missade detta och kryssade istället i de alternativ som de tyckte passade. I analysen 

hanterades detta på två olika sätt. Fråga fyra, där 62,6 procent kryssade istället för att 

rangordna, ändrades kodningen till att alla enkäter räknades om till ikryssat eller inte. 

Detta på grund av att i slutändan blev den största vikten med frågan att se ifall det fanns 

ett stort bortfall av personer som handlar i egenvården eller inte, och då räckte det med 

att se fördelningen däremellan. Fråga sex analyserades på två sätt. De enkäter där 

respondenten har följt anvisningarna och rangordnat alternativen analyserades så att det 



	   	   METOD	  

	  

	   16	  

framgick vilket alternativ som hade rangordnats högst, näst högst och så vidare. Den 

analysen stöddes senare genom en analys av de enkäterna som bara hade blivit 

ikryssade, tillsammans med de rangordnade enkäterna omräknade till ikryssat eller inte. 

Där framkom vilket svarsalternativ som hade fått flest kryss och således bör anses vara 

det viktigaste alternativet. 

För att undvika nackdelen som enkäter ofta har, att respondenterna inte har någon att 

fråga om oklarheter uppstår (Bryman och Bell 2005), delades enkäterna ut av författarna 

i samband med besöken på Medstop apoteken. Eftersom författarna delade ut enkäterna 

var det naturligt att respondenterna även vände sig till dem med frågor.  

En nackdel med enkäter är att respondenterna kan se hela enkäten på en gång och 

frågorna inte blir oberoende av varandra (Bryman och Bell 2005). I enkäten undersöktes 

dels vad respondenternas föredrar och dels vad de anser om Medstop i samma ämne. 

För att respondenterna inte skulle färgas av de första svaren lades dessa två frågor på 

varsin sida av enkäten. Fråga elva fungerade även som en kontrollfråga på frågan om 

respondenternas åsikter om Medstop. 

3.4.2	  Semistrukturerade	  intervjuer	  
Semistrukturerade intervjuer är flexibla då de inte tvunget följer förutbestämda frågor 

och de är följsamma eftersom de anpassas efter respondentens svar. Intervjuaren låter 

ofta respondenten röra sig i olika riktningar genom intervjun och det intressanta är 

respondentens ståndpunkter och inte intervjuarens. (Bryman och Bell 2005) Genom att 

använda denna typ av intervju med personalen på Medstop blir svaren inte helt styrda 

av förbestämda svarsalternativ, utan de kan själva svara utifrån sitt och Medstops sätt att 

bemöta kunder och deras bakomliggande orsaker till detta. Då respondenten själv får 

bestämma vilken riktning intervjun ska ta betonas de delar som denne uppfattar som 

viktiga snarare än vad intervjuaren tror är viktigast. Svaren i semistrukturerade 

intervjuer tenderar att vara utförliga och detaljerade. I denna undersökning är inte 

avsikten att få standardiserade svar som kan kodas utan snarare att få veta mer om 

bakgrunden till deras sätt att agera i servicemötet. (Bryman och Bell 2005)  

Under intervjuerna med egenvårdsansvariga användes en intervjuguide (bilaga 2), som 

innehöll de frågor, eller teman, som skulle beröras under intervjun, men intervjuaren var 

fri att ställa frågorna i den ordning som verkade logiskt under intervjun. Under 

intervjuerna besvarade respondenten emellanåt frågorna så utförligt att flera frågor 
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besvarades på en gång eller återknöt till tidigare frågor. Under en semistrukturerad 

intervju är intervjuaren även så fri att följdfrågor som ej är listade i intervjuguiden också 

kan ställas (Bryman och Bell 2005). Detta skedde under samtliga intervjuer och i två 

fall fortsatte respondenten att tala om intressanta saker även efter att intervjuguiden var 

genomgången. Intervjuaren lärde sig då att inte stänga av inspelningen förrän det var 

dags att lämna rummet.  

3.4.3	  Observationer	  
Det är inte alltid så att vad personer säger hänger ihop med vad de gör vilket kan bli ett 

problem vid intervjuer och enkäter, en lösning på detta kan vara att observera det 

aktuella beteendet. En ostrukturerad observation är en teknik där observatörerna inte 

följer ett observationsschema utan observerar omgivningen och skriver istället 

noteringar om hur deltagarna beter sig. (Bryman och Bell 2005) Författarna utförde 

observationer på apoteken genom att de samtidigt som enkäterna distribuerades iakttog 

personalen, kunderna och miljön omkring dem. De hade de olika tecknen i co-creation 

dialog i tankarna för att undersöka i hur stor utsträckning kunderna och personalen 

följde detta och förde sedan anteckningar om detta och andra beteenden som 

uppmärksammades. 

3.5	  Urval	  	  
Medstops apotek finns i tre varianter; i köpcentrum, i centrumområden och i 

ytterområden. I region väst finns dessa representerade på tre olika Medstop apotek; 

Medstop apotek Skeppet i Stenungsund, Sländan i Trollhättan och Lejonet i Uddevalla. 

(Hellborg Johansson 2011-04-25)  

I och med att målgruppen för enkäterna inte är en liten, specifik målgrupp, utan är alla 

Medstops kunder, nås dessa bäst genom att enkäterna delas ut på plats. Detta skedde i 

samband med kundernas besök på de tre valda apoteken, och knappt 100 enkäter 

delades ut av författarna. För att inte påverka valet av respondenter tillfrågades alla 

kunder om de ville delta i undersökningen. För att öka svarsfrekvensen var författarna 

tydliga med att det är en uppsats och inte en kundundersökning gjord av Medstop. 

Författarna upptäckte snart att de flesta som tog sig tid att besvara enkäten var de som 

väntade på sin tur att betjänas i receptdisken. Av dem som bara skulle in och köpa något 

i egenvården var det färre som besvarade enkäten, vilket kan resultera i ett bortfall 

(Bryman och Bell 2005) av en viss kategori bland Medstops kunder. 
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Produktkategori	   Ja/Nej	   Procent	  

Receptbelagda 
läkemedel 

Ja 
Nej 

89 % 
11 % 

Receptfria läkemedel Ja 
Nej 

62,6 % 
37,4 % 

Hygienartiklar Ja 
Nej 

38,5 % 
61,5 % 

Tabell 1. Fördelning av köp för produktkategorierna 

Tabell 1 visar på fördelningen mellan produktkategorierna som respondenterna köper 

när de besöker ett apotek. Eftersom respondenterna kunde välja mer än ett alternativ 

överstiger den totala procenten etthundra. Istället räknades varje kategori för sig. De 

allra flesta av respondenterna köper någon form av receptbelagt läkemedel (89 procent), 

medan färre köpte receptfria läkemedel (62,6 procent) och hygienartiklar (38,5 procent). 

Hur stort bortfallet blev i slutändan och hur det har påverkat resultatet på enkäterna går 

inte att säga, men samtidigt går det att argumentera att då en majoritet av 

respondenterna också köpte receptfria läkemedel representeras även de kunder som 

handlar i egenvården.  

De semistrukturerade intervjuerna gjordes med nuvarande eller tidigare 

egenvårdsansvariga, Yvonne Andersson, Anna Karin Nilsson och Anne-Sofie Stridh, på 

dessa tre Medstop apotek. Anledningen till att en före detta egenvårdsansvarig 

intervjuades på ett av apoteken var att den nuvarande var sjukskriven vid 

intervjutillfället. Stridh, som idag inte är egenvårdsansvarig är dock apotekets 

vikarierande egenvårdsansvarig. Därmed har hon en stöttande roll vilket resulterar i att 

hon måste ha en insyn i vad som händer i egenvården. Därför såg författarna inte något 

problem med att hon inte hade titeln egenvårdsansvarig.  

3.6	  Operationalisering	  

3.6.1	  Enkäten	  
För att undersöka kundernas uppfattningar av dialogen med Medstop och upplevelsen 

av att besöka ett Medstop apotek används en enkät (bilaga 1). I enkäten är språket 

anpassat till respondenterna, det vill säga att inget fackspråk används eftersom det 

språkbruket kan vara svårt för personer att förstå som inte är insatta i 

marknadsföringsbranschen. Inledningsvis är det tre bakgrundsfrågor (1-3) där tanken 

var att de kunde användas för att urskilja svaren mellan olika demografiska grupper, 

dock användes endast ålder senare under arbetets gång därför att det inte fanns någon 
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relevans för de andra. Efter bakgrundsfrågorna kommer några frågor om kundernas 

besök på apotek i allmänhet (4-7) och sist kommer några frågor rörande besöket på 

Medstop apoteket (8-11). För kopplingen till teorin i fråga 5-8, se tabell 2. 

Fråga	   Koppling	  till	  teori	   Stycke	  

5 4.1 Servicemötet 3; Om kunderna är pålästa 

6A 4.1 Servicemötet 3; Personalen samspelar med kunden och är 
villiga att föra en dialog med kunden  

 4.3 Dialogen Alla 

 4.3.1 Tecken för co-creation dialog 3; T2, reaktion på ämnet 

6B 4.1 Servicemötet 3; Att personalen har rätt kunskap 

 4.3 Dialogen 5; Genom dialogen får personalen kunskap  

6C 4.1 Servicemötet 5; Kunderna stör sig på långa köer och folk som 
står i vägen 

6D 4.2 Upplevelsen 1; Upplevelse inte erbjudande som skapar värde 

6E 4.1 Servicemötet 6; Placeringen av produkter kan påverka kundens 
beteende och utvärdering av besöket  

  7; Lättanvänt 

6F 4.1 Servicemötet 3; Personalen är villig att föra en dialog med 
kunden 

 4.3 Dialogen 3; Punkt 3: Båda ska avgöra hur aktiva de ska vara 
i dialogen 

6G 4.1 Servicemötet 5; Lättanvända servicesystem 

 4.2 Upplevelsen 3; Self service och full service 

  4; Viktigt vid self service 

7 4.1 Servicemötet 3; Kunden är villig att föra en dialog  

 4.3.1 Tecken för en co-creation dialog 5; T4, Inga förbjudna samtalsämnen 

8A 4.3.1 Tecken för en co-creation dialog 5; T4, Inga förbjudna samtalsämnen 

8B 4.1 Servicemötet 6; Placering av produkter 

 4.1 Servicemötet 7; Servicelandskapet 

8C 4.3.1 Tecken för en co-created dialog 5; T4, inga förbjudna samtalsämnen 

8D 4.1 Servicemötet 3; Personalen måste ha kunskap 

 4.3 Dialogen 4; Kunskap är en central del 

8E 4.1 Servicemötet 3; Kunden vill vara delaktig 
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 4.3.1 Tecken för en co-creation dialog 2; T1, Oklart vart dialogen kommer att sluta 

 4.3.1 Tecken för en co-creation dialog 3; T2, Reaktion på ämnet 

8F 4.1 Servicemötet 5; Servicesystem 

8G 4.1 Servicemötet 5; Andra kunder som en positiv eller negativ 
påverkan 

Tabell 2. Operationalisering av enkätfrågorna 5-8 
 
Fråga nio berör huruvida kunderna brukar handla på Medstop eller inte. Fråga tio 

används för att se vart kunderna kommer i kontakt med Medstop idag och vart det finns 

en möjlighet att bjuda in kunderna till dialog i framtiden. Den sista frågan, elva, var till 

för att låta kunderna med egna ord beskriva Medstop. Denna fungerade även som en 

kontrollfråga mot fråga åtta där deras åsikter om Medstop besvarats.  

3.6.2	  Intervjuer	  med	  personalen	  på	  apoteken	  
De semistrukturerade intervjuerna skedde utifrån fyra olika teman som täckte frågor om 

servicemötet, det vill säga situationen med kunden samt relationen till ledningen. Se 

bilaga 2 för intervjuguiden. 

Tema	   Koppling	  till	  teori	   Stycke	  

1 4.1 Servicemötet Alla 
2 4.1 Servicemötet 4; Företagsledningen 
 4.1 Servicemötet 8; Stödpersonal 

3 4.1 Servicemötet 3; Pålästa kunder 
 4.3 Dialogen 4; Tyst kunskap 
 4.3.1 Tecken för en co-creation dialog 5; T4, Inga förbjudna samtalsämnen 
 4.3.1 Tecken för en co-creation dialog 4; T3, Utmaning av fördomar 
 4.3.1 Tecken för en co-creation dialog 6; T5, Öppenhet och nyfikenhet 

4 4.3 Dialogen Alla 
 4.3.1 Tecken för en co-creation dialog Alla 

Tabell 3. Operationalisering av intervjuteman 

Det första temat i intervjuguiden handlade om faktorer som påverkade personalen i 

deras arbete. Genom denna fråga ville författarna se ifall det fanns vissa faktorer som 

personalen upplevde antingen påfrestande eller stödjande i deras dagliga arbete. Detta 

tema kan kopplas till de faktorer som påverkar kontaktpersonalen enligt Gummessons 

(2008) modell över servicemötet (figur 3). Tema två är också kopplat till samma modell 

fast inriktad på två av faktorerna istället för den mer allmänna approachen i tema ett. 

Dessa två faktorer är ledningen och stödpersonal, och temat gick ut på personalens 

relation till företaget i allmänhet.  
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Tema tre ligger i själva mötet med kunden och handlar om personalens upplevelse av 

kunden. Detta tema är kopplat till flera delar av teorin: servicemötet, kunskap och 

tecken för en co-creation dialog. Temat innehöll tre olika frågor, och meningen med 

dessa var att få en insikt i personalens syn på mötet med kunden och deras upplevelse 

av dem.  

Det sista temat handlar om dialogen mellan kund och personal, och deras upplevelse av 

olika delar i den. Genom denna information går det att urskilja huruvida de olika 

tecknen för en co-creation dialog finns där eller inte.  

3.7	  Genomförandet	  

3.7.1	  Enkäten	  
Innan enkäterna delades ut testades den på fem personer. Handledare var den enda av 

dessa som var insatt i uppsatsen, de övriga var utomstående som inte visste något om 

den. Tack vare detta test upptäcktes några delar som var otydliga och dessa kunde 

åtgärdas innan undersökningen genomfördes. Dock upptäcktes ytterligare några delar i 

enkäten i efterhand, som kunde gjorts bättre i utformningen av enkäten. I frågan om 

sysselsättning saknades alternativet ”annat” vilket gjorde att respondenterna tvingades 

ange ett av de författade alternativen, dock ska noteras att inget internt bortfall skedde 

på denna fråga. Ett internt bortfall är när en fråga i en i övrigt ifylld enkät har lämnats 

utan svar (Bryman och Bell 2005). Den sista frågan var att respondenterna skulle 

beskriva Medstop med tre ord, denna fråga var tydligen rätt svår för respondenterna då 

ett stort internt bortfall fanns på den. Det saknades även instruktioner om att de skulle 

beskriva med tre adjektiv, de som väl fyllde i den skrev inte alltid tre adjektiv som var 

tanken, utan små meningar såsom ”Rätt så bra”.  

Ett annat problem som uppstod när kunderna skulle fylla i enkäten var att några 

personer missade att fylla i baksidan, vilket har gjort att ett internt bortfall finns på 

dessa frågor. Detta skedde totalt på fyra av enkäterna. På en av dessa enkäter slutade 

respondenten att svara redan efter fråga fem, vilket leder till att det går att argumentera 

att avsaknaden av svar på baksidan hör samman med avsaknaden av svar på framsidan. 

På en av de andra enkäterna har respondenten skrivit på fråga elva att han att han inte 

visste vad Medstop var, vilket kan förklara varför han inte svarat på frågorna om 

Medstop. För övrigt var det två respondenter som helt missade baksidan utan tillsynes 

någon speciell anledning. 
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Den sista missen i enkäten var att några respondenter missuppfattade, trots 

instruktioner, vad som representerade vad i likertskalan. Några har gett Medstop ettor 

(dåligt betyg) men har gett dem positiva kommentarer i fråga elva. I dessa fall, då 

respondenten satt ettor på fråga åtta men ändå gett beröm i fråga elva, togs enkäterna 

bort eftersom de då uppenbarligen missuppfattat någon av frågorna. Totalt sett användes 

91 av 94 enkäter i analysen. 

3.7.2	  Intervjuer	  med	  personal	  på	  apoteken	  
De tre intervjuerna skedde med två egenvårdsansvariga, Yvonne Andersson och Anna 

Karin Nilsson, samt en före detta egenvårdsansvarig, Anne-Sofie Stridh. Generellt 

skilde sig intervjuerna från varandra i mängden information. I slutändan kan det tänkas 

att detta berodde på tre anledningar. Den första är skillnaden mellan personerna som 

intervjuades. De var alla olika ”pratglada” och uttryckte sig på mer eller mindre 

utblommande sätt. Den andra faktorn som kan ha spelat in var intervjuarens ovana, då 

fylligheten av informationen ökade efter varje intervju. Detta kan bero på en ökad 

kunskap om följfrågor med mera hos intervjuaren. En annan faktor som kan ha varit 

bidragande var att informationen från första intervjun följde med till den andra och så 

vidare. Detta resulterade till att intervjuarens förkunskaper växte i processen och 

därmed var det lättare att ställa följdfrågor eller frågor som knöt an till vad en av de 

andra respondenterna hade svarat.  

Det visade sig även att alla tre respondenter hade svårigheter att först greppa tema ett 

med frågan som ingick. De blev ställda till vad som åsyftades med faktorer och även 

ordet påverkan behövdes ibland förtydligas. Vad som skedde i dessa sammanhang var 

att de först fick tänka på frågan själva medan intervjuaren gav vissa stödord, 

exempelvis: ”med faktorer kan vara att systemen krånglar…”, ”påverkan kan vara 

positiv och negativ..:”. Detta kan ha lett till att de leddes in på de faktorer som finns i 

Gummessons (2008) modell över vad som påverkar kontaktpersonalerna, men detta 

användes endast ifall det absolut behövdes.  

Två av respondenterna fortsatte även att prata efter sista intervjufrågan. Den första 

gången detta skedde hade intervjuaren redan stängt av bandspelaren, vilket resulterade i 

att en del information gick förlorad. Till det sista intervjutillfället hade intervjuaren lärt 

sig detta och bandspelaren stängdes inte av förrän respondenten lämnat rummet.  
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3.8	  Analysmetoder	  
Resultaten från enkäterna har analyserats i PASW Statistics, ett statistikanalysprogram, 

med följande analysmetoder.  Exempelvis  

3.8.1	  Variabler	  
Kvot-/intervallvariabler är variabler där avståndet mellan svarsalternativen är exakt lika 

stort och är till exempel ålder. Ordinalvariabler är variabler som kan rangordnas men 

där avstånden mellan värdena inte kan anses som lika stora, exempelvis kan det vara 

ojämna intervaller. Vidare finns även nominalvariabler vars värden inte kan rangordnas. 

Dikotoma variabler har bara två svarsalternativ, såsom man eller kvinna. (Bryman och 

Bell 2005) I enkäten för denna uppsats förekommer samtliga variabeltyper; 

intervallvariabler återfinns i fråga ett och åtta, ordinalvariabler finns i fråga fem, sex och 

sju. Nominalvariabler finns i fråga tre, fyra och tio. Dikotoma variabler finns i fråga två 

och nio.  

3.8.2	  Univariat	  analys	  	  
I univariata analyser analyseras en variabel i taget, till exempel i frekvenstabeller där 

antalet personer eller andelen i procent presenteras. Det är vanligt att frågor med många 

olika numeriska svar samlas i grupper, ålder är ett vanligt exempel på detta. Det är 

viktigt att grupperna är uteslutande, det vill säga att de inte får överlappa varandra. 

Frekvenstabeller kan användas med alla variabeltyper. (Bryman och Bell 2005) I denna 

uppsats har frekvenstabeller valts till de frågor där fördelningen av svaren hos 

respondenterna ska undersökas.  

Centraltendensen är ett begrepp som med en enda siffra förklarar vad som är typiskt för 

värdena på en variabel. Medelvärde anger det värde som framkommer om alla värden 

summeras och sedan divideras med antalet värden och går att använda till kvot-

/intervallskalor och, även om det inte rekommenderas av Bryman och Bell (2005), 

ordinalvariabler. Mittpunkten av alla värden för en variabel kallas median och används 

för såväl kvot-/intervallvariabler som ordinalvariabler. En fördel medianen har, jämfört 

med medelvärdet, är att det inte påverkas i lika hög grad av extremvärden.  

Genom medelvärdet framkom vad som rankades som viktigast av påståendena i fråga 

sex och åtta. Eftersom ett är viktigast och sju är minst viktigt är ett lågt medelvärde 

bättre än ett högt medelvärde i fråga sex, och i fråga åtta är ett lågt värde närmare 

”håller inte med” och ett högt värde är närmare ”håller med”. Detta kan jämföras med 
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medianen som bör ge ett liknande svar men inte är påverkat av extremvärden. Även 

typvärdet kan användas för att visa på det svarsalternativ som förekom oftast. 

3.8.3	  Bivariat	  analys	  
Bivariata analyser görs mellan två variabler för att reda ut eventuella relationer mellan 

dessa två och se i fall det finns en samvariation. Korstabeller, även kallade 

contingencytabeller, är väldigt användbara vid analys av samband då de är flexibla 

eftersom de kan användas på alla typer av variabler. I en korstabell är den ena variabeln 

i kolumnerna och den andra i raderna. I förhållandena mellan dem är det vanligt att 

inkludera procent för att underlätta för läsaren att tolka tabellen. (Bryman och Bell 

2005) I denna uppsats används en korstabell för att utröna ifall ett samband finns mellan 

ålder (fråga två i enkäten) och om kunderna har bestämt sig för vad de ska köpa innan 

de kommer till apoteket (fråga fem i enkäten). 

3.9	  Studiens	  tillförlitlighet	  
Då denna uppsats till grunden är kvalitativ och analysen kommer att tolkas på ett 

kvalitativt sätt kommer följande begrepp att användas som bedömningskriterier för 

uppsatsen; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet, möjlighet att styrka och konfirmera 

resultatet och äkthet. Dessa begrepp används för att stärka kvaliteten på resultatet. 

(Bryman och Bell 2005) 

Tillförlitligheten bygger på att undersökningen har följt de regler som finns samt att 

undersökarna har gett respondenterna en chans att gå igenom det insamlade materialet 

för att se om de har blivit korrekt uppfattade, detta kallas respondentvalidering (Bryman 

och Bell 2005). 

Överförbarheten bygger på att undersökningen och respondenterna beskrivs utförligt för 

att hjälpa läsaren att få en bred bild av situationen och dess kontext. Detta underlättar 

för andra forskare att bedöma överförbarheten till andra miljöer. (Bryman och Bell 

2005)  

Pålitligheten berör huruvida undersökningen kan upprepas. Detta kräver att en 

fullständig redogörelse av alla faser i forskningsprocessen genom hela arbetet. Bryman 

och Bell (2005) rekommenderar även att en kollega kontrollerar underlaget och 

bedömer kvaliteten på tillvägagångssätten.  
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Att säkerställa att arbetet med uppsatsen har genomförts i god tro, det vill säga att 

slutsatsen inte uppenbart har påverkats av personliga värderingar, är även detta 

granskarnas, det vill säga handledarens och opponentgruppens, uppgift att se över. 

(Bryman och Bell 2005)  

Äktheten berör bland annat om undersökningen hjälper de medverkande personerna att 

få en bättre förståelse för såväl sin egen som andra deltagares situation. Den ska även 

bidra till att de lättare kan förändra sin situation. (Bryman och Bell 2005)  
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4	  Teori	  

4.1	  Servicemötet	  
Marknadsföringen som sker vid kontakt med personal från ett företag är många gånger 

mycket viktig, och servicemötet mellan kunden och företaget sker via en 

kontaktpersonal. Både kunden och personalen påverkas av samma saker i omgivningen, 

de blir stressade eller irriterade över långa köer och stökiga lokaler. De störs även på 

kunder som ställer onödiga frågor eller agerar långsamt i deras ögon. (Gummesson 

2008) 

Det finns flera olika faktorer som spelar in vid servicemötet (Gummesson 2008) för att 

skapa upplevelsen för kunden (Prahalad och Ramaswamy 2004). Som går att se i figur 2 

finns det fyra huvudsakliga faktorer: kontakten med personalen, andra kunder, 

servicesystemet, och servicemiljö (Gummesson 2008). Bland dessa behandlas allt från 

leverans och administration till marknadsföring och klagomål (Gummesson 2007).  

Kontaktpersonalen påverkas även de direkt av servicesystem, servicelandskapet och 

andra kunder men även den aktuella kunden, stödpersonal och företagets ledning, se 

figur 3 (Gummesson 2008). 

 

Kontaktpersonalen på företaget och kunden måste samarbeta i mötet för att co-creation 

of value ska kunna skapas (Gummesson 2008), och det är viktigt att de anställda arbetar 

för en positiv upplevelse för kunden. Detta på grund av att mötet mellan kund och 

kontaktpersonal har ett stort inflytande över kundens uppfattning över kvaliteten på 

servicen. Det är viktigt att kunden bemöts på ett bra sätt vid alla möten för att den ska 
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besluta sig för att återkomma. Ett samspel mellan kund och kontaktpersonal är därmed 

viktigt. Kunderna idag är mer påläsa och nyfikna och vill förstå och vara delaktiga. 

(Prahalad och Ramaswamy 2004) Företagets förmåga att designa, producera och 

leverera tjänsten är också viktigt (Gummesson 2008), liksom att de är villiga att föra en 

dialog med kunden (Prahalad och Ramaswamy 2004).  

Personalen får ofta agera i flera olika roller, framförallt i små företag. Den personal som 

möter kunderna är en mycket viktig del i marknadsföringen eftersom det är i mötet 

kunderna skapar sin uppfattning av företaget. Det är även de som befinner sig på rätt 

plats när något inträffar och kan möta och tillmötesgå kunden direkt. (Gummesson 

2007) För att servicemötet ska skapa värde för kunden krävs det mer än att personalen 

är trevlig, och det är ledningens ansvar att förse de anställda med träning, motivation 

och belöningar för att få dem att ge en tillfredsställande service. Ofta är kundens behov 

vid mötet kunskap och ibland kräver de enkla svar men oftast krävs ett mer omfattande 

svar av personalen för kunden i fråga. Ledningen kan påverka såväl mängden av 

servicemöten, genom hur mycket tid de tillåter personalen att vara bland kunderna, som 

personalens kunskap genom att undersöka vad kunderna behöver för hjälp och utbilda 

sin personal, samt ge dem möjlighet att lära mer av deras möten med kunderna. (Bitner 

et al 1990) 

Kunderna kan tillsammans skapa en del av värdet om omständigheterna är rätt. Saker 

som måste stämma är exempelvis servicesystemet, miljön och personalen (Gummesson 

2008). Kundernas påverkan på varandra kan antingen vara positiv eller negativ. Långa 

köer och människor som står i vägen är exempel på hur en negativ påverkan kan vara 

(Gummesson 2007; Solomon et al 2008), medan andra ser det som ett tillfälle att titta på 

andra varor i lugn och ro (Solomon et al 2008). Kunder som hjälper varandra sprider en 

positiv atmosfär och resulterar i en positiv påverkan på upplevelsen. Kunderna kan även 

hjälpa varandra att besvara enkla frågor, såsom vad klockan är eller andra praktiska 

frågor. Kunden är på så vis en co-creator of value inte bara för sig själv utan även för 

andra kunder och företaget. (Gummesson 2007)  

Servicelanskapet handlar om hur kunden kan interagera med produkterna och den 

fysiska miljön på platsen (Gummesson 2008) men är även personalens arbetsplats och 

påverkar också dem (Bitner 1992). Utformningen och placeringen av produkter kan 

påverka beteendet hos kunderna och hur de uppfattar platsen (Gummesson 2008) och 
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intrycken den ger (Bitner 1992), vilket gör den till en kritisk faktor i kundens 

utvärdering av företaget (Ballantyne och Varey 2006). Den fysiska miljön har två olika 

funktioner. Den kan ha en rationell funktion, som en hiss är tillför att föra människor 

mellan olika plan, men miljön kan också ha en symbolisk funktion. Med hjälp av olika 

färger, stilar med mera, kan företaget ge exempelvis ett lugnande, ungt eller 

professionellt intryck. (Gummesson 2007) Kunderna använder servicelandskapet som 

ett tecken på företagets kvalitet och kapacitet redan innan de har provat produkterna. 

Även personalens motivation, produktivitet och belåtenhet påverkas av servicemiljön. 

Mötet mellan kunden och personalen påverkas således även det av miljön, och bör 

anpassas för att tillfredsställa båda parter och underlätta en interaktion. Ett företag som 

arbetar med detta underlättar mycket för marknadsföringen (Bitner 1992) och co-

creation of value (Gummesson 2008). 

Vad som ingår i servicesystem beror på vilket företag och bransch det gäller, men 

generellt sett är det de system som företaget använder sig av gentemot kunderna, 

exempelvis företagets hemsida eller biljettsystem. Strukturen och logiken i systemet kan 

påverka kundens trivsel. (Gummesson 2008) Här är det viktigt att det är lättanvänt och 

logiskt uppbyggt då kunderna i allt större utsträckning navigerar sig i systemen själva. 

Om det är för komplicerat och kunden inte förstår hur hon ska göra kan det resultera i 

ett undvikande beteende och att kunden i slutändan går till en konkurrent. (Gummesson 

2007) 

För kontaktpersonalen finns även stödpersonal och företagsledningen, vilka oftast är 

osynliga för kunderna men påverkar kontaktpersonalen. Stödpersonalen kan till 

exempel vara inköpsavdelningen eller städpersonal och finns till för kontaktpersonalen 

men som själva sällan kommer i kontakt med kunderna. Otillräcklig hjälp från dessa 

påverkar kontaktpersonalen negativt och leder till att de inte kan sköta sitt arbete 

ordentligt. (Gummesson 2008)  

4.2	  Upplevelsen	  
Kunder är generellt inte intresserade av en viss produkt eller tjänst, utan deras intresse 

ligger i vad just den produkten eller tjänsten kan användas till för att skapa något av 

värde för dem (Grönroos 2008b). Kundens upplevelse har en stor betydelse för hela 

processen där värde skapas. Kvaliteten på värdet och processen där värdet skapas, beror 

på hur miljön och interaktionen mellan kund och företag ser ut. (Prahalad och 
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Ramaswamy 2004) Det är upplevelsen som bildar grunden för värdet och inte 

erbjudandet. Upplevelsen av mötet med företaget påverkar således kvaliteten på 

relationen mellan kund och företag, och det är kvaliteten på relationen, genom bland 

annat upplevelsen, som företaget kan förbättra, inte relationen i sig. Detta sker genom 

kunskapsutbyte med kunderna, då företaget lär sig mer om deras önskemål, och således 

behöver kunderna vara delaktiga i skapelsen av processen. (Ballantyne och Varey 2006) 

Med mer kunskap om kunderna kommer en större förståelse för skillnader mellan dem. 

Målet med att köpa en produkt skiljer sig från person till person, och det är viktigt för 

företaget att komma ihåg att det värde som kunden ger en produkt skiljer sig från person 

till person. Vad som ligger till grund för värdet är kvaliteten på upplevelsen som kunden 

förväntar sig. Många kunder definierar upplevelsen som värde, och på grund av detta är 

det väsentligt att företaget inser vikten av kundens upplevelse, oavsett vilken bransch de 

befinner sig i. (Prahalad och Ramaswamy 2004) 

En viktig faktor i upplevelsen är tillgången till önskvärda upplevelser. Hela 

tillgängligheten tar sin början i utbudet av information och verktyg (Prahalad och 

Ramaswamy 2004), och därmed blir informationen och verktygen basen för processen 

där värde skapas (Grönroos 2008b). Vilken sorts information och verktyg det handlar 

om skiftar från situation till situation. Informationen kan handla om hur 

tillverkningsprocessen av produkter och information om deras innehåll, och verktyg kan 

komma i form av exempelvis produkter som stärker en viss livsstil, hyrning av bilar 

eller tillgång till pool. (Prahalad och Ramaswamy 2004) Ett viktigt verktyg för kunden 

under upplevelsen i servicemötet är att kunna känna på produkten. Genom att känna på 

produkten och uppleva den får hon en känsla kopplad till den. Hur mycket kunden kan 

känna på produkter påverkar också deras attraktion till butiken. Genom att låta kunderna 

känna och prova på produkter leder detta till en positiv påverkan på deras upplevelse. 

(Floor 2006) 

Hur själva transaktionen mellan kund och företag hanteras är en annan faktor som 

påverkar upplevelsen. Med transaktion menas hur mycket och vad som görs av kunden 

respektive företaget. Spektrumet ligger från full service, där företaget sköter allt åt 

kunden, till self service, där kunden sköter de flesta uppgifter som personalen brukade 

göra. (Prahalad och Ramaswamy 2004) Exempel på skillnaden mellan de två 

spektrumen är att full service sker när en kund äter ute på en restaurang eller går in på 
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en bank för att ta ut pengar över disk. Samma beteende fast med self service skulle 

kunna vara att kunden lagar maten och äter den hemma eller tar ut pengarna via en 

bankomat. (Grönroos 2008b) Vad som är viktigt är att företaget kommer ihåg att alla 

kunder inte är densamma, utan de skiljer sig i nivån på förståelse, färdigheter, viljan att 

lösa problem och förtroende (Prahalad och Ramaswamy 2004). Oavsett om det gäller 

full service eller self service skapas värde när kunden känner sig bättre till mods efter än 

innan mötet (Grönroos 2008b).  

Om ett företag använder sig mycket av self service är det viktigt att de fortfarande 

bibehåller kvaliteten på kundernas upplevelse. Minskning av kostnaderna får inte bli 

viktigare än målet att upprätthålla en bra upplevelse för kunderna. (Prahalad och 

Ramaswamy 2004) Att ett företag använder sig mycket av self service kan också vara 

ett sätt att genom att låta kunden göra mycket själv, får hon också mer tid till att röra vid 

produkter och därigenom få en högre nöje i upplevelsen (Floor 2006). 

I sammanhanget av co-creation of value bör värde ses ur två perspektiv på samma gång: 

value-in-use och value-in-offering (Ngo och O’Cass 2009). Value-in-use styrs av 

kundens upplevelse av servicemötet, och upplevelsen har interaktionen mellan företaget 

och kunden som kraftkälla. (Ballantyne och Varey 2006). I value-in-use är värdet inte 

de attribut som finns i och runt produkten (exempelvis design, förpackning, information 

etcetera) utan det är vad kunden får ut av produkten vid användningstillfället (Grönroos 

2006). Value-in-offering handlar om värdet som ligger i marknadserbjudandet, och 

ligger till grund för value-in-use. Det är utifrån värdet i marknadserbjudandet som 

kunderna väljer vad de ska konsumera, bestämmer sig för vilken produkt samt bekräftar 

value-in-use. Här är det viktigt att veta vad kunderna tycker är värdefullt och 

nödvändigt att ha med i produkterna och tjänsterna (Ngo och O’Cass 2009), då företaget 

endast kan producera olika värdeförslag (value proposition) medan det verkliga värdet 

skapas av kunden i deras värdeskapande processer (Grönroos 2006) I slutändan baseras 

kundens upplevda värde på deras uppfattning av vad de får ut av att köpa produkten 

(value-in-offering), exempelvis kvalitet eller prestanda, gentemot vad de måste göra för 

att köpa produkten, det vill säga vad de ger (Ngo och O’Cass 2009). 

4.3	  Dialogen	  
Genom en dialog kan företagen få en förståelse för de emotionella, sociala och 

kulturella faktorerna som påverkar kundens upplevelse (Prahalad och Ramaswamy 
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2004). Därav kommer vikten av kommunikation in. Under mötena mellan kund och 

företag kan kommunikationen variera på tre olika sätt till sin natur: informativt, 

kommunikativt och dialogiskt. (Ballantyne och Varey 2006) 

En informativ natur har kommunikationen som avsikt att övertyga kunden och är 

väldigt enkelriktat. Här lovas saker genom att sälja fördelar till mottagaren, men 

företaget lyssnar inte på vad kunderna säger om vad som kommuniceras. Den 

kommunikativa kommunikationen avser att informera kunderna och hålla sig själva 

informerade om kunderna. Här söks kunden som en medproducent, det vill säga att de 

är med och utvecklar produkten eller tjänsten. Detta görs genom att tillhandahålla och 

hålla löften till kunderna, men utan en dialog, det vill säga att företaget inte ger ett 

direkt svar på den feedback de får utav kunderna. Det är först på den tredje varianten av 

kommunikation, den dialogiska, som co-creation of value blir möjligt. Vid en dialog lär 

sig företaget och kunden tillsammans i interaktionen med varandra. Fokuset ligger på 

att dela med sig och lära sig av varandra för att skapa ny kunskap. (Ballantyne och 

Varey 2006) Eventuella problem löses gemensamt mellan kunden och den anställda. 

Genom att anpassa dialogen kan ett företag ändra vad de gör mot den aktuella kunden, 

och på detta sätt minimera osäkerheter och risker för henne. (Prahalad och Ramaswamy 

2004). 

För att dialogen ska bli så pass öppen och interaktiv som krävs för att co-creation of 

value ska kunna formas bör tre punkter uppfyllas (Jaworski och Kohli 2006):  

1. Både kunden och företaget ska få ny kunskap, om varandra, produkten etcetera, 

genom dialogen. 

2. Fokus för den nya kunskapen ligger både på företagets och kundens behov, 

önskemål, kapacitet och prioriteringar. Båda sidor lär sig mer om den andra.  

3. Kunden och företaget kommer tillsammans överens om hur aktiva de båda ska 

vara i dialogen och vem som ska göra vad i mötet.  

Detta ska uppfyllas i alla dialoger som företaget har med sina kunder, oavsett om de 

sker på hemsidan, i butik eller via TV och tidning, över en längre tid och vid flera 

tillfällen. För varje gång lär sig företaget och kunden lite mer om varandra. (Jaworski 

och Kohli 2006) 
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Kunskap har en central del i dialogen som en värdefull resurs och räknas som en 

immateriell resurs. En immateriell resurs är något som producerar effekter på andra 

sorters resurser, exempelvis produkter. (Vargo och Lusch 2004) Den tysta kunskapen 

kommer från lärdomen av erfarenhet, genom att observera eller imitera kunder eller vid 

en tidigare interaktion (Ballantyne och Varey 2006) och blir specifik för situationen. 

Den handlar om hur personer hanteras i den specifika situationen kan få en positiv 

påverkan vid hantering av problem och hur företaget ska fortsätta framåt. Följande blir 

den tysta kunskapen skapad tillsammans med kunder (eller företaget), och är därmed 

skapat gemensamt. Eftersom interaktionen fortskrider, med både samma kund och nya 

kunder, blir den tysta kunskapen alltid uppdaterad i och med nya upplevelser. 

(Ballantyne 2004) 

Genom dialogen kan personalen få kunskap om sina kunder och därmed få en bättre 

förståelse för hur de ser på saker och göra ändringar för att ytterligare öka dialogen 

mellan kunder och företag. Det är dock viktigt att komma ihåg att dialogen inte 

nödvändigtvis behöver vara i mötet ansikte mot ansikte. Idag har Internet skapat stora 

möjligheter för både företag och kunder att skapa en dialog med varandra. (Lusch et al 

2008) Kunskapen i sig är inte heller slutmålet. I en värld och på en marknad som rör sig 

snabbt framåt är förnyelsen av kunskapen ännu mer central. För att ett företag på ett 

effektivt sätt ska kunna förnya kunskapen kontinuerligt krävs det en öppen interaktion 

och dialog. (Ballatyne och Varey 2006) 

4.3.1	  Tecken	  för	  en	  co-‐creation	  dialog	  
En dialog som öppnar upp för möjlighet till co-creation of value kallas för co-creation 

dialog. Det finns ett flertal tecken som visar på ifall en dialog är en co-creation dialog. 

Ju fler av dessa tecken (T1-T6) som finns med i interaktionen mellan kund och företag 

desto större sannolikhet är det för att co-creation of value kan bildas. (Jaworski och 

Kohli 2006)  
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T1 Slutpunktens klarhet Ju mer oklart det är hur dialogen ska sluta desto större chans för 
co-creation of value. 

T2 Reaktion på ämne Personerna måste lyssna och reagera på vad den andre säger. 
Detta ökar utbytet av kunskap och därmed möjlighet för co-
creation of value. 

T3 Utmaning av fördomar Personerna måste lägga de fördomar de har om den andra 
aktören åt sidan. Detta leder till ett högre intag av information 
och öppenhet. 

T4 Inga förbjudna samtalsämnen Båda parter ska kunna ta upp vilket samtalsämne som helst. 

T5 Öppenhet och nyfikenhet Båda sidor måste vilja lära sig nya saker och se nya möjligheter.  

T6 Dialogens struktur Dialogens struktur bestäms tillsammans av kund och företag. 

Tabell 4. Tecken på en co-creation dialog, anpassad efter Jaworski och Kohli (2006) 

T1 handlar om huruvida slutpunkten av konversationen är klar eller oklar. Om dialogen 

är öppen för gemensamt värdeskapande är slutet av den relativt oklar, det vill säga när 

kunden och företaget börjar konversera är det oklart vad som kommer att utföras av 

kunden respektive företaget. Även vilken produkt eller tjänst som kommer att användas 

i situationen är relativt oklart. Slutet är skapat av båda aktörerna och inte framlockat 

eller givet av kunden. (Jaworski och Kohli 2006) 

Det är mycket viktigt att båda sidor lyssnar på den andra, men det krävs mer än att bara 

lyssna. Personen måste även reagera på vad den andre säger och vidareutveckla det (T2) 

(Jaworski och Kohli 2006). I en dialog pratar och agerar de inblandade med varandra, 

inte till varandra. För att det ska bildas en möjlighet för värdeskapande i dialogen krävs 

det att båda aktörer är aktiva i samtalet och ger feedback på vad som sägs av den andre. 

(Ballantyne 2004) I slutändan är en dialog inte bara en möjlighet att utbyta kunskap om 

varandra, det handlar också om att utforska och skapa nya idéer tillsammans (Jaworski 

och Kohli 2006).  

För att kunna lära av varandra måste varje part vara medveten om sina egna rutiner och 

dolda beteenden, och därav måste båda parter i dialogen konfrontera sina antaganden 

och fördomar. (Ballantyne 2004) Huruvida det finns en vilja att undersöka de fördomar 

som ligger som bas för dialogen (T3) påverkar möjligheterna att få en interaktiv dialog 

och därmed en grund till co-creation of value. Båda sidor testar då och då olika 

antaganden de har om den andra aktören. Dessa fördomar kan gälla den andres 

situation, uppfattning och motiv. Om personerna i konversationen kan identifiera och 
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utesluta dessa fördomar kommer dialogen att ge en större mening än annars, då en 

person utesluter sina fördomar öppnar hon upp sig mer och kan inta mer information. 

(Jaworski och Kohli 2006) Ett exempel på fördomar som kan spela in ges av Ballantyne 

(2004) där han beskriver hur företag kan tro att kunder som klagar är oresonliga. Om 

företaget istället skulle stanna upp och lyssna på kunden skulle det kunna upptäckas en 

ny och unik möjlighet i kunden och tillfället.  

Inga samtalsämnen är off limit (T4). Både kunden och företaget ska känna att de kan ta 

upp vilket ämne eller problem som helst utan att den andra ska reagera negativt. 

Huruvida konversationen kommer att fortsätta handla om det nya ämnet eller ej bestäms 

av båda parter tillsammans. (Jaworski och Kohli 2006)  

Både företag och kund bestämmer strukturen av dialogen (T6). Ifall den ena aktören är 

mer dominant i att tillföra idéer, bidra till diskussionen etcetera kan dialogen lätt sjunka 

tillbaka till en envägskommunikation. (Jaworski och Kohli 2006) Ballantyne och Varey 

(2006) stämmer in i detta och förklarar att dialoger är i sin natur relationella. Det 

handlar inte om kontroll och egennytta och enkelriktad kommunikation, utan målet bör 

vara att vara så pass öppen som möjligt och villig att upptäcka nya saker. Detta hör även 

samman med Jaworski och Kohlis (2006) femte tecken. För att dialogen ska ge något 

slags resultat måste både kund och företag var villiga att lära sig nya saker och se nya 

möjligheter (T5). Öppenhet och nyfikenhet är två starka begrepp att ta tillvara på i 

denna situation. Här är det viktigt att företaget kommer ihåg att alla kunder inte kan 

eller vill bidra till konversationen. Därav är det inte aktuellt eller genomförbart att 

försöka föra en dialog med alla kunder. 
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5	  Empiri	  

5.1	  Kundernas	  syn	  på	  servicemötet	  
För att se hela sammanställningen av enkäten gå till bilaga 3. Här nedan presenteras de 

delar av den som förekommer senare i analysen.  

5.1.1	  Urvalets	  demografi	  
De första tre frågorna på enkäten skapade en bild av urvalets demografi. De två största 

grupperna var de mellan 56 och 65 år och de över 65 år. Av dessa var det fler kvinnor 

än män som besökte apoteken de valda dagarna, och de flesta respondenterna var 

pensionärer och därefter var heltidsarbetare den vanligaste sysselsättningen. (bilaga 

3:1-3)  

 

Diagram 1. Åldersfördelning av respondenterna 

5.1.2	  Apoteksbesök	  generellt	  
De flesta av respondenterna vet ibland i förväg vilket varumärke de ska köpa när de ska 

handla receptfria produkter, och de allra flesta av dem brukar ibland eller ofta be om 

hjälp. De är endast en respondent som aldrig ber om hjälp. (fråga: 5, 7)  

Fråga 5: Vet i förväg Procentuell 
fördelning 

Ibland eller oftast 80,3 % 
Nästan aldrig eller aldrig 16,5 % 
Ej svar 3,3 % 
Tabell 5. Om kunderna är förberedda 
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Fråga 7: Be om hjälp Procentuell 
fördelning 

Ber ibland eller ofta om hjälp 81,3% 
Ber sällan eller aldrig om hjälp 16,5% 
Tabell 6. Om kunderna brukar be om hjälp 

Det viktigaste för de flesta av respondenterna var ”att personalen är kunnig”, näst 

viktigast ”att personalen lyssnar och är lyhörd för dina behov” och det minst viktigaste 

var enligt respondenterna ”att du kan sköta ditt ärende själv utan att behöva prata med 

personal”. (fråga 6) Genom medelvärdet framkommer vad som rankades som viktigast 

av påståendena (Bryman och Bell 2005) i fråga sex. Eftersom ett är viktigast och sju är 

minst viktigt är ett lågt medelvärde bättre än ett högt medelvärde. Detta resultat 

förstärks även av att se på medianen, då det visar det mittersta svaret varje fråga har fått, 

är medianen låg betyder det att frågan har fått många låga svar (Bryman och Bell 2005) 

och att den då har rankats högt. Då många missuppfattade att alternativen skulle 

rangordnas är det många som har satt kryss i dem de tycker är viktigast. Genom att göra 

om alla siffersvar till bara kryss och lägga ihop med de andra kryssen är det lätt att 

räkna ut hur stor andel av respondenterna som har gett ett svar på varje fråga och 

således tycker att det är viktigt (Stafsudd 2011-05-10). Den sista kolumnen berör dessa 

kryss och visar den andel av respondenterna som har kryssat i varje alternativ.  

Fråga	  6:	  Viktigast	   Ranking	   Medelvärde	   Median	   Kryss	  
Att personalen lyssnar och är lyhörd för dina 
behov 

2 2,85 2 76,9 % 

Att personalen är kunnig 1 2,19 1 80,2 % 
Att det går snabbt  4 4,12 4 60,4 % 
Pris 5 4,16 4 50,5 % 
Att det är lätt att hitta bland de receptfria 
produkterna 

3 4,11 4 51,6 % 

Att personalen tar kontakt med dig och undrar 
ifall du behöver hjälp 

6 4,40 4 57,1 % 

Att du kan sköta ditt ärende själv utan att behöva 
prata med personal 

7 5,64 7 51,6 % 

Tabell 7. Vad kunderna anser vara viktigast vid ett besök på ett apotek 

5.1.3	  Besöket	  på	  Medstop	  
Fråga åtta innehöll flera påståenden om ett besök på ett Medstop apotek som 

respondenterna fick ta ställning till. Överlag höll de flesta av respondenterna med, och 

det kan därmed ses som att de är nöjda med de faktorer som tas upp i påståendena. De 

har förtroende för personalen och anser att de är kunniga, lyhörda och diskreta. De 
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menar även att kölappsystemet är lättanvänt men de håller inte med om att det är lätt att 

hitta produkter på Medstops apotek och inte heller att de undviker att gå in på apoteket 

när de ser att det är mycket folk.  

I tabellen nedan redogörs för huruvida respondenterna håller med eller inte håller med 

om de sju olika påståenden. Ett är ”Håller inte med” och fem är ”Håller med”. 

Kolumnen till höger redovisar procentandelen som svarade ”Vet ej”. Ju högre 

medelvärde desto mer håller respondenterna med i påståendet.  

Fråga	  8:	  Påståenden	  om	  Medstop	   Medelvärde	   Median	   Vet	  ej	  
Jag har förtroende för personalen på Medstop 4,32 5 9,9 % 
Det är lätt att hitta produkter på Medstops apotek 3,90 4 7,7 % 
Jag vågar fråga personalen om vad som helst då jag känner 
att de är diskreta 

4,17 5 5,5 % 

Jag uppfattar personalen på Medstop som kunniga 4,32 5 8,8% 
Jag känner att personalen lyssnar och är lyhörd 4,22 5 6,6 % 
Medstops kölappsystem är lättanvänt 4,29 5 6,6 % 
Jag undviker att gå in på apoteket när jag ser att det  
är mycket folk 

3,61 4 3,3 % 

Tabell 8. Påståenden om Medstop 

Majoriteten av respondenterna brukar handla på Medstop (bilaga 3:9) och de kommer i 

kontakt med Medstop genom att besöka apoteket, få kom i kontakt med Medstop på 

annat sätt. (fråga 10) 

Kontakt med Medstop Procentuell 
fördelning 

På Medstops apotek 79,1 % 
Medstops hemsida 2,2 % 
I TV 3,3 % 
I radio 1,1 % 
I tidning 4,4 % 
Av vänner och familj 5, 5 % 
Annat 7,7 % 
Tabell 9. Kundernas kontaktsätt med Medstop 

I fråga tio kunde respondenterna kryssa i alternativet annat. Svarsalternativ där var 

bland annat: ”Låg i närheten”, ”Närmast hemmet”, ”Reklam”, ”Mitt vanliga apotek”, 

”Låg ivägen” 

I sista frågan (fråga 11) på enkäten fick respondenterna skriva med egna ord vad de 

tycker om Medstop. De flesta skrev positiva kommentarer, till exempel: ”Det är ok”, 
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”Ett bra apotek”, ”Stort”, ”Bra snabb diskreta”, ”Vänliga, kuniga, har förståelse”, ”Lätt, 

fräscht trevligt”, ”Smidigt, fräscht, bra”, ”Bra, bekvämt, lätt att hitta”, ”Bra, kunniga”, 

”Personalen är kunnig”, ”Passar mej bra!”, ”Attraktivt, ljust och vänligt”, ”Positivt, bra. 

Jag vill ha en kassa för förbeställd medicin”, ”Ljust - vänligt – kunnigt”, ”Lugnt, tryggt, 

diskret”, ”Mycket kunniga, bra”, ”Alltid vänligt bemötande”, ”Trevlig kunnig 

personal”, ”Trevligt, kunnigt och ljust”, ”Kunnig, trevlig, lyhörd”. 

En person skrev negativa kommentarer: ”Långa köer, ej direkt diskreta, (ohyfsade), ej 

serviceinriktade – 1 person”. 

5.2	  Intervju	  med	  anställda	  
Intervjuunderlaget består av tre intervjuer med personal från tre olika Medstop apotek. 

Två av respondenterna, Yvonne Andersson (2011-05-02) från Lejonet i Uddevalla och 

Anna Karin Nilsson (2011-05-04) från Skeppet i Stenungsund arbetar som 

egenvårdsansvariga på respektive apotek. Anne-Sofie Stridh (2011-05-03) från Sländan 

i Trollhättan arbetar som lageransvarig, men har tidigare arbetat som 

egenvårdsansvarig. Se bilaga 2 för teman och frågor för intervjuerna. 

5.2.1	  Faktorer	  som	  påverkar	  personalen	  
Två faktorer kom upp på de tre intervjuerna, vilket var arbetskamraterna samt tekniken. 

Andersson (2011-05-02) påpekar att om tekniken krånglar, i form av deras datasystem, 

leder det till långa köer och att kunderna tillslut blir irriterade på grund av den långa 

väntetiden. Även ifall det är för lite personal på plats för att hantera mängden kunder, 

kan det leda till en viss stress. Både Andersson (2011-05-02) och Stridh (2011-05-03) 

nämner i sina intervjuer att detta leder till att personalen då inte hinner med alla 

uppgifter, såsom uppackning av varor, svara på kunders frågor i egenvården och att det i 

slutändan gör att kunder med recept får vänta längre. Dock är det inte helt och hållet 

något negativt. Stridh (2011-05-03) förklarar att situationer med högt tryck ser hon som 

en utmaning. De har så pass mycket rutin och lång erfarenhet att istället för att bli 

stressad arbetar de i ett högre tempo. Nilsson (2011-05-04) poängterar, i sin intervju, 

vikten av sina arbetskamrater. Hon förklarar att i Stenungsund är de ett team som 

arbetar väldigt tätt ihop. De försöker alltid se till att alla personer i personalen är på 

samma bana och har samma drivkraft. Hon fortsätter med att förklara att de är alla 

varandras arbetsmiljö på ett sätt. Här är det viktigt att känna av lite ifall det är någon av 
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ens kollegor som behöver hjälp. Det är viktigt att komma ihåg att göra det som är bäst 

för kunderna för i slutändan är det dem vi arbetar för.  

5.2.2	  Relationen	  med	  Medstop	  
Stridh (2011-05-03) förklarar att det finns mycket hjälp att få av företaget. Under hösten 

har, till exempel, personalen fått gå en utbildning vid tre tillfällen som handlade om 

kundbemötandet och hur de ska tänka i situationer med kunder. Det finns även coacher 

för varje region inom Medstop (öst, väst och syd), som kan svara på frågor om 

placering av produkter i egenvården eller om det behövs stöttning i säljtekniker eller 

tips kring hur en ny vara kan presenteras på ett bra sätt. Coacherna gör även 

regelbundna besök ute på apoteken. Stridh (2011-05-03) fortsätter med att det är lätt att 

nå coacherna ifall deras hjälp behövs, antingen via telefon eller e-post, och de svarar 

snabbt på olika frågor. Om de inte kan svaret ber de att få återkomma, och gör det 

ganska omgående. Personalen har även möjlighet att prova nya produkter, och enligt 

Nilsson (2011-05-04) hjälper detta till i deras roll, då det är mycket lättare att prata om 

en produkt då det finns en personlig åsikt om den. Hon fortsätter med att förklara att 

tidigare under våren var hon på en utbildning om en speciell produktserie inom hudvård 

mot ömtålig hud. Under denna utbildning fanns det representanter från Medstop 

tillsammans med anställda från andra kedjor. Upplevelsen av dagen var att den var 

givande och det skulle vara bra ifall sådana tillfällen upprepas mer ofta. Personalen blir 

väldigt lätt insnöade i sin lilla värld, och det hade varit kul att få mer information om 

vad som händer utanför kedjan. På mötet fanns personal från en av de konkurrerande 

apotekskedjorna, Doc Morris. De har, på alla sina apotek, utbildade hudterapeuter och 

detta skulle kunna vara ett ställe där Medstop kanske blir omsprungna av exempelvis 

Doc Morris då de har en helt mer nischad personal. Nilsson (2011-05-04) fortsätter med 

att säga att det alltid har varit en så konstig myt om att personalen på apoteken vet så 

himla mycket. Men hur mycket vet de egentligen? Det beror helt på dem själva och hur 

mycket de tar reda på. Därför är det riktigt lyxigt att få går på en sådan dag, där man får 

ta in information genom att lyssna istället för att läsa om det på Internet.  

Även Nilsson (2011-05-04) och Andersson (2011-05-02) talar om nåbarheten inom 

företaget i sina intervjuer. Nilsson (2011-05-04) säger att kontakten mellan företaget 

och apoteken är stor. Eftersom Medstop inte är ett stort företag är det smidigt att få tag 

på exempelvis coacher när det behövs, och om någon skulle känna för det går det att 

ringa VD:n utan några problem. Dock menar hon att ibland kan hon känna att det petas 
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onödigt mycket i smådetaljer som är fullständigt självklara. Hon fortsätter att förklarar 

att de är så pass självgående på apoteket, men ibland kan de få höra att de här 

kartongerna inte ska ligga där till exempel.  

Andersson (2011-05-02) påpekar att även om det finns stöd att få från Medstop så 

arbetar företaget med att personalen på varje apotek ska få ett större ansvar, jämfört med 

hur det var innan avregleringen, och att mycket ska lösas lokalt på plats. Detta leder till 

att medarbetarna får ett större ansvar, vilket är roligare då det resulterar i en möjlighet 

att lösa situationer själv utan att konsulterar med chefer. Andersson (2011-05-02) 

förklarar situationen med missnöjda kunder. I dessa fall finns det möjlighet att ge 

kunden rabatt på 10-20 procent om det skulle behövas för att undvika att de går till 

konkurrenterna. Hon förklarar att de har ett utrymme där de kan röra sig för att gå 

kunden tillmötes, vilket leder till att mycket ansvar hamnar på personen i sig. I Nilssons 

(2011-05-04) intervju kom ett exempel upp på en missnöjd man som kom in och klaga 

på en deodorant han hade köpt. Den hade gått sönder och läckt ut i hela badrumsskåpet. 

Han hade dock inget kvitto, men ville ändå reklamera den. I sådana här situationer 

gäller det att se situationen ur kundens perspektiv, och hur detta har påverkat henne. Det 

finns även möjlighet att om det visar sig att en viss situation händer kontinuerligt att det 

kan tas upp på gruppmöten med personalen på apoteket. Nilsson (2011-05-04) påpekade 

även i sin intervju att snart ska alla apoteken i väst ha ett egenvårdsmöte, vilket kommer 

att bli det första. Där får personalen möjlighet att diskutera saker med personalen från 

andra apotek, och se hur de har löst samma problem, vilket hon känner kommer bli 

riktigt givande.  

Medstop har även säljmål för sina apotek, och Nilsson (2011-05-04) förklarar att förra 

perioden hade de ett på receptsidan och två i egenvården, varav det ena handlade om 

försäljning av fluorsköljmedlet Flux på en liter. Hon berättade att de då bestämde sig att 

prova något nytt. På den stora flaskan finns det en pump, där en pumpning är en dos. 

Personalen ställde fram flaskor med Flux på apoteket tillsammans med muggar och 

papperskorg så kunderna kunde prova. Var det kö på receptsidan gick personalen fram 

och frågade kunden ifall de önskade att skölja munnen medan de väntade. Det 

resulterade i att Skeppet blev det apotek med det bästa säljresultatet av alla apoteken. 

Nilsson (2011-05-04) fortsätter med att förklara att vänta är det tråkigaste folk vet, 
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speciellt unga människor. Idag är alla så stressade, och ifall det går att göra något under 

väntetiden är det bra.  

5.2.3	  Upplevelsen	  av	  kunderna	  
Förkunskap	  

Kunderna blir mer och mer pålästa. Stridh (2011-05-03) känner att det märks att många 

människor är ute på Internet och läser på. Dock är det inte lika många idag som hon 

trodde att det skulle vara. För ett par år sedan märktes en uppgång av dessa personer 

som hade en tanke bakom och kunskap om produkten, men på senare har utvecklingen 

stagnerat. Det är fortfarande många som frågar och inte verkar ha någon aning. Nilsson 

(2011-05-04) menar att hon upplever det hela som generationsbundet. Pensionärerna är 

inte alls lika pålästa som de yngre. De kommer gärna in på apoteken och ställer frågor, 

söker efter stöd, och ibland vill de bara ha en pratstund. Yngre människor är ofta mer 

pålästa enligt hennes erfarenhet då de letar efter information på Internet. Även 

Andersson (2011-05-02) tar upp åldersskillnader när det kommer till förkunskap och 

Internets inflytande. Även hon tycker att kunderna blir duktigare och duktigare, framför 

allt den yngre generationen. 

Beroende på hur pålästa de är anpassas bemötandet för att möta kunden där hon 

befinner sig, och Nilsson (2011-05-04) fortsätter med att säga att här är det viktigt att 

kunna läsa av personen framför sig. Andersson (2011-05-02) menar också att i 

situationer där kunden har en stor kunskap om en viss produkt är det viktigt att ställa 

följdfrågor om vart de har fått informationen ifrån. Frågan är vem har du hört det från? 

Din granne är kanske inte en lika pålitlig källa som en läkare (Andersson 2011-05-02). 

Det gäller även sidor på Internet, där alla inte är lika trovärdiga. Det är även viktigt att 

personalen jämför det kunden säger med vad de brukar säga och råda om den aktuella 

åkomman. En person ska aldrig ta en medicin för sakens skull, utan det måste bli rätt 

medicin. Som personal måste man säkerställa vem det är som ska ha medicinen och hur 

sjukdomsbilden ser ut. Stridh (2011-05-03) pratade även i sin intervju om att de gånger 

personen har fel information är ofta då personen har försökt ställa en diagnos på sig 

själv, istället för att gå till en läkare. I sådana situationer är det viktigt att råda dem att 

uppsöka en läkare.  
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Obekväma	  situationer	  

Det hörs och syns väldigt lätt ifall kunden känner sig nervös eller obekväm. I sådana här 

lägen försöker personalen hitta en mer lugnare vrå och prata lite lägre så att inga 

utomstående kan höra lika lätt. Andersson (2011-05-02) tillägger att ibland kan det ju 

dock vara så att kunden själv är väldigt högljud när hon pratar, men då blir det samtidigt 

deras val. Detta är även ett tillvägagångssätt som Stridh (2011-05-03) och Nilsson 

(2011-05-04) håller med om. Stridh (2011-05-03) förklarar även att hennes taktik är 

bete sig helt normalt. Hon förklarar att hon försöker vara mot kunden som om det vore 

det mest naturligaste i hela världen. Reaktionen när kunden förklarar vad saken gäller 

bör inte vara ”Oj, vad är detta?!” eller ”Hur har du fått det?”. Diskussionen bör verka, 

utifrån sett, som om det pratades om huvudvärkstabletter. Kunden ska inte behandlas 

annorlunda. Nilsson (2011-05-04) pratade även om hur förutsättningarna har förändrats 

i mötet med kunderna. Förr fanns det en disk där kunden stod på ena sidan och 

personalen på andra som någon auktoritet. Nu är det mycket mer flexibelt och rörligt, 

vilket underlättar i situationer som kunden upplever obekväma. Andersson (2011-05-

02) påpekar dock något som hon upplever har blivit svårare. Lejonet i Uddevalla har 

genomgått stora ombyggnationer och innan fanns det små rum där kunden kunde få 

följa med in ifall det behövdes en mer lugnare vrå som nu inte längre finns kvar. Hon 

tillägger dock att i slutändan går allting att lösa.  

Det är även viktigt att lyssna av kunden och ställa mer frågor om det behövs. Nilsson 

(2011-05-04) förklarar situationer där en person sitter i möte på en bank för att prata 

med en anställd där, men hänger samtidigt inte riktigt med. Men ändå sitter personen 

tyst och vågar inte fråga något med risk för att verka ointelligent. Samma situation kan 

överföras till andra sammanhang. Därför är det viktigt att lyssna av dem, lotsa dem 

igenom sitt besök, även om det gäller vart man tar nummerlappar. Detta är också ett sätt 

att få kunden att känna sig mindre obekväm.  

Det finns även situationer där personalen känner sig obekväm eller illa till mods. 

Nilsson (2011-05-04) förklarar att hon kan känna sig lite obekväm ifall en granne eller 

någon annan bekant kommer in. Då hade det kanske varit bättre ifall en kollega tog 

hand om kunden. Hon tillägger att det inte är bara för sin egen skull, utan även för 

kundens. Det är ju inte säkert att personen ifråga vill att jag ska veta vad de har problem 

med. Andersson (2011-05-02) påpekar även att kunder som kommer innanför den 
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personliga sfären kan få henne att känna sig obekväm. Alkohol- och drogpåverkade 

personer kan också bli till en jobbig situation. Här är relationen med ens kollegor viktig, 

då en sådan situation kan innebära många olika utfall. Det är viktigt att kunna påkalla 

deras uppmärksamhet och få uppbackning från dem, eller få en bänk emellan kunden 

och sig själv. 

Ny	  kunskap	  från	  kunderna	  

Alla tre instämmer att det finns möjlighet att lära sig nya saker från kunderna. Stridh 

(2011-05-03) som arbetar på apoteket Sländan i Trollhättan förklarar att då de är ett 

mellanstort apotek har de inte alla produkter hemma, och ska inte heller ha alla 

produkter hemma. Ibland kommer det in kunder som frågar efter produkter de inte har, 

och då finns det lärdom att få angående dessa produkter. Det finns även kunskap att 

hämta om olika åkommor. När kunderna förklarar hur de upplever det tillståndet de 

befinner sig i, går det att få en större lärdom om hur olika symptom kan uppfattas. 

Andersson (2011-05-02) påpekar också i sin intervju att ibland har kunden en större 

kunskap inom ett visst område, vilket ger ett tillfälle för ökad kunskap inom ämnet. Hon 

känner dock att mycket av hur man handskas med människor har hon lärt sig sedan 

tidigare, det är något som byggts upp under årens lopp från tidigare arbetsplatser och 

livet i allmänhet.  Nilsson (2011-05-04) pratade även om lärdomen som kan komma 

genom själva mötet med kunderna, då hon kan väldigt mycket om en sak. Hon lägger 

till att hon känner att alla möten är givande på något sätt.  

5.2.4	  Dialogen	  med	  kunderna	  
Mötet och dialogen med kunden kan se väldigt olika ut, huruvida det är personalen eller 

kunden som för samtalet framåt. Andersson (2011-05-02) förklarar att det finns väldigt 

pratiga kunder där hon mest står och lyssnar, medan andra kunder är så pass rådvilliga 

att de behöver någon som för dem framåt. I sin intervju, pratade Stridh (2011-05-03), 

om att det finns en samtalstrappa, som innehåller bland annat behovsfrågor, som de 

utgår från när de möter kunderna. Generellt sätt är servicemötet så att personalen ska 

hälsa på kunden och fråga vad hon vill ha hjälp med. Det gäller att ta reda på vad 

problemet är för att kunna ge korrekta råd. Kunden ska gå därifrån med rätt vara och 

samtidigt vara nöjd. Här är det viktigt att ställa frågor på ett sådant sätt som kunden inte 

kan svara ja eller nej på, utan att de ”tvingas” ge ett mer fylligare svar. Efter det går det 

att ställa mer kortare frågor för att se att allting uppfattats korrekt. När helhetsbilden är 
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någorlunda klar tas lämpliga produkter fram, dock inte alltför många, och förklarar 

nyttan för kunden med varje produkt samt att kunden vet hur hon ska använda den.  

Enligt Nilsson (2011-05-04) är Medstop väldigt måna om sina kunder, och det allra 

viktigaste för dem är en nöjd kund. Här ger Nilsson (2011-05-04) ett exempel om sig 

själv. Hon beskriver ett besök i en affär, där varan som i slutändan är bra kan 

överskuggas av att personalen inte gav någon bra hjälp. Det kan leda till att en annan 

affär väljs nästa gång. ”Det är det personliga mötet jag är intresserad av”. En av 

anledningarna till att kunderna kommer hit är att de vill ha någon form av hjälp som de 

inte kan få ifall de gick till Coop eller något liknande. För många gånger kan det finnas 

exakt samma produkter där som här. Kunderna vill ha ett råd eller en stöttning av något 

slag. Andersson (2011-05-02) menar att på en del saker är det lätt att råda medan andra 

är svårare, ett exempel är ifall det inte finns alltför många produkter att välja mellan. 

Om det finns väldigt många gäller det att bena ut vad kunden egentligen vill ha, detta 

för att undvika att visa 20 olika produkter och exemplar. Det är väldigt vanligt att 

kunder kommer in och vill ha en produkt för att man har sett det på TV eller i tidningen, 

men det är inte nödvändigtvis det kunden egentligen behöver. Gäller det läkemedel är 

det viktigt att vara mer noggrann, medan det inte är lika viktigt om det är en 

handelsvara, där finns inte samma sjukvårdande aspekt. 

På receptsidan ser det dock lite annorlunda ut. Nilsson (2011-05-04) förklarar att det där 

finns mindre valmöjligheter när det kommer till olika sätt att göra kunden nöjd. Där blir 

mötet mer styrt av ett manus, ett färdigt koncept. Där kommer kunderna med ett eller 

flera specifika recept, och på ett sätt är det redan klart vad som ska expedieras. Medan 

på egenvårdssidan är det inte lika självklart vad kunden ska och behöver ha, eftersom 

det finns en större valfrihet.  

Både Andersson (2011-05-02) och Nilsson (2011-05-04) påpekar vikten av att se 

kunden. Det finns vissa kriterier som ska uppfyllas, där ett av dem är att se kunden 

genom att exempelvis hälsa på dem. Det är även viktigt att så fort som möjligt se ifall 

kunden behöver hjälp med något. Självklart finns det kunder som inte vill ha hjälp, men 

det är viktigt att uppmärksamma dem oavsett. Andersson (2011-05-02) har tillsammans 

med sina kollegor även sett att genom att hälsa på kunden när de kommer in har lett till 

minskat svinn. Hon förklarar det med att det är svårare att smyga runt och ta något om 

du har sett personalen i ögonen. Andersson (2011-05-02) fortsätter med att förklara att i 
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helheten är hela kundens besök viktigt, från det att hon kommer in till att hon lämnar 

apoteket. Det är viktigt att se kunden och hjälpa dem, genom bra rådgivning, men även 

att deras sista intryck av besöket är positivt. Oavsett vilken personal de möter i kassan 

när de betalar ska det ge ett positivt intryck.  

På apoteket Sländan i Trollhättan är det till och med så att många kunder kommer till 

apoteket innan de besökt läkaren på vårdcentralen. De förklarar sina symptom och 

Stridh (2011-05-03) menar att här är det viktigt att vara noggrann och lyssna. Många 

gånger får personalen förklara att detta inte är något de kan hjälpa till med utan hänvisa 

kunden till vårdcentralen där en läkare får ställa en korrekt diagnos. Stridh (2011-05-03) 

fortsätter med att förklara att vid det här laget känner personalen igen kunder och vet att 

vissa av dem alltid kommer till apoteket och frågar först innan de söker sig till 

vårdcentralen. Hon ger ett exempel på en manlig kund som ofta kommer in och frågar 

om olika saker. Han kommer alltid in och frågar för att han har blivit väl bemött och fått 

svar som fungerar och passar honom. Även de gånger de har skickat honom till 

vårdcentralen har det blivit bra och mannen har blivit nöjd i slutändan. Varför det är på 

detta sätt tror hon kan bero på många olika saker. För det första har vårdcentralen ett 

högt tryck. Sedan bor det många olika kulturer i området runt apoteket. Språket är alltid 

ett återkommande problem, samtidigt som många kunder upplever att de inte blir tagna 

på allvar på vårdcentralen. När de kommer till apoteket pratar en del av dem av sig, 

vilket är något som personal får handskas med på bästa sätt för just den situationen.  

5.3	  Observationer	  
Under författarnas besök på de tre Medstop apoteken observerade de vad som hände på 

apoteket, både ute på kundytan och i bakgrunden på kontoret och i personalrummet. Ute 

i apoteket uppmärksammade författarna att kunderna många gånger hittade produkter 

själva men att de ibland behövde hjälp. Den fanns en stor skillnad mellan Sländan och 

de andra apoteken i hur de tog kontakt med kunderna i egenvården. På Sländan använde 

de sig av kölappar även till kassan i egenvården och om kunderna hade någon fråga fick 

de ta en kölapp och invänta sin tur i kassan innan de fick hjälp. Med detta system blev 

således personalen i kassan emellanåt upptagen med att hjälpa en kund och de kunder 

som stod på tur för att bara betala fick vänta. På Skeppet fanns det personal ute på 

golvet som hjälpte kunder och de använde sig även en mindre disk som fungerade som 

en mötesplats för kunden och personalen där de kunde föra en dialog för att sedan 

eventuellt gå iväg för att titta på någon produkt. Lejonet hade personal stationerade ute 
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på golvet som gick och plockade bland varorna och fyllde på men om en kund fanns i 

egenvården gick de fram och frågade om de behövde hjälp. Ibland kunde kunderna 

förekomma personalen med att gå fram till dem eller till kassapersonalen. Även de som 

stod i kassan tog sig då tid att hjälpa kunderna och någon annan ur personalen kunde ta 

kassan i fall någon annan kund ville betala.  

Under besöken observerades en man som kom in på ett apotek och började gå runt och 

se sig omkring bland hyllorna men bad sedan snabbt om hjälp, han berättade att han 

letade efter ett fästinghalsband till sin hund och personalen visade honom till rätt hylla. 

Väl på plats fortsatte dialogen där personalen ställde frågor om hunden och mannen 

ställde frågor om produkten. Efter någon minut var rätt produkt och storlek hittad och 

mannen gick till kassan. 

Några konversationer mellan kund och personal observerades, oftast förde de en dialog 

där båda lyssnade på den andra och reagerade på vad den sa. De verkade även villiga att 

lära av varandra då de lyssnade uppmärksamt och ställde följdfrågor. Personalen kunde 

först rekommendera en produkt men efter att ha hört sig för mer om kunden ändra sin 

rekommendation till en annan produkt i samma kategori. Dialogens struktur bestämdes 

oftast av båda och ingen förde sin egen monolog.  

En del personer med svårigheter att ta sig fram behövde extra lång tid på sig att komma 

in genom dörren, många andra kunder var då framme och hjälpte dessa att hålla upp 

dörren eller se till att den automatiska dörröppnaren inte slog igen dörren innan 

personen var igenom. Kunderna frågade också emellanåt varandra om vart kölapparna 

fanns, författarna observerade dock inga andra interaktioner mellan kunderna mer än 

lite småprat i väntan på deras tur i receptdisken.  

På hyllorna i egenvården fanns det bland hudvårdsprodukterna förpackningar som var 

öppnade och ämnade för kunderna att pröva. I personal- och omklädningsrummet 

noterade författarna att det även där fanns produkter att testa för personalen. Varje 

nyinkommen produkt presenterades med en faktalapp och personalen var fria att prova 

produkterna för att själva kunna bilda sig en uppfattning om dem. I ett av 

personalrummen fanns även information om det senaste angående dvärgbandmasken, 

som drabbat svenska rävar under våren, och rekommendationer till djurägare. 
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Personalen kände att de genom att vara uppdaterade kunde hjälpa kunder vidare till 

veterinären. 

Författarna har vid några tillfällen under uppsatsens gång varit i kontakt med 

företagsledningen för Medstop. De uppfattades som lättgörliga och var villiga att hjälpa 

och se till att rätt person kontaktades. De verkade även ha koll på andra i organisationen 

när någon nämndes vid namn. 

5.4	  Material	  från	  Medstop	  
Författarna hittade även ett informationsblad, Nyhet! Spara tid och förbeställ din 

medicin direkt på vår hemsida!, där Medstops tjänst, att kunna förboka medicin på 

hemsidan eller via telefon, presenterades. Bladet beskrev fördelarna med detta, att 

kunden inte behöver vara orolig för att medicinen inte finns hemma, kundens medicin är 

färdig när de kommer och kötiden är minimal eftersom de slipper ta kölapp för att 

hämta ut medicinen (Medstop b 2011). Bladet i sin helhet finns i bilaga 4.  
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6	  Analys	  

6.1	  Deltagarnas	  roller	  

6.1.1	  Kundens	  roll	  i	  värdeskapandet	  
Kunden har en viktig roll i co-creation of value. De inte bara påverkas av det som 

händer på apoteken utan de är själva med och påverkar, då co-creation of value bygger 

på samarbetet mellan kunden och personalen på företaget. Även andra kunder, 

servicelandskapet och servicesystem påverkar kundens besök. (Gummesson 2008)  

 

 

 
Figur 4. Servicemötet (endast kundens perspektiv) 

Många kunder vill kanske inte ha kontakt med personalen (Andersson 2011-05-02), 

men de flesta av respondenterna i enkäten brukar be om hjälp (fråga 7) och rankar 

kunnig personal högst (fråga 6). Prahalad och Ramaswamy (2004) menar att kunderna 

idag är nyfikna och vill förstå och vara delaktiga, de är även mer pålästa än tidigare. 

Personalen på Medstop upplevde alla tre att kunderna som sagt blir mer och mer 

pålästa. Det går även att se en viss tendens från enkäterna att de flesta av 

respondenterna faktiskt vet vilket varumärke av de receptfria produkterna de ska köpa 

innan de går till apoteket, hela 80,3 procent svarade ibland eller oftast kontra 16,5 

procent som aldrig eller nästan aldrig vet. (fråga 5).  

Kunderna kan även hjälpa varandra och ge en positiv påverkan på besöket, vilket kan 

vara att svara på frågor (Gummesson 2007). Författarna observerade flera tillfällen då 

kunderna frågade andra kunder vart kölapparna fanns eller hjälpte pensionärer med 

rullatorer eller rullstolsbundna personer att hålla upp dörren. Kunderna kan även ha en 

negativ påverkan på varandra, folk som står i vägen eller långa köer är exempel på detta 

(Gummesson 2007; Solomon et al 2010) även om köer ibland gör att kunderna känner 

att de har lite extra tid på sig att titta på andra varor (Solomon et al 2010). 

Respondenterna gav medelvärdet 3,61 av 5 till påståendet att de undviker att gå på 

apoteket om det är mycket folk, det är nära mitten med en liten övervikt åt att de håller 
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med. Det kan därför argumenteras för att hälften av kunderna helst undviker apoteket 

men att om de väl går in kan de ha nytta av varandra.  

Av Medstops kunder var det 51,6 procent (fråga 6) som tyckte att det var viktigt att det 

var lätt att hitta bland produkterna, och på rankingen hamnade detta på tredje plats av de 

sju alternativen. Kunderna tycker inte att det är helt lätt att hitta på Medstop då 

medelvärdet för denna fråga hamnade på 3,90 (fråga 8). Författarna observerade dock 

att de flesta kunderna ändå verkade hitta det de letade efter. Servicelandskapet påverkar 

inte bara kundens beteende och hur de uppfattar platsen (Gummesson 2008) utan 

kunderna använder det även för att göra en bedömning av produkterna innan de ens har 

hunnit prova dem (Bitner 1992). Ett servicelandskap som bjuder in till interaktion 

mellan kunden och företaget underlättar för co-creation of value (Gummesson 2008) 

Medstops apotek arbetar olika med detta, Skeppet underlättar för kunden att ta kontakt 

genom deras disk ute i egenvården medan Sländan använder kölappsystem och på 

Lejonet rör sig personal hela tiden bland kunderna. I exemplet med mannen som köpte 

fästinghalsband till sin hund började han med att leta runt bland hyllorna men bad sedan 

om hjälp. Det kan arguementeras för att detta kan ha skett då han såg hur lättillgänglig 

personalen var då de befann sig ute i servicelandskapet, de bjöd in till en interaktion och 

underlättade co-creation of value för honom.  

Ett servicesystem för Medstops kunder är kölappsystemet de använder, vars utformning 

skilde sig mellan de olika apoteken. Servicesystem påverkar även de, kundens 

interaktion med företaget och har inverkan på kundens trivsel (Gummesson 2008). 

Lättanvända system hjälper kunden som annars lätt kan tröttna (Gummesson 2007). 

Respondenterna anser att Medstops kölappsystem är lättanvänt då det påståendet fick 

4,29 i medelvärde. Det går att argumentera att ett servicesystem kan fungera som ett 

verktyg för kunden, (Prahalad och Ramaswamy 2004). Förutom kölappsystemet 

lokaliserade författarna ytterligare ett servicesystem för kunderna nämligen hemsidan. 

Tjänsten, eller servicesystemet, där kunderna kan förbeställa sin medicin via Internet 

kan ses som ett ytterligare verktyg för kunden inför ett besök på ett apotek, samtidigt 

som det kan komma att öka antalet besökare på hemsidan vilket i så fall Medstop kan 

utnyttja för att få dem att besöka andra delar av hemsidan och starta en dialog med 

kunderna. Internet är en växande möjlighet för företag och kunder att föra en dialog 

med varandra (Lusch et al 2008). Genom att kunderna kan förbeställa medicinen och då 
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blir lovade kortare kötid vid uthämtningen påverkar det även kunden positivt då de 

slipper köa. På detta sätt kan hemsidan bli ett verktyg för kunder för att underlätta själva 

besöket på apoteket, men även fungera som en informationskälla. Det var endast 2,2 

procent av Medstops kunder som hade besökt hemsidan och därmed kan det 

argumenteras att inte så många heller hade prövat tjänsten att förboka medicin. Detta 

kan dels bero på att det ska gå snabbt rankades först som nummer fyra i enkäten (fråga 

6) med ett medelvärde på 4,12 och kan därför med sin placering i mitten tolkas som att 

det inte hör till det viktigaste. 60,4 procent hade däremot kryssat i det vilket innebär att 

majoriteten ändå tyckte att det var någorlunda viktigt. Eftersom kunder stör sig på långa 

köer (Gummesson 2008; Solomon et al 2010) kan det argumenteras för att detta nya 

system med förbeställd medicin är ett servicesystem som kommer att minska köerna 

och därmed göra upplevelsen för kunden lite bättre. Då kunden själv har varit med och 

agerat genom att lägga in beställningen har den varit delaktig i värdeskapandet, det blir 

då co-creation of value mellan kunden och företaget. 

6.1.2	  Kontaktpersonens	  roll	  i	  värdeskapandet	  
Kontaktpersonalen är en viktig faktor vid co-creation of value då de har ett stort 

inflytande över den uppfattade servicen i kundens ögon. De påverkas av den aktuella 

kunden, andra kunder, stödpersonal, företagsledningen, servicelandskapet och 

servicesystemen. (Gummesson 2008)  

 

 

 

Figur 5. Servicemötet (endast kontaktpersonalens perspektiv) 

Kunskap verkar både i litteraturen (Bitner et al 1990) och i enkätundersökningen (fråga 

6) vara den viktigaste egenskapen hos personalen. Medstops personal är enligt 

respondenterna kunnig då medelvärdet är 4,32 (där 5 är max) och ”kunnig” nämndes ett 

flertal gånger i fråga elva. Det framgår även i intervjuerna att personalen anser att det är 

viktigt att lyssna på kunderna och ställa många följdfrågor, detta på grund av olika 

anledningar. Det ena är att personen får rätt medicin och det andra är att kunden kanske 

inte vågar ställa alla frågor, utan de måste få hjälp på traven. Personalen uppfattas även 

som lyhörd och att de lyssnar på sina kunder med ett medelvärde på 4,22. 

Respondenterna känner även att de har ett förtroende för Medstops personal, där 
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medelvärdet är 4,32 (fråga 8). En lyhörd personal som ser hur pass mycket kunden vill, 

och kan, vara involverad i dialogen när de väljer produkt är viktigt (Jaworski och Kohli 

2006) och är viktigt för att en dialog ska vara en co-creation dialog. Enligt enkäterna 

uppfattas personalen på Medstop som diskreta, medelvärdet är 4,17 i fråga sex och i 

fråga elva nämns ordet diskret. I intervjuerna med personalen nämner alla tre att det 

gäller att anpassa mötet med kunden om de märker att kunden är nervös. De försöker 

bete sig som om de pratar om något vanligt även om de försöker dra sig undan till en 

lite lugnare vrå för att få lite avskildhet. När det är lite rörigt i lokalen underlättar det 

eftersom fokus då inte hamnar på dem lika lätt. Andersson (2011-05-02) saknar de 

samtalsrum som de hade innan en ombyggnation men säger att det mesta går att lösa 

ändå.  

Kontaktpersonalen måste ha i åtanke att alla kunder inte är lika, de har olika förståelse, 

färdigheter, förtroende och vilja att lösa problem (Prahalad och Ramaswamy 2004). 

Personalen på Medstop anpassar sig efter den aktuella kunden, vissa kunder upplevs 

som rådvilliga medan andra vet vad de ska ha. Kunderna uppfattas som mer pålästa 

idag, och såväl Andersson (2011-05-02) som Nilsson (2011-05-04) ser skillnader 

mellan generationer, yngre som kommer in är ofta pålästa medan en del äldre har frågor 

eller bara vill prata lite allmänt med dem.  

För att undersöka ifall dessa iakttagelser av personalen stämmer överens med kundernas 

egen uppfattning gjordes en korstabell mellan åldersgrupper (kolumner) och om de vet 

vad de ska köpa i förväg (rader). Procenten visar andelen ur varje åldersgrupp som 

angett ett svarsalternativ på frågan om hur förberedda de är.  

 - 25 år  26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år 65 år -  

Ja, oftast 46,2 % 45,5 % 46,7 % 54,4 % 45,0 % 60,0 % 

Ja, ibland 38,5 % 27,3 % 26,7 % 36,4 % 40,0 % 15,0 % 

Nej sällan 7,7 % 18,2 % 6,7 % 9,1 % 15,0 % 15,0 % 

Nej aldrig 7,7 % 9,1 % 6,7 % 0 % 0 % 5 % 

Ej svar 0 % 0 % 13,3 % 0 % 0 % 5 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Tabell 10. Korstabell mellan ålder och om de är förberedda 
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Ur korstabellen går det att utläsa att de flesta, oavsett ålder, vet redan innan de kommer 

till apoteket vilket varumärke de ska köpa. Tvärtemot personalens uppfattning är det en 

större andel av de äldre kunderna som vet i förväg vad de ska köpa än bland de yngre. 

Denna skillnad kan diskuteras bero på ifall respondenterna läste fel och missade att 

frågan endast rörde sig om receptfria produkter, för om respondenterna trodde att det 

rörde sig även om receptbelagda läkemedel är det förståeligt att de är medvetna om vad 

de ska köpa innan de kommer till apoteket. Den kan även bero på att personalen har 

fördomar om att det är mest unga som är pålästa. Att kunna lägga sina fördomar åtsidan 

är tecken tre för en co-created dialog, det är viktigt att personalen lägger denna 

eventuella fördom åt sidan om det kommer in en äldre kund (Jaworski och Kohli 2006).  

Det är hursomhelst viktigt att personalen är villiga att föra en dialog med kunden 

(Prahalad och Ramaswamy 2004), respondenterna gav Medstops personal medelvärdet 

4,22 i påståendet att de lyssnar och är lyhörda (fråga 8), något som rankades som 

nummer två av alternativen i fråga 6. Nilsson (2011-05-04) säger i sin intervju att 

många kunder kommer till apoteket just för att de vill ha hjälp, samma varor finns 

många gånger i andra affärer såsom dagligvaruhandeln, men de går ändå till Medstop 

för de vill ha den hjälp Medstops personal kan erbjuda. Ibland kommer kunder in som 

tror sig veta vad de vill ha men efter att ha samtalat en stund visar det sig att en annan 

produkt passar dem bättre (Andersson 2011-05-02). Kunderna behöver alltså inte 

medvetet uppsöka hjälpen utan om personalen ställer rätt frågor och kunderna är villiga 

att svara kan det leda till co-creation of value. 

Kontaktpersonalen på Medstop har hjälp av stödpersonal, bland annat kommer 

säljcoacher upp i intervjun med Stridh (2011-05-03). Säljcoacherna hjälper apoteken 

med säljtekniker och hur varorna ska presenteras på apoteken. Otillräcklig hjälp från 

stödpersonalen kan leda till att kontaktpersonalen inte kan sköta sitt arbete ordentligt 

(Gummesson 2008). I Medstops fall verkar säljcoacherna lätta nå via telefon eller e-post 

om deras hjälp skulle behövas emellan några av deras besök. Stödet från säljcoacherna 

är bra för apoteken att få eftersom de sen avregleringen från apoteksmonopolet har 

blivit mycket mer självgående även om det ibland petas i onödigt självklara detaljer. 

(Nilsson 2011-05-04) Genom de kommande egenvårdsmötena mellan olika 

egenvårdsansvariga på alla Medstop apotek i region väst kan personalen tala med 
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likasinnade och få nya idéer av varandra och på så sätt fungera lite som stöd för 

varandra.  

För att personalen ska ha en möjlighet att arbeta för att kunderna ska få en positiv 

upplevelse behöver personalen vara mer än bara glad och trevlig de måste vara kunniga 

och ha tid att ta hand om kunderna utan att känna sig stressade. (Bitner et al 1990) En 

co-creation dialog kräver ett engagemang från personalens sida och de ska lyssna på 

vad kunderna säger och reagera på detta och de måste även vara öppna och villiga att 

lära sig mer om sina kunder. (Jaworski och Kohli 2006) För att kunna uppnå detta måste 

företagsledningen ta sitt ansvar och ge dem tid att möta kunderna (Bitner et al 1990). 

Detta var något som framkom under intervjuerna med personalen, där det sades att lite 

personal leder till stress bland dem som arbetar, men Stridh (2011-05-03) poängterar att 

de som har arbetat med detta länge har sådan erfarenhet att de klarar av att arbeta i ett 

högre tempo om så krävs. Det framkom även att arbetskamraterna fungerar som ett stöd 

och att de påverkar varandra positivt.  Kollegor på samma nivå är något som inte 

omnämns i Gummessons (2008) modell över servicemötet ur kontaktpersonalens 

perspektiv (figur 3), men genom intervjuerna med personalen märks det att det är 

väsentligt för dem. Det kan därmed argumenteras att denna faktor borde vara något som 

bör tas upp i denna miljö som en faktor som påverkar kontaktpersonalen. Självklart kan 

betydelsen av ens jämlika kollegor skifta beroende på vilken typ av arbete och 

arbetsplats som beaktas, men betydelsen av dem, genom stöttning eller fördelning av 

arbetsbörda, bör tas i beaktning. 

Personalen på Medstop upplever att de har en bra relation till företagsledningen i och 

med att det är ett litet företag. De känner att vem som helst kan plocka upp telefonen 

och ringa till Medstops VD utan konstigheter. (Nilsson 2011-05-04) Detta var något 

som författarna kände av vid de tillfällen de har varit i kontakt med Medstop. Även vid 

samtal med högt uppsatta i organisationen var personerna fortfarande hjälpsamma. 

Intervjuerna visade på en positiv inställning till mer utbildningar och inspirationsdagar 

hos de intervjuade i personalen. Det stämmer överens med Bitner et al (1990) som anser 

att företagsledningen måste förse personalen med kunskap. Kunskap kan komma från 

ett möte mellan personalen, både inom det egna apoteket men även med andra apotek 

där personalen får en möjlighet att vädra idéer och problem och ta lärdom av varandra.  
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Under besöken observerade författarna att personalen själva får prova produkterna 

något som Nilsson (2011-05-04) tar upp som något positivt i sin intervju. Genom att 

själva pröva produkterna kan de ha en möjlighet att skapa sig en känsla om produkten 

(Floor 2006) och bredda sin kunskap om Medstops produkter vilket kan anses som att 

göra personalen kunnig. En kunnig personal är enligt enkäterna något kunderna vill ha 

(fråga 6) och de anser även att Medstop personal är det, med ett medelvärde på 4,32 

(fråga 8). Som Nilsson (2011-05-04) påpekade är de inte lika nischade som Doc Morris 

men deras kunskap kan bli bredare istället. Det går att argumentera att genom mer 

inspirationsdagar och utbildningar som efterfrågades av personal ge dem än mer 

kunskap inom olika områden. Huruvida kunderna kommer att välja en utbildad 

hudterapeut kontra en apotekstekniker, eller ifall de ens tänker på skillnaden kvarstår att 

undersöka.  

Servicelandskapet är personalens arbetsplats och påverkar således dem och deras 

motivation, produktivitet och belåtenhet (Bitner 1992), det påverkar därmed även 

servicemötet med kunden och bör vara anpassat för att underlätta co-creation of value 

(Gummesson 2007). Personalens datasystem kan ibland vara segt vilket leder till att allt 

tar väldigt lång tid. Detta i sin tur leder till att långa köer bildas och kundernas humör 

dalar och att personalen inte hinner med sina arbetsuppgifter. Detta kan upplevas som 

stressigt för personalen (Andersson 2011-05-02) men som Stridh (2011-05-03) nämner 

har de så pass mycket erfarenhet att de istället för att bli stressade arbetar snabbare.  

6.2	  Servicemötet	  

6.2.1	  Upplevelsen	  
Som framkommit tidigare i arbetet är det många faktorer som spelar in i kundens 

upplevelse. I slutändan ligger kundens intresse på vad produkten eller tjänsten kan 

användas till och hur konsumtionen av produkten kan skapa värde för dem (Grönroos 

2008b). Det sätt som Medstop kan stärka relationen med sina kunder är genom att 

stärka kvaliteten på deras upplevelse (Ballantyne och Varey 2006). Här kan det 

argumenteras att Medstop även bör diskutera med sin personal vikten av olika 

hjälpmedel, just när det kommer till att leverera mer till kunden än vad hon förväntade 

sig. Teorin pratar om vikten med verktyg för kunderna. Utbudet av verktyg och 

information för kunderna, och tillgängligheten till dessa, påverkar kundens upplevelse 

och stärker chansen för att få en önskvärd upplevelse (Prahalad och Ramaswamy 2004). 
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Det går inte att säga att verktygen inte kan existera i och under servicemötet, utan att de 

endast ska vara till förfogande för kunderna. Ett exempel på detta skulle kunna vara när 

Nilsson (2011-05-04) berättade om deras sätt att sälja Flux. Många kunder är antagligen 

vana att få möjligheten att prova på hudprodukter i en affär, men att få möjligheten att 

prova på andra produkter, såsom munskölj, sticker ut lite. Genom att låta kunderna få 

prova på produkten stärkte de sitt value-in-offering genom att ge möjligheten för 

kunden att prova på det value-in-use som produkten tillför vid användandet. Detta 

skulle möjligtvis kunna leda till att fler kunder upplever fördelarna med erbjudandet, 

även om de inte hade reflekterat över det innan besöket. Detta kan i sin tur underlätta 

för personalen att ge kunderna mer än vad de förväntade sig. Det stämmer även överens 

med vad Floor (2006) diskuterar om möjligheten att få känna på produkten och 

upplevelsen.  

Då Medstop har olika säljmål för sina apotek, kan det vara ett sätt att arbeta med 

upplevelsen runt erbjudandet, och därmed co-creation of value. Att utöka möjligheten 

för value-in-use i samband med value-in-offering i servicemötet kan tänkas ge 

personalen ett extra verktyg i att visa på produkters egenskaper. I och med det fungerar 

det som ett hjälpmedel i merförsäljning tillsammans med att lyssna av den aktuella 

kunden. Som i fallet med Flux lät personalen kunderna prova på produkten och la 

därmed till en upplevelse för kunden. Kunden fick en möjlighet att analysera värdet av 

användandet av produkten innan hon ens köpt den. Detta kan tänkas fungera som en 

riskminskande händelse då kunden vet vad de köper.  

Full service kontra self service är också faktorer som påverkar kundens upplevelse 

(Prahalad och Ramaswamy 2004). Vad kunderna till Medstop föredrar skiljer sig. 81,3 

procent ber ibland eller ofta om hjälp, medan 16,5 procent sällan eller aldrig gör det. 

Det ska även nämnas att medianen för vad som är viktigast för kunderna när det 

kommer till att kunna sköta sina ärenden själv ligger på 7, det vill säga att över hälften 

av alla svarande satte påståendet på plats sju av sju möjliga när det kommer till vad som 

är viktigast. Vad det här egentligen betyder går att diskutera. Vad som kan sägas är att 

personalen är kunnig, att det går snabbt, lätt att hitta etcetera anses av de flesta 

respondenter som viktigare, men det betyder samtidigt att kunna sköta sitt ärende själv 

inte är oviktigt, bara att det inte är viktigast. Om Medstop skulle vilja underlätta 

ytterligare för sina kunder att sköta sitt ärende själv måste de i så fall inte glömma bort 
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att införliva de andra påståendena, såsom att var lyhörd för kunderna, kunniga, att det 

går snabbt, lätt att hitta etcetera. Genom att öka möjligheten för kunderna att sköta sina 

ärenden själva, ges även kunderna en större chans att känna på produkterna, och som 

Floor (2006) menar få ett högre nöje i upplevelsen. Det viktiga är att kunden har en 

bättre känsla efter än innan mötet (Grönroos 2008b). Här finns det även möjlighet att 

tillgängliggöra nya verktyg och information inne på apoteken för att underlätta för dessa 

kunder att sköta ärendet själva.  

6.2.2	  Dialogen	  
Enligt Jaworski och Kohli (2006) finns det tre punkter som ska uppfyllas för att 

dialogen ska kunna kallas en co-creation dialog. Överlag handlar dessa tre punkter om 

att det ska ske ett kunskapsutbyte mellan kund och företag som ska fokusera både på 

kunden och företagets behov och önskemål. Båda parter ska bidra till dialogen, och 

detta kunskapsutbyte kan endast ske ifall kommunikationen mellan kund och företag är 

dialogisk. (Ballantyne och Varey 2006) Synen att ha en dialog med kunderna är något 

som genomsyrar alla Medstops kommunikationskanaler som författarna har kommit i 

kontakt med. I intervjuerna med personal pratades det mycket om att kunden är i fokus, 

och att det är viktigt att personalen ser kunden och frågar ifall hon behöver hjälp eller 

inte. Även fast stort fokus inom Medstop ligger på att skapa en dialog med kunderna, är 

det viktigt att inte glömma att detta bör ske i alla kanaler. Det är viktigt att inte falla 

tillbaka på en informativ eller kommunikativ kommunikation, då dessa inte klarar av att 

skapa co-creation of value. Därav kan det, som sagts ovan, vara viktigt att införliva 

många tillfällen för upplevelse även kopplat till value-in-offering och erbjudanden 

gentemot kunderna. 

Enligt teorin finns det sex tecken på att en dialog är en co-creation dialog. Det första 

tecknet handlar om att dialogen ska vara så pass öppen som möjligt, det vill säga att 

slutet på dialogen är oklart i början (T1). Att gå efter ett förbestämt schema fungerar 

inte ifall co-creation of value ska kunna skapas. (Jaworski och Kohli 2006) Detta 

matchar Medstops sätt att tänka kring mötet med kunderna ganska väl. Personalen 

pratade på i sina intervjuer att de ska föra en dialog med kunderna, så att produkten blir 

anpassad efter kundens behov och villkor. Dock påpekade alla tre egenvårdsansvariga i 

sina intervjuer att det är en stor skillnad mellan kunderna, när det kommer till 

förkunskaper, hur mycket hjälp de vill ha och så vidare. Det tordes vara så att om en 

kund har en större förkunskap, på grund av att hon läst på innan och vet vad hon 
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behöver, att konversationen med personalen kommer bli mindre dialogiskt än annars då 

målet är hyfsat klart för kunden redan när hon kommer in på apoteket. Konversationen 

blir mer rakt på. Trots detta, finns det fortfarande plats för en dialog då, som Andersson 

(2011-05-02) påpekade, de inte kan nöja sig med det kunden säger utan måste även 

utforska varifrån informationen kommer. Jaworski och Kohli (2006) säger även att 

vilken produkt eller tjänst som kunden kommer att få i slutändan är relativt oklart. Som 

framkom i intervjuerna måste även personalen ta reda på vart informationen kommer 

ifrån, och varför kunden tror att hon behöver just den produkten. Källans information är 

inte alltid så välgrundad.  

Tecken nummer två (T2) handlar om att personerna ska reagera på vad den andre säger 

(Jaworski och Kohli 2006; Ballantyne 2004). Reaktionen på vad kunderna säger 

kommer någorlunda automatiskt för personalen på Medstop. Under intervjuerna med 

egenvårdsansvariga sades det att i slutändan måste kunden gå därifrån med rätt vara. 

Stridh (2011-05-03) förklarade i sin intervju vikten av att ställa frågor som det inte går 

att svara ja eller nej på. Detta betyder att i början av ett samtal med kunden vill 

personalen få så mycket information som möjligt. I en situation där personalen söker 

information om tillståndet för kunden, blir en reaktion på vad kunden svarar själva 

målet. Detta stämmer överens med vad författarna observerade under sina besök på de 

tre apoteken. De konversationer som observerades visade att både personalen och 

kunden lyssnade på vad den andre sa, och fortsatte sedan framåt med att antingen ställa 

en följdfråga eller visa en vara som passade. Genom att ställa ett flertal följdfrågor kan 

personalen få en bra helhetsbild och chans för exempelvis merförsäljning som även 

gagnar kunden. Ett exempel på detta skulle kunna vara att om en kund kommer in och 

vill ha en solprodukt för att de ska ut och resa, finns det möjligheter för personalen, vid 

rätt ställda frågor, rekommendera ett resekitt av något slag eller liknande.  

Det tredje tecknet (T3) var betydligt svårare att samla in information om än de övriga. 

Tecken tre handlar om att personerna ska lägga undan sina fördomar de kan tänkas ha 

om personen mittemot dem. Detta för att personen ska vara mer mottaglig för vad den 

andre säger (Jaworski och Kohli 2006). Författarna upplever att många gånger är 

fördomar ett relativt känsligt ämne. Under observationerna var detta inget som syntes 

tydlig för författarna. Ett ställe som det dock går att observera personalens fördomar är 

det, som Ballantyne (2004) pratar om med oresonliga kunder. Han ger som exempel att 
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företag kan tro att kunder som klagar är oresonliga, och menar därmed att det går att 

lära sig mycket nyttig information i dessa situationer. Hanteringen av klagande kunder 

kom upp oombett i intervjun med Andersson (2011-05-02) och Nilsson (2011-05-04). 

Här pratar de båda indirekt om att det är viktigt att se det även från kundens sida. Som 

Nilsson påpekar så är kunden arg av en anledning, och här finns det faktiskt en chans att 

göra en extra nöjd kund av den missnöjda. I fråga elva på enkäten skrev nästan alla 

respondenter positivt om Medstop, utom en respondent som skrev ”långa köer, ej direkt 

diskreta, (ohyfsade), ej serviceinriktade”. Frågan blir här ifall denna kunds åsikter når 

fram till personalen så att de får en möjlighet att göra något åt saken och ta till sig 

informationen. Medstop måste vara villiga att föra en dialog även här, men framförallt 

att skapa möjligheter för kunderna att förmedla sitt missnöje. Det är inte säkert att 

kunden i fråga är så pass säker att hon vågar säga det direkt till personalen, så andra sätt 

kan vara till en fördel. Det kan argumenteras att om Medstop skulle möjliggöra för 

kunderna att komma med kritik skulle det underlätta för bemötandet, genom att 

personalen får en större kunskap om hur kunderna uppfattar bemötandet och 

upplevelsen av att besöka ett apotek.  

Både kund och personal ska kunna ta upp vilket samtalsämne som helst (T4), inget ska 

vara off limit (Jaworski och Kohli 2006) Detta tecken går att kolla i samband med 

huruvida kunderna faktiskt känner att de kan prata med personalen på Medstops apotek 

om vad som helst. I fråga åtta på enkäten till kunderna, frågades efter huruvida de 

vågade fråga personalen om vad som helst då de känner att de blir behandlade på ett 

diskret sätt. Medelvärdet på påståendet var 4,17 (max 5) och visar att de allra flesta 

kunder instämmer i att de kan fråga personalen om vad som helst. 

Även om de flesta av respondenterna känner att de våga fråga personalen om vad som 

helst så uppstår situationer där kunden upplevs vara obekväm. Enligt Andersson (2011-

05-02) syns det tydligt när en kund känner att det är en obekväm situation, och Stridh 

(2011-05-03) försöker i sådana situationer behandla kunden som om det hela vore helt 

normalt. Även att sänka rösten och gå lite avsides med kunden är andra sätt att hantera 

det på. För att kunna leva upp till Jaworski och Kohli (2006) fjärde tecken torde det 

finnas en hög nivå av förtroende från kundens sida för att våga ta upp vilket ämne som 

helst, vilket enkäten visat att det finns (fråga 8). Apoteket Sländan visar upp ett exempel 

där det kan argumenteras att kunderna har ett starkt förtroende för personalen. Många 
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kunder kommer nämligen till apoteket och frågar om sina symptom hellre än att boka en 

tid på vårdcentralen. Många gånger får personalen hänvisa kunden till vårdcentralen där 

en läkare får ställa en diagnos för att de ska kunna rekommendera rätt produkt. Detta 

skulle också kunna vara ett exempel på där personalen har överträffat kundens 

förväntningar sedan innan och kunden har fått ett större förtroende för dem än 

sjukvårdspersonalen.  Det är också här viktigt att inte glömma bort att även personalen 

är människor och att situationer kan uppstå som inte upplevs obekväma av kunden, men 

av personalen. 

Villighet att lära sig nya saker är också något som är viktigt för att få en co-creation 

dialog. Jaworski och Kohli (2006) femte tecken (T5) handlar att båda aktörer i dialogen 

måste vilja lära sig från den andre och vara nyfikna. Alla tre egenvårdsansvariga sa i 

sina intervjuer att de kände att det fanns saker de kunde lära sig av kunderna. En sak 

som framkom i intervjun med Stridh (2011-05-03) var att hon kände att hon lärde sig 

mycket av hur kunderna upplever olika symptom, vilket hon påpekar kommer till nytta i 

framtiden. Nyttan med detta skulle kunna vara att om en annan kund kommer in och 

beskriver något väldigt diffust, kan personalen med hjälp av sin tidigare kunskap känna 

igen känslan istället för symptomen. Denna sortens kunskap kan kopplas samman med 

den tysta kunskapen. Tyst kunskap är kunskap som kommer från erfarenhet som en 

person har fått allteftersom, och som ständigt blir uppdaterad (Ballantyne och Varey 

2006). Här går det att argumentera att den tysta kunskapen är väldig specifik för en viss 

individ, och den är väldigt viktig. Att skapa möjligheter för kollegorna att dela med sig 

denna kunskap kan vara givande för alla, då även personal uppfattar kunderna olika. 

Detta gäller speciellt för nya personer som börjar arbeta på ett apotek. Att få dela sin 

kunskap med andra, kollegor på andra apotek eller personal utanför Medstop, är något 

som Nilsson (2011-05-02) uttryckte en önskan om att det skulle ske mer ofta. Det kan 

därmed argumenteras att ett internt nätverk mellan personalen som arbetar ute i 

apoteken skulle underlätta i deras arbete. Om en mötespunkt upprättades där 

kunskapsutbyte, inte bara mellan kollegor på ett apotek utan också på olika apotek, 

kunde ske skulle upplevelser och kunskap bland personalen lättare spridas mellan 

kollegorna. Nilsson (2011-05-02) nämnde även i sin intervju att de snart ska sitt första 

egenvårdsmöte för apoteken i väst. Detta skulle kunna ses som ett första steg i att 

upprätthålla en mötespunkt där kunskapsutbyte kan ske smidigt mellan personal. 



	   	   ANALYS	  

	  

	   60	  

De faktorer som nämns i Gummessons (2008) modell över servicemötet för 

kontaktpersonalen är: servicesystem, den aktuella kunden, andra kunder, ledning, och 

servicelandskapet. Som framkommit i intervjuerna finns det en önskan om mer 

kunskapsutbyte sinsemellan. Med en större kunskap om kunderna kommer en större 

förståelse för dem som en grupp, men också för skillnaderna mellan individer (Prahalad 

och Ramaswamy 2004). Det kan argumenteras att ett större kunskapsutbyte mellan 

kontaktpersonalen ökar deras kunskap om kunden, vilket därmed leder till en bättre 

förståelse och ett bättre bemötande. Därav kan det resoneras att ett internt 

kontaktnätverk skulle kunna ha en positiv påverkan på kontaktpersonalens roll i 

servicemötet.  

Det sjätte och sista tecknet (T6) handlar om att kunden och personalen bestämmer 

strukturen tillsammans, det vill säga att båda bidrar till dialogen (Jaworski och Kohli 

2006). Enligt de observationer som gjordes av författarna var detta något som stämde 

väl med verkligheten på Medstop. Även personalen som intervjuades påpekade vikten 

av att få ut fylliga svar av kunderna när de frågar och att en nöjd kund står i fokus. Vem 

som bestämmer och för dialogen framåt torde skifta beroende på kundens tillstånd och 

vilja. Som sades i intervjuerna vet vissa kunder vad de vill ha, medan andra är helt 

rådvilliga. Vad som kan vara viktigt här är att se på personalens syn när det kommer till 

vad de tycker att utformningen av ett kundmöte bör se ut. Det går att argumentera att 

personalen, på pappret borde vara den som styr strukturen på samtalet, eftersom de 

besitter en mycket större kunskap om mediciner jämfört med vad många kunder har. 

Men som alla tre intervjuade personer poängterade att det är kunden som står i fokus. 

De förklarade att det är viktigt att se kunden, lyssna, ge råd och att hela kundens besök 

ska vara positivt. Här är det viktigt att personalen ser till så att ett kunskapsutbyte 

fortskrider mellan kunden och personalen så att interaktionen inte faller tillbaka till en 

envägskommunikation.  
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7	  Slutdiskussion	  med	  slutsats	  
Uppsatsens syfte är att skapa en förståelse för möjligheterna företag har att arbeta med 

co-creation of value som ett verktyg, för att genom dialog och upplevelse i servicemötet 

stärka kundens värde och i slutändan relationen med dem. Med syftet som bas lades 

följande forskningsfråga fram: 

Hur kan Medstop stärka värdet för sina kunder genom att arbeta med co-creation of 

value? 

Det är många faktorer som påverkar upplevelsen som skapas i servicemötet mellan 

kund och företag. Vad som framkommit i arbetet med denna uppsats är att i Medstops 

fall kan det tolkas att alla faktorer inte har en lika stor influens på upplevelsen kunden 

får i servicemötet och det kan därmed argumenteras för att vissa är mer betydelsefulla 

än andra för Medstop.  

I kundernas rankning av vad som är viktigast vid ett besök på ett apotek rankades att det 

ska vara lätt att hitta på tredje plats. Att produkter ska vara lätta att hitta går att koppla 

till servicelandskapets utformning, och är därmed indirekt en del av kundens 

upplevelse. Det är viktigt att kunna känna på produkterna, då upplevelsen leder till en 

känsla som kopplas till såväl produkten som butiken. Kunden är också främst 

intresserad av vad produkten kan användas till, och att kunden får möjlighet att pröva 

produkterna på apoteket tordes ge dem en förhandsvisning av användningsområde och 

värde i användning. Själva produkterna kan därmed ses som ett verktyg och 

informationskanal för kunderna i apoteken. Tillgängligheten till verktyg och 

information kan stärka möjligheten att kunden får en önskvärd upplevelse. Som i fallet 

med Flux fick kunderna prova på produkten redan i apoteket vilket tordes minska 

avståndet till att köpa produkten. Detta blir även ett sätt för Medstop att låta kunden 

prova på value-in-use innan köp och därmed har value-in-offering värdeladdats med en 

upplevelse. Detta tordes resultera i ett starkare erbjudande till kunden, än ett som 

bygger på envägskommunikation där endast fördelarna med produkten står i skrift.  

Att kunden får prova på produkterna på apoteken kan ses som ett verktyg i skapelsen av 

upplevelsen. Ett annat verktyg och informationskanal som kan anses bidra positivt till 

kundens upplevelse är Medstops hemsida. I deras informationsblad beskrivs 

möjligheten för kunderna att förbeställa sina mediciner genom hemsidan eller över 



	   	   SLUTDISKUSSION	  MED	  SLUTSATS	  

	  

	   62	  

telefon och därmed få en minskad kötid. Även fast hemsidan ligger utanför själva 

servicemötet kan det anses att den blir till ett viktigt indirekt verktyg till servicemötet, 

då den hjälper till att stärka upplevelsen i mötet genom kortare kötid, men även 

informerar kunden om exempelvis öppettider, sortiment och kontaktuppgifter. Detta 

resulterar också till att kunderna får en större kunskap om produkter etcetera.  

Ett servicelandskap som bjuder in till interaktion mellan kunderna och kontaktpersonal 

underlättar för co-creation of value. Kölappsystemet skilde sig åt mellan apoteken och 

därmed sättet att ta kontakt med kunderna. Det kan argumenteras att på Lejonet och 

Skeppet finns en större möjlighet till interaktion med kunderna då personalen mer aktivt 

arbetar med att möta upp kunderna när de kommer in. Här spelar också dialogen en stor 

roll, då den har en grundläggande roll i upplevelsen. Med utgångspunkt i de sex tecknen 

för en co-creation dialog går det att konstatera att Medstop uppfyller en väsentlig del av 

kriterierna, då mycket fokus ligger på att kunden ska få rätt produkt vid rätt tillfälle. 

Detta resulterar i att personalen automatiskt söker information om kunden (T5) och 

reagerar på vad kunden säger (T2), därmed blir inte heller dialogens struktur densamma 

varje gång (T6) och slutet blir då ej förbestämt (T1). De räds inte heller för situationer 

som kan vara obekväma för kunden (T4) utan arbetar aktivt för att göra det bekvämare 

för kunden genom att bland annat vara diskreta. Personalen på Medstop arbetar för ett 

fokus ska ligga på kunden, vilket resulterar i att de försöker se mötet från kundens 

perspektiv (T3).  

Vad som har framkommit för författarna under uppsatsen gång är att både teorin och 

empirin i slutändan pekar mot kunskapen om kunderna. Av de sex tecknen som finns 

för en co-creation dialog kan det anses att tecken två, tre och fem får en mer central roll 

i kunskapsinhämtningen, då de har ett fokus på att personalen ska vara öppen och villig 

att lära sig av kunden. Ur kunskapen om kunderna kan en större förståelse fås för 

enskilda individer, hur de uppfattar symptom och deras syn på saker i allmänhet. Det 

blir svårt för alla i personalstyrkan ha inneha samma kunskap om kunderna, och därmed 

bör möjligheten för ett kunskapsutbyte inom personalen anses som en viktig faktor i 

servicemötet för kontaktpersonalen, då den kan tänkas bidra till ett bättre bemötande 

och förståelse för kunderna av personalen. Därmed vill författarna argumentera för 

vikten av ett internt nätverk bland faktorerna som påverkar kontaktpersonalen i 

servicemötet och att det bör läggas till i modellen över servicemötet.  
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Personalens kunskap stannar inte vid kunskap om kunderna, utan sträcker sig även till 

kunskap om produkterna. Detta var den faktor som respondenterna rankade högst i 

enkäten, och därmed som den viktigaste. Som i fallet med Sländan i Trollhättan, där 

många kunder hellre gick till apoteket och frågade om råd innan de uppsökte 

vårdcentralen kan det argumenteras för att kunderna värdesatte personalens kunskap 

högt, vilket kan anses visa på styrkan i en stark kunskap hos personalen. En kunnig 

personal kan locka kunder till att besöka apoteket, istället för att köpa samma produkt 

hos andra apotekskedjor eller dagligvaruhandeln. Det kan även leda till att personalen 

får en större möjlighet att leda kunderna rätt ifall de från början har felaktig information 

eller dålig vetskap om vilken produkt de behöver. Då en kund får en produkt som är 

anpassad till deras specifika behov kan det anses att det resulterar i ett större mervärde 

än vad en mindre anpassad produkt skulle ge.  

Under intervjuerna framkom även vikten av de närmsta arbetskamraterna som 

personalen arbetade med. I Medstops situation arbetar personalen ute på apoteken nära 

varandra och har därmed ett stort inflytande över varandras arbetssituation. Det kan 

argumenteras att arbetskamraterna fungerade som en påverkande faktor i form av stöd 

men även som en faktor som påverkar arbetsbördan. Som stöd kan de anses fungera 

som ett bollplank ifall en kund kommer in med en svår fråga eller bara någon att 

diskutera med när det kommer till placering av produkter eller svåra situationer. Ifall en 

i personalen arbetar sakta kan det antas att arbetsbördan för de övriga i personalen ökar. 

Självklart kan det diskuteras att storleken på påvekan skiljer sig mellan olika branscher, 

men för Medstops personal verkar det vara en central del då personalen i intervjuerna 

har uttryckt att de arbetar nära varandra. De närmsta arbetskamraterna är heller ingen 

faktor som omnämns i teorin som en faktor i servicemötet, men författarna vill 

argumentera för att relationen mellan kontaktpersonalen och de övriga kollegorna på 

samma nivå bör tas i beaktning i en diskussion om servicemötet.  

Den ursprungliga modellen som används i denna uppsats (figur 1) är en 

sammanslagning av vad teorin säger om servicemötet, med en grund i Gummessons 

(2008) modeller över servicemötet ur kundens och kontaktpersonalens perspektiv. Från 

diskussionen ovan vill författarna föreslå att två faktorer läggs med i beräkning på 

kontaktpersonalens sida: internt nätverk samt närmsta kollegor. Modellen får därmed ett 

nytt utseende (Figur 6). 
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Figur 6. En reviderad version av servicemötet 

7.1	  Slutsats	  
Hur kan Medstop stärka värdet för sina kunder genom att arbeta med co-creation of 

value? 

Genom att aktivt lyssna på kunderna får personalen en större kunskap om deras behov 

och önskemål. De måste även inneha kunskap om produkterna för att kunna ge 

kunderna ett större värde. Här gäller det även att personalen inte behåller kunskapen 

inom sig utan det måste finnas kanaler där personalen kan dela sin kunskap med andra. 

Genom att aktivt arbeta med co-creation of value öppnar Medstop upp för nytt intag av 

kunskap och lärande i mötet med kunderna. Därmed ökar deras förståelse för vilka 

erbjudanden som matchar kundernas önskemål, men även hur de kan skapa en starkare 

upplevelse för dem inne på apoteken.  

Syftet med denna uppsats var att skapa en förståelse för möjligheterna företag har att 

arbeta med co-creation of value som ett verktyg för att genom dialog och upplevelse i 

servicemötet stärka kundernas värde och därigenom relationen med dem.  

Den främsta möjligheten ett företag får genom att använda co-creation of value som ett 

verktyg är en större kunskap om sina kunder, vad de vill, vad som fungerar och vad som 

inte gör det. I en marknad med hård konkurrens kan det anses att en bra kunskap om 

sina kunder är en stor fördel.  
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8	  Reflektioner	  

8.1	  Uppsatsens	  teoretiska	  bidrag	  
I slutändan har denna uppsats gett ett teoretiskt bidrag i form av två nya faktorer som 

har en påverkan på kontaktpersonalen i servicemötet. Det första är att kontaktpersonalen 

ser sina kollegor som en viktig faktor i det dagliga arbetet, den andra är vikten av 

nätverk för att sprida kunskap inom en organisation. 

8.2	  Framtida	  forskningar	  
För att ytterligare skapa möjligheter för interaktion mellan kunden och företaget kan det 

undersökas hur företag kan tillgängliggöra nya verktyg och information inne i 

servicelandskapet. Detta underlättar för kunderna att utföra ärenden, söka information 

eller lägga klagomål själva.  

8.3	  Bedömning	  av	  uppsatsen	  
Då denna uppsats är av kvalitativ karaktär kommer den att bedömas med de 

bedömningskriterier som presenterades i metodkapitlet, nämligen; tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet, genomfört i god tro och äkthet.  

För att stärka tillförlitligheten skickades intervjuerna till respektive respondenter när de 

var renskrivna för att ge dem en chans att yttra sig. De ombads att läsa igenom texten 

för att se ifall de blivit uppfattade på ett korrekt sätt, och de fick även möjligheten att 

lägga till eller förklara delar i intervjun mer utförligt. I slutändan hörde två av 

respondenterna av sig. Andersson önskade att förtydliga några delar av intervjun, där 

hon kände att meningen med vad som sades kunde gå läsaren förbi. Dessa ändringar 

lades in i materialet som presenterats i empirikapitlet. Även Stridh hörde av sig, men 

hon godkände utkastet av intervjun utan några ändringar. Nilsson var den enda av 

respondenterna som inte hörde av sig. 

Eftersom inget framkom angående hur respondenterna eller den genomförda 

undersökningen genomfördes från varken opponenterna eller handledaren tolkar 

författarna detta som att det framgår tydligt hur undersökningen har gått till och att 

respondenterna och fallföretaget är presenterade förståeligt. Undersökningens kontext 

kan därmed anses så väl beskriven att den reviderade modellen diskussionen utmynnade 

i kan överföras till andra företag under liknande omständigheter. 



	   	   REFLEKTIONER	  

	  

	   66	  

Pålitligheten i uppsatsen kontrolleras av såväl opponentgruppen som handledaren. De 

kom med förslag och åsikter angående uppsatsen som författarna fick ta ställning till. I 

metodkapitlet, framförallt i operationaliseringen, redovisas tillvägagångssättet vilket 

torde öka pålitligheten. 

Operationaliseringen har gjorts för att redovisa författarnas tankegång vid utformningen 

av enkäterna och intervjuerna. Analysen följer samma mönster som teorikapitlet för att 

förtydliga kopplingen där emellan. I analysen finns källhänvisningar för att läsaren lätt 

ska kunna följa det som ligger bakom resonemangen och det bör därmed anses att 

uppsatsen är genomförd med god tro. 

Denna uppsats kan anses ge Medstop en bättre förståelse för sina kunder och sina 

medarbetare genom analysen och slutdiskussionen som har lett fram till ett antal 

rekommendationer till Medstop. Detta torde beröra äktheten då dessa kan komma 

Medstop till nytta.  

8.4	  Rekommendationer	  till	  Medstop	  
Med diskussionen som underlag vill författarna ge Medstop följande 

rekommendationer.  

• Det kan anses önskvärt för Medstop att få fler av sina kunder till hemsidan, speciellt 

när de lägger ut specifika tjänster där, och detta är något Medstop bör se närmare på i 

framtiden. Det handlar inte bara om specifika tjänster utan kan även ses som ett 

verktyg i dialogen. 

• Att låta kunderna prova Flux gav ett kraftigt genomslag och Medstop bör därför se 

över möjligheterna att låta kunderna prova produkter som vanligtvis inte brukar 

finnas för test. 

• Genom att aktivt starta ett sätt för personalen att dela med sig av sin kunskap kan 

Medstop möjliggöra för att varje individ i personalstyrkan får en större kunskapsbas, 

som sedan kan användas till ett bättre bemötande av kunder, och leverera en bättre 

upplevelse då det finns en ökad förståelse. Detta bör resultera i en större tillgång till 

önskvärda upplevelser för kunderna. 

• För att föra in specialkunskaper på områden där personalen idag inte är specialister 

på, exempelvis hudvård, kan Medstop i samband med olika kampanjer eller events 

bjuda in personer som innehar denna kunskap. Förslagsvis, fotvårdsspecialister i 

samband med kampanj för fotvårdsprodukter.  
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• Medstop bör även se över möjliga kanaler där kunder kan klaga igenom. Alla kunder 

kanske inte vill säga det direkt i till personalen, utan andra sätt bör finnas 

tillgängliga. Både inne i apoteken och på distans, exempelvis hemsidan.  
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Bilaga	  2	  

Intervjuguide	  för	  egenvårdsansvariga	  	  
Den semistrukturerade intervjuerna skedde med tre personer ur personalen från tre 

Medstop apotek: apoteket lejonet i Uddevalla, Sländan i Trollhättan och Skeppet i 

Stenungsund. Två av respondenterna arbetar som egenvårdsansvariga på respektive 

apotek: Yvonne Andersson (Uddevalla) och Anna Karin Nilsson (Stenungsund). Den 

tredje respondenten, Anne-Sofie Stridh (Trollhättan) arbetar som lageransvarig, men har 

tidigare arbetat som egenvårdsansvarig. Intervjuerna följde fyra valda teman som 

respondenterna fick svara på helt fritt.  

Tema	  1:	  Faktorer som påverkar personalen 

Vilka faktorer påverkar dig i ditt arbete? 

Tema	  2: Relationen med Medstop 

Vilken relation har du till Medstop som företag? 

Tema	  3: Upplevelsen av kunderna 

Hur upplever du kundernas förkunskaper? 

Känner du att du lär dig nya saker utav de kunder du möter – på vilket sätt? 

Hur hanterar du situationer som är obekväma för kunden? 

Tema	  4: Dialogen med kunderna 

Beskriv en dialog mellan dig och en kund i egenvården. 
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Bilaga	  3 

Enkäternas	  resultat	  
Nedan presenteras resultatet från enkäterna som delades ut till besökande kunder på de 

tre Medstop apoteken. För att se enkäten gå till bilaga 1. Siffrorna inom parantes är den 

siffran som hänvisas till i empirin.  

Fråga	  1.	  Ålder	  (4:1)	  

Åldersgrupp Procentuell fördelning 
- 25 år 14,4 % 
26-35 år 12,2 % 
36-45 år 16,6 % 
46-55 år 12,2 % 
56-65 år 22,2 % 
65 år - 22,2 % 
 

Fråga	  2	  Kön	  (4:2)	  	  

Kön Procentuell fördelning 
Män 35,2 % 
Kvinnor 64,8 % 
	  

Fråga	  3	  Vilken	  sysselsättning	  har	  du?	  (4:3)	  

Sysselsättning Procentuell 
fördelning 

Pensionärer 34,1% 
Heltidsarbetande 29,7% 
Deltidsarbetande 16,5% 
Studenter 12,1% 
Arbetslösa 12,1% 
Här var det några som hade kryssat i två alternativ (exempelvis student och arbeta 

deltid) därför blir summan mer än 100 %. 

Fråga	  4	  Vad	  brukar	  du	  köpa	  när	  du	  är	  på	  apoteket?	  (4:4)	  

Produktkategori Procentuell 
fördelning 

Receptbelagda läkemedel 89 % 
Receptfria läkemedel 62,6 % 
Hygienartiklar 38,5 % 
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Fråga	  5	  Vet	  du	  i	  förväg	  vilket	  märke	  (varumärke)	  av	  receptfria	  produkter	  du	  ska	  köpa?	  
(4:5)	  

Vet i förväg Procentuell 
fördelning 

Ibland eller oftast 80,3 % 
Nästan aldrig eller aldrig 16,5 % 
Ej svar 3,3 % 
 

Fråga	  6	  Vad	  är	  viktigast	  vid	  ett	  besök	  på	  ett	  apotek?	  (4:6)	  

Genom medelvärdet framkommer vad som rankades som viktigast av påståendena 

(Bryman och Bell 2005) i fråga sex. Eftersom ett är viktigast och sju är minst viktigt är 

ett lågt medelvärde bättre än ett högt medelvärde. Detta resultat förstärks även av att se 

på medianen, då det visar det mittersta svaret varje fråga har fått, är medianen låg 

betyder det att frågan har fått många låga svar (Bryman och Bell 2005) och att den då 

har rankats högt. Då många missuppfattade att alternativen skulle rangordnas är det 

många som har satt kryss på dem de tycker är viktigast. Genom att göra om alla 

siffersvar till kryss och lägga ihop med de andra kryssen är det lätt att räkna ut hur stor 

andel av respondenterna som har gett ett svar på varje fråga och således tycker att det är 

viktigt (Stafsudd 2011-05-10). Den sista kolumnen berör dessa kryss och visar den 

andel av kryssen varje alternativ har fått. 	  

	   Ranking	   Medelvärde	   Median	   Kryss	  

Att personalen lyssnar och är lyhörd för dina behov 2 2,85 2 76,9 % 
Att personalen är kunnig 1 2,19 1 80,2 % 
Att det går snabbt  4 4,12 4 60,4 % 
Pris 5 4,16 4 50,5 % 
Att det är lätt att hitta bland de receptfria produkterna 3 4,11 4 51,6 % 
Att personalen tar kontakt med dig och undrar ifall du 
behöver hjälp 

6 4,40 4 57,1 % 

Att du kan sköta ditt ärende själv utan att behöva prata med 
personal 

7 5,64 7 51,6 % 

	  

Fråga	  7	  Brukar	  du	  be	  om	  hjälp	  av	  personalen?	  (4:7)	  

Ber om hjälp… Procentuell 
fördelning 

Ber ibland eller ofta om hjälp 81,3% 
Ber sällan eller aldrig om hjälp 16,5% 
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Fråga	  8	  Ta	  ställning	  till	  följande	  påståenden	  (4:8)	  

I tabellen nedan redogörs för huruvida respondenterna håller med eller inte håller med 

om sju olika påståenden. Ett är ”Håller inte med” och fem är ”Håller med”. Kolumnen 

till höger redovisar procentandelen som svarade ”Vet ej”. Ju högre medelvärde desto 

mer håller respondenterna med i påståendet.  

	   Medelvärde	   Median	   Vet	  ej	  

Jag har förtroende för personalen på Medstop 4,32 5 9,9 % 
Det är lätt att hitta produkter på Medstops apotek 3,90 4 7,7 % 
Jag vågar fråga personalen om vad som helst då jag känner att de 
är diskreta 

4,17 5 5,5 % 

Jag uppfattar personalen på Medstop som kunniga 4,32 5 8,8% 
Jag känner att personalen lyssnar och är lyhörd 4,22 5 6,6 % 
Medstops kölappsystem är lättanvänt 4,29 5 6,6 % 
Jag undviker att gå in på apoteket när jag ser att det  
är mycket folk 

3,61 4 3,3 % 

 

Fråga	  9	  Är	  Medstop	  den	  apotekskedjan	  som	  du	  brukar	  handla	  på?	  (4:9)	  

Brukar handla på 
Medstop 

Procentuell 
fördelning 

Ja 78 % 
Nej 16,5 % 
Ej svar 5,5 % 
	  

Fråga	  10	  På	  vilka	  sätt	  kommer	  du	  i	  kontakt	  med	  Medstop?	  (4:10)	  

Kontakt med Medstop Procentuell 
fördelning 

På Medstops apotek 79,1 % 
Medstops hemsida 2,2 % 
I TV 3,3 % 
I radio 1, 1% 
I tidning 4,4 % 
Av vänner och familj 5, 5 % 
Annat 7,7 % 
Kommentarer till annat: ”Låg i närheten”, ”Närmast hemmet”, ”Reklam”, ”Mitt vanliga 
apotek”, ”Låg ivägen” 
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Fråga	  11	  Hur	  skulle	  du	  beskriva	  Medstop	  med	  tre	  ord?	  (4:11)	  

Beskrivning Procentuell fördelning 
Negativt 2,2 % 
Varken eller 13,2 % 
Positiva 53,8 % 
Ej svar 30,8 % 

Nedan följer alla kommentarer citerade från enkäterna: 

”Det är ok”, ”Ett bra apotek”, ”Stort”, ”Bra snabb diskreta”, ”Lätt, fräscht trevligt”, 

”Smidigt, fräscht, bra”, ”Samma som Apoteket”, ”Jag vet inte”, ”Bra, bekvämt, lätt att 

hitta”, ”Ont om tid”, ”Bra”, ”Bra, kunniga”, ”Jättebra”, ”Apo te k”, ”Bra”, ”Lätt, nära”, 

”Passar mej bra!”, ”Attraktivt, ljust och vänligt”, ”Positivt, bra. Jag vill ha en kassa för 

förbeställd medicin”, ”Ljust - vänligt – kunnigt”, ”Vet inte riktigt”, ”Bra, lättanvänt, 

trevligt”, ”Apotek i närheten”, ”Personalen är kunnig”, ”Lugnt, tryggt, diskret”, ”Vet ej 

ännu”, ”Den e bra”, ”Vänliga, kuniga, har förståelse”, ”Vänlig, rar personal”, ”Rätt så 

bra”, ”Bra, hjälpsam, lyssnar”, ”De är jättesnälla”, ”Trevlig personal, alltid ett leende, 

det finns vad jag behöver”, ”Hyfsat bra okej”, ”Bra, nära, kunnigt”, ”Mycket bra, 

effektivt”, ”Alltid vänligt bemötande”, ”Bra, God service”, ”Nära, bra personal, 

personligt”, ”Bra personal, lätt att ha och göra med”, ”Mycket kunniga, bra”, ”Trevlig 

kunnig personal”, ”Bra, genuint, bra produkter”, ”har inte så mycket annat att säga”, 

”Trevligt, kunnigt och ljust”, ”Bra, kunniga, hjälpsamma”, ”Långa köer, ej direkt 

diskreta, (ohyfsade), ej serviceinriktad - 1 person”, ”Kunnig, trevlig, lyhörd”, ”Stort 

sortiment, överskådligt”, ”Utmärkt + trygghet”, ”Bra, trevligt, godkänt”, ”Duktiga, 

hjälpsamma, profsiga”, ”Bra service, trevlig personal, god ordning”, ”Märker ingen 

skillnad sedan apoteket bytte till Medstop. Det är samma personal”, ”Bra”, ”Bra”, ”Bra 

och kompetent”, ”Trevlig serviceinriktad personal”, ”Bra”, ”De är lätt att besöka”, ”Har 

aldrig hört talas om Medstop”, ”Bara gjort två besök”, ”?”  
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Bilaga	  4	  

Informationsblad	  från	  Medstop	  
Nedan visas informationsbladet från Medstop gällande förbeställning av mediciner via 

hemsidan eller telefon. 
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