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Sammanfattning 

Den 1 juli 2009 öppnades privatmarknaden för att äga apotek [5] och den 1 november samma 

år blev det tillåtet att sälja receptfria läkemedel utanför apotek [6]. Samtidigt som de nya 

apoteken försöker etablera sig på marknaden har konkurrensen ökat och vikten av att bygga 

ett starkt varumärke likaså. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur de mindre 

aktörerna på den svenska apoteksmarknaden har arbetat med varumärkesuppbyggnad för att 

se om de existerande teorierna är applicerbara i en bransch där konkurrens inte har funnits 

tidigare. Syftet var även att undersöka om den nya situationen har genererat i nya lösningar 

för att bygga varumärken. Frågan vi ställde oss var: ” Hur arbetar de mindre aktörerna på 

den svenska apoteksmarknaden med att bygga sina varumärken?”. Som inledande arbete 

studerades teori gällande den varumärkesuppbyggande processen för att sedan studera 

empirin. För att besvara vår fråga utfördes telefonintervjuer med representanter från två av de 

mindre aktörerna på den svenska apoteksmarknaden i form av DocMorris och Vårdapoteket. 

Intervjuer valdes med syfte att möjliggöra en djupare analys och för att få mer öppna svar 

med möjlighet för nya infallsvinklar. I analysen jämfördes sedan respondenternas svar dels 

med varandra och dels med den teoretiska referensramen. Med denna analys som grund har 

slutsatser och en redovisning av apotekens arbetssätt kunnat formuleras för att besvara vår 

problemformulering. Studien har kommit fram till att även de mindre aktörerna arbetar med 

att bygga sina varumärken men att sättet de arbetar på är en följ av vilken inriktning gentemot 

konsumenterna apoteket har valt, vilka mål de har samt vilka resurser som finns tillgängliga. 

Önskan om en särskiljning gentemot konkurrenterna har utgjort en ständigt återkommande del 

i apotekens val och i arbetet med varumärkesuppbyggnad. Det faktum att branschen har blivit 

konkurrensutsatt har påverkat viljan att särskilja sig, dock visar studien inte på att nya och 

innovativa sätt för varumärkesuppbyggnad har tillkommit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The 1
st
 of July 2009 it was allowed for private persons to own pharmacies [5] and from the 1

st
 

of November the same year they became allowed to sell not prescribed medicines [6]. At the 

same time that the new entrants try to establish on the pharmacy market the competition is 

getting harder and it is becoming more important to build a strong brand. The purpose of this 

essay has been to examine how the smaller operators on the Swedish pharmacy market has 

worked with the brand building process and to see if the theories is applicable in a trade that 

not previously been exposed to competition. The purpose has also been to examine if the new 

situation has generated in new solutions for brand building. The question we asked was: 

“How does the smaller operators on the Swedish pharmacy market work on building their 

brands?”. The initial work was to study the current theories regarding the brand building 

process and after that study the empiric. To answer our question we did two phone interviews 

with representatives from two of the smaller operators on the Swedish pharmacy market: 

DocMorris and Vårdapoteket. The interviews were chosen on the basis to be able to get a 

deeper analysis and more honest answer to get new inputs. In the analysis the representative’s 

answers was compared with each other and with the theory. With the analysis as a basis it has 

been possible to come to a conclusion and report of how the pharmacies works and therefore 

answer the questions it all started with. The study has come to the conclusion that the smaller 

operators also work with building their brands but the way they work with this is a result of 

which direction towards the consumers the pharmacy has chosen, what their goals are and 

which resources that is available. The desire for distinctiveness against the competition has 

been a constant part in the pharmacies choice and work of building the brand. The fact that 

the trade has been exposed to competition has affected the will to be distinctive but the study 

show no proof of that the situation has generated in new and innovative ways to build brands. 
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1. Inledning 

I denna del presenteras bakgrunden till den givna problemformuleringen samt en diskussion 

gällande var forskningen står idag. Målgrupp och syfte presenteras och centrala begrepp 

berörs samt definieras.  

 

1.1 Problembakgrund 

Sverige har idag cirka 1200 apotek [1] runt om i landet men så har det inte alltid varit. Den 

svenska apotekshistorien börjar nästan 440 år tillbaka i tiden [2]. Det var år 1575 som Sverige 

fick sitt allra första apotek då slottsapotekaren fick tillstånd att flytta sin verksamhet till 

Stortorget istället för att bedriva den på Stockholms slott [2]. Läkemedlen blev på så sätt även 

tillgängliga för allmänheten [2]. Apotekarna fick monopol på handel med mediciner och de 

som ville bedriva apoteksverksamhet fick ansöka om tillstånd [2]. Ägarna av apoteken fick ett 

apoteksprivilegium, [3] något som var dyrbart [2]. 

När Sverige fick näringsfrihet i mitten av 1800-talet räknades apoteken som ett undantag och 

de säljbara apoteksprivilegierna avskaffades först år 1920 [2]. Även om privilegierna efter 

1920 inte var säljbara [2] levde de kvar fram till år 1963 då en utredning gällande apotekens 

organisation utfördes [3]. Efter sex år bestämdes det att ett monopol skulle stiftas [3] och år 

1970 bildades Apoteket AB där staten gick in som 100 procentig ägare [4]. Affärsidén var att 

receptfria läkemedel skulle säljas med vinstsyfte medan receptbelagda läkemedel skulle säljas 

utan vinstsyfte [4]. Sedan år 1970 har det därmed inte funnits några konkurrenter på 

marknaden då alla läkemedel enligt lag varit tvungna att säljas genom Apoteket AB [4]. 

På 2000-talet tillsattes en utredning som ansåg att tillgängligheten på de varor som endast fick 

säljas av Apoteket AB var för dålig [5]. Utredningen menade även att om butiker med ett 

speciellt tillstånd skulle få sälja läkemedel skulle konkurrensen öka och priserna sjunka [5].  

Den 1 juli 2009 öppnades privatmarknaden för att äga apotek [5] och den 1 november samma 

år blev det tillåtet att sälja receptfria läkemedel utanför apotek [6]. Det har gått snart tre år 

sedan apoteken öppnades för privatmarknaden och enligt apoteksgruppens årsredovisning ser 

fördelningen på marknaden ut enligt nedanstående [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Fördelning marknadsandelar hos de svenska apoteken år 2011 [7]. 
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Som synes utgör två apotekskedjor över 50 procent av marknaden vilket innebär att sju andra 

kedjor slåss om de resterande cirka 41 procenten. I och med avregleringen av 

apoteksmonopolet 2009 blev en marknad som tidigare bestått av en aktör istället en 

konkurrentutsatt sådan.  

1.2 Problemdiskussion 

Den globala konkurrensen har ökat och blivit en utmaning för företag (Doyle & Stern, 2006) 

samtidigt som konsumenter idag är överösta med information om olika produkter och tjänster 

(Kotler, Armstrong, Wong & Saunders, 2008). Företag måste hitta ett sätt att differentiera sig 

gentemot sina konkurrenter och på så sätt skapa konkurrensfördelar (Kotler et al., 2008). 

Då alla apotek har en skyldighet att erbjuda sina kunder samma utbud av receptbelagda 

läkemedel [8] och då Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV, bestämmer hur stor 

marginalen mellan inköpspris och försäljningspris ska vara [9] försvinner på så vis dessa sätt 

att särskilja sig gentemot konkurrenterna. Apoteken är även skyldiga att erbjuda det 

läkemedel som har lägst pris [8], något som försvårar situationen för apoteken ytterligare. 

Läkemedelslagen (1992:859) reglerar hur företag får marknadsföra läkemedel mot 

allmänheten [10]. Detta är med andra ord ännu en faktor som påverkar de svenska apotekens 

möjlighet till särskiljning gentemot sina konkurrenter. 

Porter (2004) talar om att företag kan särskilja sig genom att vara differentierande, något som 

bland annat kan ske genom varumärken. Varumärken som en gång i tiden uppfattades som 

livlösa och konstgjorda produkter (Ballantyne, Warren & Nobbs, 2006) uppfattas idag som en 

viktig tillgång då konsumenter föredrar starka varumärken och även är villiga att betala mer 

för dem (Doyle & Stern, 2006). Varumärken ses idag som levande varelser med 

personligheter (Ballantyne et al., 2006), de har blivit en nyckeldel i drivandet av företag 

(Chirani, Taleghani & Moghadam, 2012) och dess strävan är att konsumenterna ska välja dem 

(Walvis, 2008).  Utmaningen ligger i att skapa ett värde för konsumenten (Chirani et al., 

2012) för att på så sätt hjälpa denne att fatta effektiva beslut (Melin, 1999). De aktiviteter som 

har med varumärket att göra kallas varumärkesuppbyggande aktiviteter (Walvis, 2008) och 

genom att kontinuerligt utvärdera sitt varumärke kan företag få större framgång samt redovisa 

bättre resultat (Chirani et al., 2012). Det gäller med andra ord för företag att skapa ett 

varumärke men också att vårda detta (Ballantyne et al., 2006). Genom att vårda varumärket 

med hjälp av kampanjer med ökad bredd och djup kan företag skapa hållbara 

konkurrensfördelar (Ballantyne et al., 2006) något som ger framgångsrika varumärken 

(McDonald, 2010). Eftersom apoteken inte kan särskilja sig i speciellt stor utsträckning med 

hjälp av produkter och priser utgör varumärket därmed en central roll när det kommer till 

särskiljning för apotekens del. 

1.3 Problemformulering 

Hur arbetar de mindre aktörerna på den svenska apoteksmarknaden med att bygga sina 

varumärken? 

1.4 Syfte 

Uppsatsen syftar till att belysa hur de mindre aktörerna på den svenska apoteksmarknaden 

arbetar med varumärkesuppbyggnad. Vi vill även se huruvida existerande teorier gällande 

varumärkesuppbyggnad går att applicera på en bransch där priser och produkter är av generisk 

karaktär samt analysera vad eventuella skillnader kan bero på. Syftet är även att se om teorier 
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gällande utvecklandet av varumärken används av företag i en bransch som inte tidigare varit 

konkurrensutsatt samt om ett monopols avreglering möjliggjort nya lösningar för att bygga 

varumärken. 

1.5 Målgrupp 

Intressenter för uppsatsen är i första hand företag verksamma inom apoteksbranschen. I andra 

hand är uppsatsen av intresse för studenter och lärare på A, B samt C-nivå inom 

marknadsföringsområdet med intresse för den varumärkesuppbyggande processen. Uppsatsen 

kan även vara av intresse för företag inom andra branscher som karaktäriseras av generiska 

produkter eller miljöer. 

1.6 Avgränsning 

Undersökningen är avgränsad till att fokusera på de svenska apoteken då det är en bransch 

som tidigare inte har varit konkurrensutsatt. När apoteken öppnades för privatmarknaden den 

1 juli 2009 [4] uppstod också en konkurrens på marknaden som inte funnits tidigare. Det har 

tidigare gjorts studier på hur de fyra största apoteken i Sverige arbetat med sina varumärken i 

form av en magisteruppsats och på grund av detta är det av intresse att även undersöka hur de 

tre minsta aktörerna, sett till marknadsandelar, har arbetat samt arbetar. De tre minsta 

aktörerna på marknaden är Cura apoteket, Vårdapoteket samt DocMorris och de utgör därmed 

vår undersöknings population. Vi har medvetet valt bort apoteket Medstop då de sett till 

marknadsandelar tillhör mellanaktörerna och inte de vi valt att kategorisera som de minsta. Vi 

har även valt att inte ta hänsyn till Boots Franchise då de är ett franchisebolag vilket vi inte 

anser vara jämförbart med resterande apotek på den svenska marknaden. Undersökningen är 

avgränsad till den varumärkesuppbyggande processen sett ur märkesinnehavarens perspektiv 

då undersökningen syftar till att se hur de mindre aktörerna på den svenska apoteksmarknaden 

arbetar och därmed har vi medvetet valt bort konsumenternas perspektiv. 

1.7 Centrala begrepp 

Nedan presenteras definitioner av begrepp av relativt generell karaktär, som i uppsatsen kan 

uppfattas som otydliga eller flertydliga.  

1.7.1 Varumärke 

Enligt Kotler et al. (2008) är ett varumärke, sett ur ett marknadsperspektiv, ett namn, symbol, 

design eller en kombination av dessa som identifierar tillverkaren eller säljaren av produkten 

eller tjänsten. Ett varumärke är det kännetecken som en näringsidkare använder för att 

särskilja sina produkter eller tjänster [11]. Varumärken kan tillföra värden till produkter samt 

bidra till trovärdighet och garanti för kvalitet (Kotler et al., 2008). 

1.7.2 Varumärkeslojalitet 

Genom att tillfredsställa ett specifikt behov hos kunden och genom denna 

behovstillfredsställelse byggs köptrohet, som från kundens sida kan ge uttryck i 

varumärkeslojalitet (Melin, 1999). 

1.7.3 Märkesinnehavare 

En märkesinnehavare har enligt Melin (1999) som mål att se till att så många konsumenter 

som möjligt ska väljer det egna företaget och att detta sker under en så lång tid som möjligt 
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1.7.4 Produkt 

Enligt Nationalencyklopedin är en produkt en tillverkad vara [12] medan en produkt i 

marknadsföringssammanhang definieras som ”anything that can be offered to a market to 

satisfy a need or want” (Melin, 1999, s.77). 

1.7.5 Tjänster 

Enligt Nationalencyklopedin är en tjänst en kedja av händelser där kund integrerar med ett 

tjänsteföretags medarbetare [13]. Det finns fem egenskaper som kännetecknar en tjänst och de 

utgörs enligt Kotler et. al. (2008) av att de är inte är möjliga att lagra, inte går att separera från 

den eller de som utför tjänsten, inte möjliga att äga samt att de är ogripbara och föränderliga. 

1.7.6 Återförsäljare 

Enligt Nationalencyklopedin är en återförsäljare ett företag som säljer produkter som 

tillverkats av andra i ett senare led i tillverknings-, distributions- och konsumtionskedjan [14].  
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2. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen presenteras insamlad teori bestående av tryckt litteratur samt 

vetenskapliga artiklar. Den teoretiska referensramen syftar till att utgöra en grund för 

uppsatsens empiri med fokus på varumärkesuppbyggnad. Då den varumärkesuppbyggande 

processen har fungerat som en grund inleds kapitlet med en modell av denna följt av en 

kortare beskrivning. 

 

 
 

Figur 2. Den Varumärkesuppbyggande processen ur märkesinnehavarens perspektiv, (Melin, 

1999, s. 208). 

Den varumärkesuppbyggande processen sedd ur märkesinnehavarens perspektiv syftar till att 

tydliggöra de steg som ingår i processen gällande att bygga upp ett varumärke (Melin, 1999). 

Styrkan i ett varumärke kan för märkesinnehavaren ligga i att utveckla ett varumärkeskapital 

(Melin, 1999). Varumärkeskapital är enligt Melin (1999) ett kunskapskapital som kan bidra 

till att varumärket attraherar konsumenter som är lojala varumärket. Precis som Figur 2 visar 

innehåller processen sex steg i form av produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde, 

positionering, marknadskommunikation samt intern märkeslojalitet (Melin, 1999). 
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2.1 Produktattribut 

Ett varumärke har i sig inget egenvärde utan ett värde skapas först då varumärket sätts i 

relation till en produkt (Melin, 1999). Varumärken skapas för att särskilja produkten eller 

produkterna mer eller mindre tydligt från andra produkter inom samma kategori (Kay, 2006).  
 

Bakom ett framgångsrikt varumärke ska det därför finnas en attraktiv produkt och för att 

behålla attraktionen hos kunderna ska produkten ständigt utvecklas (Melin, 1999). 

Produktattributen hos ett varumärke beskrivs som det funktionella mervärdet och kan 

innefatta produktens konkreta egenskaper så som design och utformning (Melin, 1999). Det 

innebär att märkesinnehavaren noga bör utvärdera vilka produkter som företaget erbjuder 

(Melin, 1999), samt noga överväga vad varumärket representerar (Kay, 2006).  

Idag sker det ständigt en allt större ökning vad gäller de tjänster som konsumenterna erbjuds 

och det finns i flera fall inte endast en gripbar och faktiskt produkt att tillgå utan istället en 

kombination av service eller tjänster (Kotler et al., 2008). Vad gäller tjänster är det av vikt att 

ett företag ser till att skapa attribut som blir gripbara för konsumenterna, något som bland 

annat kan ske genom att ge platsen där tjänsten utförs en viss karaktär som skvallrar om 

tjänstens kvalitet (Kotler et al., 2008). 

2.1.1 Tjänster 

Enligt Kotler et al. (2008) utgör en tjänst eller service en aktivitet och en fördel som inte 

skapar ett ägandeskap i något. Det går dock att skilja på hur pass gripbar en tjänst är. Det 

finns tjänster som överhuvudtaget inte inkluderar en faktisk produkt men även tjänster som 

erbjuds endast i samband med en produkt. En faktisk produkt kan kombineras med en 

tillhörande så kallad basservice, ett exempel är återförsäljare som erbjuder sina kunder ett 

brett sortiment tillsammans med kunskap (Kotler et al., 2008). En tjänst kan vara baserad på 

mänsklig kontakt och kan dessutom delas in i grader av kunskap och professionalitet som 

krävs för att utföra tjänsten (Kotler et. al., 2008).  

Det finns olika sätt att särskilja sig mot sina konkurrenter även med tjänster som det primära 

attributet (Kotler et al., 2008). Det basala utgörs av att som märkesinnehavare förse sina 

kunder med erbjudanden som särskiljer sig från konkurrenternas. Konsumenterna ska inte 

endast erbjudas vad de kan förvänta sig av ett företag inom den specifika branschen utan 

företaget bör tänka innovativt. Erbjudanden anses däremot vara relativt lätta för konkurrenter 

att ta efter men om de utformas innovativt kan de ge en temporär fördel för företaget (Kotler 

et al., 2008).  

2.2 Märkesidentitet 

Märkesinnehavaren bör som ett led i den varumärkesuppbyggande processen utveckla en 

märkesidentitet för sitt varumärke (Melin, 1999). Märkesidentiteten kan sedan bidra till att 

individualisera varumärket gentemot konkurrenterna samt skapa en hållbar och strategisk 

konkurrensfördel. Att varumärket ska inneha en unik märkesidentitet är något som 

utvecklingen gällande den varumärkesuppbyggande processen på senare år har lagt allt större 

vikt vid enligt Melin (1999).  Det har blivit en naturlig del då fler företag i dagens samhälle 

inte kan konkurrera med produktkvalitet och inte heller är intresserade av att konkurrera med 

pris (Melin, 1999).  

Ett varumärkes identitet är det varumärket står för och behandlar hur märkesinnehavaren vill 

att varumärket ska uppfattas av kunderna (Melin, 1999). Ett varumärkes identitet kan 
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beskrivas som det koncept ett företag vill sälja in hos sina kunder. Ett koncept kan innehålla 

fördelar, värden samt attribut som differentierar varumärket gentemot konkurrenterna samt 

gör det unikt (Dilip & Saikat, 2007).  

Ett varumärke med en stark identitet kan medföra att konsumenter känner en tillit till märket 

vilket kan leda till att varumärket särskiljer sig från konkurrenternas (Ghodeswar, 2008). Det 

är av vikt att märkesinnehavaren är konsekvent och uthållig vad gäller utvecklingen av 

märkesidentiteten för att den ska kunna utgöra en konkurrensfördel även över tiden (Melin, 

1999). 

2.2.1 Identitetsutvecklande faktorer 

Identiteten hos varumärket består av en så kallad grundidentitet samt en utökad sådan 

(Ghodeswar, 2008). Varumärkets grundidentitet är den del av identiteten som är konstant och 

kommer att vara densamma trots eventuella nya marknader eller nya produkter i sortimentet. 

Den utökade identiteten handlar i sin tur om de element som fokuserar på varumärkets 

personlighet, relationer samt starka symbolassociationer (Ghodeswar, 2008).  
 

Styrkan hos ett varumärke ligger i det värde som påtagliga attribut så som namn och fördelar 

genererar i (Rajagopal, 2006). Enligt Melin (1999) är valet av namn på varumärket av 

betydelse vad gäller flera aspekter. Dels då det kommer att fungera som det främsta 

kännetecknet för varumärket men också då det kan bidra till att utgöra en 

identitetsutvecklande faktor bland andra faktorer så som ursprung, personlighet, användning 

samt distribution. Enligt Athaide och Klink (2012) kan ett varumärkes namn i sig bidra till ett 

varumärkes personlighet vilket kan minska behovet av marknadsföringsaktiviteter som syftar 

till att skapa den önskvärda personligheten hos varumärket.  Chiranjeey, Kohli, och Harich 

(2005) menar att meningsfulla varumärkesnamn, som vittnar om märkets verksamhet, är 

något som märkesinnehavare med en mindre budget samt utebliven möjlighet till att bygga ett 

varumärkesnamn över tiden i flera fall föredrar. Märkesinnehavare med större tillgång till 

pengar tenderar enligt samma studie att se möjligheten i att välja ett icke meningsfullt namn 

på sitt varumärke för att på så sätt kunna bygga en image kring sitt namn och eventuellt ändra 

denna med tiden (Harich et al., 2005). 

2.2.2. Märkesidentitet och image 

Märkesidentiteten är det märkesinnehavaren vill att varumärket ska stå för, vilket innebär hur 

märkesinnehavaren vill att det ska uppfattas av konsumenterna (Melin, 1999). Hur ett 

varumärke verkligen uppfattas av konsumenterna utgör i sin tur varumärkets image (Melin, 

1999). De märkesinnehavare vars varumärkesimage lyckas förmedla en äkthet har en större 

chans att lyckas skapa symboliska och emotionella band till sina konsumenter (Ballantyne et 

al., 2006).  

Märkesinnehavaren bör se till att konsumenternas bild av varumärket, dess image särskiljer 

sig från konkurrenternas image och sedan arbeta med att skapa en strategisk konkurrensfördel 

(Dilip & Saikat, 2007). Det är därmed av vikt att som märkesinnehavare ha en bild av hur 

varumärket uppfattas av konsumenterna för att kunna arbeta med det gap som eventuellt finns 

mellan företagets identitet och dess image (Dilip & Saikat, 2007). Märkesinnehavaren bör 

ständigt arbeta med att få en identitet och image som överensstämmer (Melin, 1999) då ett 

företag som innehar en stark identitet men en svag image inte innehar en fördelaktig position 

ur ett långsiktigt perspektiv (Dilip & Saikat, 2007). 
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2.3. Kärnvärde och positionering  

Företag behöver positionera sina varumärken i konsumenternas medvetande (Ghodeswar, 

2008) i och med att konsumenter börjar känna sig bekväma med varumärket då det skapat en 

stark position hos dem (Datta, 2003). Konsumenterna får ett förtroende för varumärket och 

vill därmed inte byta. Användandet av det specifika varumärket blir till en vana vilket på sikt 

skapar lojala kunder vilket kan överföras till nästkommande generation (Datta, 2003).  

2.3.1 Kärnvärde 

Grunden för att kunna bygga en internt och externt stark positionering ligger i att 

märkesinnehavaren till att börja med har analyserat och kommit fram till vad dess specifika 

kärnvärde är (Melin, 1999). Först därefter kan märkesinnehavaren arbeta med att positionera 

sig i konsumenternas medvetande. Ett varumärkes position i konsumenters medvetande är 

något som måste sättas i relation till andra varumärken och dess produkter (Melin, 1999).  

Ett kärnvärde kan enligt Melin (1999) tas fram genom att märkesinnehavaren utför en så 

kallad kärnvärdesanalys. Analysen sker med hjälp av urvalskriterier som ska bidra till att 

särskilja varumärket gentemot konkurrenterna samt leda till att det utvalda värdet ur ett 

konsumentperspektiv upplevs som värdefullt. För märkesinnehavaren ska det även vara 

möjligt att kommunicera. Analysen är en process där valet av värde ska ske genom en 

prioritering där märkesinnehavaren, för att behålla konkurrensfördelar, bör välja ett kärnvärde 

som är svårimiterat från konkurrenternas sida (Melin, 1999). Enligt Melin (1999) kan dock 

två olika varumärken inneha samma kärnvärden och få dem att verka som en strategisk 

konkurrensfördel genom att låta det finnas skillnader i hur de kommuniceras, kombineras 

samt sätts i sammanhang.  

2.3.2 Tillvägagångssätt för positionering 

För att hitta en position för sitt varumärke bör märkesinnehavaren enligt Melin (1999) utföra 

en positioneringsanalys vilket innebär att denne ser över hur konkurrenterna har valt att 

positionera sig. Märkesinnehavaren måste arbeta för att inneha en starkare position i 

konsumenternas medvetande än vad konkurrenternas varumärke har (Kotler et al., 2008). 

Märkesinnehavaren bör även arbeta med att bygga en stark position med anledning av att det 

kan resultera i en barriär mot konkurrenterna. Det innebär för märkesinnehavaren att skapa en 

unik position som är svårimiterad vilket leder till att konkurrenter får svårare att etablera sig 

(Melin, 1999).  

För att skapa en stark position bör märkesinnehavaren se över vilka attribut som varumärket 

ska förknippas med (Kotler et al., 2008). På den lägsta nivån finns de produkter som 

märkesinnehavaren erbjuder vilket exempelvis kan vara miljövänliga produkter (Kotler et al., 

2008). Dessa attribut är dock lätta för konkurrenter att kopiera och märkesinnehavaren bör 

därför se över vilka fördelar varumärket har som de kan erbjuda konsumenterna. Nästa steg är 

att säkerställa att varumärket uppfattas ha rätt värderingar enligt konsumenterna. 

Värderingarna ska vara i enighet med de värderingar som konsumenterna vill förknippas med 

(Kotler et al., 2008). Sist kan varumärkesinnehavaren ge varumärket en personlighet och om 

de lyckas med detta kan de attrahera konsumenter som kan identifiera sig med denna 

personlighet eller har den som sitt ideal (Kotler et al., 2008). 

2.3.3 Extern och intern positionering 

Enligt Melin (1999) bör märkesinnehavaren tänka över såväl den externa som den interna 

positioneringen. Det innebär att positioneringen som företaget har externt även ska få en stark 

position i organisationens medvetande. Varumärket måste vara koncist och genomsyra all 

kommunikation (Melin, 1999) men det är också av vikt att positioneringen är distinkt för att 
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den ska utgöra en position i konsumenternas medvetande (Nilsson, 1999). Ett tjänsteföretag 

bör välja kärnvärden som fungerar tillsammans med värderingarna hos personalen och bör 

aktivt förmedla dess relevans samt betydelse för företaget (Supphellen & Thorbjørnsen, 

2011).  Det är av vikt att hela organisationen är medveten om hur de ska arbeta för att stärka 

företagets positionering (Melin, 1999). På grund av detta resonemang blir den interna 

märkeslojaliteten av vikt för att möjliggöra en god extern positionering (Melin, 1999). 

2.4 Marknadskommunikation 

Enligt Nilsson (1999) är kommunikationen ett av de verktyg en märkesinnehavare har till sitt 

förfogande för att möjliggöra en varumärkesutveckling. Det som tidigare utvecklats i 

processen ska i detta steg kommuniceras ut till konsumenterna (Melin, 1999). Det är därmed 

av vikt att positioneringskonceptet kan överföras till ett kommunikativt budskap. När 

märkesinnehavaren har utvecklat ett kärnvärde bör värdet genomsyra all kommunikation till 

konsumenterna med uppgift att bidra till ett stärkt varumärke (Melin, 1999). För att uppnå 

målen med sin kommunikation behöver företagen dock arbeta med att bryta sig igenom bruset 

av erbjudanden genom att hitta innovativa sätt att dra till sig uppmärksamhet (Ghodeswar, 

2008). Det är idag en utmaning för märkesinnehavaren på grund av den stora mängd 

information som människor utsätts för varje dag (Melin, 1999).  Reklamen bör vara även vara 

kreativ för att företaget ska kunna lämna ett avtryck och för att attrahera fler konsumenter 

(Datta, 2003).  

Kommunikationen gällande varumärket har flera uppgifter och den främsta av dessa är att den 

ska se till att det skapas en märkeskännedom hos konsumenterna (Doyle & Stern, 2006). Med 

hjälp av marknadskommunikation ska varumärket uppmärksammas samt en varumärkes profil 

byggas (Nilsson, 1999). Kommunikationen ska även bidra till att skapa fördelaktiga attityder 

gentemot varumärket som kan leda till att det anses erbjuda mer tilltalande fördelar än 

konkurrenterna (Doyle & Stern, 2006). Enligt Nilsson (1999) är det med hjälp av 

kommunikation som märkesinnehavaren kan bygga abstrakta värden kring sitt varumärke. 

Märkesinnehavaren bör arbeta med att utföra åtgärder som ger lojala och trogna kunder 

fördelar (Melin, 1999). För att konsumenterna ska bli lojala krävs det att mervärdet som 

erbjuds är relevant men även att det skiljer sig ifrån konkurrenternas (Melin, 1999). Vidare 

måste företaget kontinuerligt arbeta med att utveckla de funktionella egenskaperna som 

varumärket har för att kunna behålla sina lojala kunder (Datta, 2003).  

Då ett varumärke är utvecklat och känt på marknaden bör märkesinnehavaren se till att 

varumärkets profil är distinkt och specifik (Nilsson, 1999). Genom att låta kommunikationen 

vara konsekvent och se till att denna uttrycks i olika typer av medier kan märkeslojalitet 

möjliggöras (Zaichkowsky, 2010). Reklamen för ett varumärke kan få en unik och 

kommunikativ identitet genom att märkesinnehavaren ser till att de olika identiteterna som 

kommunikationen rymmer så som den visuella, verbala, audiella och tematiska är 

sammanlänkade (Melin, 1999).  

Hur en konsument uppfattar varumärkets image är en följd av all typ av kontakt mellan en 

konsument och det specifika varumärket, de så kallade touch points, där olika typer av media 

kan räknas in (Nandan, 2005). På grund av detta läggs återigen fokus på att som 

märkesinnehavare ge en konsekvent bild av varumärket (Nandan, 2005). Hogan, Almquist 

och Glynn (2005) är dock av en annan åsikt då de anser att märkesinnehavaren bör se till att 

fokusera på de touch points som kan generera i de största vinsterna för företaget och där 

största möjliga påverkan på konsumenterna kan ske. Genom att analysera vilka punkter som 
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påverkar konsumenterna mest, såväl positivt som negativt kan märkesinnehavaren se till att 

investera i dessa nyckelpunkter (Hogan et al., 2005). 

Enligt Doyle och Stern (2006) kommer den image som genom kommunikation har skapats av 

märkesinnehavaren att kunna vara det som ger märket en själ och utmärker det bland sina 

konkurrenter. Det blir av större vikt för märkesinnehavaren då det rör sig om en marknad med 

flera konkurrenter (Doyle & Stern, 2006). Det är idag inte produkterna som differentierar ett 

varumärke utan det är istället kommunikationen, varumärkets image samt attityderna som 

skapar varumärket. På marknader där de olika märkesinnehavarna erbjuder produkter som 

inte går att särskilja blir en kommunicerad image det som utgör nyckeln till marknadsandelar 

(Doyle & Stern, 2006). 

2.5 Intern märkeslojalitet 

En förutsättning för att ett företag ska kunna skapa och behålla en bred bas av märkeslojala 

kunder och bygga ett starkt varumärke är att märkeslojaliteten även finns internt i företaget 

(Melin, 1999). Det är lätt att underskatta det arbete som krävs för att skapa och verkställa ett 

varumärke (Karlsson, Salehi-sangari, & Wallström, 2008). Då den mänskliga faktorn spelar 

en betydande roll för hur en tjänst utförs får den interna marknadsföringen en betydande roll 

hos tjänsteföretag (Kotler et al., 2008). De anställda inom företaget bör vara motiverade samt 

ha företagets värderingar klara för sig för att de ska kunna erbjuda kunderna en önskvärd 

service och därmed möjliggöra god extern marknadsföring (Kotler et al., 2008). En studie 

gjord av Karlsson et al., (2008) visar på att den interna tillämpningen av ett varumärke anses 

som en av de största utmaningarna för ett företag. 

Enligt Melin (1999) finns det fyra nyckelbegrepp som märkesinnehavaren kan använda sig av 

för att samordna en intern märkeslojalitet. Det första begreppet är Trademark Management 

vilket innebär att märkesinnehavaren ska skydda den ensamrätt till varumärket som inte är 

tidsbegränsad. Märkesinnehavaren bör därför bevaka anspråk på varumärkesregistreringar 

som skulle kunna utgöra en konkurrent till det egna varumärket (Melin, 1999).  

Anställda har även en viktig roll i den varumärkesuppbyggande processen (De Chernatony & 

Harris, 2001). Det är av vikt att märkesinnehavaren ser till de anställda använder varumärket i 

enlighet med varumärkets identitet (Melin, 1999). Ett steg för att upprätthålla det kollektiva 

varumärkesskyddet är att utveckla företagets Identity Management vilket innebär insatser för 

att behålla varumärkets identitet (Melin, 1999). Organisationer bör även överväga att utveckla 

interna program för att kunna kommunicera varumärkets identitet till sina anställda (De 

Chernatony & Harris, 2001).  

Det tredje nyckelbegreppet som enligt Melin (1999) kan användas för att bygga upp 

varumärket internt är Image Management. Det innebär att företaget arbetar med att få sin 

image att överensstämma med det sätt som företaget vill att varumärket ska uppfattas, dess 

identitet (Melin, 1999). Märkesinnehavaren bör vara medveten om hur kunderna uppfattar 

varumärket och utnyttja det i arbetet med att bygga företagets image eftersom konsumenterna 

är de reella ägarna av varumärket (Melin, 1999).  

Loyalty Management utgör det fjärde nyckelbegreppet och innefattar det arbete som 

märkesinnehavaren lägger ner på att behålla sina lojala kunder samt att se till att dessa utgör 

en bred massa (Melin, 1999). Enligt Melin (1999) gäller det att som märkesinnehavare 

använda sig av märkesuppbyggande reklam samt belöna de konsumenter som är köptrogna. 

Ett lojalitetsprogram syftar i de flesta fall till att skapa en kundlojalitet alternativt bidra till fler 

framtida köp från konsumenternas sida och ett populärt sätt att utforma ett sådant program är 
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via ett kort som ger kunderna poäng i samband med köp (Evans, Jamal, Foxall, 2009). Ett 

lojalitetsprogram bör ha en långsiktig inriktning då det på så sätt kan generera i en livslång 

relation till kunden och det bör därmed inte fungera som ett kortsiktigt sätt att locka kunder  

(Seed & Wansink, 2001). Forskare menar även att om konsumenter har blivit nöjda med 

varumärket förstärker detta sannolikheten att de väljer varumärket igen (Choong Lyong, 

1998). För att optimera sannolikheten till nöjda kunder är det bland annat av vikt att det finns 

synergi mellan de anställdas handlingar (De Chernatony & Harris, 2001).  
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3. Metod 

I uppsatsens tredje kapitel presenteras metodvalet samt dess effekter på undersökningen. Val 

av litteratur som använts i den teoretiska referensramen redovisas samt granskas kritiskt. 

Avslutningsvis diskuteras uppsatsen validitet samt reliabilitet. 

 

3.1 Val av metod 

Det finns två olika metoder som kan tillämpas då primärdata ska samlas in och de är den 

kvalitativa samt den kvantitativa metoden (Jacobsen, 2002). Vilken metod som används bör 

styras av vad det är som ska undersökas. Den kvalitativa metoden fokuserar på ord medan den 

kvantitativa främst fokuserar på siffror (Jacobsen, 2002). Nedan redogörs valet av metod för 

studien. 

3.1.1 Den kvalitativa metoden 

I denna uppsats vill vi undersöka hur apoteken har agerat för att bygga sina varumärken och 

vi vill få deras beskrivning av tillvägagångssättet utan att styra utgången vilket enligt oss 

därför gör en kvalitativ ansats mest lämplig. Enligt Jacobsen (2002) bör en kvalitativ ansats 

väljas när det är av vikt att få nyanserade beskrivningar och när det rör sig om en oklar 

problemställning. En kvantitativ ansats lämpas däremot bättre då det är av vikt att beskriva 

frekvens och omfattning av ett fenomen (Jacobsen, 2002). Då problemformuleringen är 

fokuserad på att företagen öppet ska beskriva sitt arbete med att bygga sina varumärken anser 

vi inte att en kvantitativ undersökning skulle kunna hjälpa oss att besvara vår 

problemformulering. Vi anser även att den varumärkesuppbyggande processen är ett fenomen 

som är svårt att mäta via enkäter och siffror. Ytterligare en orsak till att den kvantitativa 

ansatsen valts bort är att vi i början av arbetet kände att vi saknade förkunskap gällande 

företagens arbetssätt och därmed inte kunde utforma relevanta enkäter som skulle generera i 

mätbara svar. Vi är medvetna om nackdelarna med en kvalitativ ansats, som att den är mer 

resurskrävande och minskar möjligheten till att generalisera samt att de data som samlas in 

anses vara svårare att tolka och analysera (Jacobsen, 2002). Vi anser dock att en kvalitativ 

ansats är det självklara valet för vår uppsats då vår strävan är att gå på djupet med de utvalda 

företagen och få nyanserade svar. Genom en kvantitativ ansats anser vi att risken för att vi går 

miste om värdefull information gällande hur företagen arbetar skulle öka då möjligheten till 

flexibilitet och utveckling av svar givna av intervjuobjekten inte finns (Jacobsen, 2002). 

3.1.2 Deduktiv datainsamlingsmetod 

Vi har valt att använda oss av en deduktiv insamlingsmetod i denna uppsats vilket enligt 

Jacobsen (2002) innebär att vi utgår från de redan publicerade teorierna och därefter ser till 

empirin. Kritik mot denna ansats är risken att undersökningen blir färgad av teorierna då 

undersökaren letar efter vad denne finner relevant (Jacobsen, 2002). Vi anser dock att risken 

för självuppfyllande profetior minskar då vi valt en kvalitativ ansats då detta möjliggör 

flexibilitet samt möjlighet till att nya infallsvinklar kan komma fram under arbetets gång 

(Jacobsen, 2002). En deduktiv insamlingsmetod var även mest lämplig för vår undersökning 

då vi inför arbetet saknade tillräckligt djupa förkunskaper för att kunna utveckla en 

intervjuguide av god kvalitet. Skulle en induktiv ansats istället ha valts, som innebär att 

empirin fungerar som utgångspunkt innan undersökaren vänder sig till teorin (Jacobsen, 

2002), anser vi att risken för irrelevanta frågor hade ökat och att svaren på dessa frågor hade 

kunnat leda till svårigheter vid analys- samt slutsatsarbetet. 
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3.2 Sekundärdata 

Enligt Jacobsen (2002) finns det två olika typer av data i form av primärdata och 

sekundärdata. Sekundärdata är data som redan finns publicerad medan primärdata är data som 

samlas in direkt av undersökaren (Jacobsen, 2002). För att utveckla vår teoretiska referensram 

och för att skapa oss en uppfattning gällande var forskningen står idag var vi tvungna att läsa 

och värdera en mängd tryckt litteratur och vetenskapliga artiklar med koppling till den 

varumärkesuppbyggande processen. Nedan följer en mer utförlig beskrivning av 

tillvägagångssättet vid insamlingen av sekundärdata. 

3.2.1 Litteraturområde 

För att få en helhetsbild av den varumärkesuppbyggande processen började vi arbetet med att 

läsa igenom en rad kurslitteratur inom ämnet. När vi skapat oss en tydligare bild av vad 

problemområdet bestod av började vi söka efter relevanta vetenskapliga artiklar, böcker samt 

internetsidor. Då vi sökte efter vetenskapliga artiklar utnyttjade vi databaserna Google 

Schoolar, Academic Search Elite, Emerald Managemnet Plus, Högskolebibliotekets databas 

BETA. Sökorden vi använde oss av var: Brand loyalty, Building Brands, Brand Strategy, 

Brand, Brand Management, Brand equity, Brand name och Loyalty programs. Den tryckta 

litteraturen bestod av litteratur skriven av såväl svenska som utländska författare med en 

övervägande del av utländska författare. Litteraturen vi läste var dels tidigare kurslitteratur 

men vi sökte även efter litteratur i Högskolebibliotekets egen sökmotor BETA samt Halmstad 

Stadsbiblioteks sökmotor LIBRIS. Under arbetets gång har vi konstant försökt ha i åtanke att 

hitta så ny litteratur som möjligt, sett till publicerings år, för att på så vis öka den teoretiska 

referensramens tillförlitlighet. 

Vi har även använt oss av Internetkällor, främst för att kunna ge en god bild av de intervjuade 

företagen och källhänvisning av dessa har skett med hjälp av hakparenteser. Enligt Smått och 

Gott, skriven av Mattson och Örtenblad (2008), som har fungerat som vår grund vad gäller 

uppsatsens upplägg ska Internetkällornas författare skrivas ut i den löpande texten . Då 

hemsidorna är av sådan karaktär att författare inte vanligtvis finns utskrivet och vi använts oss 

av flera internetsidor från samma källor valde vi att använda denna referensteknik. Det för att 

undvika förvirring och missförstånd till vilken sida vi refererar till. Trots att författare inte 

finns med finner vi ändå våra källor trovärdiga då de är av sådan karaktär att de kan förväntas 

vara trovärdiga och till störst del består av definitioner godkända av Nationalencyklopedin, 

företagsfakta hämtat på den egna hemsidan samt branschrapporter från ett erkänt företag.  

3.2.2 Källkritik 

Oavsett om forskaren har valt att använda sig av en kvalitativ eller kvantitativ ansats i sin 

uppsats är det av vikt att forskaren ifrågasätter den sekundärdata som samlats in under 

arbetets gång (Jacobsen, 2002). Det gäller att ta hänsyn till att ju längre från förstahandskällan 

forskaren kommer, desto större risk finns det att information har ändrats och förvrängts på 

vägen (Jacobsen, 2002). 

I uppsatsens teoretiska referensram har vi valt att utgå från Melins (1999) modell gällande den 

varumärkesuppbyggande processen. Vi är medvetna om att majoriteten av källhänvisningen är 

till Melins bok om Varumärken från 1999 men vi anser ändå att vår teoretiska referensram har 

god trovärdighet då Melin är väl erkänd inom sitt område. För att styrka modellen har vi valt 

att komplettera den med andra källor, som vetenskapliga artiklar publicerade i mer nutid än 

Melins modell.  

De källor vi har använt oss av är alla publicerade på senare år och att hitta källor som 

uppfyller detta kriterium och därmed inte har tappat sitt resonemang eller trovärdighet till 
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följd av den utveckling som ständigt sker har varit en genomgående del av vår kritiska 

granskning. Vi är medvetna om att Melins modell är från 1999 men vi anser att denna 

fortfarande är aktuell, något vi även påvisar med stöd från andra källor och vetenskapliga 

artiklar som alla är publicerade på senare år. Alla de vetenskapliga artiklar som använts i 

uppsatsen är även publicerade i tidsskrifter med fokus inom vårt aktuella ämne vilket vi anser 

styrker deras tillförlitlighet. Den tryckta litteratur som har använts är även den skriven av 

erkända författare inom respektive område och därmed kan även dessa anses utgöra 

trovärdiga källor enligt oss.  

3.2.3 Avgränsning av sekundärdata 

För att skapa en förståelse för problemområdet valde vi att inleda den teoretiska 

referensramen med att kortfattat beskriva de huvudsakliga faktorerna i den 

varumärkesuppbyggande processen. Dessa faktorer användes sedan som rubriker för att skapa 

en röd tråd och en möjlighet för läsaren att lätt kunna följa med i arbetet. 

Vi valde att utgå från Melins (1999) modell av den varumärkesuppbyggande processen i vår 

teoretiska referensram då vi ansåg att den på ett tydligt sätt sammanfattade de olika 

faktorerna. Vi är medvetna om att vårt val i form av att utgå från Melins modell också har lett 

till att det har utelämnats teorier om andra sätt att bygga varumärken. Då vi ansåg att denna 

modell var mest lämplig för vårt ändamål, att fokusera på hur företag bygger varumärken ur 

märkesinnehavarens perspektiv, anser vi ändå att vi i vår teoretiska referensram har berört de 

viktiga faktorerna i den varumärkesuppbyggande processen. För att öka trovärdigheten 

kompletterades Melins modell av andra källor från såväl tryckt litteratur som vetenskapliga 

artiklar. Vi har valt att värdera och se till att göra en prioritering av den information som finns 

gällande varumärkesuppbyggnad och därmed sållat bort information som vi inte ansett vara 

relevant till den empiriska undersökning som ägt rum. 

Vi är medvetna om att den första faktorn i den varumärkesuppbyggande processen i form av 

produktattribut inte är tillämplig fullt ut då våra undersökningsenheter inte själva skapar sina 

produkter utan agerar återförsäljare. Vi ansåg dock att denna del var för viktigt för att helt 

bortse från denna i och med att en del av teorierna fortfarande är tillämpliga. För att 

komplettera den första faktorn valde vi därför att belysa tjänster som ett komplement till 

produkter. Vi valde även att placera kärnvärde samt positionering under samma rubrik då vi 

ansåg dem vara beroende av varandra och därmed inte direkt behövdes delas upp.  

Den främsta anledningen till att vi i vår teoretiska referensram valde att beskriva hur företag 

kan gå tillväga med att bygga sina varumärken är att vi anser det svårt att dra slutsatser 

gällande hur företaget går tillväga samt hitta nya infallsvinklar utan att först presentera de 

redan existerande teorierna. 

3.3 Primärdata 

Primärdata skiljer sig från sekundärdata genom att data samlas in direkt från 

förstahandskällan, undersökaren går med andra ord direkt till ursprungskällan för att få sin 

information (Jacobsen, 2002). Det kan göras på en rad olika sätt, till exempel via 

besöksintervjuer, telefonintervjuer eller enkäter (Wärneryd, 1990). Hur vi i denna 

undersökning valt att samla in primärdata samt val av respondenter redovisas nedan. 

3.3.1 Intervju som datainsamlingsmetod 

Vi har valt att samla in primärdata genom att utföra två telefonintervjuer med representanter 

från två av de mindre apotekskedjorna, sett till marknadsandelar, på den svenska marknaden. 
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Intervjun med Peter Rose, som är Commercial Manager på DocMorris samt intervjun med 

Tobias Ekros, som arbetar som chef över försäljning, marknad och sortiment på Vårdapoteket 

ägde båda rum den 24 april 2012.  Vi valde att genomföra intervjuer då vårt syfte består av att 

få en förståelse för hur apoteken arbetar med att bygga varumärken efter det att monopolet 

avreglerades och konkurrensen blev ett faktum. Förståelsen för detta anser vi som tidigare 

nämnt vore svårt att få fram på annat sätt än med intervjuer då situationen i sig är ny och det 

därmed vore svårt att utforma givna svarsalternativ.  

En telefonintervju kan vara ett sätt att reducera kostnader då avståndet mellan intervjuaren 

och respondenten är långt (Jacobsen, 2002). Vi valde att genomföra telefonintervjuer då 

respondenterna på de apotek vi ville intervjua befann sig på ett avstånd vi inte hade möjlighet 

att ta oss till på grund av tidsbrist från såväl vår sida som intervjuobjektens. Enligt Jacobsen 

(2002) finns det nackdelar med en telefonintervju, det är till exempel inte lika lätt att ställa 

öppna frågor som vid en besöksintervju och det är inte heller möjligt att observera hur 

respondenten med hjälp av kroppsspråk upplever frågorna. Vi är medvetna om dessa 

nackdelar men då respondenterna själva föreslog telefonintervjuer ansåg vi att de kände sig 

bekväma med denna intervjumetod. Enligt Wärneryd (1990) finns det vid en telefonintervju 

möjlighet till att ställa frågor om de flesta ämnen och han påpekar fördelen med en 

telefonintervju i form av att intervjuareffekten minskas. Då vi inte ansåg oss ställa frågor 

rörande allt för känsliga ämnen samt att det mesta gällande den varumärkesuppbyggande 

processen är, eller med fördel ska vara, synligt för konsumenterna tror vi inte att en 

besöksintervju hade kunnat ge oss en högre grad av nyanserade svar. Snarare hade en 

besöksintervju kunnat öka intervjuareffekten vilket kunde lett till att svaren inte blivit lika 

tillförlitliga.  

Telefonintervjuerna vi genomförde tog cirka en timme vardera och respondenterna fick exakt 

samma frågor ställda till sig. Enligt Wärneryd (1990) minskar telefonintervjuer möjligheten 

för intervjuobjektet att leta upp nödvändiga papper för svar och det finns ingen garanti för att 

svarskort som sänds ut i förväg finns kvar vid intervjutillfället. För att minimera denna 

nackdel fick respondenterna ungefär ett dygn innan telefonintervjuerna skulle äga rum ett e-

postmeddelande innehållande vår intervjuguide. På så vis fick respondenterna möjlighet att ta 

fram eventuell kompletterande fakta och då tiden begränsades till ett dygn anser vi att risken 

för färgade svar av andra på företaget också minskades.  

Under de båda intervjuerna använde vi oss av en bandspelare. Vi är medvetna om nackdelarna 

som finns med detta val som att personer som inte är vana vid att bli inspelade blir stela och 

kan ha svårt att samtala bara de ser en bandspelare (Jacobsen, 2002). Då våra respondenter på 

grund av telefonintervjun inte kunde se bandspelaren och samtalet därför flöt på som ett 

vanligt samtal tror vi inte att deras svar påverkades nämnvärt av detta. Risken med 

bandspelare är dock att intervjuaren slappnar av (Jacobsen, 2002) och vi valde därför att även 

anteckna under de båda intervjuerna. På så sätt minskades risken att missa värdefull 

information i respondenternas svar vilket vi anser hade kunnat påverka undersökningens 

resultat. 

3.3.2 Intervjuguide 

Vi valde att utforma en intervjuguide (Bilaga 1) som skulle gälla för samtliga respondenter. 

Då de befann sig på ungefär samma nivå inom respektive företag och med liknande 

ansvarsområden ansåg vi att samma intervjuguide var lämplig. Genom att ställa samma frågor 

till respondenterna anser vi också att deras svar blir mer jämförbara och därmed skapar större 

tillförlitlighet i undersökningen.  
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Intervjuerna inleddes med ett antal enkla frågor gällande befattning och ansvarsområden samt 

företagsfakta. Wärneryd (1990) rekommenderar enkla och icke hotande frågor som inledning, 

något som även Jacobsen (2002) rekommenderar för att undvika att samtalet låser sig. Då vi 

genomförde telefonintervjuerna ansåg vi det extra viktigt att få ett öppet samtal från början 

och att respondenten kände sig bekväm med situationen. 

En tid innan intervjun valde vi att skicka ut information till respondenterna gällande vilka 

ämnesområden som skulle beröras. Vi valde detta arbetssätt för att försäkra oss om att vår 

respondent skulle kunna svara på frågor inom de ämnesområden vi var intresserade och för att 

i detta skede ge dem chansen att be oss kontakta någon annan på företaget som var mer 

lämpad att svara på frågor. Som tidigare nämnt sände vi även ut de frågor som skulle ställas 

ett dygn innan intervjutillfället för att på så sätt ge respondenten möjlighet att samla in 

eventuell fakta som de kände ett behov av att ha tillgänglig. 

Under intervjuns gång valde vi att hålla oss till intervjuguiden i möjligaste mån men då 

respondenten kände för att samla svaren från olika frågor lät vi denne göra detta. Vi försökte 

att styra intervjun så lite som möjligt för att tillåta respondenten att prata fritt och på så vis få 

mer uttömmande svar. Enligt Jacobsen (2002) bör en kvalitativ intervju inte vara helt 

strukturerad men inte heller helt öppen. Då vi kom till frågor som respondenten redan varit 

inne på i sina svar frågade vi endast om de ville komplettera med något. Då det var 

nödvändigt valde vi även att ställda följdfrågor för att på så sätt få mer uttömmande svar och 

därmed inte gå miste om viktigt information som hade kunnat påverka studiens resultat. 

Jacobsen (2002) påpekar vikten av att ställa följdfrågor för att på så vis få så utförliga svar av 

intervjuobjektet som möjligt.  

Vi valde att avsluta intervjun med lättare frågor för att få ett mjukt och naturligt avslut. När 

alla frågor hade gåtts igenom frågade vi intervjuobjekten om de kände att de hade fått med allt 

eller om det var något de ville tillägga. Även detta tar Jacobsen (2002) upp som en viktig del i 

upplägget av en intervju. På så sätt undviks risken gällande att intervjuobjektet sitter kvar med 

information som den ville få fram (Jacobsen, 2002).  

3.3.3 Urval 

Då vi i undersökningen valt att avgränsa oss till de mindre aktörerna på apoteksmarknaden 

gjordes redan där ett urval. Tanken i början av uppsatsarbetet var att intervjua de tre företag 

på den svenska apoteksmarknaden med minst marknadsandelar, dessa företag utgörs av Cura 

apoteket, DocMorris samt Vårdapoteket. Tyvärr valde Cura apoteket att tacka nej till att 

genomföra en intervju trots en positiv inställning till arbetet från början. På grund av detta 

kom studien att bestå av två av de tre mindre aktörerna. 

Valet av respondenter grundade sig i vilken uppgiftslämnare som skulle kunna ge oss den 

information vi var i behov av. Mer specifikt gjordes valet av respondent genom att vi via 

apotekens hemsidor fann kontaktuppgifter till de personer med en befattning som vi ansåg 

borde kunna besvara frågor inom de ämnesområden vi var intresserade av. Enligt Jacobsen 

(2002) är ett sådant urvalskriterium svårt då undersökaren inte kan veta hur bra 

informationskällor uppgiftslämnaren har. För att försäkra oss om att personerna vi ville 

intervjua kunde besvara våra frågor fick de som tidigare nämnt information om 

ämnesområdena vilket gav dem möjlighet att rekommendera någon mer lämplig respondent.  

Apoteken och respondenterna uppfyller våra krav på avgränsning som finns under punkt 1.6. 

En närmare presentation av företagen återfinns under punkt 4.1 samt 4.2 och en närmare 

presentation av respondenterna återfinns under punkt 4.1.1 samt punkt 4.2.1 
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3.3.4 Sammanställning av primärdata 

Vid sammanställning av primärdata valde vi att redovisa varje respondents svar för sig. Vi 

valde denna metod då vi kände att empirin annars skulle kunna uppfattas som rörig samt svår 

att följa med i då respondenternas svar och utförlighet skiljde sig åt i olika frågor. Då ingen av 

respondenterna krävde anonymitet valde vi att presentera såväl företag som respondent för att 

på så sätt skapa en trovärdighet i vår empiri. 

3.4 Analysmetod 

Jacobsen (2002) beskriver hur analysprocessen som ska ske efter insamling av data ska göras. 

Översiktligt handlar det om att göra en så grundlig beskrivning av insamlad data som möjligt. 

I denna fas ska forskarens egna åsikter och färganden inte inverka på det framkomna 

resultatet. Nästa fas i analysen beskrivs av Jacobsen (2002) som den fas där informationen ska 

reduceras genom att en sållning och förenkling sker. Först efter att detta har skett kan en 

tolkning av data ske, genom att forskaren i detta stadium letar efter orsaker och meningar. 

I vår empiri valde vi att redovisa respondenternas svar var för sig för att skapa en tydlighet i 

vem som sa vad samt för att kunna ge en så grundlig beskrivning som möjligt. Vi valde även 

detta utformningssätt då mängden information skilde sig åt mellan respondenterna under de 

olika frågorna. Vidare valde vi att inte redovisa varje fråga och svar för sig utan istället som 

en löpande historia för att på så sätt göra empirin mer lättläst samt sammanflätad. 

Då vi sammanställt svaren från de genomförda intervjuerna har vi inte använt någon specifik 

analysmetod. Vi läste först igenom intervjuerna och försökte placera de olika respondenternas 

svar gentemot varandra för att enkelt kunna jämföra dem. Då vi ville ha samma huvudrubriker 

löpande i den teoretiska referensramen, empirin samt analysen valde vi att kategorisera 

intervjuobjektens svar, vilket innebär att data om ett visst ämne samlas under en kategori 

(Jacobsen, 2002). Kategoriseringen underlättades av att vi redan i intervjuerna använt oss av 

ämnesrubriker för att skapa en tydlighet. Vi anser att tydliga huvudrubriker har underlättat 

vårt arbete med analysarbetet men att det även underlättar för läsaren att följa strukturen i 

uppsatsen. I analysen har vi genomgående använt oss av annotering vilket enligt Jacobsen 

(2002) innebär att vi har gjort en kortare sammanfattning för att beskriva en större helhet. Vi 

har valt detta arbetssätt för att undvika ett allt för långt analyskapitel där för ingående 

beskrivningar av enkla fenomen görs. 

Fördelarna med den kvalitativa metoden är att analysmetoden kan liknas vid en fram- och 

återgående process där forskaren inte är låst vid ett visst tillvägagångssätt. Det är i analysfasen 

inte försent för undersökaren att gå tillbaka till planeringen och ändra, inte heller att 

genomföra nya intervjuer eller observationer (Jacobsen, 2002).  

3.5 Validitet 

Validitet kan delas in i intern och extern giltighet (Jacobsen, 2002). Den interna giltigheten 

handlar om huruvida vi mäter det vi vill mäta medan den externa giltigheten handlar om 

huruvida undersökningens resultat är generaliserbart. För att kontrollera den interna 

giltigheten finns det två sätt där det ena består av att kontrollera undersökningen och 

slutsatserna mot andra och det andra utgörs av att själv kritiskt granska resultaten (Jacobsen, 

2002). Vi anser att vår undersökning har en hög intern giltighet då den vid flera tillfällen 

testats mot en potentiell målgrupp vid e-seminarium. Där har såväl undersökning samt analys 

granskats kritiskt av andra studenter samt av oss själva. Vi anser att uppsatsen även innehar en 
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hög intern giltighet då vi låtit uppgiftslämnarna granska empirin för att försäkra oss om att 

missuppfattningar inte skett under intervjuerna. 

Den externa giltigheten handlar om i vilken grad studien går att generalisera, det vill säga om 

det vi kommit fram till går att överföra till större sammanhang (Jacobsen, 2002). Det är i en 

kvalitativ uppsats som vår svårt att spekulera kring den externa giltigheten då syftet med 

kvalitativa studier i regel inte är att generalisera från urvalet till en hel population (Jacobsen, 

2002).  

Jacobsen (2002) nämner dock att ett förhållande som påverkar möjligheten till överförbarhet 

är frågan huruvida de undersökta enheterna kan representera den population som finns eller 

inte. Då våra undersökningsenheter består av två av de tre mindre aktörerna på den svenska 

apoteksmarknaden anser vi att enheterna är representativa för den existerande populationen. 

De resultat som framkommer av studien kan därmed överföras till populationen i form av de 

mindre aktörerna på den svenska apoteksmarknaden. Den uteblivna möjligheten till att 

intervjua Cura apoteket är vi medvetna om kan ha lett till att vi har gått miste om en 

infallsvinkel som skulle ha kunnat ge uppsatsen en ännu stadigare grund men anser trots det 

att undersökningen har god extern giltighet.  

3.6 Reliabilitet 

För att bestämma reliabiliteten eller tillförlitligheten av en undersökning måste undersökaren 

se över sin undersökningsmetod och de eventuella sätt som denna kan ha påverkat resultatet 

(Jacobsen, 2002). Det finns olika effekter som kan ha påverkat det framkomna resultatet och 

undersökaren måste se över hur han eller hon själv kan ha haft en effekt på de undersökta 

objekten. Det som kan ha påverkat eller haft inverkan på resultatet är exempelvis den så 

kallade intervjuareffekten, det vill säga hur intervjuobjektet påverkas av personligheten hos 

den som intervjuar. Här kan flera faktorer inverka, alltifrån utseende, sätt att formulera sig, 

sätt att tala kan ha inverkan på hur samtalet formas och vilken information som framkommer. 

En annan faktor som kan påverka är om det är en eller två personer som genomför intervjun. 

Med två personer i rummet eller på telefon kan olika stimuli bildas och detta kan ofta leda till 

att undersökarna kommer fram till olika resultat (Jacobsen, 2002). Då vi efter våra framkomna 

resultat vill se över tillförlitligheten på dessa kommer det vara av stor vikt att vi analyserar de 

olika uppfattningar vi som två författare fått av undersökningen och om vi skulle komma fram 

till samma sak kan reliabiliteten öka enligt Jacobsen (2002). 

Även den så kallade kontexteffekten, som enligt Jacobsen (2002) handlar om vart och i vilket 

sammanhang som information har samlats in, har en påverkan på reliabiliteten. 

Kontexteffekten berör dels huruvida intervjun har skett i ett för intervjuobjektet naturlig eller 

onaturlig miljö och dels om undersökningsobjektet förberett sig innan intervjun skett eller ej. 

Detta är faktorer som kan påverka de svar som fås och därmed även resultatets tillförlitlighet 

(Jacobsen, 2002). Det ligger även hos författaren själv att se över sitt sätt ta till sig 

informationen som framkommit vid intervjun och hur analysen har gjorts. Här kan en 

bristfällande registrering av data eller otillfredsställande analys vara till reliabilitetens nackdel 

(Jacobsen, 2002). Då våra intervjuer genomfördes per telefon kan vi inte veta i vilken miljö 

respondenterna befann sig men vi anser att möjligheten till att det befann sig i en för dem 

naturlig miljö, med hög sannolikhet på kontoret, är relativt stor. Vi anser att en besöksintervju 

kunde ha skapat en större kontexteffekt då den eventuellt skulle ha ägt rum i en för 

respondenten främmande miljö samt att vi då båda skulle ha närvarat och av denna anledning 

kunnat påverka vår respondent. För att minska risken för en felaktig analys via 

missuppfattningar alternativt utebliven registrering av empiri valde vi som tidigare nämnt att 
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spela in de båda intervjuerna som ett komplement till våra anteckningar. Vi anser oss därmed 

haft en god grund för analysarbetet.   Reliabiliteten handlar om vi kan lita på de data vi har 

samlat in, med andra om data som samlats in är tillförlitlig eller ej. Som tidigare nämnt sände 

vi ut information till intervjuobjekten gällande de ämnesområden som skulle beröras innan 

intervjutillfället. Därmed fick de chansen att be någon annan med bättre kunskap genomföra 

intervjun. Genom att ge intervjuobjekten denna möjlighet anser vi att vi är styrkt 

sannolikheten för att våra respondenter har lämnat sanningsenliga svar. Vidare utgår vi även 

från respondenterna kan stå för sina svar då de valt att tillkännage sin identitet. 
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4. Empiri 

I det fjärde kapitlet presenteras primär- samt sekundärdata gällande de företag som är 

aktuella i studien. Informationen är hämtad via personlig kommunikation med Peter Rose på 

DocMorris och Tobias Ekros på Vårdapoteket samt från företagens informationssidor. 

 

4.1 DocMorris 

I februari 2010 öppnades det första DocMorris apoteket  

I Sverige och idag driver de över 70 apotek runt om i Sverige  

(Rose, personlig kommunikation, 120424). Företaget ägs av Celesio som är Europas näst 

största läkemedelsgrossist med totalt cirka 46 000 anställda inom tre affärsområden; Patient- 

and consumer solutions, Pharmacy Solutions och Manufacturer Solutions [15]. I Sverige har 

DocMorris cirka 400 anställda och deras affärsidé är att driva apoteksverksamhet i Sverige 

(Rose, personlig kommunikation, 120424). Vid nyöppnandet av butiker tittar DocMorris på 

vilket kundunderlag som finns. Enligt Rose tittar de bland annat på närheten till vårdcentraler 

men också på trafikmönster. DocMorris är det första apoteket på marknaden som kan erbjuda 

sina kunder gratis rådgivning gällande hudvård. För att utveckla detta har de fokuserat på att 

erbjuda ett brett sortiment inom hudvårdsprodukter samt erbjuda hudvårdsbehandlingar på 

utvalda apotek [15]. Dessa hudvårdsbehandlingar ges av utbildade hudterapeuter och anpassas 

efter kundens behov [16]. Det är just kunden som får störst uppmärksamhet hos DocMorris 

och det visar sig genom apotekets mål i form av att ge ett positivt kundbemötande, erbjuda 

utökade tjänster, ett brett sortiment samt god service. DocMorris erbjuder sina kunder såväl 

receptbelagda som receptfria läkemedel i moderna apotek som kännetecknas av en ljus och 

fräsch inredning [16].  

4.1.1 Presentation av respondenten 

Rose arbetar som Commercial Manager på DocMorris och ansvarar för den avdelning som 

har ansvar för inköp och sortiment, intern och extern kommunikation samt för 

marknadsföring. Rose har arbetat på DocMorris i cirka 1,5 år och började sin tid på företaget 

som inköpschef. Tidigare arbetade han två år som försäljningschef på Midsona, som är en av 

apotekets största leverantörer. Dessförinnan har Rose en bakgrund på Ica och innan han 

började studera arbetade han även på Clas Ohlson, inom retailing. Idag arbetar han som 

tidigare nämnt som Commercial Manager på DocMorris och sköter inköpssamarbetet och 

förhandlingarna gällande sortimentsutveckling. På Roses avdelning sitter det enligt honom 

själv tio personer och det är Roses uppgift att se till att företaget har god försäljning och når 

sina lönsamhetsmål samt att kunderna är medvetna om vilka DocMorris är och vad de gör.  

4.1.2 Produktattribut 

Rose berättar att DocMorris då de började driva apotek i Sverige ville ha ett sortiment att utgå 

ifrån och av den anledningen valde de att kopiera Apoteket AB:s sortiment rakt av. 

DocMorris ville motsvara det utbud som kunderna redan var vana vid, då de är av 

uppfattningen att det tar lång tid att ändra ett konsumentbeteende. Därför ville de gå in på 

marknaden med ett sortiment som motsvarade konsumenternas förväntningar. Rose berättar 

vidare att tanken var att sortimentet på sikt kunde optimeras genom att stärka vissa 

produktkategorier och minska andra.  
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”Då det inte längre finns ett apoteksmonopol kan sortimentet värderas på ett annat sätt än 

det tidigare gjort”(Rose, personlig kommunikation, 120424). 

Av denna anledning arbetar DocMorris nu med att ta fram ett effektivare sortiment och 

prioriterar i dagsläget hudvård och ansiktsvård. DocMorris har tagit in ett antal varumärken 

inom denna kategori och Rose menar att satsningen är något som DocMorris har en 

konkurrensfördel i. Vidare berättar han att de även erbjuder hudvårdsanalyser och att de på 

många av sina apotek har auktoriserade hudvårdsterapeuter. Rose påpekar att ingen annan 

kedja rent konkret arbetar på detta sätt. 

4.1.3 Märkesidentitet 

Rose berättar att DocMorris arbetar för att deras varumärke ska representera ett nytt och 

kundvänligare alternativ på apoteksmarknaden. Vidare säger han att då varumärket klingar 

utländskt hoppas de att folk ska tycka att det är spännande och annorlunda på grund av sitt 

ursprung bidrar med ett nytt synsätt till apoteksbranschen. 

Färgerna som används i företagets logga är svart, grönt och en hel del vitt. Rose menar att alla 

apotekskedjor har en hel del grönt i sina loggor men att DocMorris särskiljer sig genom att 

inte ha med ordet apotek lika tydligt i sitt namn. Att ordet apotek inte är lika framträdande 

anser Rose kan utgöra en fördel i framtiden då varumärket blir tydligare och det blir lättare att 

inte bygga något generiskt. För att tydliggöra företagets verksamhet har DocMorris ett grönt 

kors i sin logga säger Rose. 

Processen med att välja namn är inget de i Sverige har kunnat påverka enligt Rose, utan såväl 

namn som logga kommer från DocMorris ägare och är det primära varumärket för de apotek 

som Celesio erbjuder marknaden. Rose säger att DocMorris styrka är att ordet apotek endast 

finns med sekundärt i varumärket men menar att en svaghet kan vara att de har utländska 

ägare som kopplats ihop med mindre önskvärda ägare. DocMorris arbetar med att motverka 

dessa rykten genom att påpeka att de ägs av Celesio som varit etablerade på marknaden under 

en lång tid.  

Rose berättar vidare att branschtidningen Dagens Apotek har som nyhet att 80 procent av 

kunderna numera inte vet vilket apotek det är de kommer ut ifrån, något som han menar visar 

på hur generiska apotekskedjorna är i dagsläget. Han påpekar att DocMorris själva anser att 

de skiljer sig från andra apotek men faktum är att kunderna inte upplever detta. Rose tror att 

det beror på att många av apotekskedjorna inte har vågat sticka ut ur mängden på grund av en 

rädsla att gå ifrån det kunderna under en lång tid varit vana vid. 

Vidare berättar Rose att de varje vecka mäter hur de upplevs på marknaden och hur detta 

växlar. Det görs med hjälp av en webbaserad panel som tillfrågas om branschen och dess 

aktörer. På DocMorris tittar de på vilken kännedom och uppmärksamhet de har från 

kundernas sida och Rose säger att dessa undersökningar sedan kan ligga till grund för vilka 

aktioner som de ska fortsätta att arbeta med. 

4.1.4 Kärnvärde och positionering 

Internt har det tagits fram tre kärnvärden enligt Rose och dessa är vilja, inspiration och 

relationsskapande. Rose berättar att DocMorris sedan verksamhetens etablering har arbetat 

med dessa värden och att de handlar om hur de ska genomföra arbetet i företaget. Dessa 

värden ska sedan genomsyra allt de gör. Värdena är definierade som att det måste finnas 

glädje och inspiration i företaget och att relationskapande ska vara ett ledord både mellan 

medarbetare men också i hur apoteken upplevs av kunderna. Rose berättar att han tror på 
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mötet mellan kunden och individen på företaget och fokuserar därför på att kunderna ska bli 

bemötta på ett bra sätt. 

Rose berättar att de är medvetna om att de inte är lika stora som Apoteket AB men att de vill 

att kunderna ska uppfatta DocMorris som personligt och kundvänligt. Han berättar att den 

första och främsta exponeringen kunderna får av varumärket är då de är inne på ett DocMorris 

apotek och Rose hoppas att kunderna blir bemötta såväl kundvänligt som personligt. 

När det gäller positionering berättar Rose att DocMorris inte har positionerat sig ännu utan att 

de än så länge arbetat med att läsa på om sina konkurrenter samt utfört analyser till exempel 

med hjälp av konkurrenternas hemsidor. Han påpekar att alla apotek är nästintill likadana och 

att DocMorris försöker hitta en väg som ligger i linje med vad som tros utgöra en 

framgångsfaktor men ändå visa att DocMorris erbjuder kunderna något nytt. Rose menar att 

DocMorris måste gå åt ett annat håll än konkurrenterna samtidigt som de måste behålla 

tryggheten som kunderna känner till apoteket. Med andra ord måste de stå på flera ben. För att 

hitta en positionering berättar Rose att de försökt se över vilka kunskaper som finns inom 

företaget samt vad kunderna vill ha i kombination med något som ligger i linje med vad 

apoteket är idag. 

Rose säger att till följd av att DocMorris är en liten kedja i förhållande till sina konkurrenter 

måste de arbeta med att varje kund ska uppleva att det finns en nära kontakt. Vikten av 

kontakt med kunderna är något de arbetar med även internt och han säger att han på så sätt 

vill att DocMorris ska särskilja sig från sina konkurrenter. De är dock inte säkra på att 

kunderna har uppfattat att det finns skillnader mellan de olika apoteken eller det faktum att 

DocMorris gör en satsning på hudvårdsprodukter. Han säger också att de själva från ett internt 

perspektiv upplever att de särskiljer sig men att kunderna inte uppfattar detta ännu.  

4.1.5 Marknadskommunikation 

Rose berättar att sättet att arbeta med marknadskommunikation är samma idag som för ett år 

sedan och att den enda skillnaden är att de idag når ut till fler kunder då de syns på fler platser 

i Sverige. DocMorris använder sig enligt Rose inte av massmarknadsföring då de anser att 

aktörerna på marknaden är för lika och att det därmed inte skulle vara vinstgivande. Han 

berättar även att de inte använder sig av TV-reklam då DocMorris inte är en rikstäckande 

kedja och därmed inte sett någon anledning till att göra rikstäckande reklam. Rose berättar att 

företaget istället arbetar lokalt med att bland annat låta cheferna på riksnivå bearbeta sina 

marknader via exempelvis personliga kontakter. Rose berättar vidare att en viss PR görs men 

inte i någon stor utsträckning då den största kommunikationskanalen för DocMorris del är den 

direkt reklam, i form av ett DR, som företaget skickar ut en gång per månad inom de områden 

där de har butiker och är verksamma. 

För att skapa varumärkeslojalitet via sin kommunikation försöker DocMorris att lyfta 

hudinriktningen och det faktum att de har kunnig personal säger Rose. De arbetar även med 

att erbjuda personlig kontakt när kunden befinner sig i deras butik. Rose menar att marknaden 

går från att vara en så kallad destinationsmarknad till att idag handla mer om att ta vara på 

kunderna och få dem att komma tillbaka. Han säger att erbjudanden inte spelar speciellt stor 

roll i att locka lojala kunder då det nästa vecka kommer något nytt som kommer locka 

kunderna till en annan kedja. Istället är Rose av uppfattningen att det är närheten till kunden 

som DocMorris bör arbeta med. Rose berättar även att de inte använder sig av någon 

kundklubb och att detta är ett medvetet val från företagets sida.  

Allt DocMorris gör bygger enligt Rose på varumärket och kundvänlighet är en aspekt som de 

vill vara konsekventa med för att positionera varumärket. I dagsläget arbetar DocMorris med 
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att koppla varumärket och positioneringen men Rose påpekar att det just nu är en process och 

inget som de gjort fullt ut ännu. 

4.1.6 Intern märkeslojalitet 

Internt pratar de en hel del om sina kärnvärden på DocMorris och de lägger även stor vikt vid 

att personal och varumärke ska uppfattas som kundvänliga enligt Rose. Han berättar vidare att 

det däremot inte finns några uttalade processer för att de internt ska bygga upp märkeslojalitet 

utan att detta blir en naturlig följd av hur DocMorris faktiskt arbetar 

4.2 Vårdapoteket 

Det helsvenskt ägda Vårdapoteket startade sin  

verksamhet i samband med att det svenska  

apoteksmonopolet avskaffades och de tillträdde sina 

då 24 apotek i februari 2010 [17]. Vårdapoteket som idag  

har cirka 330 medarbetare [17] är en relativt liten butikskedja 

och 2011 hade de en total omsättning på cirka 2,2 miljarder (Ekros, personlig kommunikation, 

120424). Vårdapotekets affärsidé är att bedriva apoteksverksamhet med vårdorienterade 

öppenvårdsapotek. Vårdapoteket strävar med sin affärsidé efter att i nära samarbete med 

svensk hälso- och sjukvård driva en vårdnära apoteksverksamhet [17].  

 

”Genom ett naturligt samspel mellan traditionella apotek och servicehandel skapar vi en 

vårdnära marknadsplats som tilltalar våra prioriterade kunders varierande behov” (Ekros, 

personlig kommunikation, 120424). 

Apoteket har två affärsben, där det ena består av apotek riktat till privatpersoner, det vill säga 

Business to consumer, och det andra affärsbenet är riktat mot företag, så kallad Business to 

business verksamhet, som kallas sjukhusfarmaci (Ekros, personlig kommunikation, 120424). 

Vårdapoteket är det första apoteket som tagit marknad av Apoteket AB inom sjukhusfarmacin 

då de har vunnit upphandlingar med olika landsting, med läkemedelsapotek. Avregleringen av 

denna marknad skedde tidigare än de andra avregleringarna gällande öppenvårdsmarknaden. 

Det har dock inte funnits några andra konkurrenter till Apoteket AB, som har varit ensamma 

om marknaden till för 1,5 år sedan. Idag finns det dock ett antal aktörer på marknaden som 

kännetecknas av att vara relativt små och Ekros anser att denna marknad kommer att 

utvecklas. Vårdapoteket räknas i sin Business to business verksamhet som ett sjukhusapotek, 

vilket innebär att de förser avdelningarna på sjukhus med mediciner. Idag förser Vårdapoteket 

sex olika landsting och regioner med deras läkemedel på sjukhusen (Ekros, personlig 

kommunikation, 120424). 

När det kommer till Business to consumer verksamheten har Vårdapoteket 25 snart 26 apotek 

[18]. Apoteken är relativt stora och Vårdapoteket är den aktör på marknaden som har störst 

omsättning per enskilt apotek och de är dubbelt så stora som genomsnittsapoteket 

omsättningsmässigt enligt Ekros. Apoteken är belägna i mellersta och södra Sverige vid 

universitets-, läns- samt länsdelssjukhus. Den verksamhet som är Business to consumer finns 

endast belägen på sjukhus och målgrupperna är patienter på sjukhusen samt vårdpersonal 

(Ekros, personlig kommunikation, 120424). Vårdapotekets vision är att de på lång sikt vill 

vara ” En frisk oas i vårdnära lägen” (Ekros, personlig kommunikation, 120424).  
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4.2.1 Presentation av respondenten 

Ekros arbetar idag som chef över försäljning, marknad och sortiment på Vårdapoteket. Efter 

att under sin utbildning ha gjort ett Ex-jobb började Ekros som Management Trainee på 

Unilever där han fungerade som varumärkesansvarig för olika varumärken så som Lipton och 

därefter GB-glass. Efter sin tid på Unilever arbetade Ekros som konsult under några år på ett 

managementkonsultbolag vid namn Accenture. Efter sin tid som konsult började Ekros arbeta 

på Apoteket AB där han var i fem år, intresset för branschen kom i samband med vetskapen 

om den kommande avregleringen av apoteksmonopolet. På Apoteket AB hade Ekros flera 

olika positioner så som marknadschef för hela egenvården och de sista åren fungerade han 

som affärsutvecklingschef för hela marknaden. Ekros ansvarade även för Apoteket AB:s egna 

varumärken så som Apoliva, där han bland annat arbetade med den av media 

uppmärksammade reklamfilmen som visade på sociala mediers etablering som en effektiv 

marknadsföringskanal. Ekros arbetade med Apoteket som eget varumärke och var även 

involverad i introduktionen av det utökade sortimentet på apoteken i form av bland annat mat 

och dryck.  

Ekros berättar att han nu snart jobbat i två år på Vårdapoteket. Då Vårdapoteket är ett relativt 

litet företag ger detta personalen ett brett ansvar i många fall enligt Ekros. Han är ansvarig för 

allt konsumenterna ser med undantag för personalen. Till exempel sitter Ekros som ansvarig 

för varumärket, butikernas utformning, produktsortiment, marknaden, kampanjer samt extern 

och intern kommunikation. Vidare berättar Ekros att det sedan finns medarbetare inom varje 

område som han har ansvar för tillsammans med sitt uppdrag i ledningsgruppen. Ekros säger 

att hans uppgift består av att driva och utveckla sina ansvarsområden. 

4.2.2 Produktattribut  

Enligt Ekros har alla apotek i Sverige en skyldighet att kunna erbjuda sina kunder godkända 

receptbelagda läkemedel inom 24 timmar. I och med att Vårdapotekets apotek är belägna på 

sjukhus möts de av komplexa skrivningar samt väldigt sjuka patienter. Vårdapoteket fungerar 

som sekundärvård i och med att primärvården består av att direkt besöka en vårdcentral och 

därmed utgör det receptbelagda sortimentet det absolut viktigaste. Vårdapoteket har enligt 

Ekros ett ovanligt brett sortiment av detta då de vill se till att alla produkter finns inne. Andra 

apotek kan enligt Ekros behöva beställa eller ringa Vårdapoteket och se om de har annorlunda 

läkemedel på grund av brist i det egna sortimentet. 

Då Vårdapoteket riktar sig mot vårdpersonal samt patienter på sjukhusen har de valt att 

inneha ett brett sortiment av allt ifrån tekniska hjälpmedel, blodtrycksmätare och förband, 

med andra ord vårdnära produkter, till färgad kosmetik. Utbudet inkluderar enligt Ekros även 

ergonomiska skor som personal på sjukhusen kan behöva, trosor och strumpor som alla kan 

vara i behov av samt glass och hälsosamt snacks. Ekros menar att affärsutbudet på ett sjukhus 

i många fall är magert trots att det där kan arbeta flera tusen personer. Utbudet består i många 

fall av ett apotek och en pressbyrå samt någon mindre handelsbutik och dessa butiker ska 

därmed tillfredsställa alla de tusentals patienter som kan befinna sig på sjukhuset av olika 

anledningar. Sammanfattningsvis prioriteras ett brett sortiment samt egenvård som möter 

målgruppernas behov. 

De tjänster som Vårdapoteket kan erbjuda är främst möjligheten för kunderna att förbeställa 

läkemedel på nätet, via fax eller blankett för att de ska vara garanterade att läkemedlet finns 

inne vid besöket och slippa stå i kö. I samhället finns det en del stora kronikerkunder som 

lider av exempelvis diabetes. För dessa finns enligt Ekros också möjligheten till att abonnera 

läkemedel som en tjänst. 
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4.2.3 Märkesidentitet 

Ekros anser att varumärket Vårdapoteket representerar ett relevant erbjudande utifrån det som 

är viktig för de prioriterade målgrupperna samt ett ovanligt brett sortiment av läkemedel. Som 

vårdapotekets så kallade payoff lyder: Nära vården, nära dig. Vårdapoteket har enligt Ekros 

ovanligt kunnig personal, deras personal har dock inte en högre utbildning men det som 

skiljer är att apotekarna på Vårdapoteket dagligen möts av cirka 6-700 receptkunder medan 

konkurrenterna har cirka 100- 200 sådana fall per dag. Därmed träffar personalen på 

Vårdapoteket en hel del kunder och detta i kombination med en direkt dialog med 

vårdpersonal från olika vårdenheter bidrar till den ökade kompetensen inom företaget enligt 

Ekros. Han beskriver Vårdapoteket som särskiljande och relevant, de är särskiljande i och 

med deras inriktning, ovanligt kunnig personal och brett sortiment och relevant utifrån att de 

innehar vad konsumenterna efterfrågar. 

Vad gäller processen gällande att ta fram namn och logga menar Ekros att den del i namnet 

som är apotek andas trygghet, konsumenterna är vana vid ordet och får en bild av vilken 

verksamhet det är det handlar om. Ekros menar dock att delen apotek i namnet utgör den 

generiska biten och han anser att detta kan vara en av Apoteket AB:s svagheter då de inte har 

möjlighet att skapa en direkt identitet för sitt varumärke. Vad gäller prefixet vård anser Ekros 

att det där finns en tydlighet i och med att Vårdapoteket befinner sig nära vården och detta 

prefix är en möjlighet för Vårdapoteket att särskilja sig gentemot sina konkurrenter. Just 

namnvalet kan enligt Ekros uppfattning ha skapat en svaghet hos andra apotek på marknaden 

då konsumenterna enligt Ekros inte har förstått att det rört sig om ett apotek. Vårdapoteket 

ville ha ett namn som speglade värderingarna och deras ambition i form av att vara det 

vårdnära apoteket. Ekros anser att styrkorna med namnet ligger i dess tydlighet vad gäller 

delen apotek och dess särskiljande förmåga i och med prefixet vård. 

Loggan i sin tur erkänner Ekros kom till lite i all hast innan alla mål formulerats och 

framtagits men meningen med den är att den ska vara tydlig och särskilja sig. Dels ska det 

finnas en tydlighet i namnet och det kors som finns med i loggan bygger på röda kors 

symbolen som symboliserar sjukhusverksamhet. Dessa kors återfinns bland annat på 

vägskyltar, därmed kan korset i loggan av konsumenterna kopplas samt knytas till symbolen 

för sjukhus. 

De svagheter Ekros nämner är att Vårdapoteket är relativt okänt än så länge, 

marknadsundersökningar som sker bland konsumeter ute på stan genererar i låg kännedom. 

Enligt Ekros är dock inte en hög kännedom bland alla konsumenter ambitionen för företaget 

då de istället vill höja kännedomen på sjukhusen och bland vårdpersonalen, med andra ord 

hos sina målgrupper. 

Vårdapoteket utför enligt Ekros med en viss frekvens mätundersökningar bestående av 

kvalitativa undersökningar bland vårdpersonal och kvantitativa undersökningar med kunder 

som får besvara olika frågor i samband med att de lämnar butiken. De kunder som fångas i 

undersökningarna kan därmed också vara närstående och närboende, som utgör Vårdapotekets 

sekundära målgrupper och på så sätt kan en bredare massa nås. 

4.2.4 Kärnvärde och positionering 

När det kommer till positionering anser Ekros att det är av vikt att ha en särskiljande sådan 

samt att den ska vara relevant, något han anser att Vårdapoteket har lyckats med då de endast 

finns placerade på sjukhus. Allt Vårdapoteket gör har kunnat utgå från dessa förutsättningar, 

bland annat vad gäller sortiment då det är anpassat till målgrupperna. Vårdapotekets vision är 

som tidigare nämnt att de ska vara särskiljande samt relevanta. Vårdapoteket ska enligt Ekros 
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inte fungera som en förlängning av sjukhusen. Enligt Ekros är det inte önskvärt att uppfattas 

som en sådan förlängning på grund av att många som befinner sig på sjukhusen är oroliga och 

därmed mår dåligt av miljön på sjukhuset. Vårdapoteket vill utgöra ett avbrott från denna 

ganska sterila miljö som är vanlig på sjukhus. Även för den vårdpersonal som vill uträtta 

ärenden ska Vårdapotekets miljö vara ett trevligt avbrott från arbetsmiljön. 

Vårdapoteket har definierat fem kärnvärden som bygger vidare på visionen gällande att vara 

vårdnära. De utvalda kärnvärdena är att Vårdapoteket ska vara trovärdiga, omtänksamma, 

vårdnära, inspirerande och affärsorienterade. 

Enligt Ekros vill alla apotek på marknaden antagligen ses som trovärdiga och omtänksamma 

och därmed hamnar vikten vid att definiera sina kärnvärden på ett unikt sätt. Vårdapoteket har 

tagit fram tydliga definitioner och Ekros menar att utmaningen ligger i att ge de definierade 

värdena en betydelse och inte i att sätta dem på papper. Vårdapoteket har för att möjliggöra 

detta tagit fram associationer som knyter an till värderingarna. Med kärnvärdet trovärdiga 

strävar Vårdapoteket efter att vara professionella och värdet omtänksamma associeras i sin tur 

till vänlighet. Kärnvärdet inspirerande ska associeras till en sinnlighet, som syftar till att 

Vårdapoteket vill beröra konsumenternas olika sinnen. Det ska finnas en bild hos 

konsumenten av hur varumärket doftar, hur det smakar och så vidare. Ekros erkänner att det 

är relativt svårt men att Vårdapoteket med hjälp av sina butiker försöker beröra olika sinnen 

genom att bland annat använda sig av starka färger och annorlunda former. Enligt Ekros har 

Vårdapotekets arbete med färger och former resulterat i ett intresse och gett apotekskedjan 

uppmärksamhet från flera olika håll. 

Vårdapoteket strävar efter att vara särskiljande och att det ska framgå tydligt, de vill skapa en 

hög grad av just särskiljning. Vårdapoteket artbetar därför med att i all kommunikation lägga 

fokus på den, jämfört med konkurrenterna, ovanligt kunniga personalen samt det ovanligt 

breda sortimentet av läkemedel berättar Ekros. Det som finns i och runtomkring butiken ska 

andas varumärkets vision om att vara en frisk oas i vården. Det gäller såväl möbler i butiken, 

den påse kunden tar hem sina läkemedel i samt broschyrerna. Vårdapoteket vill enligt Ekros 

även särskilja sig med hjälp av sina färger och använder sig därför av vitt, blått och grönt, till 

skillnad från de flesta andra aktörer på marknaden som har vitt och grönt som sina 

utmärkande färger. Vårdapoteket har hämtat inspiration från figurers utseende i äldre 

skolböcker och använt sig av dessa på bland annat tapeter i butikerna. Figurerna 

karaktäriseras bland annat av starka färger vilket genrerat i stor uppmärksamhet från hela 

världen. Vårdapoteket vann dessutom pris för månadens design. Ekros medger att det kan 

vara svårt att nå ut med dessa skillnader och att detta är något som kan kopplas till svagheten 

som tidigare nämndes vad gäller marknadskännedom. 

4.2.5 Marknadskommunikation 

Primärt kommunicerar Vårdapoteket med sina kunder via sina butiker genom att fånga 

personerna som befinner sig i sjukhusmiljön. Vårdapoteket vill nå sina kunder via sina butiker 

då detta enligt Ekros är det minst kostsamma samt mest effektiva sättet att ge kunderna en bra 

upplevelse och en fördelaktig bild av företaget. Kommunikationen i och omkring butikerna är 

det ena sättet och det andra utgörs av en relativt stor kundklubb som Vårdapoteket etablerat. 

Med personer som valt att bli medlemmar i kundklubben kan Vårdapoteket sedan 

kommunicera mer löpande utifrån olika aspekter. Det sker även en viss annonsering men den 

är inte speciellt omfattande utan sker bland annat på webben för att nå ut till de prioriterade 

målgrupperna. TV är enligt Ekros en irrelevant kommunikationskanal för Vårdapoteket då de 

inte jobbar med att skapa trafik till och från sjukhusen utan istället fokuserar på att fånga den 

trafik som redan befinner sig på sjukhuset. Vårdapoteket är dessutom ett mindre företag och 
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det är därmed för stora pengar det rör sig om vid användning av sådana medier. Det faktum 

att en hög marknadskännedom inte är det Vårdapoteket eftersträvar har också en inverkan på 

valet att inte använda sig av massmarknadsföring enligt Ekros. 

Under apotekskedjans verksamma år har de på Vårdapoteket blivit allt mer övertygade kring 

värdet av att ha en riktad kommunikation till de prioriterade målgrupperna och de har i princip 

helt övergivit en allmän och bred kommunikation då svinnet blir för stort. Ekros menar att 

Vårdapoteket inte har råd att chansa och se vilken typ av marknadsföring som fungerar på 

grund av företagets storlek och resurser. 

Budskapsmässigt försöker Vårdapoteket se till att detta är det samma oavsett vilken kanal det 

rör sig om och de arbetar med att via grafisk utformning, få den att hänga ihop. Butikerna ska 

vara en spegling av identiteten, det utgör målet med företagets marknadskommunikation. 

Genom att konsekvent och på olika sätt uttrycka fördelarna med Vårdapoteket i form av det 

breda sortimentet samt den ovanligt kunniga personalen försöker kedjan skapa en 

varumärkeslojalitet. Dessa begrepp är kärnan i att öka de lojala kunderna men det handlar 

även om att ständigt ge kunderna erbjudanden som är tilltalande. Enligt Ekros bör de bland 

annat informera konsumenterna om nyheter som tros vara av relevans samt uppmärksamma 

rabatter som kundmedlemmar kan ta del av för att se till att kunderna ser fördelarna med att 

återkomma till just Vårdapoteket. 

4.2.6 Intern märkeslojalitet 

Ekros kan nästan med säkerhet säga att alla medarbetare kan företagets vision och det arbetas 

ständigt med att se till att personalen även är medvetna om värderingarna. Värderingarna 

sitter bland annat uppe i lunchrummen ute på apoteken för att personalen kontinuerligt ska 

påminnas om dem. Det är enligt Ekros viktigt att hela tiden föra en löpande dialog gällande 

vad apoteket arbetar för samt att få med de uppsatta kärnmålen. Kommunikationen internt blir 

viktig och möjliggörs bland annat genom företagets intranät, chefers arbete med att på 

morgonmöten förmedla information samt de uppsatta planscherna i lunchrummen ute på 

apoteken. Då Vårdapoteket är en liten central organisation och allt förutom personal som 

landar i kundupplevelser är organiserat under Ekros samt att det under honom finns en liten 

grupp gör att det arbetas tätt med alla funktioner. De ansvariga kan därmed samlas utan några 

större problem och lätt informeras då det ej rör sig om så många personer. 
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5. Analys 

I det femte kapitlet ställs den teoretiska referensramen mot den empiriska datainsamlingen 

samt empiri mot empiri. En jämförelse och analys av de olika delarna sker för att undersöka 

likheter och skillnader samt belysa eventuella nya infallsvinklar. 

 

5.1 Produktattribut 

Bakom ett framgångsrikt varumärke ska det finnas en attraktiv produkt och de produktattribut 

som finns beskrivs som det funktionella mervärdet vilket kan innefatta konkreta egenskaper 

som design och utformning (Melin, 1999). Denna teori är svårapplicerad på de empiriskt 

undersökta aktörerna då produkterna i sig inte utformas av dem själva utan de fungerar som 

återförsäljare. Vidare pratar Melin (1999) dock om att varumärken inte har något värde förrän 

de sätts i relation till en produkt och Kay (2009) påpekar att varumärken skapas för att 

särskilja produkter inom samma kategori. Det är därför av vikt att utvärdera vilka produkter 

företaget erbjuder kunderna (Melin, 1999), samt att noga överväga vad varumärket 

representerar (Kay, 2006). 

Enligt Rose på DocMorris valdes produktsortimentet ut genom att de till en början kopierade 

det sortiment som Apoteket AB erbjöd kunderna, detta för att på så vis kunna motsvara det 

utbud som kunderna redan var vana vid. Vårdapoteket däremot har i sitt val av 

produktsortiment tagit hänsyn till sin målgrupp, målgruppens behov samt var butikerna finns 

belägna enligt Ekros. En skillnad mellan aktörerna är tydlig där grunden för hur 

produktsortimentet valts ut skiljer sig åt. Varumärket i sig ter sig inte spela någon specifik roll 

hos DocMorris då de på sikt vill kunna optimera sitt sortiment med hjälp av sina 

hudvårdsprodukter, för att kunna särskilja sig och inte refererar tillbaka till själva varumärket 

i sig. Hos Vårdapoteket finns däremot deras grundtanke i form av: ”Nära vården, nära dig” 

som en bakomliggande faktor till deras val att låta målgruppens behov samt position av 

butiker styra produktutbudet. De fokuserar enligt Ekros på att ha alla receptbelagda läkemedel 

hemma för att på så sätt kunna möta de komplexa skrivningar och sjuka människor som finns 

på sjukhus.  

Kotler et al. (2008) beskriver att det idag sker en ständig ökning av tjänster som 

konsumenterna erbjuds, något som den empiriska undersökningen bekräftar då de båda 

aktörerna erbjuder sina kunder en rad olika tjänster. Vidare diskuterar Kotler et al. (2008) att 

en produkt kan kombineras med en tillhörande basservice och en tjänst kan baseras på 

mänsklig kontakt med olika grad av kunskap och professionalitet. Den empiriska 

undersökningen visar att såväl Vårdapoteket som DocMorris i sina butiker erbjuder ett brett 

utbud att produkter tillsammans med att utbildad personal finns på plats. De båda aktörerna 

trycker på att de har god kompetens inom området, däremot anser Vårdapoteket att de har en 

djupare kompetens än andra aktörer på marknaden på grund av dess placering på sjukhus. 

Kotler et al. (2008) påpekar att det kunderna erbjuds inte endast ska vara det dem förväntar 

sig inom den specifika branschen och att erbjudandena ska utformas innovativt. På DocMorris 

arbetar de enligt Rose däremot även med att erbjuda hudvårdsanalyser från hudterapeuter, 

något som han anser kan utgöra en konkurrensfördel. I jämförelse med teorin kan det utgöra 

en konkurrensfördel under en tid men den är relativt enkel för konkurrenter att kopiera och 

applicera i sina butiker. Likaså berättar Ekros att Vårdapoteket arbetar med att erbjuda sina 
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kunder möjligheten att förbeställa eller abonnera läkemedel och därmed slippa stå i kö vid 

uthämtandet. Även detta erbjudande kan på kort sikt antas utgöra en konkurrensfördel men 

kan även det anses vara relativt lätt för konkurrenterna att kopiera i längden.  

De båda aktörerna vill enligt respondenterna särskilja sig med en rad olika erbjudanden men 

deras tjänst i form av en kunnig personal är inte något särskiljande då det återfinns på de båda 

apoteken samt kan anses vara relativt enkelt att kopiera. De båda aktörernas erbjudanden 

syftar dock tillbaka på deras inriktningar där Vårdapoteket fokuserar på erbjudanden gällande 

innehav av mediciner medan DocMorris fokuserar på att komplettera sitt hudvårdssortiment. 

Det kan därmed ses en koppling mellan apotekens val av produktsortiment samt de 

specialiserade tjänsterna då DocMorris kompletterar sitt utbud av hudvårdsprodukter med 

hudvårdsterapeuter och Vårdapoteket sitt breda receptbelagda sortiment med en enligt dem 

själva extra kunnig personal. 

5.2 Märkesidentitet 

Enligt Melin (1999) bör märkesinnehavaren, som ett led i den varumärkesuppbyggande 

processen, utveckla en märkesidentitet. Melin (1999) beskriver ett varumärkes identitet som 

det ett varumärke står för samt hur det ska uppfattas av kunderna. Ett varumärkes identitet kan 

även beskrivas som det koncept ett företag vill sälja in hos sina kunder med målet att 

differentiera varumärket gentemot konkurrenterna samt göra det unikt (Dilip & Saikat, 2007).  

Ekros anser att varumärket Vårdapoteket representerar ett relevant erbjudande utifrån det som 

är viktigt för de prioriterade målgrupperna samt ett ovanligt brett sortiment av läkemedel, 

något som enligt Ekros fungerar som särskiljande. Vårdapotekets så kallade payoff lyder: 

”Nära vården, nära dig”(Ekros, personlig kommunikation, 120424). DocMorris i sin tur vill 

enligt Rose att deras varumärke ska representera ett nytt och kundvänligare alternativ på 

apoteksmarknaden. Vidare menar Rose att då varumärket klingar utländskt hoppas de att 

apoteket ska upplevas som spännande och annorlunda, att det bidrar med ett nytt synsätt till 

apoteksbranschen samt att det är unikt gentemot konkurrenterna.  De båda aktörerna lägger 

därmed en vikt vid att inneha en särskiljande identitet. Enligt (Ghodeswar, 2008) kan ett 

varumärke med en stark identitet medföra en tillförlit från konsumenternas sida gentemot 

märket och därmed kan detta också leda till att det specifika varumärket särskiljer sig från 

konkurrenternas. För att konkurrensfördelen ska kunna fungera över tiden krävs det enligt 

Melin (1999) en konsekvent och uthållig utveckling av märkesidentiteten. Vårdapoteket kan 

med hänsyn till teorin gällande en uthållig identitetsfördel anses ha ett genomtänkt koncept 

där allt mynnar ut i dess inriktning på en sjukhusmiljö och där målgrupperna återigen ligger 

till grund för dess utformning av varumärkesuppbyggande återgärder. I DocMorris fall finns 

istället en önskan gällande att särskilja sig gentemot det tidigare statligt ägda Apoteket AB 

och utgöra ett nytt synsätt i branschen. DocMorris kan därmed anses ha lagt fokus på att 

utnyttja deras nya etablering på marknaden men har inte tagit fram specifika värden som 

särskiljer dem i övrigt trots att en önskan om detta uttrycks. 

Märkesidentiteten är det märkesinnehavaren vill att varumärket ska stå för, med andra ord hur 

det ska uppfattas av konsumenterna (Melin, 1999). Varumärkets image utgörs enligt Melin 

(1999) istället av hur varumärket faktiskt uppfattas av konsumenterna. Märkesinnehavaren 

bör arbeta med att skapa en strategisk konkurrensfördel genom att se till att varumärkets 

image särskiljer sig från konkurrenternas image (Dilip & Saikat, 2007). Såväl Vårdapoteket 

som DocMorris arbetar enligt respondenterna med att skapa märkeskännedom gällande vad 

deras varumärken representerar men de inser även själva att det är svårt att skilja sig ur 

mängden då kunderna inte verkar uppleva någon större skillnad apoteken emellan. Detta trots 
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att apoteken själva anser sig vara särskiljande. Ekros nämner det faktum att Vårdapoteket än 

så länge är relativt okända som en svaghet och menar att marknadsundersökningar visar på 

låg kännedom bland personer som ej inkluderas i deras målgrupper. Både Vårdapoteket och 

DocMorris arbetar på grund av sin relativt nystartade verksamhet med att skapa en 

märkeskännedom gällande vad det specifika varumärket representerar och då det tidigare 

endast funnits ett alternativ på marknaden kan vi nu se att en identitet och en särskiljande 

image är av vikt för apoteken.  Enligt Ekros är dock inte en hög kännedom bland alla 

konsumenter ambitionen för Vårdapoteket då de istället vill höja kännedomen och 

medvetenheten gällande varumärkesidentiteten på sjukhusen samt bland vårdpersonalen, med 

andra ord hos sina målgrupper. Även Rose menar att DocMorris identitet är relativt okänd hos 

konsumenterna då de själva anser att de särskiljer sig från konkurrenterna men att kunderna 

inte upplever detta.  

Enligt Melin (1999) bör märkesinnehavaren ständigt arbeta med att få en identitet och image 

som överensstämmer. Dilip och Saikat, (2007) är av åsikten att ett företag med en stark 

identitet och en svag image inte har en fördelaktig position sett till ett långsiktigt perspektiv. 

Såväl Ekros som Rose uppger att deras respektive apotek arbetar med att mäta hur de upplevs 

av sina kunder. De båda apoteken visar på att de insett vikten av att inte endast förmedla ut sin 

identitet och förutsätta att denna mottas på samma sätt av konsumenterna. De gör mätningar 

gällande hur företaget och varumärket upplevs för på så sätt kunna minska skillnaden mellan 

varumärkets identitet och image. Vikten av detta arbete styrks av teorin då märkesinnehavaren 

enligt Dilip och Saikat (2007) bör ta reda på hur varumärket uppfattas för att kunna arbeta 

med det eventuella gapet mellan varumärkets identitet och image. På Vårdapoteket sker 

mätningarna genom att de med en viss frekvens utför mätundersökningar som består av 

kvalitativa undersökningar bland vårdpersonal och med kunder som får besvara frågor i 

samband med att de lämnar butiken. På DocMorris berättar Rose att de varje vecka mäter hur 

de upplevs av sina kunder och hur det växlar, något som sker via en webbaserad panel med 

inriktning på kännedom och uppmärksamhet från kundernas sida.  

Enligt Melin (1999) är valet av varumärkets namn av betydelse vad gäller flera aspekter. 

Namnet kommer att fungera som det främsta kännetecknet för varumärket och det kan även 

utgöra en identitetsutvecklande faktor (Melin, 1999).  Det värde som påtagliga attribut så som 

namn och fördelar genererar i kan enligt Rajagopal (2006) utgöra styrkan hos ett varumärke. 

Vad gäller hur de båda apotekens namn och logga tillkommit kan vi se att det har skett på 

olika sätt beroende på olika förutsättningar som funnits till bestämmande. Vårdapoteket ville 

enligt Ekros ha ett namn som speglade värderingarna och deras ambition i form av att vara det 

vårdnära apoteket och detta låg till grund för valet. DocMorris i sin tur var vid val av namn 

enligt Rose tvungna att ta hänsyn till ägarnas riktlinjer och använda det namn som används på 

alla apotek som ägs av Celesio.  

Rose nämner att DocMorris ser en möjlighet i att kunna bygga ett starkt varumärke med hjälp 

av sitt namn då ordet apotek endast finns med sekundärt. Därmed återkopplar Rose till Melins 

(1999) teori gällande att ett varumärkes namn kan utgöra en identitetsutvecklande faktor. 

Vårdapoteket i sin tur är enligt Ekros ett namn som kan ge konsumenterna en bild av vad 

varumärket representerar och han menar att det finns en tydlighet i det. Ekros nämner att just 

namnvalet kan ha utgjort en svaghet för andra apotek på marknaden då konsumenterna enligt 

Ekros inte har förstått att det rört sig om ett apotek. Ekros anser vidare att styrkorna med 

Vårdapotekets val av namn ligger i dess tydlighet vad gäller delen apotek och dess 

särskiljande förmåga i och med prefixet vård. En koppling kan här ses till Vårdapotekets 

identitet samt verksamhet och denna kan tydliggöras med hjälp av namnet då Vårdapoteket 

har haft möjlighet att själva välja sitt främsta kännetecken.  Rose på DocMorris benämner 
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dock att ordet apotek endast finns med sekundärt i varumärkets namn som en styrka för 

DocMorris. Rose nämner även att det faktum att de har utländska ägare som skapat negativa 

associationer hos konsumenter kan utgöra en svaghet och det visar på medvetenhet gällande 

hur namnets betydelse påverkar synen på varumärket.  

Vad gäller loggan nämner såväl Rose som Ekros att varumärkets logga vill syfta till att 

tydliggöra företagets verksamhet och att de därför har valt att inkludera kors, något som enligt 

Ekros står för sjukvård. Därmed skapar även DocMorris en koppling till sin verksamhet, om 

så inte i namnet så med hjälp av dess logga. Även loggan är en del av ett varumärke då Kotler 

et al. (2008) menar att ett varumärke utgörs av ett namn, symbol, design eller en kombination 

av dessa som identifierar tillverkaren eller säljaren av produkten eller tjänsten. 

5.3 Kärnvärde och positionering 

När ett varumärke skapat sig en stark position hos konsumenterna börjar konsumenterna 

känna sig bekväma med varumärket (Datta, 2003). Företag behöver positionera sina 

varumärken i konsumenternas medvetande, för då konsumenterna känner sig bekväma vill de 

inte byta varumärke (Ghodeswar, 2008). Grunden för att kunna bygga en stark positionering 

ligger enligt Melin (1999) i att märkesinnehavaren har kommit fram till vad dess kärnvärde är. 

Både Rose och Ekros berättar att deras apotek har tagit fram olika kärnvärden för sina 

verksamheter. Rose berättar att DocMorris kärnvärden från start har syftat till hur de ska 

genomföra arbetet i företaget. Även Vårdapoteket har valt att definiera sina kärnvärden för att 

beskriva hur företaget ska arbeta samt uppfattas av kunderna. De båda apoteken kan därmed 

anses ha låtit kundernas önskade uppfattning av varumärket utgöra grunden i framtagandet av 

värdena och deras värden kan härledas till teorin gällande att starkt positionerade varumärken 

leder till att kunder stannar hos det specifika varumärket.    

Ett kärnvärde kan enligt Melin (1999) tas fram genom en kärnvärdesanalys och med hjälp av 

en sådan kan märkesinnehavaren finna värden som uppfattas som värdefulla av 

konsumenterna och som är möjliga att kommunicera. Varken Rose eller Ekros nämner att 

någon analys har genomförts men Ekros påpekar att Vårdapotekets kärnvärden grundar sig i 

den vision företaget har gällande att vara vårdnära.  

Vårdapoteket har som tidigare nämnt satsat på att definiera sina kärnvärden för att kunna 

kommunicera dessa till sina kunder via sättet de blir bemötta av personal samt via den miljö 

kunden vistas i. DocMorris har i sin tur fokuserat internt på sina kärnvärden och dessa handlar 

om hur kunderna ska bli bemötta. Enligt Melin (1999) bör företag vidare välja ett kärnvärde 

som är svårimiterat för konkurrenterna. Både DocMorris och Vårdapotekets kärnvärden 

fokuserar på kundbemötande.  Kotler et al. (2008) beskriver vikten av att ha värderingar som 

tilltalar konsumenterna samt att arbeta med att skapa en personlighet och att detta möjliggör 

en stark position.   

Ekros på Vårdapoteket påpekar att alla apotek på marknaden förmodligen vill ses som 

trovärdiga och omtänksamma och att vikten därför hamnar på att definiera kärnvärdena på ett 

unikt sätt. De båda apoteken kan därmed anses vara medvetna om vikten vid att definiera sina 

kärnvärden i en bransch där aktörernas kärnvärde tenderar att likna varandra. Aktörernas 

åsikter stöds dessutom av teorin då Melin (1999) menar att möjligheten för två olika 

varumärken att inneha samma kärnvärden och trots detta få dem att verka som en strategisk 

konkurrensfördel finns. Det möjliggörs via skillnader i hur värdena kommuniceras, 

kombineras och hur det sätts i ett sammanhang (Melin, 1999).  
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Enligt Kotler et al., (2008) ska en märkesinnehavare arbeta med att skapa en starkare position 

i konsumenternas medvetande än vad konkurrenternas varumärke har. Märkesinnehavaren 

kan bygga upp en barriär mot sina konkurrenter genom att skapa sig en stark position (Melin, 

1999).  För märkesinnehavaren innebär detta att skapa en unik position som är svårimiterad 

vilket leder till att konkurrenter får svårare att etablera sig (Melin, 1999). Ekros på 

Vårdapoteket uppger att det är av vikt att ha en särskiljande positionering och att den även 

måste vara relevant. Han berättar att detta är något Vårdapoteket anser sig ha lyckats med då 

de butiksmässigt endast återfinns på sjukhus och att detta är en förutsättning som de kunnat 

utgå ifrån i allt de gör. Ekros berättar att de inte vill fungera som en förlängning av sjukhusen 

utan istället utgöra ett avbrott från den relativt sterila miljön. Han berättar vidare att de arbetar 

med att allt i och runtomkring butiken ska upplevas som en frisk oas i vården. Med hjälp av 

ovanligt kunnig personal samt ett stort sortiment vill de sedan särskilja sig gentemot sina 

konkurrenter. Rose berättar att de på DocMorris ännu inte har positionerat sig utan att de än så 

länge arbetat med att läsa på om hur konkurrenterna gör.  

En positioneringsanalys är något som en märkesinnehavare enligt Melin (1999) bör utföra för 

att hitta en position för märkesprodukten och denna innebär att märkesinnehavaren ser över 

hur konkurrenterna har valt att positionera sig i konsumenternas medvetande (Melin, 1999). 

Rose berättar att de försöker hitta en väg som ligger i linje med vad som tros vara en 

framgångsfaktor men ändå erbjuda kunderna något nytt. Rose berättar även att de har försökt 

se över vilka kunskaper som finns i företaget men också vad det är kunderna vill ha. Genom 

att DocMorris enligt Rose inte har börjat bygga upp en särskiljande identitet för varumärket 

utan fortfarande arbetar med att ta fram en sådan till skillnad från Vårdapoteket, som redan 

från början haft en önskvärd position klar för sig och kan anpassa sina övriga åtgärder utefter 

detta. Vad gäller att skapa en svårimiterad position i konsumenternas medvetande har 

Vårdapoteket lagt kraft vid detta genom att utnyttja sitt läge inom vården. DocMorris, som 

befinner sig i en process gällande att ta fram sin positionering skulle kunna utnyttja sina 

konkurrentanalyser till att välja en särskiljande sådan. De två apoteken befinner sig i olika 

stadier men visar att de båda är medvetna om vikten av en positionering och att de båda vill 

inneha en särskiljande sådan. 

5.4 Marknadskommunikation 

Enligt Melin (1999) är det av vikt att det som utvecklats i tidigare skeden av den 

varumärkesuppbyggande processen går att kommunicera. Märkesinnehavarens kärnvärde bör 

genomsyra all kommunikation till konsumenterna (Melin, 1999). Ekros berättar att 

Vårdapoteket i all sin kommunikation försöker lägga fokus på den kunniga personalen och det 

ovanligt breda sortimentet, deras kärnvärden består dock av andra komponenter i form av att 

de vill vara trovärdiga, omtänksamma, vårdnära, inspirerande och affärsorienterade. Därmed 

återkopplar dock Vårdapoteket till de utmärkande fördelarna och grunden i dess identitet. 

Även DocMorris ser till att varumärket är det som genomsyrar kommunikationen då Rose 

berättar att allt DocMorris gör bygger på deras varumärke och att bland annat 

kundvänligheten är aspekter de vill vara konsekventa med, även deras tre kärnvärden i form 

av vilja, inspiration och relationsskapande.   

Enligt Doyle och Stern (2006) syftar kommunikationen gällande varumärket främst till att 

skapa en märkeskännedom hos konsumenterna. Ekros berättar dock att Vårdapoteket inte 

eftersträvar en hög märkeskännedom vilket har påverkat deras val av marknadsföring. Genom 

att ha en konsekvent kommunikation och se till att den uttrycks i olika typer av medier kan 

märkeslojalitet möjliggöras (Zaichkowsky, 2010).  Vidare berättar Zaichkowsky (2010) att 

hur en konsument uppfattar ett varumärkes identitet, dess image, är en följd av all typ av 
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kontakt mellan konsument och varumärke. Såväl Rose som Ekros berättar att de arbetar med 

att fånga sina kunder via sina butiker och att de inte arbetar med massmarknadsföring.  Både 

DocMorris och Vårdapoteket arbetar med den personliga kontakten i sina butiker då de menar 

att det är det billigaste sättet att få kontakt med kunderna. De båda apoteken har därmed valt 

att kontakten som konsumenten får med varumärket till störst del är den som sker i butik. Det 

kan vara en följd av att Vårdapoteket strävar efter en hög kännedom inom sin målgrupp och 

att DocMorris vill ha en kommunikation som förmedlar en kundvänlighet.   

DocMorris och Vårdapoteket använder sig båda av riktad kommunikation. DocMorris 

använder sig av så kallade DR, tryckt direktreklam, som skickas ut i de områden där de har 

butiker. Vårdapoteket använder däremot en kundklubb för att löpande kunna kommunicera 

med sina medlemmar. något som DocMorris valt att inte använda sig av. Hogan et al., (2005) 

menar att genom att analysera vilka tillfällen som påverkar konsumenterna mest kan 

märkesinnehavaren se till att investera rätt. Investeringar är något de båda respondenterna tar 

upp som en faktor som har påverkat valet av kommunikationskanaler då de båda uppger att 

deras, i relation till konkurrenterna, mindre omsättningar inte tillåter chansningar eller större 

medier som TV. Därmed försvåras de båda apotekens arbete med en unik och kommunikativ 

identitet via reklam då detta enligt Melin (1999) kräver att de olika identiteterna som 

kommunikationen rymmer så som den visuella, verbala, audiella och tematiska ska vara 

sammanlänkade (Melin, 1999). Det blir med andra ord istället av vikt för de båda apoteken att 

känna av sina kunder och bemöta dem på mer kostnadseffektiva sätt. Inget av de båda 

apoteken uppger att de använder sig av nya eller innovativa typer av kommunikationskanaler. 

Enligt Ghodeswar (2008) behöver företag dock arbeta med att bryta sig igenom bruset av 

erbjudanden med hjälp av innovativa sätt som genererar i uppmärksamhet. 

Enligt (Doyle & Stern, 2006) är det idag inte produkterna som differentierar ett varumärke 

utan det är istället kommunikationen. På grund av att det är varumärkets image samt 

attityderna gentemot detta som skapar varumärket blir det på marknader med generiska 

produkter en kommunicerad image som leder till marknadsandelar (Doyle & Stern, 2006). 

Grundat i denna teori arbetar de mindre aktörerna åt rätt håll även om de arbetar med 

begränsade resurser. Rose och Ekros menar att de lägger störst vikt på den personliga 

kontakten i butikerna och detta förklarar de ned att det är ett kostnadseffektivt och eventuellt 

även utgör det effektivaste sättet vad gäller att knyta an till kunderna och styra sin image åt ett 

fördelaktigt håll via en direkt kontakt. 

5.5 Intern märkeslojalitet 

Ekros kan nästan med säkerhet säga att alla medarbetare kan företagets vision, och det arbetas 

ständigt med att se till att personalen även är medvetna om värderingarna. Dessa sitter bland 

annat uppe i lunchrummen ute på apoteken för att personalen kontinuerligt ska påminnas om 

dem. Det är enligt Ekros viktigt att hela tiden föra en löpande dialog gällande vad apoteket 

arbetar för samt att få med de uppsatta kärnmålen. Kommunikationen internt blir viktig och 

möjliggörs bland annat genom företagets intranät, chefers arbete med att på morgonmöten 

förmedla information samt de uppsatta planscherna i lunchrummen ute på apoteken. Då 

Vårdapoteket är en liten central organisation och allt förutom personal som landar i 

kundupplevelser är organiserat under Ekros samt att det under honom finns en liten grupp gör 

att det arbetas tätt med alla funktioner. De ansvariga kan därmed samlas utan några större 

problem och lätt informeras då det ej rör sig om så många personer. 

Enligt Karlsson et al. (2008) är det lätt att underskatta arbetet som krävs för att skapa och 

verkställa ett varumärke. Melin (1999) påpekar däremot att en förutsättning för att kunna 
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bygga ett starkt varumärke är att lojaliteten finns även internt. Den empiriska undersökningen 

visar att båda aktörerna arbetar med sina kärnvärden internt. Ekros berättar att de ständigt 

påminner personalen om de värderingar och kärnvärden som ska ligga till grund för deras 

arbete. Rose i sin tur menar att det på DocMorris pratas mycket om kärnvärdena internt. 

Kotler et al. (2008) påpekar även att den interna marknadsföringen har en betydande roll för 

tjänsteföretag. Hos apoteken är det personalen som kommer i direkt kontakt med 

konsumenterna och enligt Melin (1999) är det av vikt att varumärket är koncist och 

genomsyrar all kommunikation. De båda respondenterna är överens om att det är av vikt att 

personalen har en klar bild av varumärket och det spelar också en betydande roll eftersom de 

båda uttryckt att de genom sitt kundbemötande vill kunna förmedla sin varumärkesidentitet 

och vill uppfattas som just kundvänliga. 

Melin (1999) diskuterar fyra nyckelbegrepp för att samordna intern märkeslojalitet och de 

består av att skydda ensamrätten till varumärket, insatser för att behålla varumärkets identitet, 

att få image att stämma överens med hur företaget vill att varumärket ska uppfattas samt 

arbetet med att behålla lojala kunder. Varken respondenten på DocMorris eller Vårdapoteket 

diskuterar några uttalade processer för att bygga den interna märkeslojaliteten likt det Melin 

(1999) diskuterar. Även De Chernatony och Harris (2001) påpekar att organisationer bör 

överväga att utveckla interna program för att kommunicera varumärkets identitet till sina 

anställda. Som tidigare nämnt visar ingen av aktörerna att det finns några uttalade processer 

för detta arbete men det läggs ändå vikt vid att personal och varumärke ska uppfattas på ett 

enhetligt sätt inom organisationen. De båda respondenterna påpekar att de är mindre 

organisationer och att varken tid eller resurser finns till några större processer. De menar även 

på att då de är små räcker det med mer informella sätt då personalen kan samlas utan större 

problem och lätt informeras då det ej rör sig om speciellt många personer.  

Trots att inget av apoteken har ett direkt uttalat internt program för att kommunicera ut 

varumärkets identitet till sina anställda finns det ändå en möjlighet till kommunikation som 

når ut till personalen på såväl DocMorris som Vårdapoteket enligt de båda respondenterna.  

Företaget bör även arbeta med hur varumärket uppfattas och hur det förhåller sig till sin 

identitet (Melin, 1999). Märkesinnehavaren bör vara medveten om hur kunderna uppfattar 

varumärket och utnyttja detta i arbetet med att bygga varumärket (Melin, 1999). Både Rose 

och Ekros uppger att deras apotek arbetar med att försöka skapa sig en bild av hur deras 

varumärke uppfattas av konsumenterna. Aktörerna mäter, via butik alternativt webbaserade 

enkäter, hur de uppfattas och resultaten kan ligga till grund för fortsatt arbete. Genom dessa 

mätningar lägger de vikt vid kundernas uppfattning av varumärket och på grund av apotekens 

relativt nya etablering på marknaden kan dessa undersökningar vara en del av arbetet med att 

ta fram en fördelaktig positionering som grundar sig i varumärkesidentiteten vilket i 

DocMorris fall ännu inte är helt klart. Det visar på att båda aktörerna är medvetna om vikten 

av att identitet och image ska stämma överens och de båda aktörerna påpekar att de tror att de 

särskiljer sig. Branschtidningars mätningar stödjer dock inte detta då de visar på att 

majoriteten av kunderna inte vet vilket apotek de precis kommit ut från (Rose, personlig 

kommunikation, 120424). 

Enligt Melin (1999) innefattar Loyalty management det arbete som märkesinnehavaren lägger 

ned på att behålla sina lojala kunder samt att se till att dessa utgör en bred massa, något som 

bland annat kan ske genom att företaget belönar köptrogna konsumenter (Melin, 1999). Melin 

(1999) menar även att märkesinnehavaren bör använda sig av märkesuppbyggande reklam för 

att belöna köptrogna kunder. Vad varumärkeslojalitet ser de båda apoteken till att hela tiden 

arbeta mot att skapa lojala kunder. De båda apoteken fokuserar enligt respondenterna främst 
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på att via sina butiker ge besökarna och kunderna en bra upplevelse. Vårdapoteket arbetar 

även med en kundklubb, något som DocMorris däremot valt att inte använda sig av. Enligt 

Evans et al. (2009) syftar ett lojalitetsprogram i de flesta fall till att skapa en kundlojalitet. Att 

aktörerna fokuserar på det faktiska mötet mellan kund och varumärke styrker teorins ansats 

gällande att det finns en vikt av att arbeta med att även personalen i butikerna är medvetna om 

vilka värden som ska återspeglas. Vårdapoteket har även valt att försöka skapa en ytterligare 

väg till kundlojalitet via sitt lojalitetsprogram.    
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6. Slutsatser 

I uppsatsens sjätte kapitel presenteras våra reflektioner och slutsatser som studien har 

genererat i och vi svarar även på vår problemställning genom att rubrikvis redovisa 

apotekens arbetssätt och jämföra dessa. Avslutningsvis ger vi även förslag på fortsatt 

forskning inom ämnet. 

 

6.1. Slutsatser 

Vi började uppsatsen med att ställa frågan: ” Hur arbetar de mindre aktörerna på den svenska 

apoteksmarknaden med att bygga sina varumärken?”. Uppsatsens syftade till att belysa hur de 

mindre aktörerna på den svenska apoteksmarknaden arbetar med varumärkesuppbyggnad. Vi 

ville även se huruvida existerande teorier gällande varumärkesuppbyggnad går att applicera 

på en bransch där priser och produkter är av generisk karaktär samt analysera vad eventuella 

skillnader kan bero på. Syftet var även att se om teorier gällande utvecklandet av varumärken 

används av företag i en bransch som inte tidigare varit konkurrensutsatt samt om ett monopols 

avreglering möjliggjort nya lösningar för att bygga varumärken. 

För att ge ett svar som konkret visar vilka slutsatser vi har kunnat dra gällande apotekens 

arbetssätt och dess förhållande till givna teorier har vi valt att utforma slutsatsen med rubriker 

som följer den varumärkesuppbyggande processen.  

6.1.1 Produktattribut 

Då alla apotek har en skyldighet att erbjuda sina kunder samma receptbelagda läkemedel [8] 

gör det möjligheten till särskiljning via produkter begränsad. Vi kan se att de undersökta 

apoteken har olika utgångspunkter gällande de avgörande faktorerna när det kommer till val 

av sortiment de vill erbjuda sina kunder. Undersökningen visar på att det inte endast finns en 

möjlig inriktning för ett apotek då den ena aktören i undersökningen, DocMorris, har valt att 

utgå från det utbud konsumenterna känner sig trygga med för att sedan optimera sortimentet 

medan den andra aktören, Vårdapoteket, har valt att utgå från sin specifika målgrupp och 

deras behov.  Anledningen till de olika inriktningarna anser vi kan grunda sig i apotekens 

olika visioner där DocMorris till skillnad mot Vårdapoteket vill efterlikna de stora aktörerna 

och en dag utgöra en av dessa och därmed känner de ett behov av en större hänsyn till vilket 

utbud konsumenterna är vana vid.  

Det finns enligt Kotler et al., (2008) olika sätt att särskilja sig mot sina konkurrenter med 

tjänster och det basala utgörs av att som märkesinnehavare förse sina kunder med erbjudanden 

som särskiljer sig gentemot konkurrenternas. Empirin visar på att båda aktörerna valt att 

använda sig av bastjänster för att kunna skapa konkurrensfördelar likt det teorin berör. Dock 

visar undersökningen på att aktörerna fokuserat på liknande tjänster i form av att erbjuda sina 

kunder kunnig personal. Vidare kan vi se att aktörerna även har arbetat med att finna tjänster 

med olika inriktningar som särskiljer dem från varandra och som fungerar som ett 

komplement till valt produktsortiment. Apoteket DocMorris erbjuder hudanalyser medan 

Vårdapoteket fokuserar på tillgängligheten av receptbelagda läkemedel.  Dock kan vi se att 

tjänsterna är relativt enkla att kopiera trots att de särskiljer de båda apoteken från varandra och 

på sikt anser vi inte att dessa kan antas utgöra en betydande konkurrensfördel. 
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6.1.2 Märkesidentitet 

I den empiriska undersökningen framgår det att de båda aktörerna är medvetna om hur de vill 

uppfattas av sina kunder genom att de innehar en framtagen bild av varumärket som de vill 

förmedla. Dilip och Saikat (2007) menar däremot att identiteten ska differentiera sig gentemot 

konkurrenterna och göra varumärket unikt. Även om apotekens identitet skiljer sig åt vad 

gäller ordval är grunden för dem densamma och enligt oss inte unik i sig. Vi är av 

uppfattningen att de flesta apotek kan antas vilja uppfattas som kundvänliga och aktörerna på 

apoteksmarknaden vill troligtvis även kunna erbjuda konsumenterna relevanta erbjudanden 

samt ett brett sortiment. Undersökningen visar på att aktörerna arbetar med sina varumärkens 

identiteter men även på att identiteterna i sig inte kan antas utgöra en konkurrensfördel med 

anledning av att de, som det framkommit i den empiriska undersökningen, inte är unika. Den 

empiriska undersökningen visar på att aktörerna idag arbetar med att ta reda på hur de 

uppfattas av kunderna, företagets image, då de båda gör mätningar konsekvent. Dessa 

mätningar påvisar en vilja hos de båda aktörerna att få en bild av dess image för att kunna 

minska det gap som kan finnas och enligt respondenten på DocMorris kräver ett hårt arbete. 

Vidare kan vi dra slutsatsen att processen gällande val av namn samt logga skiljer sig åt 

beroende på vilken bakgrund apotekskedjan har, något som har lett till att aktörerna arbetat i 

olika stor mängd med detta. Vi kan se att möjligheten att referera till varumärkets identitet 

och verksamhet via dess namn skiljer sig åt beroende på vilka som är ägare till varumärket. 

DocMorris har fått bygga sin identitet efter sitt namn på grund av de utländska ägarna medan 

Vårdapoteket haft möjligheten till att spegla sin verksamhet i sitt namn. 

6.1.3 Kärnvärde och positionering 

Det framgår av den empiriska undersökningen att arbetet med att positionera sig på 

marknaden och i konsumenternas medvetande skiljer sig åt mellan de båda aktörerna. 

Undersökningen bekräftar Melins (1999) teori gällande att varumärkesinnehavaren bör ha 

tagit fram kärnvärden för att därefter kunna bygga en stark positionering. Detta anser vi då vi 

kan se att Vårdapoteket som har tydliga värderingar nu kan fokusera sitt arbete på att se till att 

positionera sig utifrån dessa i konsumenternas medvetande medan DocMorris fortfarande är i 

en process som syftar att välja inriktning på sin positionering.  

Teorin menar däremot att kärnvärden bör grunda sig i vad som är värdefullt för kunden, något 

som ingen av de två aktörerna direkt nämner som en grund i valet. De har dock båda insett 

vikten av att definiera sina kärnvärden för att på så sätt motverka den risk som finns att 

apoteks kärnvärden liknar varandra. Undersökningen visar även på att aktörerna båda 

fokuserat på kundbemötande i sina kärnvärden och därmed sett till kärnvärden inte direkt 

särskiljer sig från varandra. Därmed har de inte tagit hänsyn till Melins (1999) teori gällande 

att kärnvärden ska vara svårimiterade. Vidare kan vi dra slutsatsen att hur långt ett företag har 

kommit med sin positionering kan bero på hur väl de har definierat sina värden samt identitet. 

Vi kan enligt vår empiriska undersökning se att Vårdapoteket, som identitetsmässigt har en 

klar bild av varumärket, har positionerat sig tydligt . Detta i kontrast till DocMorris som ännu 

inte har valt inriktning på sin positionering utan istället ser till hur konkurrenterna arbetar för 

att sedan försöka hitta en fördelaktig position. Det vi kan se hos de båda apoteken är att de 

med sin positionering är medvetna av vikten av att särskilja sig och även syftar till att göra 

det. 

6.1.4 Marknadskommunikation 

I vår teoretiska referensram framgår det att varumärkets kärnvärde bör genomsyra all 

kommunikation från företagets sida. Den empiriska studien stödjer enligt oss inte detta 

arbetssätt då såväl Vårdapoteket som DocMorris framhäver andra attribut än sina kärnvärden i 

sin kommunikation. De framhäver istället grunden i sin identitet men är då noga med att 
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denna ska genomsyra kommunikationen. All kommunikation syftar till märkeskännedom 

enligt Melin (1999) och apoteken arbetar främst med den direkta och personliga kontakten 

med sina kunder och anser att den utgör den viktigaste kommunikationskällan. Vi anser att de 

båda apotekens val av kommunikation som inte inkluderar masskommunikation visar på att 

de som mindre aktörer inte har resurser till andra typer av kommunikationskanaler och 

därmed har utfört prioriteringar som grundar sig i vilka kanaler som generar i en positiv 

märkeskännedom. I Vårdapotekets fall kan vi även se att deras kommunikation är den som 

stämmer överrens med dess önskade marknadskännedom hos den utvalda målgruppen genom 

att den är anpassad efter dem. I DocMorris fall anser vi att de om resurser fanns tillgängliga 

skulle kunna vara intresserade av en större märkeskännedom och därmed en bredare 

kommunikation på grund av dess mål gällande att en dag vara en av de större aktörerna på 

marknaden. 

6.1.5 Intern märkeslojalitet 

Enligt Melin (1999) är det av vikt att en märkeslojalitet ska finnas även internt i 

organisationen. Den empiriska undersökningen visar på att de båda aktörerna tillämpar denna 

teori då de arbetar med att påminna sin personal om de värderingar och kärnvärden som 

organisationen innehar. Vidare är detta dock inte något som görs på det sätt som den 

teoretiska referensramen föreslår i form av interna program. De båda apoteken påpekar att det 

faktum att de organisationsmässigt är små minskar behovet av sådana program och därmed 

kan vi se en eventuell följd av att de utgör mindre aktörer på den svenska apoteksmarknaden. 

Vi anser dock att risken finns att aktörerna likt teorin föreslår skulle kunna underskatta arbetet 

som krävs för att skapa och verkställa ett varumärke. De båda aktörerna diskuterar att de är 

mindre organisationer och att det därför inte finns ett behov av uttalade processer. Vi anser 

däremot att de i detta läge glömmer den personal som finns i butikerna och sköter den dagliga 

kontakten med kunderna, alternativt upplever att det finns en medvetenhet gällande 

varumärkets identitet som egentligen saknas. Enligt teorin är det av vikt att det finns synergi 

mellan de anställdas handlingar och att de anställda spelar en viktig roll i den 

varumärkesuppbyggande processen (De Chernatony & Harris, 2001). Om informationen 

gällande varumärkets kärnvärde och värderingar främst går ut till konsumenterna och inte till 

de med daglig kontakt med kunderna, personalen, kan vi se en risk gällande att de anställdas 

handlingar inte är i synergi och att olika butiker agerar olika. Något vi anser skulle kunna 

påverka de båda varumärkena då de båda respondenterna trycker på vikten av 

kundbemötandet. 

Apoteken arbetar även, likt teorin gällande vikten av att minska gapet mellan identitet och 

image, med att mäta hur de uppfattas av konsumenterna för att kunna förbättra sitt arbete med 

skapandet av en fördelaktig identitet och av konsumenterna upplevd image. När det gäller 

begreppet Loyalty Management skiljer sig dock arbetssätten åt då DocMorris har valt att inte 

applicera något specifikt lojalitetsprogram för att belöna köptrogna kunder utan satsar på att 

varje kund ska få ett tillfredsställande bemötande. Vårdapoteket däremot applicerar teorin 

gällande kundklubbar som ett belöningssätt med förhoppningar om att det ska bidra till en 

märkeslojalitet. Enligt Seed och Wansink (2001) kan ett lojalitetsprogram med en långsiktig 

inriktning generera i en livslång relation till kunderna. Vi anser dock inte lojalitetsprogram 

som det enda sättet för ett företag att möjliggöra en lojalitet utan att apoteket kan upplevas 

som fördelaktigt på andra sätt, exempelvis via ett bra bemötande i butik som DocMorris 

nämner. 
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6.1.6 Sammanfattning 

Den empiriska undersökningen av två av de tre mindre aktörerna på apoteksmarknaden visar 

på att de aktivt arbetar med sina varumärken men att de i vissa aspekter skiljer sig åt. Vi kan 

se att arbetssättet varierar till följd av vilken inriktning det enskilda apoteket har valt. Den ena 

aktören, Vårdapoteket, fokuserar på en särskiljning via en fokuserad målgrupp medan den 

andra aktören, DocMorris, har valt att följa de större aktörerna på marknaden för att en dag bli 

en av dem. Vi kan se att aktörernas framtida mål samt vision spelar roll i hur de har valt att 

arbeta med sina varumärken, då större fokus hamnar på konkurrentsituationen hos en aktör 

med målet att utgöra en av de större aktörerna medan ett apotek vars mål inte är att ha bred 

märkeskännedom annat än hos den utvalda målgruppen arbetar med att fokusera på sitt 

segment och dess behov och särskilja sig via denna anpassning.  

Undersökningen visar även att arbetet med att bygga starka varumärken skiftar till följd av 

hur långt i processen gällande att identifiera sitt varumärke samt målgrupp ett företag har 

kommit. Tillsynes underlättar en klar målgrupp så väl identitetsutveckling som positionering. 

För att kunna ha en distinkt positionering i kundernas medvetande har vi genom 

undersökningen sett vikten av att som märkesinnehavare ha en klar bild av varumärket.   

Det faktum att ett monopol avreglerats anser vi är något som märks hos de båda aktörerna då 

de förhåller sig till och refererar till det tidigare statligt ägda Apoteket AB och har fått anpassa 

beslut till följd av dess verksamhet. Vi upplever dessutom att det på grund av den bransch det 

handlar om finns ramar som de båda aktörerna rör sig inom vad gäller processen att bygga 

sina varumärken. De båda aktörerna försöker att på innovativa sätt särskilja sig från varandra 

samt övriga konkurrenter samtidigt som de vill behålla den apotekskänsla som konsumenterna 

är vana vid. Vi upplever att det finns en balansgång mellan att dra nytta av de positiva 

associationerna som finns till det traditionella apoteket och dess verksamhet samt att våga 

sticka ut ur mängden och ta apoteksbranschen till en ny nivå. 

Vad gäller huruvida avregleringen av ett monopol har lett till nya lösningar vid 

varumärkesuppbyggande processer kan vi inte se några konkreta exempel på att så skulle vara 

fallet. Vi upplever att de mindre aktörerna som vi undersökt i de flesta fall arbetar likt den 

teoretiska referensramen vad gäller varumärkesuppbyggande processer men att det inte sker 

fullt ut.  

Sammanfattningsvis kan vi se att de mindre aktörerna på apoteksmarknaden arbetar med de 

olika delarna av den varumärkesuppbyggande processen även om det görs i en mindre skala 

och inte alltid fullt ut följer de givna teorierna. Orsaken till att teorierna inte följs fullt ut 

upplever vi i första hand beror på att de mindre aktörerna måste prioritera fokus på grund av 

bristande resurser och vi kan även se den tid de har funnits etablerade på marknaden som en 

annan möjlig anledning. Det vi genomgående kan se är en strävan hos de båda aktörerna vad 

gäller att särskilja sig gentemot sina konkurrenter, vi kan se att de olika stegen i den 

varumärkesuppbyggande processen alla syftar till att ge ett varumärke en möjlighet till 

särskiljning och därmed ge det en styrka. Särskiljning är något som vi är av uppfattningen att 

alla varumärken i viss mån strävar efter men som nu blir påtagligt i en bransch med lång 

konkurrensfri historia.  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Då vi funnit tidigare undersökningar gällande varumärkesuppbyggnad hos de större aktörerna 

på marknaden anser vi att det vore intressant att göra en jämförande analys mellan hur de 
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stora och de mindre aktörerna på apoteksmarknaden, sett till marknadsandelar, arbetar med 

sina varumärkesuppbyggande processer. 

Vidare förslag till framtida forskning är att det vore intressant med en undersökning gällande 

huruvida apoteken uppfattas på det sätt som de vill uppfattas. Har apoteken lyckats förmedla 

sina värden och överensstämmer deras identitet och image? Även i denna fråga anser vi det 

intressant med en jämförelse mellan de, till marknadsandelar sett, större samt mindre 

aktörerna. 

Det vore dessutom intressant att undersöka hur andra kedjor, så som livsmedelsbutiker, som 

säljer receptfria läkemedel har valt att bygga upp sina varumärken och anpassa detta efter att 

även erbjuda läkemedel. Vi anser att en jämförande analys skulle vara av intresse även i 

denna studie. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Fullständigt namn: 

Befattning på företaget 

Bakgrundsinformation: 

Företagspresentation: 

Vilken är din roll i företaget? 

Vilka är dina arbetsuppgifter i företaget? 

Kan du berätta lite mer om företaget? 

Vad har ni för framtidvisioner? 

Produktattribut 

Hur ser ert sortiment ut och hur har tanken bakom det varit? 

Vilken sorts tjänster erbjuder ni era kunder? 

Vilka produktkategorier prioriteras hos er? 

Varumärkesidentitet 

Vad anser ni att ert varumärke representerar? 

Hur skulle ni beskriva ert varumärke?  

Hur har processen med att välja namn och logga sett ut?  

Vilka styrkor/svagheter anser ni det finns med ert varumärke?  

Kärnvärde & Positionering 

Hur resonerar ni kring positionering? 

Hur har arbetet med företagets kärnvärde sett ut och vad är ert kärnvärde? (det värde som ni 

vill symbolisera ert varumärke med, ex. Volvo - säkerhet) 

Hur vill ni att konsumenterna ska uppfatta ert varumärke? Vilka typer av associationer vill ni 

att de ska ha? 

Hur vill ni att ert varumärke ska särskilja sig från konkurrenternas? Hur arbetar ni med detta? 

Intern märkeslojalitet 

På vilket sätt arbetar ni med ert varumärke internt?  

Marknadskommunikation 



 

 
 

Hur kommunicerar ni med marknaden? 

Hur arbetar ni för att via er kommunikation skapa varumärkeslojalitet? 

Hur har arbetet med marknadskommunikation förändrats för er del under de senaste åren? 

Hur resonerar ni kring varumärket och marknadskommunikationen? 

Övrigt 

Hur anser ni att ni särskiljer er ifrån era konkurrenter? 

Hur resonerar ni vid nyöppnade av butiker etc.? 

På vilket sätt mäter ni hur marknaden uppfattar er och hur resonerar ni kring detta? 

 

 


