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BUILDING STRONG BRANDS IN HOMOGENEOUS MARKETS  

DOES THE CONSUMER PERCEIVE ANY DIFFERENCE BETWEEN 

VARIOUS PHARMACY COMPANIES?  
 

The competition among companies has become increasingly harder, and 

therefore it has made it more difficult for companies to distinguish 

themselves towards their competitors. Companies must differentiate 

themselves in order to be remembered by the consumers, which creates 

even tougher competition for companies offering identical products and 

services. To be successful in differentiation, companies must build a 

characteristic and strong brand. For that reason, the purpose of this study 

has been to gain an understanding of the extent, to which consumers can 

distinguish companies which are found in homogeneous markets. This 

study applied theories that focuses on differentiations by building brand.  

Brand Equity and Customer-based Brand Equity are theories that seeks to 

create an understanding for consumers brand awareness, associations, 

loyalty and how the consumer perceive the quality. Based on these 

theories, a qualitative method was primarily used to obtain a deeper 

understanding of the consumers perception, which was made through 

focus groups. But quantitative elements were also used as a survey to gain 

input for the focus groups and an overall insight. The study initially 

showed that the consumers thought they could distinguish companies on 

homogeneous markets, and they expressed strong opinions and feelings 

towards them. On the contrary, the study revealed that the consumers 

could not distinguish companies on homogeneous markets at all. Which 

raises the question regarding the importance of brand management in 

homogeneous markets. 

 

 

Keywords: Homogeneous Markets, Brand Equity, Customer-based Brand 

Equity, Brand Management, Pharmacy and Differentiation. 
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Sammanfattning  
 
Konkurrensen bland företag har blivit allt hårdare och det har således blivit svårare för företag 

att utmärka sig gentemot konkurrenter. Företag måste därför differentiera sig för att bli 

ihågkomna av konsumenterna, och de företag som erbjuder identiska produkter och tjänster 

måste arbeta än mer intensivt för att utmärka sig. Ett sätt för företag att differentiera sig är 

genom varumärkesdifferentiering. Av den anledningen har syftet med denna studie varit att få 

förståelse för i vilken utsträckning konsumenter kan urskilja företag som agerar på homogena 

marknader. Denna studie använde sig av teorier som har fokuserat på 

varumärkesdifferentiering. Brand Equity och Customer-based Brand Equity är teorier som 

främst ser till konsumenters varumärkesmedvetenhet, deras associationer, hur de uppfattar 

kvaliteten och lojaliteten de känner gentemot ett varumärke. Baserat på teorierna som användes, 

tillämpades huvudsakligen en kvalitativ metod. Detta då det ansågs mest lämpligt för att få en 

sådan djup förståelse som möjligt för fenomenet, vilket genomfördes via fokusgrupper. 

Däremot har även kvantitativa inslag använts genom en enkätundersökning, vilket bidrog med 

en övergripande insikt och hittade områden som belystes mer ingående i fokusgrupperna. 

Studien visade initialt att konsumenterna trodde att de kunde urskilja företag som agerar på 

homogena marknader och de uttryckte starka åsikter och tankar gentemot dem. Vad som 

däremot framkom i denna studie var motsatsen till detta. Slutsatser som kan dras från denna 

studie var att konsumenterna i själva verket var ovetande om vilket företag de faktiskt besökte 

och kunde därav inte urskilja dem. Vilket tyder på att konsumenter inte är kapabla till att urskilja 

företag som agerar på homogena marknader. Funderingar väcktes därav kring hur viktig 

varumärkesdifferentiering verkligen är på homogen marknader. 

 

 

Nyckelord: Homogena marknader, Brand Equity, Customer-based Brand Equity, Apotek, 

Apoteksmarknaden och Varumärkesdifferentiering. 
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1. Inledning 
  
Konkurrensverket menar att konkurrens är en förutsättning för en fungerande välfärd 

(Konkurrensverket, 2015). I en rapport av reformverket skriver Jordahl (2002) att denna välfärd 

som skapas utav konkurrens kan förstås utifrån två olika perspektiv, först från konsumenten 

och sedan de anställda på ett företag och där båda genomsyras av valfrihet. Där ökad konkurrens 

på marknaden bidrar till att anställda i allt större grad har möjlighet att påverka sin 

arbetssituation och vilket företag som ska vara deras arbetsgivare. Konsumentperspektivet 

handlar däremot om att den ökade konkurrensen bidrar till att konsumenter får utbudet mer 

anpassat efter deras olika behov, vilket inte hade varit möjligt utan en fri konkurrens.  

  

När fri konkurrens existerar på marknaden så finns det inte längre plats för ineffektiva företag 

som inte tillfredsställer sina kunders behov, för när konkurrens infinner sig kommer dessa 

företag inte överleva på marknaden (Jordahl, 2002). På grund utav den fria konkurrensen blir 

det allt viktigare för företagen att utmärka sig gentemot sina konkurrenter och framförallt inom 

detaljhandeln, då konkurrensen ses som särskilt hög i den branschen. Konkurrensen som 

infunnit sig på marknaden kräver att företagen differentierar sig. Samtidigt som företagen söker 

differentiera sig från sina konkurrenter tenderar de likväl att bli allt mer lika varandra. Likheten 

yttrar sig bland annat genom företagens tendens att i allt större utsträckning sälja tämligen 

likartade produkter och tjänster som deras konkurrenter. (Homburg, Hoyer & Fassnacht, 2002) 

 

Företagens tendens till att differentiera sig samtidigt som de blir allt mer likartade gör att det 

kan uppfattas som en tämligen paradoxal situation. Differentiering kan uppfattas som 

någorlunda självklart för företag, då aktörerna på detta vis möter mindre konkurrens på 

marknaden. Att företagen tenderar att bli mer homogena beror på att de annars riskerar att 

förlora sin legitimitet gentemot konsumenterna. På marknader med konkurrens måste alltså 

företagen ständigt förhålla sig till detta och söka efter en balans mellan att å ena sidan 

differentiera sig och å andra sidan uppfattas som legitima. Homogeniteten bland företag 

påverkas i vissa fall av myndighetsregleringar, där statliga intuitioner kan reglera aspekter som 

försäljningspris på vissa varor. (Deephouse, 1999) 
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Den fria konkurrensen har i många fall även bidragit till att företag fått allt större svårigheter 

att finna konkurrensmässiga övertag gentemot sina konkurrenter och att marknaderna blivit allt 

mer komplexa och invecklade (Ingenhof & Fuhrer, 2010). Traditionella differentieringsfaktorer 

som plats, pris, produkt och service är allt mindre betydelsefulla sätt för företag att särskilja sig 

genom idag (Chernatony & McDonald, 1998).  

 

På dagens marknader måste företag differentiera sig genom andra aspekter utöver de materiella 

fördelarna (Ingenhof & Fuhrer, 2010). När marknader börjar mogna och konkurrensen 

intensifieras så kommer företag inte längre kunna förlita sig på att nå framgång enbart genom 

produkter och service, snarare tenderar andra aspekter att vara mer angelägna för företagen att 

ta hänsyn till (Keller & Richey, 2006). Numera har det blivit en nödvändighet för företag att 

differentiera sig med hela företaget, för att kunna inta en bra position på marknaden mot sina 

konkurrenter. Differentieringen sker därav alltmer utifrån de värderingar och känslor som 

företagen symboliserar. Att företagen lyckas bygga upp ett starkt varumärke har blivit av allt 

större vikt. Likväl deras förmåga att kommunicera ut detta för att nå och påverka 

konsumenternas uppfattning på ett positivt sätt kring företagens erbjudanden av produkter och 

tjänster. (Hatch & Schultz, 2003) 

  

Differentiering baseras på olika aspekter som önskvärt innebär en fördelaktig påverkan på 

konsumenter och deras preferenser. Vidare blir somliga differentieringar snarare en funktion av 

konsumenternas uppfattningar än själva erbjudandet i sig (Fisher, 1991). Vad detta innebär är 

att företagen i allt större grad måste fokusera på de skillnader som på ett fördelaktigt sätt 

påverkar konsumenternas uppfattningar istället för att endast fokusera på produktattribut 

(Bhimrao & Ghodeswar, 2008). När intensiv konkurrens råder på en marknad är det av vikt för 

företag att bygga upp en medvetenhet kring sitt företag och varumärke (Naik, Prasad & Sethi, 

2008). Om ett företag inte uppfattas som annorlunda från sina konkurrenter, kommer företaget 

få det problematiskt på marknaden. Det är måttet på hur väl företaget lyckats med sin 

differentiering som är grunden för huruvida varumärket kan skilja sig från konkurrerande 

varumärken (Fisher, 1991). 
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Företag försöker att differentiera sig genom att etablera värdefulla associationer i 

konsumenternas huvuden och vill särskilja sitt varumärke genom de känslomässiga aspekterna 

snarare än de materiella (Keller & Richey, 2006). Trots att företag till stor del övergått från 

produktattribut till själva varumärket som sätt att differentiera sig på, så är förutsättningen för 

att företag överhuvudtaget ska ha möjlighet att differentiera sig existensen av konkurrens. För 

att konkurrens ska vara möjlig är det en förutsättning att monopol inte förekommer. En bransch 

som gått från monopol till konkurrens är den svenska apoteksmarknaden. Under 1970-talet tog 

den svenska staten över ägarskapet av alla apotek i Sverige och detta monopol höll sedan i sig 

i närmare 40 år. (Hartman, 2011)  

 

Det var den första juli 2009 som omregleringen av den svenska apoteksmarknaden ägde rum, 

vilket innebar att det tidigare monopolet upplöstes för att ge plats åt fler aktörer (Riksrevisionen, 

2010). Apoteksmarknaden har dock inte blivit en marknad där vilken aktör som helst kan 

etablera sig på (SOU 2008:4). För att få bedriva apoteksverksamhet måste företagen ifråga först 

ansöka om tillstånd hos Läkemedelsverket och om de beviljas tillstånd måste de följa det 

regelverk som tagits fram för apoteken, som infördes för att skydda konsumenterna (ibid). 

Riksrevisionen (2010) menade att konkurrens även skulle få förekomma på apoteksmarknaden 

och detta var anledningen till att omregleringen genomfördes. Regeringens mål med 

omregleringen var att förbättra situationen för konsumenterna. De menade att en omreglering 

skulle bidra till bättre service och ökad tillgänglighet med avseende på läkemedel. 

Konkurrensen skulle även verka för att skapa lägre läkemedelskostnader för både det offentliga 

och konsumenter samt att det skulle bidra till ett högre tjänsteutbud. Omregleringen skulle ge 

möjlighet för både större och mindre aktörer att etablera sig på apoteksmarknaden och öka 

konkurrensen på marknaden.  
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1.1. Problemdiskussion 
Omregleringen som genomfördes på den svenska apoteksmarknaden har varit nödvändig för att 

konkurrens ska existera och för att skapa ökad valfrihet bland kunderna (Riksrevisionen, 2010). 

Omregleringen har bidragit till betydande konkurrens när nya företag fått möjlighet att etablera 

sig på marknaden, hela 463 nya apotek har tillkommit på den svenska apoteksmarknaden sedan 

omregleringen och i dagsläget finns det 1392 apotek runt om i landet (Sveriges apoteksförening, 

2017). Av de nyetablerade apoteken har så mycket som 96 % av dem slagit upp dörrarna i 

närheten av ett redan existerande apotek (TLV, 2016). Konkurrensen som uppstått har således 

till största del infunnit sig i storstäderna, där även öppettiderna förlängts, vilket har bidragit till 

att det blivit betydligt enklare för konsumenter att få tillgång till både läkemedel och 

farmaceutisk rådgivning på fler platser och på fler tider på dygnet (TLV, 2016). I och med att 

receptfria läkemedel tillika säljs i dagligvaruhandeln har även dessa aktörer blivit 

apotekföretagens konkurrenter. Det viktigaste konkurrensredskapet apoteken har gentemot 

dagligvaruhandeln, är deras fokus på kundmötet och den farmaceutiska rådgivningen som är en 

funktion dagligvaruhandel saknar. (Sveriges apoteksförening, 2017) 

 

På en sådan konkurrensutsatt marknad som apoteksmarknaden har blivit, krävs det att företagen 

differentierar sig för att särskilja sig hos konsumenterna (Perepelkin & Zhang, 2011). I 

dagsläget står försäljningen av receptbelagd medicin för 75 % av apotekens omsättning, 10% 

står den icke receptbelagda medicinen för och återstående 15% kommer ifrån försäljningen av 

egenvårdsprodukter så som smink, vitaminer och hud- och munvård (TLV, 2016). Detta innebär 

att apoteken i praktiken endast har möjlighet att differentiera från sina konkurrenter med sitt 

produktutbud rörande egenvårdssortimentet. Resterande 85% av apotekens försäljning som den 

recept- och icke receptbelagda medicinen sammanlagt står för, är identiskt med deras 

konkurrenters utbud. Tandvårds- och läkemedelsverket (2016) tar även de upp den komplexa 

situationen på apoteksmarknaden gällande differentiering. Först och främst menar de apoteken 

enligt regelverket måste inneha angivna läkemedel i sin butik, de fastslår även att dessa varor 

dessutom måste ha ett fixerat pris (ibid). Dessa faktorer gör apoteksmarknaden till en 

synnerligen knepig marknad att differentiera sig på då homogeniteten bland aktörerna till stor 

del är påtvingad, eftersom apoteksmarknaden kontrolleras och regleras av statliga myndigheter 

för att skydda konsumenterna (SOU 2008:4).  
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Detta stämmer överens med Ingehoff och Fuhrer (2010) som menar att många företag idag står 

inför liknande utmaningar gällande att allt fler aktörer erbjuder likartade produkter eller tjänster 

likt deras konkurrenter. Homogeniteten har inneburit att det blivit mer komplext för företag att 

differentiera sig enbart genom sina materiella erbjudanden, istället måste företag differentiera 

sig genom fördelar av immateriell karaktär som särskiljer sig från konkurrenterna.  

 

För att företag på ett framgångsrikt sätt ska lyckas särskilja sig, måste de ha ett utmärkande 

varumärke framförallt gällande namn och/eller symboler och logotyper, vilket ska fungera som 

ett sätt att identifiera och åtskilja företagen från konkurrenter (Aaker, 1996a). Varumärken 

fungerar således som en trygghet för konsumenterna, då de signalerar vem som står bakom 

produkten eller tjänsten (ibid). För de flesta konsumenter fungerar varumärken följaktligen som 

en trovärdig garant som bidrar till att de känner sig tillfreds med vad de får och varumärkena 

hjälper dem att identifiera produkter och tjänster som är värdeadderande för dem (Murphy, 

1998).  

 

De största aktörerna på apoteksmarknaden i dagsläget är Apoteket AB, Apotek Hjärtat, 

Apoteksgruppen, Kronans Apotek och Lloyds Apotek (Apoteksinfo.nu). Innan omregleringen 

trädde i kraft utfördes en varumärkesundersökning som visade att Apoteket rankades som ett 

utav de starkaste varumärkena av svenska folket (Konkurrensverket, 2010). Konkurrensverket 

(2010) pekade då på problematiken om Apoteket skulle få behålla sitt namn, de menade att det 

fanns en uppenbar förväxlingsrisk mellan Apoteket och framtida aktörer som skulle etablera 

sig på marknaden. Konkurrensverket hävdade att apoteket snarare skulle ses som ett 

verksamhetsområde än ett varumärkesnamn och att ordet saknade differentieringsförmåga. De 

menade även att det skulle bli en enorm konkurrensfördel om apoteket skulle få behålla sitt 

ursprungliga namn då varumärket var väletablerat hos allmänheten, dessutom skulle det bli 

svårare för konkurrenterna då de inte skulle ha möjlighet att använda samma namn. Regeringen 

gick Konkurrensverket till mötes gällande ordet apotek och tillät nya aktörer att använda ordet 

apotek i sina varumärkesnamn (Prop. 2008/09:145). Konkurrensverket menade så sent som 

2015 att det mångåriga apoteksmonopolet har varit bidragande till att konsumenter fortfarande 

i första hand tenderar att associera ordet apotek till det statliga Apotekets varumärke och 

logotyp (Konkurrensverket, 2015).   
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Detta bidrar till svårigheter för konsumenter att särskilja apoteksföretagen då namn, symboler 

och logotyper är viktiga differentierings- och identifieringsfaktorer för företag (Aaker, 1996a). 

Ytterligare en faktor som bidragit till att försvåra differentieringen är att samtliga apotek därtill 

måste ha Läkemedelsverkets symbol synligt i deras butik och på deras hemsida. Denna symbol 

togs fram i syfte att minska förväxlingsrisken som kunde uppstå efter omregleringen och den 

skulle även fungera som ett hjälpmedel för konsumenter att förstå vilket som var ett äkta apotek. 

Även om symboler tagits fram för att konsumenter ska kunna identifiera apoteken har det 

samtidigt bidragit till att de apotek med tillstånd blivit än mer lika varandra (Konkurrensverket, 

2015). Logotypen ska inte endast hjälpa konsumenter att förstå att det är ett äkta apotek utan 

vidare ska den även påvisa att det finns en säker hantering av läkemedel i butiken 

(Apoteksfakta, 2016).  

 

Logotyper är i många fall det första intrycket konsumenter får av ett företag och den tillåter 

dem att differentiera och identifiera ett varumärke och är sammankopplat med de emotionella 

associationerna av företaget. Logotyper är även en förlängning av företags personligheter och 

kan i vissa fall fungera som ett substitut för företagsnamnen. Logotyper har till uppgift att skapa 

igenkänning, medvetenhet, familjaritet och aktivera den lagrade imagen av företaget. 

Konsumenter bedömer logotyper utifrån deras typsnitt, färg, design och företagsnamn. Namnet 

av företaget fungerar som en kvalitetsförsäkran och hjälper konsumenter att differentiera 

varumärket från konkurrenter. Logotyper ska representera och differentiera företaget och en bra 

logotyp bidrar till att förhöja trovärdigheten och tilliten till företaget. (Foroudi, 2007) 

 

Ett annat problem som företag inom vissa branscher står inför är att de tenderar att likna 

varandra allt mer gällande sina erbjudanden. När företag säljer liknande produkter eller tjänster 

behöver de differentiera sig genom de immateriella aspekterna istället för de materiella, då 

kommer de i allt större utsträckning fokusera på att positionera sig i konsumenternas huvud 

(Dowling, 2000). Aaker (1996b) betonar också vikten av att inneha ett starkt varumärke. På 

grund av detta så väcks funderingen om företag som har ett identiskt produkt- och 

tjänstesortiment kan differentiera sig hos konsumenterna. Hur når dessa homogena företag ut 

till sina konsumenter. Tidigare forskning som genomförts har framförallt fokuserat på 

konkurrensen mellan aktörerna, lika stort fokus har däremot inte ägnats åt om konsumenter kan 

urskilja de olika aktörerna ifrån varandra.  
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1.2. Syftet 
Syftet med denna uppsats ämnar få djupare förståelse för i vilken utsträckning konsumenter kan 

urskilja företag som agerar på homogena marknader som till stor del innehar ett identiskt 

produkt- och tjänstesortiment.  

 

1.3. Frågeställningar 
 

• Hur upplever konsumenter skillnader mellan företag som agerar på homogena 
marknader? 

• Hur upplever konsumenter företagens varumärke på homogena marknader? 
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2. Teori  
Teorierna i denna studie kommer att beröra olika typer av differentieringsfaktorer med fokus 

på varumärken. Detta på grund av att allt fler företag idag säljer likartade produkter och tjänster 

och med anledning av detta så har allt fler företag valt att gå från produktdifferentiering till 

varumärkesdifferentiering (Ingehoff och Fuhrer, 2010).  

 

Varumärkesvalet är ett vardagligt bekymmer för konsumenter då de produktrelaterade 

skillnaderna mellan varumärken inte är särskilt stora idag. Konsumenters köppreferenser är 

ideligen en funktion av symboler där konsumenter är mer bekanta med somliga varumärken 

framför andra. Varumärkesdifferentiering handlar om symbolerna av ett varumärke som ett sätt 

att särskilja varumärket från konkurrerande företag. (Sharp och Dawes, 2001) På marknader 

där det existerar en stark konkurrens mellan aktörerna och där institutionella krafter påverkar 

hur aktörerna får agera på marknaden, blir varumärkesdifferentiering därav viktig (Deephouse, 

1999). Med varumärkesdifferentiering särskiljer konsumenterna företagen med aspekter som 

inte enbart är relaterade till produkten och dess funktioner (Sharp och Dawes, 2001). Brand 

Equity och Customer-based Brand Equity är två besläktade sätt för företag att få kunskap kring 

hur de har lyckats med sin differentiering och hur de kan differentiera genom sitt varumärke 

(Leone et al., 2006). 

 

Då syftet med denna studie är att få förståelse för om konsumenter kan urskilja företag på 

homogena marknader ansågs därav dessa teorier mest lämpliga då de möjliggör att ta reda på 

hur konsumenterna uppfattar de varumärkena som undersöks och således få en förståelse för 

hur de ser på dessa varumärken. Teoriavsnittet kommer därför att behandla Brand Equity och 

Customer-based Brand Equity (CBBE) övergripande då de belyser en aning olika delar inom 

varumärken. För att sedan gå in mer detaljerat på variablerna som ingår i dessa två teorier. 

Teorierna kommer att analyseras för varje apotek för att sedan jämföras med varandra.  
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2.1. Brand Equity och CBBE 
Varumärkesdifferentiering används av företag för att särskilja sig från konkurrenter, men det 

sker inte utifrån de materiella aspekterna utan snarare sker differentieringen genom de 

immateriella aspekterna. Detta innebär att företagen får konkurrensfördelar genom 

konsumenternas associationer till varumärket och värderingarna utav företaget. 

Varumärkesdifferentiering är en form av uppsättningar av meningsfulla skillnader som 

särskiljer företagets erbjudande från konkurrenters erbjudanden (Sharp och Dawes, 2001). 

 

Trout (2000) definierar varumärkesdifferentiering som det som tar plats i konsumenternas 

huvuden och ser till att konsumenterna kan särskilja varumärket gentemot konkurrerande 

varumärken. Med varumärkesdifferentiering så särskiljer konsumenterna företagen med de 

aspekter som inte är relaterade till produkten och dess funktioner. Starka varumärken genererar 

fördelar för ett företag vilket gör att många företag har som mål att bygga bra och starka 

varumärken (Keller, 2001). Ett varumärke används för att differentiera produkter och tjänster 

ifrån det konkurrenterna säljer. Ett varumärke signalerar till konsumenterna vem källan av 

produkten eller tjänster är, vilket hjälper dem att förstå vilket företag som står bakom 

erbjudandet. Ett varumärke skyddar även både producent och konsument från konkurrenter som 

försöker imitera andra företags produkter eller tjänster. Däremot har det blivit svårare för 

varumärken att etablera sig på ett framgångsrikt sätt hos konsumenter på grund av den ökade 

konkurrensen. Produkter kan relativt enkelt kopieras av konkurrenter medan varumärken är 

betydligt svårare att imitera då de är unika för företaget. (Aaker, 2009)  

 
Att uppnå konkurrensfördelar genom ett starkt varumärke har blivit av stor vikt, således har 

Brand Equity blivit ett viktigt mått för företagen att mäta styrkan av sitt varumärke på (Aaker, 

1991). Att inneha ett starkt varumärke kan leda till lägre kostnader för företagen, ökad 

omsättning och större lönsamhet. Vad som även är av vikt för företagen är att konsumenterna 

har fördelaktiga och positiva associationer till varumärket, vilket mäts genom Customer-based 

Brand Equity (CBBE). Ju högre medvetenhet konsumenter har av ett varumärke desto större 

sannolikhet är det att konsumenterna ska välja företaget ifråga vid köp. Det yttersta måttet på 

att företagen har uppnått en hög nivå Brand Equity och CBBE är lojalitet från konsumenterna. 

Lojalitet bidrar till minskad sårbarhet från konkurrenter, fler återköp och vidare kan även 

lojalitet bidra till villighet från konsumenterna att betala premiumpris. (Keller, 1993) 
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Keller (1993) menar att en hög nivå av Brand Equity beror på hur konsumenterna uppfattar de 

marknadsföringsaktiviteter ett företag gör av en produkt eller tjänst. Där en hög nivå uppstår 

när konsumenterna associerar unika attribut till varumärket på grund av varumärket i sig och 

som inte hade uppstått utan just det varumärkesnamnet. Brand Equity används ur två aspekter, 

antingen utifrån de finansiella eller som strategiska motiv för att förbättra 

marknadsföringsproduktivitet.  

 

Aaker (2009) som är grundaren till Brand Equity beskriver det som en uppsättning av skulder- 

och varumärkestillgångar som är förenat inom ett specifikt varumärke. Namnet och symbolerna 

av varumärket ifråga kan addera eller reducera värdet som ges utav produkterna eller tjänsterna 

av företaget till dess konsumenter. Inom Aakers definition finns det fem faktorer att ta hänsyn 

till vilka är:  

1. Varumärkesmedvetenhet (Brand Awareness) 

2. Varumärkeslojalitet (Brand Loyalty) 

3. Associationer till varumärket (Brand Association) 

4. Uppfattad kvalitet (Perceived Quality) 

5. Övrigt - Andra egendomar av varumärkestillgångar, som patent och certifikat 

  
De fyra översta faktorerna är de huvudsakliga delarna inom Brand Equity och genom dessa 

faktorer kan företag attrahera nya kunder och förbättra relationen med befintliga kunder och de 

kan även användas för att locka tillbaka gamla kunder. Brand Equity hjälper konsumenterna att 

tolka, bearbeta och lagra stora kvantiteter av information som finns tillgängligt kring 

produkterna och varumärket. Det påverkar även konsumenternas självförtroende under själva 

köpbeslutsprocessen. Konsumenternas förtroende för företaget ökar när de är familjära med 

varumärket, vidare ökar det även när konsumenterna upplever den uppfattade kvaliteten som 

tillfredsställande gentemot varumärket. (Aaker, 1996a) 

 

Keller (1993) betonar att den faktorn som adderar mest värde till Brand Equity är kunskapen 

som har skapats i konsumenternas huvuden utifrån de marknadsföringsaktiviteter företaget har 

genomfört och detta benämns som Customer-based Brand Equity (CBBE). Den grundläggande 

faktorn inom CBBE har att göra med hur väl konsumenter känner till ett varumärke vilket 

definieras som varumärkeskunskap. Leone, Keller, Luo, McAlister & Srivastava (2006) har 

undersökt hur Brand Equity kan länkas samman med konsumenternas värde, och menar att 
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konsumentperspektivet är en vidareutveckling av Brand Equity. Brand Equity används 

vanligtvis utifrån ett företagsperspektiv och då framförallt för att titta på de finansiella 

aspekterna, CBBE används för att få en djupare förståelse för konsumenternas uppfattningar 

(Keller, 2003). 

 
Brand Equity berör ett varumärkes medvetenhet, associationer, lojalitet och uppfattad kvalitet 

(Aaker, 2009). CBBE berör samma faktorer som Brand Equity men har adderat 

varumärkeskunskap som tar hänsyn till medvetenheten, vidare undersöks även känslor, tankar, 

attityder och andra unika associationer som konsumenterna har gentemot ett varumärke, vilket 

Brand Equity inte går in lika djupgående på. CBBE berör även hur marknadsföringsaktiviteterna 

av företaget påverkar konsumenternas associationer gentemot varumärket. (Keller, 2003) 

 

Differentiering är grunden och målet med all varumärkesuppbyggnad och genom samtliga 

faktorer av Brand Equity och CBBE vill företagen uppnå differentiering (Aaker, 1996b). CBBE 

har utvecklats under åren som gått och är idag en modell som används för att bygga varumärken. 

Den består av en pyramid som är uppbyggd av sex olika block av varumärkesuppbyggnad, i 

relation till konsumenten. Tonvikten ligger på att förstå strukturen av varumärkeskunskapen 

vilket i sin tur kommer att påverka ett företags Brand Equity positivt. (Keller, 2009) Båda 

perspektiven påverkar och kompletterar varandra men de betonar olika delar inom 

marknadsföringen. Brand Equity relateras mer till första fasen där de immateriella delarna 

spelar in, medan CBBE istället tillhör slutskedet av en marknadsföringsaktivitet och ser mer till 

att varumärket får ett värde för konsumenten via marknadsföringsaktiviteterna. En effektiv 

varumärkeshantering är en viktig faktor för företagens vinst. (Leone et al., 2006)  

 

2.2. Variabler inom Brand Equity och CBBE 

2.2.1. Varumärkesmedvetenhet 

Varumärkesmedvetenhet handlar om styrkan ett varumärke har i minnet hos konsumenterna, 

den möjliggör även för konsumenterna att kunna identifiera varumärket under olika 

omständigheter (Rossiter & Percy, 1987). Aaker (1991) menar att varumärkesmedvetenheten 

handlar om styrkan av ett varumärkes närvaro i konsumentens huvud och där familjariteten till 

ett varumärke är av vikt. Vidare berör varumärkesmedvetenheten aspekten av hur stor 
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sannolikhet det är att namnet av varumärket kommer dyka upp hos konsumenterna och hur 

enkelt det uppkommer hos dem (Nedungadi, 1990). Nedungadi (1990) tar även upp att 

varumärkesigenkänning berör konsumenternas möjlighet att bekräfta tidigare exponering till 

varumärket när de ges en påminnelse om varumärket ifråga. För att konsumenterna ska kunna 

känna igen ett varumärke måste de sedan tidigare vara familjär med det. En annan aspekt inom 

varumärkesmedvetenheten är varumärkesåterkallning som berör konsumenternas möjlighet att 

ta fram varumärket ur sitt minne när de får en viss produktkategori som påminnelse.       

 

Inom medvetenheten är det av vikt att konsumenterna tänker på ett specifikt varumärke när de 

tänker på en viss produktkategori och det varumärke som först dyker upp i konsumenternas 

huvuden kommer ha en fördel gentemot andra varumärken när konsumenterna står inför ett 

köpbeslut (Nedungadi, 1990). Varumärkesmedvetenhet kan därför påverka konsumenternas 

köpbeslut då de till största del köper produkter eller tjänster av varumärken som de redan är 

familjära med (Keller, 1993). Detta är särskilt fördelaktigt för varumärken när konsumenterna 

har ett lågt engagemang gentemot deras produkter eller tjänster (Hoyer & Brown, 1990).  

 

Varumärkesmedvetenhet kan bedömas genom en variation av medvetna eller omedvetna mått 

i konsumenternas minnen, dessa mått kan appliceras för att testa igenkänningen mot ett 

varumärke. För att mäta varumärkesigenkänning kan det faktiska varumärkesnamnet användas 

för att bedöma om konsumenterna känner igen varumärket eller inte. Varumärkeserinran mäter 

konsumenternas uppsättningar av attityder gentemot varumärket, exempelvis tittas det närmre 

på hur konsumenterna ser på ett specifikt varumärke inom en produktkategori. Huruvida 

konsumenterna kan plocka fram ett varumärke ur sitt minne mäts genom ”top of mind”. Detta 

innebär att man mäter vilket varumärke konsumenterna först kommer att tänka på när en 

specifik produktkategori tas upp. (Keller, 1993) 

 

Medvetenhet mäts även genom åsikterna som uttrycks av konsumenterna gentemot ett 

varumärke, vilket sker när de har så pass stor medvetenhet om ett varumärke att de har bildat 

en åsikt om det. Medvetenheten kan mätas genom att tillfråga konsumenterna vad de kommer 

att tänka på när ett specifikt varumärke nämns och vidare kan det även mätas genom att 

konsumenterna ges visuella bilder och därefter tillfrågas vilket varumärke de känner igen. 

(Aaker, 1996a)  
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Att bygga denna medvetenhet om ett varumärke är av vikt på en konkurrenskraftig marknad. 

Dagens modeller har svårigheter att ta hänsyn till marknader där det råder konkurrens. Här 

existerar det ett gap mellan teori och praktik om hur märkesmedvetenheten ska öka under dessa 

förhållanden. (Naik, Prasad & Sethi, 2008) Märkesmedvetenheten ses som måtten på 

varumärkens möjlighet att differentiera sig gentemot sina konkurrenter. Måtten sträcker sig från 

att varumärken uppfattas som helt annorlunda mot sina konkurrenter till att varumärkena ses 

som identiska. (Aaker, 1996a) 

2.2.2. Varumärkeslojalitet 
Varumärkeslojalitet definieras i egenskap av vilken hängivenhet konsumenter uppvisar 

gentemot ett varumärke eller hur fästa de är vid ett specifikt varumärke, lojalitet berör även de 

återköp som sker av konsumenter utifrån ett beteendeperspektiv och hur starkt engagemang de 

uppvisar gällande att handla av ett varumärke (Aaker, 1991). En annan viktig aspekt av 

lojaliteten handlar om hur väl konsumenter talar om det specifika varumärket till andra 

personer, vilket vanligtvis benämns som ”word-of-mouth” (Aaker & McLoughlin, 2007). 

 

Företag vill ha lojala konsumenter av den anledningen att det är mer kostsamt att attrahera nya 

konsumententer jämfört med att behålla redan existerande konsumenter. Framförallt är det mer 

lönsamt för företag att behålla redan tillfredsställda konsumenter som tycker om varumärket 

ifråga. En redan existerande kundbas fungerar dessutom som en form av försäkran för nya 

konsumenter om att företaget tenderar att vara ett ansenligt varumärke på grund av deras 

kundbas. Den lojalitet som företag lyckats bygga upp med sin kundbas reducerar även 

sårbarheten gentemot konkurrenternas handlingar. Om konsumenter känner en stark lojalitet 

för ett företag kan konkurrenter i vissa fall avstå från att försöka locka över redan tillfredsställda 

konsumenter. Lojalitet kan även fungera som en grundläggande indikator på vilken summa 

konsumenter är villiga att betala för ett varumärke i jämförelse med ett konkurrerande 

varumärke som har liknande egenskaper. (Aaker, 1996b)  

 

Ytterligare en dimension av lojaliteten är kundtillfredsställelse. Kundtillfredsställelse mäts hos 

redan existerande konsumenter och i regel hos de konsumenter som använt en produkt det 

senaste året, då syftet är att ta reda på hur de upplevde sin senaste användning av den. Vidare 

berör kundtillfredsställelsen även konsumenternas upplevelse av den service som givits av 

företaget. Företag ägnar mycket resurser åt att ta reda på hur kundtillfredsställelsen ser ut då 
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det kan verka som en indikator på lojalitet inom en viss produktklass. Lojalitet innebär att köp 

av en viss produkt eller tjänst har övergått till ett vanebeteende hos konsumenterna. När en 

konsument rekommenderar vidare en produkt eller tjänst till andra personer ses lojaliteten som 

hög till företaget. (Aaker, 1996b)  

 

Problematiken med lojalitetsmåtten är emellertid att alla upprepande köp inte nödvändigtvis 

behöver vara ett tecken på lojalitet från konsumenternas sida. I vissa fall sker detta 

vanebeteende av andra anledningar som av bekvämlighetsskäl eller att produkten inte finns 

tillgänglig någon annanstans (Aaker, 1996b) 

2.2.3. Varumärkesassociationer 
En annan viktig faktor inom Brand Equity är varumärkesassociationer som handlar om vad 

konsumenter associerar med ett varumärke (Aaker & McLoughlin, 2007). Associationerna 

handlar om allting som konsumenterna länkar samman i sitt minne till ett varumärke på ett 

meningsfullt sätt (Aaker, 1991). Associationerna som konsumenterna har varierar i styrkenivå, 

vilket innebär att länken till varumärket blir starkare desto fler gånger de exponeras för eller 

kommer i kontakt med varumärket (ibid). Aaker (1996a) beskriver tre typer av associationer; 

uppfattat värde, personlighet och organisatoriska. De tre associationerna berör olika sätt för 

företagen att differentiera sig ifrån konkurrenter. Differentiering är grundvalen till alla 

varumärken eftersom de varumärken som inte uppfattas som annorlunda gentemot sina 

konkurrenter kommer det uppstå svårigheter för på marknaden. Svårigheterna kan yttra sig 

genom att företagen får det besvärligare att ta ut premiumpris för sina produkter eller tjänster.  

 
Uppfattat värde berör perspektivet av det uppfattade värdet en produkt eller tjänst har och berör 

hur företagen ska skapa mervärde. Vanligtvis berör mervärdet de funktionella fördelarna en 

konsument får vid köp och användning av ett varumärkes produkt eller tjänst. Ett varumärke 

som inte genererar något uppfattat värde blir sårbart gentemot dess konkurrenter. Värdet mäts 

genom att undersöka till vilken grad varumärket ger värde för pengarna och om det finns någon 

anledning för konsumenterna att köpa det specifika varumärket framför konkurrerande 

varumärken. (Aaker, 1996a) 

  

Den tredje associationen som ingår är organisatoriska associationer, här ses varumärket utifrån 

den organisation som står bakom det. Detta synsätt är särskilt hjälpsamt när varumärken 
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uppfattas som oerhört lika varandra gällande deras attribut, när organisationen är synlig eller 

när företagsbranding är involverat. Denna association är av särskild vikt när varumärket 

representerar mer än enbart sina produkter eller tjänster. De organisatoriska associationerna är 

således av stor vikt för att kunna differentiera varumärket, associationen involverar att 

varumärket uppfattas bry sig om sina kunder, är synliga och att de eftersträvar en hög kvalitet. 

Detta mäts genom att ta reda på om konsumenterna uppfattar att organisationen som står bakom 

varumärket är någon de känner tillit för. Det är även starkt kopplat till om konsumenterna 

uppfattar organisationen som trovärdig. (Aaker, 1996a) 

  

Keller (1993) beskriver emellertid tre andra typer av varumärkesassociationer vilka är: attribut, 

fördelar och attityder. Attribut är de deskriptiva associationerna som karakteriserar produkten 

eller tjänsten ifråga. Attributen berör vad konsumenterna tänker kring en produkt eller tjänst 

och vad som involveras i köpet eller konsumtionen av den. De attribut som associeras med de 

immateriella aspekterna är priset eller servicen. (Keller, 1993; Myers & Shocker, 1981) 

 

Fördelar handlar om de personliga värderingar som konsumenter knyter samman till en produkt 

eller tjänst och berör vad konsumenter tror att erbjudandet kan bidra med för fördelar för dem 

(Keller, 1993). Till sist, handlar Attityder om hur konsumenter uppfattar olika attribut och den 

uppfattade kvaliteten som de känner mot ett varumärke, de tar ofta avstamp i de funktionella 

och erfarenhetsbaserade fördelarna som konsumenterna associerar med ett visst varumärke. 

Attityder är även relaterade till de immateriella attributen. (Rossiter & Percy, 1987) 

 
Varumärkesassociationer karakteriseras av sammankopplingen till en varumärkeslänk där 

länkens styrka beror på hur informationen tas upp i konsumentens minne och hur den sedan 

underhålls som en del av varumärkets image (Keller, 1993). Isen (1992) menar att när 

informationen väl har blivit lagrad i minnet av konsumenterna så försvinner styrkan av 

associationen väldigt långsamt och ju större antal faktorer som då kan associeras samman med 

varumärket, desto större sannolikhet är det att informationen om varumärket kan återkallas i 

konsumenternas minne. Associationerna kan även delas med andra konkurrerande varumärken 

(Aaker & Shansby, 1982).  

 

Keller (1987) tar upp att antalet rivaliserande varumärken som genomför reklamkampanjer 

inom samma produktkategori, även kan påverka huruvida konsumenter kan återkalla rätt 
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varumärke i sitt minne. Styrkan av konsumenternas attityder mäts av reaktionstiden som de 

behöver för att utvärdera frågor om objektet ifråga. De konsumenter där man kan utvärdera 

attityden gentemot ett objekt antas ha en högre tillgänglig attityd mot varumärket. Sekundära 

associationer är ytterligare en form av associationer hos konsumenterna som uppstår när 

varumärkesassociationen i sig länkas samman med annan information i deras minne, som inte 

är direkt relaterat till ett varumärke. Med andra ord så blir varumärket identifierat i minnet hos 

konsumenterna genom sekundära länkar gentemot varumärket. (Keller, 1993) 

 

Det finns även något inom varumärkesassociationer som benämns som sekundära 

associationer, vilket kan leda till associationer av trovärdighet, förtroende och attityder som 

utvecklas till varumärket. Dessa associationer kan uppstå på grundval av faktorer som handlar 

om företaget i sig, där ursprungslandet av varumärket, distributionskanaler, talespersoner och 

events spelar in. Det uppfattade ryktet och trovärdigheten som konsumenten känner gentemot 

ett företaget kan påverkas genom sekundära associationer och servicen av ett företaget spelar 

ofta en stor roll för att påverka dessa varumärkesassociationer. De sekundära associationernas 

mål är att påverka och skapa starka, fördelaktiga och unika associationer. (Keller, 1993) 

2.2.4. Uppfattad kvalité 
Till sist så ingår den upplevda kvaliteten inom Brand Equity vilket berör hur konsumenterna 

uppfattar kvaliteten av en produkt eller tjänst och vidare hur detta påverkar konsumenternas 

beteende (Aaker & McLoughlin, 2007). Varumärken kommer associeras med uppfattningar 

kring den generella kvaliteten av en produkt eller tjänst, emellertid behöver denna uppfattning 

inte vara baserad på någon detaljerad kunskap kring specifikationerna av produkten eller 

tjänsten (Aaker, 2009). Detta beror på att konsumenter inte bedömer kvaliteten efter den 

objektiva kvaliteten, utan snarare är den uppfattade kvaliteten konsumenternas subjektiva 

utvärdering av produkten eller tjänsten ifråga. (Aaker, 1991). 

 

Kvaliteten av en produkt eller tjänst kommer dessutom uppfattas olika beroende på vilken 

bransch företagen ifråga verkar i, men oavsett hur kvaliteten uppfattas är det av vikt för 

varumärkets karaktärsdrag. Den uppfattade kvaliteten spelar även roll då den influerar 

köpbesluten och lojaliteten hos konsumenterna. Av särskild vikt är det när konsumenterna är 

omotiverade eller inte tillräckligt kapabla för att undersöka vad som påverkar att ett varumärke 
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innehar en viss kvalitetsnivå. Vid hög uppfattad kvalitet möjliggörs det även för företagen att 

kunna ta ut ett premiumpris för sina produkter eller tjänster. (Aaker, 2009) 

2.2.5. Varumärkespersonlighet 
Varumärkespersonligheten är en viktig differentieringsaspekt både inom Brand Equity och 

CBBE, där Harris och Chernatony (2001) menar att den är en viktig underkategori inom CBBE 

och Aaker (1996a) påtalar att det är en faktor inom varumärkesassociationer för Brand Equity. 

Personligheten handlar om de känslomässiga delarna som ett varumärke karakteriseras med av 

konsumenter (Nandan, 2005). Varumärkets personlighet kan påverkas till den grad att 

varumärket kopplas samman med olika känslor hos konsumenterna. Personligheten är nämligen 

länken till konsumenternas emotionella och självuttryckande fördelar som de upplever att 

varumärket har och den ligger även till grund för relationen mellan konsumenterna och 

varumärket. Personligheten är även grundvalen för differentiering av varumärken, framförallt 

när företagen uppvisar små eller inga fysiska skillnader alls gentemot deras konkurrenter. 

Vilken personlighet ett varumärke uppfattas ha är även beroende av vilken produktkategori 

företaget huserar i. (Aaker, 1996b) 

 

Ett varumärkes personlighet kan mätas utifrån Aakers (1997) skala av märkespersonlighet. 

Skalan används för att undersöka vilken personlighet konsumenterna anser att varumärket 

besitter. De fem grundläggande dimensionerna av personligheten av ett varumärke är: 

 
1. Uppriktig: Varumärken som uppfattas som inhemska, ärliga, genuina och trevliga.  

2. Spännande: Ses som våghalsiga, livfulla, påhittiga och moderna eller trendiga.   

3. Kompetens: Varumärken som ses som trovärdiga, ansvarsfulla, pålitliga och effektiva. 

4. Sofistikerad: Är varumärken som ses som glamorösa, pretentiösa, charmerande och 

romantiska.    

5. Robusta: är personligheter som ses som tuffa, starka och barska.  

 

Ett företags varumärkespersonlighet är specifikt till ett företags varumärke och personligheten 

ska spegla de värderingar som företaget står för (Keller & Richer, 2006). Det finns ett starkt 

samband mellan de uppfattningar konsumenter har om ett varumärke och dess personlighet 

samt lojaliteten konsumenterna känner gentemot varumärket. Attityderna konsumenterna har 

gentemot ett varumärke är även nära associerat med ryktet av varumärket. (Aaker 1997) 
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Perepelkin och Zhang (2011) menar även att apoteken måste differentiera sig genom att 

utveckla en unik varumärkespersonlighet som bidrar till att konsumenterna faktiskt kan 

upptäcka skillnader hos apoteken eftersom de tenderar att likna varandra. Personligheterna som 

apoteksföretagen har utvecklat kommer även att påverka tilliten konsumenterna känner mot 

dem. Personligheten av varumärken är dessutom nära kopplat till kundtillfredsställelse och 

tillsammans med tilliten så hjälper det till att bygga relationer mellan företaget och 

konsumenterna som i bästa fall utvecklas till lojalitet. Att konsumenter känner tillit inför 

apoteksföretag är också av särskild vikt då de agerar i en bransch som påverkar konsumenters 

hälsa på ett påtagligt sätt.   

2.2.6. Varumärkesnamn och familjaritet 

En viktig tillgång för företag är namnet av varumärket, vilket är av vikt i både Brand Equity 

och CBBE. Varumärkesnamnen är dessutom av stor vikt för alla företag då det representerar 

vad företagen står för och det är av särskild vikt när det kommer till att få ett övertag och 

differentiera sig från sina konkurrenter. (Aaker, 1996a) Att konsumenter är familjära med ett 

varumärke är av vikt då de vanligtvis väljer varumärken de redan känner till och är bekväma 

med. Eftersom konsumenter till mestadels tycker om det som de känner igen så är de även 

vanligtvis villigare att tillskriva positiva attribut till sådant de känner igen och är familjära med. 

(Aaker 1996b) Där ett distinkt namn eller ord i varumärkesnamnet attraherar uppmärksamhet 

hos konsumenter, samt reducerar förvirring gentemot konkurrerande varumärken. Företag bör 

därför ta fram ett starkt varumärkesnamn för att öka konsumenternas medvetandegrad om 

varumärket. (Keller, 1993)    

 

Varumärkesnamnet påverkas av, samt länkas samman med konsumenternas tidigare minnen 

och erfarenheter kring ett företag, som i sin tur associeras med varumärket (Keller, 1987). 

Marknadsföringsprogrammen som företagen utformar görs för att förhöja 

varumärkesmedvetenheten och för att på det viset etablera starka och unika 

varumärkesassociationer i konsumenternas minne, vilket i sin tur ska bidra till att 

konsumenterna väljer att handla av varumärket ifråga (Keller, 1993). Det har även uppkommit 

att underliggande faktorer inom varumärkesnamnet även påverkar konsumenternas 

varumärkeskunskap (San, 1999).  
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Varumärkesmedvetenheten är som tidigare nämnt nära relaterat till familjariteten utav ett 

varumärke, vilket innebär att ett antal erfarenheter har ackumulerats av konsumenterna 

gentemot ett varumärke genom händelser som köp eller reklam (Keller, 1993). Alba och 

Hutchinson (1987) menar att varumärkesnamnet bör vara familjärt, simpelt och distinkt och 

vidare bör det även vara okomplicerat att både stava och uttala för konsumenterna. Detta kan 

mätas genom den så kallade ”flicker-perceptionen” av ett varumärkesnamn som rör hur kvickt 

ett varumärkesnamn uppfattas och förstås av konsumenter. Att konsumenter känner familjaritet 

gentemot ett varumärkesnamn uppfattas som något eftersträvansvärt ifrån företagen sida, då 

konsumenter enklare kan koppla samman vad märket representerar och att de kan relatera till 

varumärket.  

 

Ytterligare en anledning till att familjariteten är av vikt är för att konsumenter ofta förknippar 

familjära varumärken med pålitlighet och att varumärken som de är bekanta med uppfattas ha 

en högre kvalitet jämfört med varumärken de inte känner till. Varumärken som konsumenter är 

förtrogna med tenderar att väljas framför helt okända varumärken. Medvetenheten är därav av 

vikt då företag som konsumenter inte är medvetna om eller tänker på, kommer överhuvudtaget 

inte ens övervägas vid köpbeslutet. Varumärken måste således sträva efter att uppnå en så hög 

medvetandegrad som möjligt hos konsumenterna för att finnas bland de varumärken som 

konsumenten överväger vid köp. (Aaker, 2009)    
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3. Metod 

3.1.  Forskningsstrategi 

Det finns två övergripande forskningsstrategier som forskning utgår ifrån, vilka är kvantitativ 

och kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2013). Denna studie har haft både kvantitativa och 

kvalitativa inslag och syftet har varit att få djupare förståelse för i vilken utsträckning 

konsumenter kan urskilja företag som agerar på homogena marknader. Denna studie har 

studerat apotekmarknaden vilket är en homogen marknad. De fem största apoteksaktörerna på 

denna marknad är Apoteket, Apotek Hjärtat, Kronans Apotek, Lloyds Apotek och 

Apoteksgruppen som har varit utgångspunkten i denna studie. Dessa apotek har jämförts för att 

få insikt i hur konsumenterna uppfattar dessa homogena företag och huruvida de kan urskilja 

dem. Den kvalitativa forskningsstrategin har varit den primära forskningsstrategin, då den är 

att föredra för att få en mer djupgående förståelse för ett fenomen (Bryman & Bell, 2013). 

Studien har även haft kvantitativa inslag vilket ansågs vara av vikt för att få en mer övergripande 

insikt samt ge riktning i vad som behövde fördjupas i fokusgrupperna.  

 

Det har även visat sig att teorierna i denna studie lämpar sig för att använda två olika former av 

metoder. Detta då Brand Equity främst mäts med hjälp av en kvantitativ metod medan CBBE 

lämpar sig bäst att undersöka med en kvalitativ metod, vilket även låg till grund för varför två 

olika metoder användes i denna studie. För att få ett helhetsperspektiv mellan de två teorierna 

beslutades det att både kvalitativ och kvantitativ metod var mest lämpligt och genomfördes 

följaktligen. Studien har därefter haft ett deduktivt angreppssätt, vilket innebär att teorin har 

föregått empirinsamlingen (Bryman & Bell, 2013). Den deduktiva teorin är den vanligaste 

förekommande uppfattningen inom samhällsvetenskapen och berör hur förhållandet mellan 

teori och praktik ser ut (Bryman & Bell, 2013). I och med detta var det även av vikt att använda 

två olika metoder för att belysa teorierna.  

3.1.1. Kvantitativ metod 

Den kvantitativa metoden bestod av en digital enkätundersökning inom området Brand Equity 

vilket gav möjlighet att få en bred och ytlig kunskap kring om och till vilken grad 

konsumenterna uppfattade skillnader mellan företag på homogena marknader. Här undersöktes 

alla faktorerna som ingår under Brand Equity vilka var varumärkesmedvetenhet, lojalitet, 
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varumärkesassociationer och uppfattad kvalitet. Med de genomförda enkäterna blev det enklare 

att koppla samman resultatet från respondenterna med de valda teorierna i och med det 

deduktiva angreppssättet. Den kvantitativa metoden gav även en riktning åt den kvalitativa 

metoden.  

3.1.2. Kvalitativ metod 

Inom den kvalitativa strategin intas ett tolkande synsätt, där det främsta verktyget är forskarens 

möjlighet att tolka hur individer uppfattar och tolkar den sociala verklighet de lever i. Den 

kvalitativa ansatsen ger generellt även rikare och fylligare data samt att det skapar en närhet till 

deltagarna som inte är möjlig att uppnå endast genom kvantitativa forskningsmetoder. (Bryman 

& Bell, 2013) Därav användes fokusgruppsintervjuerna för att på ett mer djupgående vis 

undersöka konsumenternas uppfattningar kring företag på homogena marknader, och huruvida 

de kunde urskilja de olika företagen. Enkätundersökningen gav i sin tur en möjlighet att se hur 

ett större urval ter sig gentemot ett mindre urval i fokusgrupperna. Det gav även möjlighet att 

vidareutveckla frågor från resultatet som framkom i enkäten för att få en så bra förståelse som 

möjligt av fenomenet. Fokusgruppsintervjuerna fokuserade som tidigare nämnt främst på CBBE 

och det diskuterades mer djupgående kring det som var av intresse från enkäten och andra 

aspekter av modellen som inte gick att mäta i enkäten.  

3.1.3. Triangulering  
På grundval av att forskningsarbetet haft inslag av både kvantitativa och kvalitativa strategier 

så har studien utgått från triangulering. Triangulering innebär att kvantitativa och kvalitativa 

metoder kombineras och används tillsammans för att komplettera och stödja varandra (Bryman 

& Bell, 2013). Trianguleringen i denna studie var av planerat slag redan innan undersökningen 

påbörjades och ansågs lämpa sig bäst för studiens syfte och för att det skulle förbättra 

generaliserbarheten jämfört med om enbart kvalitativ metod hade genomförts. (Bryman & Bell, 

2013).  

 

Generaliserbarheten förbättrades på så vis genom att kombinera den kvalitativa metoden med 

inslag av kvantitativ metod. Den kvantitativa metoden har ideligen en högre grad av 

generaliserbarhet och bidrar till högre extern validitet av resultaten som framkommer. Vid 

användning av triangulering kan dessutom respondenternas svar i enkätundersökningen 
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analyseras på ett kvalitativt sätt, vilket tillåter ett mer tolkande synsätt för att förstå sambanden 

mellan variablerna vilket kan bidra till fördjupad kunskap. (Bryman & Bell, 2013) 

 
 

 
 

Figur 1. Övergripande bild angreppsätt av triangulering i denna studie 
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3.2. Forskningsdesign 

3.2.1. Tvärsnittsdesign 

Både kvantitativa och kvalitativa metoder används inom tvärsnittsdesign. Tvärsnittsdesignen 

karakteriseras av att datainsamlingen genomförs av fler än ett enda fall och att insamlandet av 

data sker vid en given tidpunkt. Vid användning av tvärsnittsdesign vid kvantitativ metod är 

enkätundersökningar ett vanligt tillvägagångssätt. Inom tvärsnittsdesign går det även att inta en 

kvalitativ forskningsstrategi, i detta fall skedde datainsamlandet genom fokusgrupper. 

Tvärsnittsdesign och användandet av fokusgrupper tillåter forskarna att undersöka ett enda fall 

genom en intervju med en grupp med människor vid flera tillfällen då flera fokusgrupper 

intervjuades. Här kan detaljerad och intensiv granskning utav ett enda fall genomföras och där 

data som samlas in ofta ger en djupgående förståelse för fallet ifråga. Syftet med en 

enkätundersökning är att generera ett flertal variabler som undersöks efter insamlandet och där 

forskarna söker efter sambandsmönster. Syftet med användning av fokusgrupper är att skapa 

en djupgående förståelse för deltagarnas uppfattningar och tankar. (Bryman & Bell, 2013) Av 

denna anledning ansågs tvärsnittsdesign vara lämpligt i denna studie som val av 

forskningsdesign, med anledning av att den passar både en kvantitativ och kvalitativ metod.  

3.2.2. Hermeneutik 
Hermeneutiken har varit av stor vikt för forskningen i denna studie och det som ämnats att 

undersökas. Detta på grund av att hermeneutiken ständigt kräver att forskaren tolkar och 

omtolkar den informationen som kommer upp till ytan i relation till dess förförståelse (Bryman 

& Bell, 2013), vilket har varit centralt i denna forskningsstudie. Den har varit användbar när 

det kommer till tolkningen av den data som samlats in både av enkätundersökningen och 

fokusgruppsintervjuerna, vilket har gjort att kunskap hela tiden har adderats samt omvärderat 

den tidigare kunskapen. 

 

Under forskningsprocessens gång har medvetenheten om hur egna föreställningar påverkat 

blivit påtaglig, vilket har påverkat alla aspekter av studien. Tidigare kunskap och erfarenhet 

påverkade valet av vilket fenomen som skulle undersökas samt vilka teorier som skulle 

användas i arbetet. Ett objektivt synsätt har inte kunnat antas till studien och det är inte heller 

något som eftersträvats, då det är tolkningen ifrån forskarna och slutsatser som dras av mönster 
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som uppkommit som gjort forskningen intressant, med andra ord har medvetenhet funnits om 

att subjektivitet förekommit. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att subjektivitet kan 

uppfattas som negativt vid kvantitativ forskning, där syftet ofta är att inte en objektiv ställning 

till den information som framkommer. I denna studie har det kvalitativa varit det primära och 

det kvantitativa har fungerat som ett stöd för det kvalitativa, därav ansågs det att subjektiviteten 

inte varit ett problem i denna studie.     

3.2.3. Urval och Population 
Apoteken riktar inte sin verksamhet mot en specifik målgrupp eller en viss typ av konsument, 

apotekens målgrupp är snarare största delen av allmänheten då de vänder sig till hela 

befolkningen inom Sveriges gränser (Beaconomist, 2015). I och med detta skulle den optimala 

populationen vara hela Sveriges befolkning. Urvalet till denna studie har begränsats då 

forskarna inte hade tillgång till ett representativt urval av Sveriges befolkning vilket ansågs vara 

en begräsning i denna studie.   

 

Urvalen till båda metoderna har skett genom en form av ett bekvämlighetsurval, vilket innebär 

att deltagarna väljs ut för undersökningen för att de finns tillgängliga för forskarna (Bryman & 

Bell, 2013). Bekvämlighetsurvalet som urvalsstrategi har sina uppenbara fördelar då forskarna 

på ett enklare vis kan komma i kontakt med deltagare och få dem att delta i studien. 

Bekvämlighetsurval behöver inte ske på ett slumpmässigt vis, utan det kan även genomföras på 

ett strategiskt sätt (Bryman & Bell, 2013).  

3.2.4. Enkät 

Enkäter är likt strukturerade intervjuer gällande dess utformning, förutom att forskarna inte är 

närvarande när respondenterna svarar på frågorna, vilket bidrar till att det inte uppstår någon 

intervjuareffekt som kan uppkomma i fokusgruppsintervjuer (Bryman & Bell, 2013). 

Enkätundersökningen valdes som ett inslag i uppsatsen för att mäta Brand Equity och för att nå 

en större andel respondenter för att få en uppfattning om vilka mönster som uppkom och vad 

som vidare behövde undersökas mer djupgående i fokusgruppsintervjuerna. 

Enkätundersökningen genomfördes som en digital enkätundersökning, där urvalet inte var taget 

slumpmässigt ur en databas. Enkätundersökningen lades ut på de två sociala medierna 

Facebook och Twitter, vilket då genererade i form av slumpmässigt bekvämlighetsurval.  
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3.2.4.1. Deltagare 
De respondenter som besvarade enkäten var i vissa fall relativt nära kopplade till forskarna då 

det var deras konton på de sociala medierna som användes. Enkäten lades upp på Facebook och 

som sedan delades vidare en gång. På Twitter lades enkäten ut av en av forskarna där den 

delades fem gånger, detta gjorde att spridningen blev större och respondenterna var där inte lika 

nära sammankopplade med forskarna som de var på Facebook. Totalt slutförda enkäter uppgick 

till 166 stycken.  

 

Det primära fokuset har varit att se hur den totala massan av respondenterna uppfattade de olika 

apoteken på den homogena marknaden men oberoende variabler lades även till i form av ålder 

och boendeplats. Detta gjordes då utbuden av apotek skiljer sig avsevärt beroende på 

boendeplats. Respondenternas boendeplats var fördelat enligt följande, [75% bodde i en 

storstad], [11% i en småstad], [6% i en tätort] och slutligen [8% bodde i en småort]. Vilket 

gjorde att urvalet blev snedfördelat på grund av att den största delen av respondenterna var 

bosatta i en storstad. Därav togs inte boendeplats hänsyn till som en oberoende variabel.  

 

Spridningen på åldrarna var något jämnare men likväl snedfördelat och såg ut enligt följande: 

[18–29 år 27%], [30–39 år 31%], [40–49 år 16%], [50–59 år 13%], [60–69 år 12 %], [70+1%]. 

Med tanke på att olika åldrar troligtvis besitter olika erfarenheter av apoteken och 

omregleringen var det av intresse att se om det fanns någon skillnad mellan dessa grupper, men 

fördelningen ansågs även här vara allt för snedfördelad för att utgå ifrån.  

 

3.2.4.2. Enkätfrågor 

I denna studie begränsades antalet öppna frågor i enkätundersökningen, detta gjordes för att 

minska bortfall hos respondenterna och för att enklare kunna koda de svar som framkom. 

Enkäten bestod därav till största del av stängda frågor. Det togs även hänsyn till att 

respondenterna inte hade möjlighet att fråga om det var någon fråga som de inte förstod. Av 

denna anledning utformades frågorna på ett så klart och tydligt sätt som möjligt för att undvika 

missförstånd. Enkäten skickades även ut till sju stycken testpersoner innan publicering för att 

säkerställa och rätta till eventuella missförstånd. Frågorna reviderades ett flertal gånger efter 

testpersonernas kommentarer.   
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Enkäten var uppdelad på det viset att några frågor berörde specifika attribut för apoteket med 

fokus på differentiering. Enkäten tog enbart hänsyn till de fem största apotekskedjorna; Apotek 

Hjärtat, Apoteket, Kronans Apotek, Apoteksgruppen och Lloyds Apotek, på vissa frågor gavs 

dock respondenterna alternativet att inte ange någon av dessa aktörer. Övriga frågor mätte 

Brand Equity och dess variabler; medvetenhet. associationer, lojalitet och uppfattad kvalité. 

Frågorna togs fram med hjälp av tidigare forskares enkätfrågor för Brand Equity för att 

säkerställa att frågorna utformades rätt.  

 

Medvetenheten i enkäten behandlade märkesmedvetenhet och konsumenternas möjlighet att 

återkalla varumärken, vilket mäts genom en korrekt identifiering av varumärket i en given 

produktkategori. Syftet med att mäta återkallningen var att bedöma vilket varumärke som var 

”top-of-mind” hos konsumenterna. (Keller, 1993) här fick deltagarna nämna alla 

apotekskedjorna de kunde komma att tänka på. Ingen specificering krävdes gällande i vilken 

ordning de uppkom i minnet. En annan utgångspunkt gällande varumärkesmedvetenhet var hur 

väl respondenterna upplevde att de kände till ett specifikt varumärke (Yoo, Donthu & Lee, 

2000). Här mättes kännedomen till respektive apotek hos respondenterna.  

 

Sedan adderades ett egenkomponerat logotyptest inom medvetenheten. Detta gjordes för att se 

hur stor varumärkesigenkänningen faktiskt var. De fem olika apotekskedjornas logotyper 

modifierades så till vida att respondenterna inte skulle kunna läsa sig till rätt svar genom 

varumärkesnamnen, vidare användes även två fejklogotyper. Där en av dem var 

Läkemedelsverkets logotyp, vilket återfinns hos alla apotek både i deras butiker och på deras 

hemsidor för att konsumenter ska veta att de befinner sig på ett äkta apotek. Deltagarna fick 

sedan para ihop rätt logotyp med rätt företagsnamn. Detta var ett test baserat på karaktärsdragen 

av de frågor som Yoo et al., (2000) tar upp inom varumärkesmedvetenheten.  

 

Associationer: Varumärkesassociationerna kan mätas genom två generella angreppssätt, vilket 

är uppfattat värde samt organisatoriska associationer (Keller, 1993). Här fick även 

respondenterna resonera fritt om vad de associerade varje apotek med, vilket Yoo och Donthu 

(2001) menar ingår när associationerna till ett varumärke mäts.         

   

Lojalitet: Frågor rörande konsumenternas lojalitet till ett varumärke kan mätas genom hur starkt 

engagemang konsumenterna uppvisar till ett specifikt varumärke och huruvida de föredrar att 
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handla av detta varumärke framför andra (Aaker, 1991). Pappu och Cooksey (2005) menar att 

frågan gällande vilket varumärke som är konsumenternas förstahandsval berör lojaliteten. 

Lojaliteten kan också mätas utifrån frågor som berör om konsumenterna kommer köpa utav ett 

annat varumärke om deras förstahandsval inte finns tillgängligt (Sung och Kim, 2010). Alla 

dessa tre aspekter låg till grund för frågorna rörande lojaliteten.  

 

Uppfattad kvalité: Hur den uppfattade kvaliteten bedöms, mäts av konsumenternas subjektiva 

utvärdering av kvaliteten gällande en produkt eller tjänst (Aaker, 1991). Utgångspunkten i 

enkätfrågan som berörde detta var hur respondenterna uppfattade kvaliteten av apoteken och 

vilka faktorer respondenterna ansåg bidra till kvalitet på apoteken generellt sätt. Vilket Pappu 

och Cooksey (2005) har använt som fråga för att mäta just uppfattad kvalitet inom Brand 

Equity.  

 

Hela enkäten presenteras i Bilaga 1, där framkommer det även vilken fråga som berörde och 

mätte vilka av dessa ämnen.  

 

3.2.4.3. Analysmetod enkät 
Enkäten analyserades både kvalitativt och kvantitativ, då de öppna frågorna tolkades utifrån ett 

mer kvalitativt synsätt. Övriga frågor analyserades däremot kvantitativ, där frågorna 

sammanställdes efter svarsfrekvens. Sedan fanns det fyra stycken frågor i enkäten som utgick 

från en skattningsskala. Där respondenterna skulle skatta de olika apoteken på en skala mellan 

1–7, där 1= lägst värde och 7= högst värde. Värde 0 kunde även anges, vilket stod för = har 

ingen uppfattning, dessa svar togs däremot inte med i analysen då de inte ingick i skalan, utan 

redovisas separat. Denna skala var av ordinalnivå, vilket är en skala som består av skattning 

eller poängsättning (Stevens, 1946).  

 

Dessa skattningsfrågor har analyserats med hjälp av ett Kruskal Wallis-test för att se om det 

fanns signifikanta skillnader mellan de olika apoteken inom varje ämneskategori. Detta 

eftersom frågorna utgick ifrån en ordinalskala, och då bör inte normalfördelning antas 

(Odelstad, 2012). När data inte förmodas vara normalfördelad används Kruskal-Wallis test 

eftersom inga antagandes görs om fördelningen då, utan testet utgår ifrån den rangordnade datan 
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(Borg & Westerlund, 2006). Post Hoc-test användes sedan för att se mellan vilka apotek det 

fanns signifikanta skillnader.  

3.2.4.4. Validitet och reliabilitet  
Validitet handlar om huruvida frågorna mäter det som de är avsedda att mäta och vidare om att 

man har rätt verktyg till rätt undersökning. Av forskningen benämns detta som 

begreppsvaliditet, intern validitet och extern validitet. Begreppsvaliditeten innebär att man vill 

komma fram till huruvida ett begrepp faktiskt återger det som begreppet påstås innebära. 

(Bryman & Bell, 2013). Begreppsvaliditeten i dessa frågor anses som höga då frågorna som 

berörde Brand Equity utgick ifrån hur andra forskare i publicerade vetenskapliga artiklar 

tidigare har mätt Brand Equity.  

 

Den interna validitet berör om det verkligen är den oberoende variabeln som påverkar den 

beroende (Bryman & Bell, 2013), vilken också kan anses vara hög i denna studie då den 

oberoende variabeln har utgått från det totala urvalet. Emellertid så kan det finnas andra sätt att 

dela in denna variabeln på, där exempelvis boendeplats även den skulle kunna vara en 

oberoende variabel som tillika påverkat och då vore en form av bakomliggande variabel. Trots 

detta anses ändå den interna validitet som hög då det inte är specifika omständigheter som 

påverkar den beroende variabeln.  

 

Extern validitet berör till vilken grad det går att generalisera variablerna till andra miljöer och 

individer (Bryman & Bell, 2013). Eftersom apoteksmarknaden anses vara en typiskt homogen 

marknad ses därav generaliserbarheten till andra homogena marknader som hög. Däremot var 

urvalet ett bekvämlighetsurval vilket innebär att den inte speglade hela populationen och att det 

därav inte kan generaliseras till andra individer.  

 

Reliabiliteten var det mått som användes för att avgöra huruvida resultatet som framkom från 

enkätundersökningen skulle bli identiskt om undersökningen genomfördes igen. Vad 

reliabiliteten vill åstadkomma är att utesluta att resultaten uppkommit av en slump. (Bryman & 

Bell, 2013) Reliabiliteten i denna studie ansågs hög om studien skulle genomföras igen med 

exakt samma urval inom samma tidsram. Det är däremot inte säkert att samma resultat skulle 

uppstå längre fram i tiden trots identiskt urval då Brand Equity byggs upp över tid. Därav anses 

reliabilitet vara lägre gällande att liknande resultat skulle uppnås om enkäten genomfördes igen 
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vid senare tid eller med ett annat urval. Urvalet av denna studie var inte helt representativt för 

populationen med anledning av att det inte fanns tillgång till någon databas för hela 

befolkningen. I och med att urvalet var ett bekvämlighetsurval så bidrog det till att urvalet inte 

varit representativt för populationen, vilket gör reliabiliteten lägre.  

3.2.5. Fokusgrupp 

I fokusgruppssammanhang presenteras deltagarna för det ämne eller den frågeställning som ska 

diskuteras i situationen vilket bidrar till att deltagarna på ett fritt sätt kan diskutera och 

argumentera för den givna frågeställningen. Semistrukturerade intervjuer erbjuder insikt i 

varför-aspekten. Anledningen till att fokusgrupper valdes var framförallt för att deltagarna 

samverkar och utmanar varandras åsikter. Denna samverkan och utbyte av åsikter som sker i 

grupperna kan bidra till nya åsikter och uppfattningar hos deltagaren och ny förståelse kring 

fenomenet. (Bryman & Bell, 2013)  

 

Detta ansågs särskilt intressant med hänsyn till uppsatsen syfte då det var av största relevans att 

skapa en förståelse för om deltagarna uppfattade någon skillnad mellan företag på homogena 

marknader. Fokusgrupper valdes då interaktionen och diskussionerna mellan deltagarna var det 

primära fokuset och genom deltagarnas utbyten av åsikter skulle forskarna få en större inblick 

i varför de uppfattade apoteken som de gjorde. Av intresse var även fokusgruppernas möjlighet 

till ifrågasättande av varandras åsikter, vilket andra intervjuformer inte frambringar i samma 

utsträckning.  

3.2.5.1. Deltagare 

I denna studie valdes deltagarna till fokusgrupperna ut genom ett strategiskt bekvämlighetsurval 

och tre av dem valdes ut genom ett snöbollsurval. Av vikt var att ha tillgång till deltagarna på 

ett relativt enkelt sätt, vilket bidrog till att urvalet av deltagarna skedde i forskarnas närhet. 

Valet av deltagare var vidare strategiskt eftersom att det togs hänsyn till faktorer som deras 

ålder, geografisk belägenhet, kön och till viss del deras personlighet. Detta för att komponera 

ihop så bra fokusgrupper som möjligt. Forskarna av denna studie valde att sätta samman 

grupper där åldrarna var relativt lika då de ansåg att det var mer sannolikt att deltagare inom 

samma åldersspann skulle ha liknande uppfattningar kring apoteken och vidare valdes denna 

sammansättning dessutom för möjligheten att kunna jämföra de olika fokusgrupperna med 

varandra baserat på just åldern.   
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Vad som även är av vikt vid sammansättningen av fokusgrupper är hur många deltagare som 

ska finnas med vid intervjusituationen. En genomgående uppfattning är att det åtminstone borde 

vara fyra personer i varje grupp men inte heller fler än åtta stycken. Risken med en för liten 

grupp är att det inte genererar ett tillräckligt rikt åsiktsutbyte. Risken med för stort antal 

deltagare är att vissa deltagare riskerar att inte komma till tals och skillnaderna i deras åsikter 

kan vara för stora eller för små för att alstra ett bra flyt i diskussionen. Det finns även en risk 

med för stora grupper gällande att engagemanget kan tryta då samtliga deltagare inte måste 

interagera hela tiden. (Bryman & Bell, 2013)  

 

I denna studie valdes det att försöka hålla antalet deltagare i fokusgrupperna så lågt som möjligt 

och grupperna delades även in i tre olika grupper baserat på deras ålder. Anledningen till att 

antalet deltagare i fokusgrupperna valdes att hållas relativt lågt var delvis på grund av egna 

förväntningar om att deltagarna skulle ha mycket att säga kring detta ämne, då det 

uppmärksammats att personer i forskarnas närhet haft starka åsikter kring detta. Vidare hölls 

antalet deltagare lågt för att minska risken att moderatorn skulle kunna tappa kontroll över 

intervjusituationen, då fler deltagare måste komma till tals. Eftersom det är moderatorns roll att 

se till att alla får komma till tals upplevdes det som enklare med så få deltagare som möjligt. 

Forskarna har varit medvetna om att deras subjektivitet har spelat stor roll gällande 

fokusgruppsintervjuerna i allt från sammansättningarna av grupperna då forskarna själva lagt 

in sina värderingar i vilka som ansågs som lämpliga deltagare för studien.  

 

Grupp 1: I den första fokusgruppen som genomfördes var antalet deltagare fem stycken i 

åldrarna 45–60, varav fyra kvinnor och en man. Deltagarna i denna grupp var delvis förtrogna 

med varandra vilket ansågs viktigt vid sammansättningen av gruppen. En av deltagarna var 

bekant med samtliga av de andra deltagarna och några av de andra deltagarna var bekanta med 

en till två andra deltagare. Att personer som var bekanta med varandra valdes var för att 

deltagarna till så låg grad som möjligt skulle känna sig obekväma med att uttrycka sina åsikter 

och den risken ansågs mindre på detta vis. 

 

Grupp 2: Den andra gruppen bestod av fyra deltagare där två av dem var män och två stycken 

kvinnor i åldrarna 20–30. I denna fokusgrupp var tre av deltagarna bekanta med varandra sedan 

tidigare medan en kvinna inte hade några tidigare anknytningar till någon annan deltagare.  
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Grupp 3: Den sista fokusgruppen bestod till en början av fem deltagare i åldrarna 30–40 där en 

av dem var kvinna och resterande deltagare var män. Alla deltagarna kände varandra sedan 

tidigare i denna grupp. När halva tiden av intervjun hade fortlöpt valde en av deltagarna att 

avbryta sin medverkan.   

3.2.5.2. Procedur fokusgrupper 
Grupp 1 (Ålder 40–60 år): Genomfördes den 21 november 2017, klockan 17.30. Intervjun 

genomfördes hemma hos en av forskarna, detta skedde delvis av logistiska skäl då det 

uppfattades som enklare att samla deltagarna hemma hos en av forskarna. Detta för att skapa 

en sådan avslappnad miljö som möjligt för deltagarna så de skulle känna sig bekväma med att 

diskutera ämnet med varandra. Som tidigare nämnt var flera av deltagarna bekanta med 

varandra inom denna grupp vilket också bidrog till en mer avslappnad miljö och situation. För 

att bidra med ytterligare avslappnad stämning så bestämdes det att intervjun skulle genomföras 

i vardagsrummet istället för runt köksbordet. Denna fokusgruppsintervju pågick under relativt 

lång tid och avslutades efter drygt en och en halv timme.  

 

Vid genomförandet av den första fokusgruppen var endast en av forskarna närvarande vid 

intervjutillfället. Samtliga fokusgrupper spelades in med ljud för att underlätta transkriberingen. 

Forskaren som var ensam moderator i den första gruppen försökte lösa denna problematik 

gällande nedtecknandet av det sociala samspelet genom att direkt efter avslutad intervju skriva 

ned hur samspelet mellan deltagarna utspelade sig. En fullständig transkribering av den första 

fokusgruppen påbörjades dagen efter genomförandet av intervjun då det ansågs vara av stor 

vikt att påbörja snabbt medan minnet av intervjun fortfarande var färskt.  

 

Under intervjuns gång insåg forskaren att vissa frågor var svårare än andra för deltagarna att 

förstå och detta modifierades till resterande fokusgrupper. Ett problem som uppstod under 

fokusgruppsintervjun var att deltagarna till en början tenderade att vända sig till moderatorn när 

de svarade på frågorna. Innan intervjun påbörjades förklarades det för deltagarna att syftet var 

att de skulle diskutera med varandra och moderatorn främst var där för att ställa frågor och 

således inte att delta i diskussionen. Problemet löste sig emellertid av sig självt efter några 

frågor då deltagarna blev mer bekväma med varandra och diskussionerna blev stundtals väldigt 

intensiva.    
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I genomförandet av de andra två fokusgrupperna medverkade båda forskarna av denna studie. 

En av forskarna var då närmare sammankopplad med deltagarna än den andra. Detta togs i 

beaktning och därav läts forskaren utan personlig koppling till deltagarna vara den som ledde 

intervjusituationen, det vill säga moderatorn. Detta gjordes för att förhindra att de personliga 

relationerna mellan dem skulle påverka diskussionerna. Dessutom kan sådana relationer med 

intervjupersonerna i vissa fall leda till en informell ton emellan varandra då en relation redan 

är etablerad och därför försökte dettas undvikas i denna studie.   

 

Moderatorns roll är av vikt då dennes roll i en fokusgrupp är agera gruppledare och balansera 

diskussionen mellan att diskutera fritt och samtidigt inte låta deltagarna komma allt för långt 

ifrån ämnet och frågeställningen (Bryman & Bell, 2013). Den andra forskaren observerade 

gruppen och deras interaktion varandra emellan och fokuserade framförallt på det sociala 

samspelet som uppstod mellan dem och speciell tonvikt lades vid hur interaktionen mellan dem 

bidrog till nya åsikter och uppfattningar hos deltagarna. Detta gjordes för att det är det sociala 

samspelet som spelar den största rollen i fokusgruppsintervjuer och om detta inte tas hänsyn till 

skulle likväl enskilda semistrukturerade intervjuer kunna genomföras (Bryman & Bell, 2013). 

Styrkan av fokusgrupper är hur deltagarna skapar mening med hjälp utav varandra (ibid).  

 

Grupp 2 (Ålder 20–30 år): Den andra fokusgruppen genomfördes den 28 november 2017 

klockan 18.00-19.35. Då stämningen och resultatet av den första fokusgruppen ansågs lyckad 

valdes samma plats även för denna grupp. Deltagarna och forskarna småpratade en stund innan 

intervjun startade, vilket bidrog till en avslappnad stämning både bland deltagarna och mellan 

deltagarna och forskarna. I denna grupp bestod som tidigare nämnt av två kvinnor och två män. 

Stämningen och samspelet mellan deltagarna var god och stundtals humoristisk vilket tydde på 

att deltagarna kände sig avslappnade och bekväma i varandras närvaro. Det märkets genom att 

samtalet flöt på bra mellan samtliga deltagare och att de stundtals ifrågasatte varandras åsikter 

på ett vänligt sätt.  

 

En deltagare i denna grupp hade en mer framträdande personlighet än övriga deltagare. Vilket 

utspelade sig genom att hon oftast var den som svarade först och stundtals tog mer plats än 

resterande deltagare. På grund av detta så svarade denna deltagare tämligen bestämt gällande 

vissa frågor och då de andra deltagarna stundtals framstod som osäkra på sina svar tenderade 
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de att ibland förlita sig på hennes svar. Moderatorn hanterade detta genom att stundtals bryta in 

i gruppen och fråga de övriga deltagarna vad de ansåg angående frågan för att försäkra sig om 

att alla skulle komma till tals. Vidare återkom moderatorn till vissa frågor senare under 

intervjun för att försäkra sig om vad de andra deltagarna verkligen tyckte. Deltagarna i denna 

grupp hade en bra dialog och kommunikation varandra emellan vilket bidrog till att de inte 

vände sig till moderatorn för stöd i samma utsträckning som den första fokusgruppen tenderade 

att göra till en början. Forskarna tolkade deras beteende som att de var mer benägna och öppna 

för att ändra sina åsikter om någon av de andra deltagarna uppfattades ha större kunskaper än 

de själva gällande vissa frågor. Däremot så uppfattades det inte som att deltagarna inte uttryckte 

sina egna åsikter, utan att de snarare var mer benägna att diskutera och gemensamt komma fram 

till sina svar.   

 

Grupp 3 (Ålder 30–40 år): Den tredje och sista fokusgruppen hölls den 29 november 2017 

klockan 19.00 och pågick till 20.30. Denna fokusgrupp genomfördes däremot hemma hos en 

utav deltagarna i fokusgruppen då de inte hade möjlighet att komma hem till forskaren. Alla 

fem deltagare var väl förtrogna med varandra vilket bidrog till en väldigt avspänd stämning. 

Emellertid var denna vänskap mellan deltagarna inte bara till godo då deltagarna uppfattades 

gå in i förutbestämda roller som å ena sidan bidrog till en lättsam stämning men å andra sidan 

bidrog det även till att två deltagare blev väldigt dominerande genom halva fokusgruppen. 

Samspelet mellan deltagarna de första 45 minuterna var högljutt mellan två av deltagarna och 

de tenderade att försöka överrösta varandra när de ville uttrycka sin åsikt. De andra deltagarna 

blev av denna anledning en aning mer tillbakadragna. Moderatorn försökte få kontroll över 

situationen utan att lägga sig i för mycket genom att rikta ordet mot någon av de andra 

deltagarna för att de skulle känna att deras åsikter var lika viktig. När 45 minuter hade passerat 

avbröt en av de mer ledande deltagarna sin medverkan av tämligen oklar anledning. Detta 

ändrade dynamiken i gruppen och den deltagare som tidigare varit högljudd lugnade ner sig i 

samband med att den andre mannen gick och blev då en del av gruppen. Hans beteende ändrades  

till den grad att han inte längre var den som svarade först utan tog en mer tillbakadragen roll. 

Tonläget förändrades också och han gav de andra deltagarna mer utrymme i diskussionerna. 

Vidare upplevdes denne deltagares svar mer genomtänkta då han gav sig själv tid att tänka efter 

innan han diskuterade med sina gruppmedlemmar. Stämningen blev mer harmonisk och de 

andra deltagarna tog per automatik mer plats efter denna händelse.   
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Optimalt hade varit om även den tredje fokusgruppen hållits hemma hos en av forskarna, men 

på grund av olika omständigheter var det inte möjligt att genomföra. Den tredje gruppen 

genomfördes således på en annan plats, närmare bestämt hemma hos en av deltagarna istället. 

Här fanns en orolighet innan fokusgruppen hade ägt rum, att den avslappande stämningen som 

genomsyrade de tidigare grupperna inte skulle vara möjlig att återskapa på samma sätt då 

forskarna inte hade kontroll över den nya miljön. Denna farhåga besannades emellertid inte då 

deltagarna var nära vänner och därför hade de redan ett avslappnat förhållande till varandra. 

Däremot har forskarna insett att en för nära relation mellan deltagarna inte heller var optimalt 

då deltagarna uppfattades gå in i förutbestämda roller och hierarkier. Optimalt hade möjligen 

varit att deltagarna inte alls hade någon relation med varandra överhuvudtaget som är det 

vanligaste vid fokusgruppsintervjuer.  

 

3.2.5.3. Slutsatser fokusgrupper 
Slutsatser som kan dras efter genomförandet av fokusgrupperna är att valet av homogena 

fokusgrupper genererade djupa diskussioner. Ibland uppstod livliga diskussioner och ibland 

höll deltagarna genast med varandra men i de flesta fall kom deltagarna ändå fram till en 

gemensam åsikt för hela gruppen. Alla tre fokusgrupper försökte per automatik att komma fram 

till ett gemensamt svar även om de i vissa frågor ombads att enbart säga vad de själva tyckte. 

Samspelet mellan deltagarna var generellt sätt bra i samtliga grupper även om vissa deltagare i 

efterhand kanske ansågs mindre lämpliga som deltagare gällande hur de samspelade med 

resterande deltagare. Homogena grupper ansågs som lämpligast då det förväntades att deltagare 

inom samma ålder skulle ha liknande erfarenheter och sätt att prata på. Med de homogena 

grupper ville forskarna dessutom minska risken att äldre deltagare skulle hänvisa till fenomen 

som de växt upp med som de yngre deltagarna kanske skulle ha svårt att relatera till, vilket 

möjligtvis skulle kunnat ha bidragit till osäkerhet bland deltagarna.  

 

Ytterligare en insikt som uppkom i efterhand var hur deltagarna valdes ut. Den första och andra 

gruppen fungerade bra med hänsyn till deltagarnas personligheter. Forskarna valde ut samtliga 

deltagare i dessa grupper, vilket innebar att de hade en viss förkunskap om deras personligheter 

och hur de skulle fungera tillsammans med de andra deltagarna i en gruppsituation. I den tredje 

gruppen valdes två av deltagarna emellertid ut direkt av forskarna och resterande tre deltagare 

rekryterades av deltagarna själva. Vilket innebar att forskarna inte kände till deras 
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personligheter och således bidrog de till att det uppstod mindre kontroll kring hur deltagarna 

kunde tänkas reagera och agera tillsammans med varandra. Då två personer i den tredje gruppen 

till stor del tog över intervjun i början, ledde detta till att forskarna tog med sig erfarenheten av 

att komponera ihop grupper där man har större kunskap om deltagarnas personlighet, vilket 

skulle kunna vara ett bättre val. Då det visade sig bidra till att intervjusituationerna blev mer 

optimala när forskarna hade en närmare relation till deltagarna och på så vis lättare kunde styra 

över situationen gällande att inkludera samtliga deltagare i diskussionen. Ytterligare en lärdom 

som dras ifrån fokusgrupperna är att sätta samman grupper där deltagarna inte har några 

relationer till varandra alls, vilket tordes kunna eliminera de problem som uppstod i denna 

studie.  

3.2.5.4. Fokusfrågor 

Samtliga frågor från fokusgrupperna redovisas i, bilaga 2. Det huvudsakliga fokuset var att 

fördjupa sig inom associationerna, medvetenheten och lojaliteten då det framkom i 

enkätundersökningen att lojaliteten uppfattades som svag hos respondenterna. 

 

Logotyptest: Logotyptestet beslutades att tas med även i fokusgrupperna då forskarna antog att 

det kunde finnas en skillnad mellan vad deltagarna påstår i en enkätundersökning och vad de 

egentligen tycker och tänker. Logotyptestet i enkäten innebar att respondenterna kunde gissa 

sig fram till rätt svar på logotyper som de kanske inte nödvändigtvis verkligen kände igen och 

av denna anledning så undersöktes detta närmare för att se om denna föraning stämde överens. 

Logotyptestet genomfördes inte direkt i fokusgrupperna, istället ställdes deltagarna först frågor 

som hade göra med vilka apotek de kom att tänka på utan något stimuli. Logotyptestet var 

identiskt till det som var med i enkäten, detta för att förstå varför svaren såg ut som de gjorde i 

enkäten och om svaren skiljde sig när deltagarna fick möjlighet att diskutera sina uppfattningar. 

Syftet var att få en mer djupgående förklaring till varför de kopplade samman vissa logotyper 

med olika apotek.  

 

Gruppera in personligheter: En fråga berörde varumärkespersonligheterna i fokusgrupperna 

men som emellertid inte förekom i enkätundersökningen. Aakers (1997) fem olika 

personligheter presenterades för deltagarna. Följande fem personligheter användes i testet: 

Uppriktig: inhemsk, ärlig, genuin och trevlig. Spännande: Ses som våghalsiga, livfulla, 

påhittiga och moderna eller trendiga. Kompetens: Varumärken som ses som trovärdiga, 
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ansvarsfulla, pålitliga och effektiva. Sofistikerad: Är varumärken som ses som glamorösa, 

pretentiösa, charmerande och romantiska. Robusta: tuffa, starka och barska. De fem olika 

personligheterna skrevs ut på papper och moderatorn läste först upp vad de olika 

personligheterna stod för, sedan lades papperna ned på bordet framför deltagarna. De ombads 

då att diskutera vilken personlighet de ansåg tillhöra respektive apotek, det förklarades även att 

flera apotek kunde ha samma personlighet. Det betonades även att om deltagarna inte 

uppfattade att ett apotek hade någon personlighet eller inte tyckte att personligheterna passade 

in på någon behövde de inte koppla samman det apoteket med någon personlighet. 

3.2.5.5. Trovärdighet 

Tillförlitligheten innebär att den sociala verklighet som undersökts beskrivits på ett korrekt sätt, 

både gällande att uppsatta regler har följts och att resultaten som framkommit under 

undersökningarna redogjorts för deltagarna av studien (Bryman & Bell, 2013). I denna studie 

har den sociala verkligheten och de resultat som framkommit beskrivits utifrån forskarnas 

uppfattningar om vad som tagits plats. För att försäkra sig om att resultaten av fokusgrupperna 

inte beskrivits på ett felaktigt sätt tillfrågades deltagarna direkt efter fokusgrupperna om de var 

tillfreds med de svar de hade givit och om det var något de ville tillägga. Vidare skickades 

deltagarna resultaten som skulle användas i studien så att de fick möjlighet att meddela om det 

var någonting som de inte höll med om eller som missuppfattats. Det framkom inga synpunkter 

eller klagomål tillbaka och därav anses tillförlitligheten av denna studie vara hög.  

 

Tillförlitligheten har dessutom ökat markant genom användandet av triangulering i denna studie 

eftersom både kvalitativ och kvantitativ metod användes. Utgångspunkten med studien var att 

tonvikten skulle ligga på det kvalitativa och fokusgrupperna men med tanke på kritiken 

kvalitativ forskning får gällande trovärdigheten av studien valdes att först genomföra en 

förstudie till den kvalitativa metoden som var den huvudsakliga metoden, genom en 

enkätundersökning, för att öka tillförlitligheten av studien.  

 

Överförbarheten syftar till att ge en sådan rik beskrivning av studien som möjligt för att andra 

forskare och läsare ska kunna bedöma och avgöra hur överförbara resultaten av denna studie 

faktiskt är (Bryman & Bell, 2013). I denna studie har en djupare förklaring kring hur denna 

studie genomförts återgivits i metodavsnittet för att ge sådan rik och fyllig beskrivning som 

möjligt. Bland annat har en rik beskrivning givits av fokusgrupperna och genomförandet av 
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dessa. Gällande hur pass överförbara resultaten av denna studie är till en annan miljö vill 

forskarna bedöma den som relativt hög då beskrivningarna av deltagarna och situationerna varit 

ingående och resultaten i fokusgrupperna skiljde sig inte på något markant vis trots att olika 

åldersgrupper intervjuades och en fokusgrupp intervjuades i en annan miljö. Deltagarnas svar 

tyder på att uppfattningarna om fenomenet tenderar att vara liknande i alla grupper som deltog.  

  

Konfirmering eller bekräftelse innebär att forskare som använder sig av kvalitativ metod inte 

kan uppnå objektivitet med sin forskning och syftet med konfirmeringen är att säkerställa att 

forskarna har handlat i god tro och inte påverkats av sina personliga värderingar i slutsatserna 

(Bryman & Bell, 2013). I denna studie har forskarna redogjort för att de antagit ett 

hermeneutiskt synsätt på studien vilket innebär att det funnits en medvetenhet om att personliga 

åsikter och erfarenheter har spelat roll i studien. Av denna anledning har subjektiviteten spelat 

in i studien men forskarna har varit väl medvetna om detta.    

3.2.5.6. Analysmetod fokusgrupper 
Samtliga fokusgruppsintervjuer spelades in med ljud och anteckningar gjordes under 

intervjuernas gång. Transkriberingar av ljudinspelningar gör processen i att jämföra data 

väsentligt mycket enklare (Denscombe, 2016). I denna studie genomfördes fullständiga 

transkriberingar för samtliga intervjuer för att göra materialet hanterbart. För att sedan analysera 

den insamlade datan ansågs en innehållsanalys vara det mest lämpliga analyssättet. Detta då en 

innehållsanalys består av sex huvudsakliga delar vilka är texturval, nedbrytning av texten, 

kategorisering av data, kodning av data, summera förekomsten av enheter och analys av text 

(Denscombe, 2016). 

 

Innan transkriberingarna påbörjades valde forskarna att direkt efter avslutade intervjuer att sätta 

sig ned och skriva ned viktiga saker som hade uppkommit under intervjuerna, både vad som 

sades men även hur samspelet mellan deltagarna tedde sig i grupperna. Ljudinspelningarna som 

gjordes under intervjuerna genomgick sedan en fullständig transkribering för att få en sådan 

klar och tydligt bild som möjligt över vad som framkommit och för att forskarna inte skulle 

missa viktiga mönster. Nedbrytningen av texten skedde genom att viktiga meningar, åsikter och 

stycken markerades i texten som ansågs vara av störst vikt av det som framkom under 

intervjuerna. Data kategoriserades sedan genom att nyckelord utarbetades för att få en klar bild 

över vad som hade framkommit och hur ofta dessa begrepp och egenskaper uppkom för att 
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enklare kunna jämföra mellan de olika fokusgrupperna senare. Den data som kategoriserades 

kodades sedan direkt i texterna med avseende på vilka kategorier som stämde in på de teorier 

som undersöktes för att få en tydlig bild över vad som faktiskt mättes. När kodningen av data 

var färdigställd påbörjades en jämförelse mellan fokusgruppsintervjuerna där de olika koderna 

jämfördes och där mönster framträdde som sedan lyftes fram i studien.     

 

3.3. Forskningsetik 

Det finns fyra etiska områden som ska beaktas vid forskning. Dessa områden berör skada för 

deltagarnas del, samtyckeskrav, intrång i privatlivet och falska förespeglingar. Skada för 

deltagarnas del rör anonymiteten och konfidentialiteten hos deltagarna av studien. (Bryman & 

Bell, 2013) I denna studie har detta tagits hänsyn till både i den kvantitativa och kvalitativa 

delen. I enkätundersökningen så meddelades respondenterna innan de påbörjade enkäten att 

deras svar skulle behandlas konfidentiellt. Det förtydligades även att deras svar skulle vara helt 

anonyma. I den kvalitativa delen av studien gällande fokusgrupperna berättades det för 

deltagarna att deras riktiga namn inte skulle användas i uppsatsen, utan de skulle anonymiseras 

och inte vara möjliga att koppla till dem. Vidare försäkrades deltagarna om att det ljudmaterial 

som spelades in inte skulle hamna i någon annans händer utan endast användas i detta syfte och 

sedan raderas. 

 

Samtyckeskravet berör deltagarnas godkännande angående deras deltagande i 

undersökningarna som genomfördes (Bryman & Bell, 2013). Gällande enkätundersökningen så 

informerades deltagarna på introduktionssidan kort var syftet med enkäten var och det 

underströks att deltagandet var helt frivilligt. I fokusgruppsintervjuerna kontaktades först 

potentiella deltagare med frågan om de ville delta i denna intervjuform. När 

fokusgruppsintervjuerna skulle äga rum så tillfrågades deltagarna samtidigt om godkännande 

att spela in intervjun med ljud. Vidare förklarades det för dem att en av forskarna endast skulle 

sitta med och studera och anteckna samspelet mellan dem, det förklarades att anteckningarna 

endast handlade om det sociala samspelet och vem som sa vad. De informerades även om att 

det var frivilligt och att om deltagarna inte ville svara på särskilda frågor så var det också 

acceptabelt.   
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Intrång i privatlivet handlar om att forskarna ska ta hänsyn till deltagarnas privatliv och vara 

känslig och förstående till att deltagarna har olika uppfattningar kring vad som uppfattas som 

känsliga frågor eller teman (Bryman & Bell, 2013). I enkätundersökningen var det enklare att 

undvika detta eftersom respondenterna inte hade direkt kontakt med forskarna och på grund av 

att enkäten var helt anonym. I fokusgruppsintervjuerna betonades det att deltagandet var 

frivilligt och om deltagarna kände sig obekväma med vissa frågor under intervjun så fanns det 

inget tvång på att de skulle svara. 

 

Det sista etiska området rör falska förespeglingar och om deltagarna på något sätt förts bakom 

ljuset. De falska förespeglingarna rör om forskarna påstår att syftet med studien är något annat 

än det som faktiskt uppgetts. (Bryman & Bell, 2013) På introduktionssidan till 

enkätundersökningen förklarades kort syftet med enkäten, dock gavs inte fullständig 

information om vad enkätundersökningen gick ut på då forskarna inte ville påverka 

respondenternas svar eller leda in dem i ett visst tankesätt. Forskarna ansåg att det förelåg en 

risk med att förklara att undersökningen gick ut på huruvida företag på homogena marknader 

faktiskt kan särskilja sig från sina konkurrenter, då enkäten hade som utgångspunkt att samla 

in data angående konsumenternas perspektiv och uppfattningar. I fokusgruppsintervjuerna 

förklarades det redan när deltagarna kontaktades att intervjun skulle behandla de svenska 

apoteken och då förklarades det att syftet endast var att få reda på deras uppfattningar, åsikter 

och attityder gentemot apoteken. Inte heller här gavs någon mer detaljerad förklaring gällande 

intervjun då forskarna till sådan liten grad som möjligt ville undvika att påverka deras svar. 

Vidare förklarades det för deltagarna att en utav forskarna skulle föra anteckningar under 

intervjuns gång endast i syfte för att anteckna samspelet mellan dem. Detta betonades för att de 

inte skulle uppstå oro bland deltagarna och att de inte skulle känna sig alltför obekväma eller 

iakttagna.  

 

 

 

 



  40 
 

4. Empiri och analys 
Resultatet från enkätundersökningen och empirin från fokusgrupperna kommer nedan att 

redovisas och analyseras tillsammans under de olika variablerna inom Brand Equity och CBBE. 

Detta för att ge en sådan överskådlig bild som möjligt vid varje variabel vilket är att föredra då 

den kvalitativa metoden var den primära metoden för denna studie.   

 

4.1.1. Tillgängligheten av butikerna  
Tillgängligheten och butiksläget uppkom som en viktig faktor för samtliga respondenter vid val 

av apotek, vilket senare även visade sig påverka de övriga delarna inom Brand Equity. 

Respondenterna ombads att kryssa i samtliga av de svarsalternativ som påverkade deras val av 

apotek utan hänsyn till rangordning, på frågan ”Vilken/Vilka faktorer påverkar ditt val av 

apotek?”. Där tillgängligheten visade sig ha störst betydelse i val av apotek, se Figur 2. 

 

 
Figur 2. Diagram över de attribut det totala urvalet ansåg vara påverkande vid val av apotek 
 

Frågan undersöktes närmre i fokusgrupperna för att se om deltagarna likaså tyckte att 

tillgängligheten var den viktigaste faktorn vid val av apotek. Deltagarna i fokusgrupperna var 

rörande överens om att tillgängligheten var den absolut viktigaste faktorn vid val av apotek. En 

man i den tredje fokusgruppen uttryckte det som följande: ”när det väl kommer till kritan är 

det ju faktiskt bara tillgängligheten som styr vilket apotek man väljer att gå in på”.  
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En fundering som uppstod efter resultatet av enkätundersökningen, var om det möjligen kunde 

vara så att tillgängligheten var viktigare än upplevd lojalitet gentemot apoteken. 

 

4.2. Varumärkesmedvetenhet  
För medvetenheten i enkätundersökningen ställdes först en öppen fråga: ”Vilken apotekskedja 

känner du till på den svenska apoteksmarknaden?”. Något överraskande svar som utlästes av 

respondenternas var att 27% uppgav Apotea. Eftersom Apotea är ett online apotek så 

undersöktes inte denna aktör i studien, men resultatet påtalar likväl att det fanns en medvetenhet 

till detta apotek. Emellertid var Apoteksgruppen ett av apoteken som undersöktes i denna studie 

men som enbart 16% av respondenterna uppgav att de kände till. Resterande apotek fördelas 

likt följande: Apoteket Hjärtat hela 89%, Kronans Apotek 69%, Apoteket 68% och slutligen 

Lloyds Apotek 41%. I och med att respondenterna inte ombads att ange de olika apoteken i den 

ordning de först kom att tänka på, så togs inte ordningsföljden hänsyn till utan enbart 

svarsfrekvensen av respektive apotek i form av ”top of mind”.  

 

Resultatet visade att det fanns signifikanta skillnader i hur respondenterna skattade de olika 

apoteken inom ämnet Kännedom [χ2 (4) = 176.6, p <0.001]. Post hoc-analysen visade sedan att 

det inte fanns några signifikanta skillnader mellan Apoteket och Apotek Hjärtat eller mellan 

Apoteksgruppen och Lloyds Apotek, se Figur 3. Bortfallet för respektive apotek inom ämnet 

kännedom var enligt följande: Apoteket 2,4%, Apotek Hjärtat 3,6%, Kronans Apotek 6%, 

Apoteksgruppen 18,1% och Lloyds Apotek 16,3%. Vilket var fördelningen bland de 

respondenterna som angav ”0= ingen uppfattning” på frågan. 

 

I fokusgrupperna ombads deltagarna att svara på vilket apotek de först kom att tänka på. Av de 

tre fokusgrupperna som deltog så uppgav sammanlagt åtta av fjorton deltagare att Apotek 

Hjärtat var det apotek som först dök upp hos dem. Fem deltagare menade att det snarare var 

Apoteket som kom upp i deras minne först. En deltagare svarade att det istället var Kronans 

Apotek som hon först tänkte på när hon tänkte på apoteksmarknaden.  
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Figur 3. Medianvärde, undre- och övrekvartilen för samtliga apotek inom ämnet kännedom. 

 

Inom varumärkesmedvetenheten så testades även medvetenheten genom ett logotyptest. Där 

presenterades visuella bilder av alla berörda apoteks logotyper, där fanns även två logotyper 

som inte hörde samman med något apotek, vilket var så kallade fejk-logotyper. Resultatet som 

framkom i enkätundersökningen visade att Apotek Hjärtat och Kronans Apotek var de aktörer 

som respondenterna hade högst igenkänning till. Respondenternas igenkänning för 

Apoteksgruppen och Lloyds Apotek var betydligt mycket lägre. Av de två fejk-logotyperna 

som togs med i enkätundersökningen (bild 2 och 7), var Läkemedelsverkets logotyp (bild 2) 

den som flest respondenter uppgav hörde samman med ett apotek. Apotekets logotyp hade inte 

samma höga inkänning som Apotek Hjärtat och Kronans Apotek i enkätundersökningen, se 

Tabell 1. 
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Tabell 1. Totala urvalets svarsfrekvens i % av logotyptestet från enkäten 

  

 

 

 

 

  
 Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 Bild 6 Bild 7 Rätt svar 

Apoteket hjärtat 98,78% 0% 0% 0,61% 0% 0% 0,61% Bild 1 

Kronans apotek 0% 98,75% 0% 0% 0% 0,62% 0,62% Bild 2 

Apoteksgruppen 0% 0% 13,10% 46,90% 10,34% 16.5 % 13,10% Bild 4 

Lloyds Apotek 0% 0% 2,65% 17,22% 39,07% 27,81% 13,25% Bild 5 

Apoteket 0,65% 0,65% 82,47% 1,95% 9,09% 3,25% 1,95% Bild 3 

                  
 
 

Likt respondenterna i enkätundersökningen svarade samtliga deltagare i fokusgrupperna rätt på 

Apotek Hjärtat och Kronans Apoteks logotyp. Emellertid uttryckte majoriteten av deltagarna 

att det inte berodde på faktiskt igenkännande av logotyperna utan att det snarare berodde på att 

logotypen var så nära relaterad till namnen av apoteken. De förklarade att deras svar främst var 

av logisk karaktär. En deltagare i den tredje gruppen förklarade detta på ett sätt som stämde väl 

överens med var resterande deltagare uttryckte: ”Jag antar väl då att det där är Hjärtat på 

grund av logotypen men jag kan inte säga att jag överhuvudtaget känner igen den”. En man i 

samma grupp instämde och tillade: ”Precis och då blir ju den där bilden Kronans automatiskt 

eftersom den också föreställer sitt namn men jag kan inte heller påstå att jag lagt märke till den 

någonstans”. 

 

Det svar som däremot skiljde sig åt mellan enkätundersökningen och fokusgrupperna var det 

gällande Apotekets logotyp. I enkäten var det enbart 82,47% som parade ihop rätt logotyp med 

Apoteket, i fokusgrupperna kändes den igen av samtliga deltagare utan större svårigheter. 

Emellertid trodde fokusgrupperna att Apotekets logotyp sannolikt var den som användes innan 

omregleringen genomfördes däremot uttryckte deltagarna att de var familjära med och kände 

igen logotypen trots detta.    
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De varumärken som anses inneha en hög medvetenhet hos konsumenterna och således först 

dyker upp i konsumenternas minne kommer jämfört med konkurrerande varumärken att ha en 

fördel när de står inför ett köpbeslut (Nedungadi, 1990). Aaker (1991) menar att det varumärke 

som konsumenterna kommer att tänka på berör hur stark närvaro ett varumärke har i 

konsumenternas huvuden. Utifrån enkäten och fokusgrupperna kan Apotek Hjärtat och 

Apoteket antas vara de apotek som konsumenterna hade högst medvetenhet till och följaktligen 

bör handla av när de står inför ett köpbeslut. Apotek Hjärtat skulle vidare kunna anses ha en 

något högre medvetenhet med tanke på deltagarnas svar i fokusgrupperna. Deltagarna i 

fokusgrupperna uppgav att detta berodde på att Apotek Hjärtat var det mest tillgängliga 

apoteket som de oftast kom i kontakt med. Apoteket menade deltagarna dök upp i deras huvud 

på grund av att de sammankopplades till det traditionella apoteket.  

 

Endast en deltagare i fokusgrupperna uppgav Kronans Apotek som sitt ”top of mind” apotek.   

I enkätundersökningen fick Kronans Apotek ett betydligt högre värde jämfört med 

fokusgrupperna. Detta tyder på att det fanns en relativt stark medvetenhet kring detta apotek 

bland respondenterna. Varumärkesmedvetenheten berör den styrkan ett specifikt varumärke 

besitter i minnet hos konsumenterna och minnet möjliggör att kunna namnge varumärket under 

olika omständigheter (Rossiter & Percy, 1987). För Kronans Apotek kan detta bero på att 

medvetenheten inte var lika stark hos deltagarna i fokusgruppen eller att de under de rådande 

omständigheterna inte lyckades plocka fram det ur sitt minne då de ombads att endast nämna 

det apotek de först kom att tänka på. Gällande logotyptestet tydde resultatet på att Kronans 

Apotek tillsammans med Apotek Hjärtat var de företag som hade lyckats bygga upp högst 

medvetenhet och igenkänning bland konsumenterna. Anledningen till att dessa svar uppgavs 

berodde inte på faktisk igenkänning utan snarare menade fokusgruppsdeltagarna att deras svar 

berodde på logiskt tänkande och att namnen var så nära sammankopplade till logotyperna. 

Vilket tyder på att styrkan av medvetenheten inte var så stark som det först framstod som.   

 

Lloyds Apotek och Apoteksgruppen var de företag som inte alls kom på tal i fokusgrupperna 

när de skulle nämna vilket apotek de först kom att tänka på. De var även de apotek som hade 

lägst medvetenhet i enkätundersökningen även vid logotyptestet. Apoteksgruppen kunde ingen 

av deltagarna i fokusgrupperna koppla samman med rätt logotyp. Lloyds Apotek parade 

samtliga deltagare samman med rätt logotyp, men de uppgav att det berodde på att de kunde 

urskilja ett y under den censurerade bilden. Nedungadi (1990) menar att en hög medvetenhet 
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bidrar till en ökad sannolikhet att varumärket dyker upp hos konsumenterna. Detta tyder på att 

det uppvisades en låg medvetenhet till Lloyds Apotek. Särskilt låg var medvetenheten hos 

Apoteksgruppen med anledning av att ingen kände igen deras logotyp och de har således ingen 

fördel vid köpbeslut. Att medvetenheten var låg hos Lloyds och Apoteksgruppen kan även bero 

på det Hoyer och Brown (1990) menar kring att det är av särskild vikt att bygga högt 

medvetande hos konsumenter där köpen anses vara av lågengagemang. Detta stämmer överens 

med det deltagarna i fokusgruppen uttryckte kring att deras köp på apoteken sågs som en 

nödvändighet och således ingenting lustfyllt. Detta kan ha varit en bidragande orsak till att de 

inte hade lika hög medvetenhet om dessa apotek.   

 

I fokusgrupperna svarade samtliga deltagare relativt snabbt gällande vilket apotek som dök upp 

först i deras huvuden. Detta menar Nedungadi (1990) är av vikt när medvetenheten mäts. För 

att ju snabbare ett varumärke kan återberättas av konsumenterna desto starkare är närvaron av 

varumärket (Aaker, 1991). Detta tyder på att Apotek Hjärtat var den aktör som hade högst 

medvetenhet bland deltagarna i fokusgrupperna, följt av Apoteket.   

 

Keller (1993) påtalar även att medvetenheten påverkas om konsumenterna är familjära med 

varumärket. Att flest deltagare och respondenter uppgav Apotek Hjärtat som det apotek de först 

kom att tänka på tyder på att de sannolikt är mest familjära med detta apotek. Vilket de troligtvis 

var med hänsyn till att det förklarades i fokusgrupperna att det var den aktör de främst kom i 

kontakt med. Däremot så uttryckte deltagarna själva att de kände sig mest familjära med 

Apotekets logotyp, vilket inte ansågs underligt då de funnits under längst tid vilket även 

deltagarna uppgav var anledningen till denna familjaritet. Naik et al., (2008) menar att 

varumärkesmedvetenheten ska förstås som varumärkenas möjlighet att differentiera sig 

gentemot sina konkurrenter. Apotek Hjärtat får utifrån det som framkom ses som det varumärke 

som lyckats bäst i sin differentiering utifrån detta mått av medvetenheten gentemot sina 

konkurrenter, där två av dem inte ens kom på tal i fokusgrupperna.  
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4.3. Varumärkesassociationer  

4.3.1. Övergripande associationer  
På frågan om vad respondenterna associerade till respektive apotek visade det sig att 30,5% 

associerade Apotek Hjärtat med sin ägare ICA. Bland svaren för Kronans Apotek och 

Apoteksgruppen återfanns ingen direkt samverkan mellan respondenternas svar. Gällande 

Lloyds Apotek tenderade respondenterna att associera dem till ord som utomlands och att det 

uppfattades som ett brittiskt företag. Apoteket var det företag som fick mest positiva 

associationer från respondenterna i förhållande till de andra apoteken. Fokusgrupperna fick 

även de frågan om vad de associerade till respektive apotek. I enighet med respondenternas svar 

i enkätundersökningen uttryckte även samtliga deltagare att de associerade Apotek Hjärtat med 

ICA. Även likheter fanns i svaren för Apoteket, där det var uteslutande positiva associationer 

som förekom. Framförallt sågs Apoteket som ett apotek som förkroppsligade trygghet och 

trovärdighet. 

 

De associationerna konsumenterna gör berör allting som de länkar samman i sina minnen till 

ett varumärke på ett meningsfullt sätt (Aaker, 1991). Av den anledningen kan associationerna 

till Apotek Hjärtat ses som både starka och meningsfulla. Detta med tanke på att Apotek Hjärtat 

kopplades samman med ICA, vilket stämmer överens med verkligheten. Att samtliga hade 

identiska associationer tyder på att de är av starkare slag. Aaker (1991) menar vidare att 

styrkenivån av dessa associationer blir starkare desto fler gånger konsumenten exponeras och 

kommer i kontakt med varumärket. Detta stämmer väl överens med vad deltagarna uppgav 

kring medvetenheten och att Apotek Hjärtat uppfattades som det mest tillgängliga apoteket. 

Andra positiva associationer som uttrycktes när Hjärtat kom på tal var att de sammankopplades 

med ord som välmående, hälsa och att de upplevdes som ett riktigt apotek. Emellertid var inte 

alla associationer till Hjärtat av positiv karaktär utan fokusgrupperna uttryckte även att de 

upplevt ett dåligt bemötande av personalen. Keller (1993) menar även att attributen är de 

deskriptiva associationerna som karakteriserar en produkt eller tjänst. I deltagarnas fall 

associerade de en rad negativa associationer till den service som Hjärtat gav. Framförallt 

berörde de negativa åsikterna farmaceuternas påstridiga försök att substituera deras medicin. 

Det påstridiga beteendet bidrog även till att deltagarna förknippade Hjärtat som ett kommersiellt 

apotek som späddes på av substitueringsförsöken från personalens sida. Associationerna som 

uttrycks av konsumenter är grundvalen till differentiering för alla varumärken (Aaker, 1996a). 
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Med hänsyn till att det uttrycktes starka associationer i både positiv och negativ bemärkelse, 

tyder detta på Apotek Hjärtat borde ses som ett apotek som på grundval av detta varit 

framgångsrik med att differentiera sig.  

 

När information om ett varumärke väl sparats i minnet av konsumenterna så försvinner styrkan 

av associationerna väldigt långsamt, och ju fler antal faktorer som kan associeras samman med 

varumärket, desto större sannolikhet är det att varumärket kan återkallas av konsumenterna 

(Isen, 1992). Detta tycks stämma väl överens med det som uttrycktes angående Apoteket. 

Deltagarna i fokusgrupperna ansåg att deras associationer framförallt berodde på det tidigare 

monopolet och med hänsyn till detta har associationerna skapats till Apoteket under lång tid. 

Starka associationer skapas även av frekvent exponering av varumärket (Aaker, 1991). 

Apoteket är sannolikt det apotek både respondenterna och deltagarna till störst del kommit i 

kontakt med då de funnits under en lång tid. Eftersom associationerna är ett av fundamenten 

för differentiering (Aaker, 1991), så ses Apotekets differentiering som hög. Framförallt ses den 

som hög då både respondenterna och deltagarna uttryckte identiska associationer vilket tyder 

på att de alla ansåg att Apoteket utmärkte sig utifrån de associationer de sammankopplade med 

dem. 

 

När Lloyds Apotek diskuterades i fokusgrupperna var det en utav grupperna som inte hade 

några associationer överhuvudtaget till dem, med undantag från en deltagare som uttryckte att 

han uppfattade apoteket ifråga som en annorlunda aktör som inte kändes som ett vanligt apotek. 

Denna åsikt delades av resterande grupper och de uttryckte att det var deras butiksutformning 

som skiljde sig från resterande apotek. Eftersom associationerna är allt konsumenterna länkar 

samman till ett varumärke på ett meningsfullt sätt (Aaker, 1991), kan det inte uppfattas vara av 

godo att några av deltagarna inte ens hade någonting att säga när Lloyds kom på tal. Vilket talar 

för en låg styrkenivå av associationer. Respondenterna i enkäten associerade främst Lloyds till 

Storbritannien, vilket tyder på att de lyckats etablera sig i minnet hos konsumenterna då de 

kunde säga varifrån företaget härstammade. De som däremot uttryckte åsikter kring Lloyds i 

fokusgrupperna menade att de uppfattades som annorlunda gentemot resterande apotek, vilket 

talar för att de varit framgångsrika med att differentiera sig hos konsumenterna utifrån den 

fysiska utformningen. Dock var inte associationerna bara av positiv karaktär, Lloyds likt 

Apotek Hjärtat sågs även de som en kommersiell aktör som endast hade för avsikt att tjäna 

pengar, andra negativa åsikter som yttrades var att de uppfattades som en oseriös aktör och 
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snarare skulle ses som en hälsokostbutik. En man i den tredje fokusgruppen riktade kraftig kritik 

mot dem: ”Lloyds apotek bryr sig egentligen inte om svenska folkets hälsa, de vill bara tjäna 

pengar på oss”. 

 

En parallell som kan dras i Lloyds fall är den till Deephouse (1999) som menar att företag måste 

balansera mellan att uppfattas som olikt från sina konkurrenter, samtidigt som de inte får 

uppfattas som för annorlunda då riskerar de att förlora sin legitimitet. Det är troligt att detta har 

hänt i Lloyds fall då fokusgrupperna uppfattade dem som så pass annorlunda att de istället sågs 

som en hälsokostbutik. Den utländska kopplingen gjordes av samtliga, det uppfattades dock 

som negativt att de inte sågs som ett vanligt svenskt apotek, vilket troligtvis stämmer överens 

med vad respondenterna menade. Med tanke på att associationerna konsumenterna uttrycker 

påverkar till vilken grad de lyckats differentierat sig (Aaker, 1996b), så talar mycket för att 

Lloyds har differentierat sig på ett tydligt sätt hos konsumenterna. Däremot verkar denna 

differentiering inte vara av godo då endast negativa associationer förekom i fokusgrupperna. 

  

När Kronans Apotek kom på tal var det en utav grupperna som inte hade någonting alls att säga 

om dem. Inte heller kunde något samband bland associationerna utläsas i enkätundersökningen. 

En kvinna i fokusgruppen kom senare på att hon upplevde deras service som undermålig och 

var därav inte positiv mot dem. Denna negativa uppfattning om Kronas personal genomsyrade 

resterande gruppers åsikter om dem. Attributen berör vad konsumenterna associerar till sina 

köp (Keller, 1993). I Kronans fall associerade ingen av deltagarna deras immateriella attribut 

på något positivt vis utan upplevdes av samtliga på ett negativt sätt. Fyra deltagare hade inga 

associationer alls till Kronan. Detta talar för att de inte lyckats tillräckligt väl med att särskilja 

sig i konsumenternas minne. Respondenternas osammanhängande svar tyder även de på att 

Kronan inte lyckats differentiera sig utifrån vad som associeras med dem. Även Kronan 

uppfattades som ett kommersiellt apotek som endast huserade på marknaden för att tjäna 

pengar. En man i den tredje fokusgruppen var starkt kritisk mot Kronans Apotek och menade 

att: ”om man tänker på det så har faktiskt Kronan pengar i sitt namn vilket jag anser summerar 

bra vad det apoteket faktiskt går ut på”. Den kommersiella associationen tillskrevs i negativ 

bemärkelse även av resterande deltagare. Däremot talar denna association för att deltagarna 

trots detta hade starka associationer till dem och sannolikt kommit i kontakt med Kronan 

flertalet gånger för att kunna göra denna association (Aaker, 1991). Aaker och Shansby (1982) 
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menar även att vissa associationer kan delas med konkurrerande varumärken, vilket uppfattas 

stämma överens med vad deltagarna också uttryckte om Hjärtat och Lloyds.   

 

Till slut så uppkom en positiv association till Kronans Apotek från två deltagare, där de 

förklarade att Kronan vanligtvis lagerförde en djurmedicin som de menade var svår att få tag i 

på andra apotek. Sammanfattningsvis verkar Kronan inte lyckats lika väl med sin differentiering 

som Apoteket och Apotek Hjärtat. Detta med tanke på att en av fokusgrupperna inte hade några 

associationer till Kronans Apotek, vilket talar för att de inte var medvetna om dem eller inte 

kunde ta fram dem ur minnet. De deltagare som hade en uppfattning om Kronan uttryckte sig 

huvudsakligen negativt om dem, framförallt när det gällde deras service som uppfattades som 

otillfredsställande. Kronans Apotek har trots detta lyckats differentiera sig hos de deltagare som 

uppgav att de hade associationer. Deras associationer var främst av negativ karaktär men trots 

detta hade de tydliga associationer, vilket får ses som ett tecken på att Kronan särskilt sig i 

konsumenternas minne.  

 

När turen kom för deltagarna att diskutera Apoteksgruppen och deras associationer till dem 

blev det tyst hos samtliga grupper. Således hade fokusgrupperna inga associationer till dem och 

ur respondenternas svar i enkäten var det inte heller möjligt att tyda något mönster bland 

associationerna. Antingen tyder detta på att de som Keller (1993) menar inte har exponerats 

tillräckligt för dem och av den anledningen inte hade några associationer till dem. Men då Aaker 

(1991) menar att associationerna är grundvalen för differentiering, så kan det bero på att 

deltagarna inte ens uppfattat att Apoteksgruppen huserar på marknaden. Avsaknaden av 

associationer tyder på en oerhört svag styrkenivå av associationer och följaktligen en avsaknad 

av differentiering bland fokusgrupperna. Bland respondenterna finns det en möjlighet att 

Apoteksgruppen har lyckats differentiera sig, men då inget mönster framträdde från deras svar 

är det mer sannolikt att de inte lyckats särskilja sig.   

4.3.2. Associationer för trovärdighet 
Bland de frågorna som skattades av respondenterna inom ämneskategorin trovärdighet så fanns 

det signifikanta skillnader [χ2 (4) = 86.57, p<0.001]. Post hoc-analysen visade att det inte fanns 

några signifikanta skillnader mellan Apoteket och Apotek Hjärtat eller Apoteksgruppen och 

Lloyds Apotek inom trovärdigheten, se Figur 4. Vilket innebär att de skattades likartat i 

förhållande till varandra. Bortfallet för varje apotek inom ämnet trovärdighet var enligt 
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följande: Apoteket 8,4%, Apotek Hjärtat 6%, Kronans Apotek 12%, Apoteksgruppen 24,7% 

och Lloyds Apotek 24,1%. Vilket var fördelningen bland de respondenterna som angav ”0= 

ingen uppfattning” på frågan. 

 

Fokusgrupperna ombads inte uttryckligen att ranka trovärdigheten gentemot apoteken så som 

respondenterna i enkätundersökningen gjorde. Istället tillfrågades de om det var viktigt att 

känna trovärdighet gentemot apoteken och vilket apotek de ansåg hade högst trovärdighet.  

 

 
Figur 4. Medianvärden, övre- och undrekvartilen för samtliga apotek inom ämnet trovärdighet.   

 

De organisatoriska associationerna konsumenter gör gentemot apoteken är av vikt, framförallt 

när företag uppfattas som lika. Den trovärdighet som konsumenterna känner mot en 

organisation är viktig för det kommunicerar ut vad konsumenterna anser om företaget som står 
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bakom ett varumärke. De organisatoriska associationerna är även viktiga för företags möjlighet 

att differentiera sig från sina konkurrenter. För att kunna differentiera sig på grundval av 

trovärdighet är det av vikt att varumärket ifråga upplevs bry sig om kunderna, att de är synliga 

och att de eftersträvar en hög kvalitet. (Aaker, 1996b) Då deltagarna i fokusgrupperna 

förklarade att trovärdigheten för dem innebar att farmaceuterna innehar den kompetens som de 

förväntar sig att de ska ha, stämmer det väl överens med att organisationerna ska eftersträva 

hög kvalitet. Deltagarna uttryckte dock att trovärdigheten gentemot apoteken generellt sätt 

sjönk när de erbjöds substitutläkemedel vilket deltagarna uppgav hade inträffat på Apotek 

Hjärtat, Kronans Apotek och Lloyds. Vilket tolkas som att dessa apotek inte ansågs besitta lika 

hög trovärdighet som Apoteket. Deltagarna svarade enhälligt att Apoteket var den mest 

trovärdiga aktören, vilket även respondenterna i enkätundersökningen uttryckte. Vad som 

ytterligare stödjer att Apoteket skulle ses som det mest trovärdiga alternativet var att deltagarna 

uppgav att de kände att Apoteket brydde sig om deras hälsa. Vilket stämmer överens med vad 

Aaker (1996a) påstår angående trovärdigheten, att varumärket måste uppfattas bry sig om sina 

kunder för att uppnå höga organisatoriska associationer. Fokusgrupperna uppgav även att det 

statliga ägandet spelade stor roll för tilliten och trovärdigheten då det associerades med 

trygghet, vilket sannolikt kan ha bidragit till att även respondenterna rankade dem högst. Detta 

talar för att Apoteket var den aktör som främst kunde differentiera sig på grundval av de 

organisatoriska associationerna och upplevdes därmed som mest trovärdigt.     

 

Eftersom Kronans Apotek rankades i mitten av respondenterna i enkätundersökningen 

avseende trovärdigheten och deltagarna i fokusgrupperna uppgav tidigare att de kände ett stort 

missnöje med deras personal, så tolkas dessa svar stämma tämligen väl överens med varandra. 

Därmed kan Kronans Apotek ses som medelmåttigt gällande trovärdigheten.  

 

Deltagarna i fokusgrupperna uppgav inga associationer alls gentemot Apoteksgruppen, vilket 

följaktligen bör tyda på ett tämligen lågt trovärdighetsbetyg då deltagarna inte ens varit 

medvetna om dem och för att upplevas som en trovärdig aktör behöver företaget vara synligt 

(Aaker, 1996a). Respondenterna uttryckte att de kände relativt låg trovärdighet för 

Apoteksgruppen, men att den var högre i enkäten var inte förvånande då de uppgavs 

associationer och fanns en högre medvetenhet om deras logotyp jämfört med fokusgrupperna. 

Detta tyder således på att Apoteksgruppen inte heller lyckas differentiera sig i någon högre 
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utsträckning utifrån de organisatoriska associationerna och trovärdighetskriteriet, framförallt 

inte hos fokusgrupperna då inga associationer överhuvudtaget gjordes till dem. 

 

När trovärdigheten diskuterades i fokusgrupperna nämnde samtliga grupper Lloyds Apotek och 

likt enkätundersökningen uppfattade inte deltagarna Lloyds som särskilt trovärdiga. Deltagarna 

i fokusgrupperna ansåg att känslan av att känna igen sig på ett apotek var av stor vikt för 

trovärdigheten. De menade att detta var av vikt då köpen på apoteken skedde i låg utsträckning 

och därav var det viktigt att känslan att av känna igen sig infann sig för att det skulle upplevas 

som tryggt. Aaker (1996a) betonar att trovärdighetskänslan är av vikt när varumärkena 

uppfattas som oerhört lika. Detta stämmer överens med Lloyds Apotek men eftersom de 

uppfattades som olikt från resterande apotek så ansågs de inte vara ett trovärdigt alternativ att 

handla på.    

 

En parallell som dras med tanke på trovärdigheten är till Kellers (1993) sekundära associationer 

som han menar påverkar trovärdigheten. De sekundära associationerna gentemot ett varumärke 

kan uppstå på grundval av ursprungsland, som kan ha stor inverkan på konsumenternas 

uppfattningar om just trovärdigheten (Keller, 1993). Detta hade stor påverkan hos 

fokusgrupperna. Deltagarna uppgav att de inte såg Lloyds som ett svenskt apotek och den 

internationella sammankopplingen föll dem inte i smaken, vidare ansåg de även att Lloyds 

framstod som en oseriös aktör. Det blev uppenbart att känslan av att det skulle vara ett svenskt 

apotek som deltagarna gick till var av stor vikt, och trovärdigheten sjönk på grund av deras 

utländska koppling. Emellertid kan Lloyds återigen sägas ha lyckats med sin differentiering 

även gällande denna aspekt, men återigen i negativ bemärkelse för deltagarna i fokusgrupperna. 

Det låga betyget i enkätundersökningen talar även det för att Lloyds upplevdes som det minst 

trovärdiga apoteket.  

4.3.3. Associationer till värdefullt köp 
Ämneskategorin värde var det enda ämnet som inte uppvisade signifikanta skillnader gällande 

hur respondenterna skattade de olika apoteken där medianen fördelades. I fokusgrupperna 

ställdes frågan inte uttryckligen till deltagarna, detta med anledning av att de under 

intervjuernas gång redan hade uttryckt sina åsikter kring detta. Där visade det sig även att 

fokusgruppsdeltagarna inte heller uppfattade någon direkt skillnad gällande värde mellan 

apoteken.  
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Det uppfattade värdet som konsumenterna känner vid köp är av vikt för att företag ska kunna 

differentiera sig, vilket innebär att konsumenterna måste uppfatta att de fått värde för pengarna 

(Aaker, 1996a). Detta tyder på att apoteken utifrån deras erbjudanden har svårigheter att 

särskilja sig, då de till stor del innehar ett identiskt sortiment. Konsumenterna betonade detta 

ett flertal gånger och således upplevdes produktutbuden för lika för att något apotek skulle ge 

mer värde för pengarna. Vidare så kan det dras en parallell till Perepelkin och Zhang (2011) 

som menar att apoteken tenderar att likna varandra och måste differentiera sig utifrån de 

immateriella värdena istället för de materiella. Detta tycks stämma överens med samtliga svar 

då de uttryckte att inget av apoteken särskilde sig hos dem med anledning av detta. Detta tyder 

på att de har svårigheter att differentiera sig både gällande deras produktutbud och service. 

Fokusgrupperna underströk även att servicen som gavs var tämligen likvärdig hos samtliga 

apotek.  

 

Aaker (1996b) menar att mervärdet främst har att göra med de funktionella fördelarna en 

konsument får vid köptillfället och utav användningen av en produkt eller tjänst. Samtliga 

deltagare i fokusgrupperna uttryckte att de hade stora svårigheter med att utvärdera kvaliteten 

och den faktiska verkan av de mediciner de köpte. Med anledning av detta hade de svårt att 

utvärdera till vilken grad medicinerna fungerade. Att de uttryckte dessa svårigheter tyder på att 

de sannolikt inte var tillräckligt kunniga för att utvärdera medicinernas inverkan. De uttryckte 

även att apoteken sålde liknande mediciner och därav ansåg de inte att något apotek erbjöd 

något mervärde. Detta tyder på att apoteken står inför en stor problematik med sitt liknande 

produktsortiment och konsumenternas uppenbara svårigheter att utvärdera produkterna.  

 

Aaker (1996b) menar att företag som inte erbjuder något värde för pengarna blir sårbara 

gentemot sina konkurrenter. Utifrån de svaren som framkommit tyder det på att apoteken är 

såbara, då ingen ansåg att något apotek erbjöd ett högre värde för pengarna. Vilket stämmer 

överens med Perepelkin och Zhang (2011) som menar att apoteken tenderar att likna varandra 

och måste differentiera sig på andra sätt än genom sina produkter. Några av apoteken har lyckats 

väl med sin differentiering hos både respondenterna och deltagarna utifrån de associationer som 

sammankopplades med dem. Däremot har apoteken stora svårigheter att särskilja sig utifrån de 

materiella erbjudandena och servicen hos apoteken upplevdes inte heller ge något mervärde för 

fokusgruppsdeltagarna.  
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4.4. Uppfattad kvalité 
På frågan angående den uppfattade kvalitetsnivån, skattade respondenterna kvalitetsnivån 

mellan respektive apotek, resultatet visade att det fanns det signifikanta skillnader [χ2 (4) = 

100.3, p<0.001]. Det var enbart mellan Apotekgruppen och Lloyds Apotek som inga 

signifikanta resultat framkom. Apoteket var det apotek som respondenterna uppfattade ha högst 

upplevd kvalitetsnivå, tätt följt av Apotek Hjärtat, Kronans Apotek och till sist Lloyds Apotek 

och Apoteksgruppen, se figur 6. Bortfallet inom ämnet kvalitetsnivån var enligt följande: 

Apoteket 13,3%, Apotek Hjärtat 12%, Kronans Apotek 18,7%, Apoteksgruppen 32,5% och 

Lloyds Apotek 32,5%. Vilket var fördelningen bland de respondenterna som angav ”0= ingen 

uppfattning” på frågan. 

 

 
Figur 6. Medianvärden, övre- och undrekvartilen för samtliga apotek inom ämnet 
kvalitetsnivå 
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Figur 7 visar vilka faktorer respondenterna uppfattade vara de som bidrog till högre kvalitet på 

apoteken. Resultatet tydde på att produktutbud, service och kompetensen hos de anställda var 

de faktorer som främst påverkade kvaliteten hos apoteken positivt. Resultatet i Figur 5 uppvisar 

endast fördelningen av hur respondenterna svarade för att få en uppfattning kring svaren som 

vidareutvecklades i fokusgrupperna. På denna fråga fick respondenterna välja samtliga av de 

faktorer de ansåg påverkade kvaliteten hos apoteken.  

 

 
Figur 7. Diagram över faktorerna som det totala urvalet ansåg bidra till högre kvalitet på 
apotek  
 
 

Deltagarna i fokusgrupperna ombads inte uttryckligen att rangordna kvaliteten hos respektive 

apotek. De tillfrågades istället vilka faktorer de ansåg bidra till högre kvalitet och vilket apotek 

de ansåg stod för högst kvalitet. Deltagarna i fokusgrupperna betonade att produktutbudet var 

viktigt för kvaliteten och framförallt att det var rätt medicin i förpackningarna. De tyckte även 

att servicen och särskilt farmaceuternas erbjudande om att substituera deras medicin sågs som 

negativt och drog således ned kvaliteten.  

 
Det framkom att några av deltagarna i fokusgrupperna tyckte att tv-reklamen Apoteket haft på 

senare tid påverkat deras uppfattningar om deras kvalitetsnivå till det bättre. Detta stämmer 

överens med aspekten som Keller (1987) tar upp gällande reklamkampanjer där han menar att 

de kan påverka konsumenters möjligheter att minnas ett varumärke och följaktligen kan det 

påverka deras attityder och uppfattningar om ett varumärke.  
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Den uppfattade kvaliteten berör hur konsumenter upplever kvaliteten av de produkter och 

tjänster som ett företag erbjuder (Aaker & McLoughlin, 2007). Detta stämmer väl överens med 

vad både fokusgrupperna och respondenterna i enkäten uppfattade bidra till högre kvalitet. 

Respondenterna betonade även att kompetensen av de anställda var av vikt för kvaliteten. 

Fokusgruppsdeltagarna ansåg även att högre kvalitet associerades med att det var rätt medicin 

i förpackningarna. Aaker (1991) menar att konsumenter inte bedömer kvaliteten utifrån 

objektiva fakta utan snarare utvärderas den uppfattade kvaliteten utifrån konsumenternas 

subjektiva bedömningar av produkten eller tjänsten ifråga. Detta stämmer väl överens med att 

samtliga deltagare uppgav att de upplevde stora svårigheter med att bedöma den faktiska 

kvaliteten av medicinerna och en man uttryckte det som följande; ”det svåra med kvaliteten av 

apoteken är ju att man faktiskt inte vet när det kommer till läkemedel vad som är bra eller inte, 

hur ska jag veta om det är bra eller dålig Alvedon eller antibiotika jag fått tag i?”. Detta 

understryker att deltagarna utifrån produkterna har svårt att utvärdera kvaliteten av apoteken 

och följaktligen har svårt att jämföra kvaliteten mellan apoteken.  

 

Aaker (2009) menar även att varumärken kommer associeras med uppfattningar kring den 

generella kvaliteten av tjänsten som erbjuds, som inte heller den kommer grunda sig i detaljerad 

kunskap utan är även den subjektiv i sin karaktär. Även fokusgrupperna uttryckte att servicen 

och kompetensen av de anställda var av vikt när kvaliteten skulle utvärderas. De uppgav 

däremot inte vad som bidrog till högre kvalitet genom dessa faktorer utan endast hur kvaliteten 

påverkades negativt. Särskilt negativt ansågs det när de blev erbjudna substitutläkemedel, även 

detta tyder på att deltagarna gjort subjektiva bedömningar då farmaceuter enligt lag måste 

erbjuda ett billigare läkemedel (Läkemedelsverket, 2017). Detta var deltagarna till stor del 

omedvetna om, vilket talar för att även respondenterna i enkätundersökningen kan ha utvärderat 

servicen på vissa apotek på liknande sätt. Deltagarna var likväl omedvetna om hur priserna 

sattes på apoteken.  

 

Aaker (2009) menar att den uppfattade kvaliteten är av särskild vikt när konsumenterna är 

omotiverade eller oförmögna att undersöka vad som påverkar kvaliteten. Oförmågan stämmer 

väl överens med utvärderingarna av produkterna där deltagarna själva uppgav att de inte visste 

vilken medicin som faktiskt var bra eller inte. Det stämmer även överens med den omotiverade 

aspekten, deltagarna uppgav att de inte kände sig manade att jämföra priser mellan apoteken. 

Detta var sannolikt orsaken till att de inte visste om det var olika priser på apoteken. Vilket 
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säkerligen stämmer överens med hur deltagarna agerar på andra homogena marknader där 

motivationen är låg och köpen inte ses som lustfyllda. Deltagarna uttryckte även att då köpen 

på apoteken skedde i sådan låg utsträckning var det inte av vikt att göra prisjämförelser. Detta 

stämmer i sin tur överens med det Aaker och McLoughlin (2007) menar om att den uppfattade 

kvaliteten kommer att påverka konsumenternas beteende. Vilket den uppfattas ha gjort så till 

vida att de inte förekom några prisjämförelser mellan apoteken.  

4.5. Varumärkeslojalitet 
Varumärkeslojalitet ska ses utifrån den hängivenhet konsumenterna uppvisar gentemot ett 

varumärke (Aaker, 1991). I enkätundersökningen svarade 75% av det totala urvalet att de hade 

ett förstahandsval gällande apoteken, vilket talar för en stark hängivenhet hos dessa 

respondenter. Figur 5 visar hur fördelningen bland förstahandsvalen såg ut mellan 

apotekskedjorna. Däremot uppgav endast 2% av respondenterna att de inte skulle handla på ett 

annat apotek om deras förstahandsval inte var tillgängligt.  

 

Tio av tretton deltagare i fokusgrupperna uppgav att de hade ett förstahandsval, vilket talar för 

att majoriteten även där kan ses som hängivna gentemot varumärkena. Aaker (1996a) menar att 

de konsumenter som känner en stark lojalitet gentemot ett varumärke är mindre benägna att 

handla av ett konkurrerande varumärke och den starka lojaliteten gör att företag blir mindre 

sårbara för konkurrens. 

 
Figur 5. Diagram över det totala urvalet i enkäten gällande förstahandsval av apotek. 
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De apotek respondenterna i enkäten främst uppgav som sina förstahandsval var Apoteket tätt 

följt av Apotek Hjärtat. För deltagarna i fokusgrupperna var Apotek Hjärtat det främsta 

förstahandsvalet som fem deltagare uppgav och fyra stycken såg Apoteket som sitt 

förstahandsval. Detta talar för att Apoteket och Hjärtat har lyckats reducera sin sårbarhet 

gentemot sina konkurrenter då de lyckats skapa återkommande och hängivna konsumenter. 

Aaker (1996b) menar att en existerande kundbas fungerar som en försäkran för nya 

konsumenter om att företaget tenderar att vara ett bra varumärke, vilket tycks stämma överens 

med hur Apoteket och Hjärtat sågs av respondenterna och deltagarna.  

 

I både Lloyds och Apoteksgruppens fall verkar hängivenheten mot dem vara betydligt lägre där 

endast 2% såg dem som sitt förstahandsval i enkäten och i fokusgrupperna kom de inte ens på 

tal. Att endast 2% såg dem som sitt förstahandsval talar även för att deras existerande kundbas 

var tämligen låg vilket inte heller ingjuter något förtroende hos nya konsumenter. Vilket kan ha 

varit en bidragande orsak till deras låga omdömen genomgående i enkätundersökningen. 

Utifrån dessa svar verkar dessutom Apoteksgruppen och Lloyds Apotek vara sårbara gentemot 

sina konkurrenter, precis som Aaker (1996a) menar.  

 

Ytterligare en viktig aspekt gällande lojaliteten är om konsumenterna rekommenderar vidare 

varumärket till andra (Aaker & McLoughlin, 2007). 51% av respondenterna i enkäten uppgav 

att de skulle göra det vilket tyder på en stark form av lojalitet. Fokusgrupperna var dock av 

motsatt åsikt och menade att de inte såg någon anledning att rekommendera vidare ett apotek 

där en kvinna i första gruppen uttryckte det som följande: ”det skulle kännas konstigt att 

rekommendera vidare ett apotek. I vilket sammanhang ska man rekommendera dem, vad ska 

man rekommendera de vidare för? Till och med det receptfria utbudet är likadant, så det finns 

ingen anledning att säga att ett apotek är bättre än något annat”. Kvinnans svar tydde således 

på en svag form av lojalitet och var talande för den komplexitet apoteksmarknaden står inför 

när det kommer till lojalitet.  

 

Respondenterna och fokusgrupperna var väldigt eniga kring frågan om de skulle handla på ett 

annat apotek om deras förstahandsval inte var tillgängligt, hela 98% av respondenterna och 

samtliga deltagare i fokusgruppen uppgav att de skulle handla av ett annat apotek. En kvinna i 

den första fokusgruppen försökte förklara varför det såg ut på detta sätt; ”lojaliteten när det 

kommer till apoteken är en konstig lojalitet för att det strider mot vad man anser vara lojalitet 
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vanligtvis, det enda som spelar in vid val av apotek är läget inte vilket apotek man känner sig 

lojal mot”. Detta stämmer överens med den problematik som finns kring lojalitet, där Aaker 

(1996a) menar att alla upprepade köp inte behöver vara ett tecken på lojalitet från 

konsumenternas sida och att vaneköpen istället kan bero på bekvämlighetsskäl. Svaren från 

deltagarna visar på att det finns en problematik med lojaliteten på apoteksmarknaden och de 

menade att lojaliteten såg annorlunda ut här jämfört med andra marknader. Samtliga deltagare 

uppgav dessutom att den viktigaste faktorn vid val av apotek var just tillgängligheten vilket 

stödjer att köpen på apoteken snarare skedde av bekvämlighetsskäl istället för lojalitet.  

 

Lojaliteten går även hand i hand med den upplevda kundtillfredsställelsen (Aaker, 1996a). Som 

tidigare nämnt uttryckte deltagarna att det var svårt att utvärdera hur väl medicinerna fungerade. 

De uttryckte även att då apotekens produktutbud var identiskt så fanns det heller ingen 

anledning att vara lojal mot någon av dem. Lojaliteten ska hjälpa till att minska sårbarheten för 

företagen (Aaker, 1996a). Fokusgrupperna ansåg att de i slutändan skulle handla på vilket 

apotek som helst och således var de inte lojala mot något apotek. Vilket gör apoteken sårbara.    

 

4.6. Varumärkespersonlighet fokusgrupp 
Att apoteken kopplas samman med en personlighet är av vikt för att kunna differentiera sig 

gentemot sina konkurrenter och framförallt då apoteken tenderar att lika varandra (Perepelkin 

& Zhang, 2011). Av denna anledning ombads deltagarna i fokusgrupperna att para ihop 

respektive apotek med en utav de fem personligheter som presenterades för dem.  

 

Ett företags personlighet ska spegla de värderingar företaget står för (Keller & Richer, 2006; 

Aaker 1997). Samtliga deltagare i fokusgrupperna svarade utan någon betänketid att Apoteket 

ansågs besitta en kompetent personlighet. Apoteket sågs som trovärdiga och pålitliga, vilket 

stämmer väl överens med den kompetenta personlighetsbeskrivningen. Nandan (2005) menar 

att personligheten som associeras med ett företag är de känslomässiga aspekterna 

konsumenterna anser att ett varumärke besitter. Detta stämmer väl överens med vad deltagarna 

uppgav då de framförallt ansåg att Apoteket var ett trovärdigt apotek som de kunde lita på. 

Aaker (1996a) menar att personligheten är av största vikt när företagen uppvisar små eller 

obefintliga fysiska skillnader gentemot sina konkurrenter. Utifrån detta kan Apoteket ses som 
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framgångsrika i sin personlighetsdifferentiering, framförallt med tanke på att samtliga deltagare 

uttryckte samma känslor och ansåg enigt att de besatt en kompetent personlighet.   

 

Närmare hälften av deltagarna tyckte att Hjärtat hade en kompetent personlighet, resterande 

menade istället att de snarare skulle anses ha en uppriktig personlighet. Denna tvetydighet 

stämmer överens med vad Aaker (1996a) menar om att ett varumärkes personlighet kan kopplas 

samman med olika känslor hos konsumenterna. För Apotek Hjärtat blev det tydligt att 

deltagarna hade olika uppfattningar om vilken personlighet de ansåg tillhörde dem, vilket kan 

bero på att de upplevt apoteken på olika sätt och följaktligen besitter olika känslor för dem. Den 

uppriktiga personligheten som hälften av deltagarna tillskrev dem karakteriseras som inhemska, 

ärliga, genuina och trevliga (Aaker, 1997). Detta sågs som underligt då samtliga deltagare ansåg 

att Apotek Hjärtat var en kommersiell aktör. De betonade även att de upplevt deras personal 

som otrevlig, vilket går tvärtemot de karakteristiska som deltagarna tyckte passade in på 

apoteket ifråga. Detta kan bero på att de positiva känslorna de tidigare hade uttryckt var 

viktigare vid utvärdering av deras personlighet. Keller och Richer (2006) betonar att företagens 

personlighet ska spegla de värderingar de står för. I Apotek Hjärtats fall får deltagarnas 

tvetydiga svar tolkas som att de inte lyckats att på ett fullständigt sätt föra fram de värderingar 

de står för vilket bidrar till de olika uppfattningarna kring deras personlighet. Utifrån detta får 

det trots de tvetydiga svaren, ses som att Hjärtat har lyckats differentiera sig hos konsumenterna 

till den grad att alla ansåg att de hade en personlighet.  

 

När det kom till Kronans Apotek ansåg majoriteten av deltagarna att de hade en uppriktig 

personlighet, men även här framkom en viss tvetydighet i deltagarnas svar. Två av dem ansåg 

att de snarare skulle ses ha en spännande personlighet och två andra deltagare ansåg inte att 

Kronan överhuvudtaget hade en personlighet. Det sistnämnda får ses som tämligen mer 

problematiskt för dem. Detta med tanke på att personligheten är grundvalen för differentiering 

och den uttrycker de känslomässiga aspekterna och följaktligen relationen konsumenterna har 

till varumärket (Aaker, 1996a). Med tanke på att vissa inte ansåg att Kronan Apotek hade en 

personlighet har de sannolikt inte en relation till dem. Hos den majoritet som ändå ansåg att 

Kronans Apotek skulle sammankopplas med en uppriktig personlighet rådde det enighet kring 

personlighetsvalet. Aaker (1997) menar att det är uppfattningarna konsumenterna har som 

avgör vilken personlighet de ska associeras samman med. Att deltagarna uppfattade att Kronan 

hade en uppriktig personlighet, kan ses som aning underligt då majoriteten uttryckte negativa 
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känslor gentemot dem och deras personal. Detta uppfattas även stå i motsats mot Aakers (1997) 

uppriktiga personlighet där trevlighet och genuinitet var viktiga karakteristiska. Utifrån 

deltagarnas uttryckta åsikter om Kronans personlighet kan de på grundval av detta ändå anses 

ha lyckats differentiera sig hos majoriteten av deltagarna. Vilket Perepelkin och Zhang (2011) 

påtalar är viktigt för apotek då deltagarna genom att associera en personlighet har upptäckt att 

de finns immateriella skillnader hos apoteken och på så vis lyckats differentiera sig hos 

konsumenterna. 

 

Att Lloyds Apotek kopplades samman med en spännande personlighet motiverades av 

deltagarna genom att de sågs som det enda apotek som utmärkte sig. Eftersom personligheten 

är en förutsättning för att kunna differentiera sig från sina konkurrenter (Aaker, 1996a), kan 

Lloyds utifrån detta ses som differentierat. Emellertid beskrevs Lloyds differentiering som 

negativ och den spännande personligheten som tillskrevs dem sågs inte som 

förtroendeingivande. Detta stämde även överens med de negativa associationer som tidigare 

uppgavs av deltagarna. Aaker (1996b) menar att konsumenternas uppfattningar om varumärket 

speglar den personlighet de anser att företaget besitter, vilket i detta fall var av negativ karaktär. 

De förklarade att Lloyds likt den spännande personligheten sågs som moderna och våghalsiga 

då de utmärkte sig med deras butiksutformning, men på ett negativt sätt.  

 

Perepelkin och Zhang (2011) menar att personligheten som ett apotek anses inneha påverkar 

tilliten konsumenterna känner för dem. I Lloyds fall påverkades tilliten till det sämre på 

grundval av deras personlighet och de menade att deras sätt att utmärka sig hade gått för långt. 

Här kan även en parallell dras till Deephouse (1999) som menar att företag på en 

konkurrensutsatt marknad ska söka differentiera sig men att det är en ständig balansgång med 

att inte uppfattas som allt för annorlunda, i sådana fall kommer legitimiteten hos företagen gå 

förlorad. Detta tycks stämma bra överens med hur deltagarna uppfattade Lloyds och deras 

personlighet. De ansåg att de hade lyckats utmärka sig men till den grad att de inte längre kändes 

som ett trovärdig alternativ vilket får ses som att de till viss del förlorat sin legitimitet som 

apotek. Framförallt uttrycktes detta bland deltagarnas associationer till dem där de förklarade 

att de inte sågs som ett vanligt svenskt trovärdigt apotek. Nandan (2005) understryker att 

personligheten som konsumenter anser att ett varumärke har beror på de känslor de 

sammankopplar med dem. Det råder ingen tvekan om att deltagarna uttryckte starka känslor 

mot Lloyds Apotek men inte av positiv karaktär.  
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När Apoteksgruppens personlighet skulle diskuteras uppstod en lång tystnad i samtliga grupper, 

tills de alla kom fram till att de inte ansågs ha någon personlighet. Harris och Charnatony (2001) 

menar att personligheten är en viktig aspekt för att uppnå differentiering gentemot sina 

konkurrenter. Att deltagarna inte associerade någon personlighet till Apoteksgruppen kan 

endast tolkas som att de inte varit särskilt framgångsrika med sin differentiering. Aaker (1996a) 

menar att personligheten är länken till de emotionella fördelar konsumenterna anser att företaget 

kan ge dem och följaktligen ligger till grund för relationen mellan dem. Då det inte existerade 

någon relation mellan Apoteksgruppen och konsumenterna var det inte heller förvånansvärt att 

inga känslor eller associationer uttrycktes om dem.  

4.7. Varumärkesnamn och familjaritet  
Varumärkesnamnet av ett företag anses vara en av de allra viktigaste tillgångarna för ett företag. 

Det namn ett företag väljer att anta ska representera vad de står för och är av vikt för att få ett 

övertag och kunna differentiera sig gentemot sina konkurrenter. (Aaker, 1996b) Apotekens val 

att anta ordet apotek i sina varumärkesnamn, stämmer väl överens med att de vill att deras namn 

ska representera vad de faktiskt gör. Vilket även stämmer överens med vad deltagarna i 

fokusgrupperna uttryckte kring ordet apotek. De ansåg att det tillförde trovärdighet och bidrog 

till att de förstod att de befann sig på ett apotek. Däremot tyder detta även på den problematik 

som Konkurrensverket (2010) pekade på innan omregleringen genomfördes. Konkurrensverket 

(2010) menade att om Apoteket skulle få behålla sitt namn skulle det uppstå en förväxlingsrisk 

mellan Apoteket och övriga apoteksföretag, snarare skulle ordet ses som ett 

verksamhetsområde. Konkurrensverket (2010) lyfte fram att detta skulle bli en enorm 

konkurrensfördel för Apoteket då varumärket redan var väletablerat hos allmänheten. Detta kan 

kopplas samman med det genomgående höga och positiva resultatet Apoteket fick både i 

enkätundersökningen och fokusgrupperna. Vilket också stämmer överens med det Aaker 

(1996a) betonar om familjariteten. Deltagarna i fokusgrupperna förklarade att de var väl 

bekanta med det statliga Apoteket innan omregleringen ägde rum. Familjariteten som 

konsumenterna redan hade för Apoteket bidrog troligtvis till att nya aktörer valde att anta ordet 

apotek i sina varumärkesnamn. Aaker (1996a) menar även att familjära namn gör att 

konsumenter i högre utsträckning tillskriver positiva attribut till företag de är förtrogna med. 
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Detta tycks stämma överens i Apotekets fall där både respondenterna i enkätundersökningen 

och fokusgruppsdeltagarna nästan uteslutande associerade dem med positiva åsikter.  

 

Här kan även en parallell till Deephouse (1999) dras då han påpekar att företag söker att 

differentiera sig, att de ständigt måste balansera viljan av att uppfattas som annorlunda mot att 

inte ses som för annorlunda och därmed riskera att förlora sin legitimitet. Att samtliga apotek 

valde att anta ordet apotek i sina namn berodde sannolikt på att ordet var så nära förknippat 

med syftet av verksamheten. Som nya privata aktörer ville de sannolikt uppfattas som ett 

trovärdigt alternativ när marknaden omreglerades och för att reducera osäkerheten som 

möjligen skulle uppstå hos konsumenterna. Alba och Hutchinson (1987) menar att företag 

behöver ha distinkta, familjära och simpla namn för att de ska vara så bra som möjligt. Trots 

att halva namnet av de nyetablerade aktörerna skiljer sig ifrån varandra uppgav deltagarna att 

de endast använde sig av ordet apotek när de pratade om de olika apoteken. De menade att de 

aldrig skulle säga Hjärtat när de refererade till ett apotek. För apotekens del har det 

uppenbarligen funnits svårigheter att enbart särskilja sig utifrån deras namn då de endast 

benämndes som apoteket av konsumenterna. Detta behöver i sin tur inte vara någonting unikt 

för apoteksmarknaden, även andra homogena branscher benämner konsumenter i stor grad på 

samma sätt. Ofta hänvisar de då till verksamhetsområdet av företagen som exempelvis bank, 

elföretag och bensinstationer. Detta kan ha varit skälet till att apoteken inte sökt att göra sin 

största differentiering utifrån deras namn då konsumenterna snarare ser till verksamhetsområdet 

istället för varumärkesnamnen.  

 

4.8. Falsk medvetenhet  
Sammanfattningsvis kan det konstateras att konsumenterna i både enkätundersökningen och 

fokusgrupperna utifrån teorierna kunde urskilja företag som agerar på homogena marknader, 

om det inte vore för det som framkom i fokusgrupperna. När den första intervjun började lida 

mot sitt slut föreslog forskarna att de skulle söka på internet efter vilket apotek de faktiskt 

besökte, vad som framkom omkullkastade allt. Det visade sig att fyra av fem deltagare i den 

första fokusgruppen faktiskt gick till ett annat apotek än vad de hade uppgett tidigare under 

intervjun. Då resultatet av detta var så pass intressant uppmanades resterande fokusgrupper att 

vid slutet av intervjuerna söka upp vilket apotek de faktiskt besökte, även här var svaren som 

framkom identiska till den första gruppen. I den andra fokusgruppen visade det sig att samtliga 
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fyra deltagare även här gick till ett annat apotek än vad de själva trodde. I den tredje gruppen 

hade tre av fyra deltagare även där fel om vilket apotek de faktiskt besökte. Att detta framkom 

talar för att allt som deltagarna tidigare hade uppgett inte längre kan ses som överensstämmande 

med verkligheten då de inte ens var medvetna om vilket apotek de faktiskt besökte.  

 

Under intervjuernas gång hade deltagarna genomgående sagt att de uppfattade det som svårt att 

urskilja företagen ifrån varandra, framförallt då de ansåg att butiksutformning och produkter 

var identiska. Men de vidhöll trots detta starka associationer till alla företag utom ett som de 

inte trodde sig vara bekanta med. Dessa starka associationer uppfattades som vetskap och 

medvetenhet till företagen de talade om, framförallt sammankopplades mycket negativa åsikter 

till specifika apotek som de med säkerhet ansåg hade koppling till dessa företag.    

 

Att just varumärkesmedvetenheten existerar hos konsumenter är av största vikt. Detta med 

anledning av att medvetenheten berör hur väl företagen lyckats differentiera sig och där 

företagen kan uppfattas som helt olika eller identiska av konsumenterna (Aaker,1996b). Vidare 

berör medvetenheten styrkan av ett varumärke i minnet av konsumenterna (Aaker, 1991). Vid 

första anblick verkade det som att framförallt Apoteket och Apotek Hjärtat hade skapat en stark 

medvetenhet hos konsumenterna och därmed lyckats väl med sin differentiering. Även under 

logotyptestet uppvisades den starkaste medvetenheten till Apotek Hjärtat, den var även stark 

till Kronans Apotek. Genomgående så uppvisade konsumenterna en stark medvetenhet och 

kunde med enkelhet urskilja och särskilja dem ifrån varandra. När det sedan framkom att detta 

egentligen inte var fallet, kan inte medvetenheten längre ses som stark utan snarare ska den ses 

som svag eller möjligtvis obefintlig. Detta med anledning av att fokusgrupperna förklarade att 

de företag de först kom att tänka på, även var det apotek som de uppgav som förstahandsval, 

vilket inte heller visade sig stämma överens med verkligheten. Genom detta blev det uppenbart 

att medvetenheten för dessa företag egentligen var väldigt låg och med tanke på att svaren 

visade sig vara felaktiga går det att diskutera om medvetenheten verkligen finns hos 

konsumenterna. I slutändan uppenbarade det sig att konsumenterna egentligen hade stora 

svårigheter att särskilja företagen och således har företagen inte varit tillräckligt framgångsrika 

med sin differentiering.  

 

Hoyer och Brown (1990) menar att det är av särskild vikt att medvetenheten existerar när det 

handlar om varumärken som konsumenter uppvisar ett lågt engagemang emot. Fokusgrupperna 
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påtalade under intervjuernas gång att de inte ansåg att köpen var av någon lustfylld karaktär 

utan sågs snarare som ett måste och en nödvändighet. Att det sågs som detta kan vara den 

främsta orsaken till att deltagarna faktiskt inte kunde urskilja dem ifrån varandra. Eftersom 

apoteken inte var knutna till känslor av tillfredsställelse, var det därför inte heller nödvändigt 

för konsumenterna att kunna särskilja dem ifrån varandra.  

 

Då medvetenheten gentemot varumärkena visade sig vara falsk så blir även resterande delar 

som mättes falska. Varumärkesassociationerna är allting som konsumenterna länkar samman 

till ett varumärke i sitt minne på ett meningsfullt sätt (Aaker, 1991). De associationer som 

gjordes kan inte längre ses som riktiga med anledning av vad som framkom, vilket även är ett 

stort problem för varumärkena ifråga. Flertalet negativa associationer uppkom gentemot 

varumärkena som deltagarna uttryckte med stor säkerhet hade inträffat hos dessa företag. De 

negativa associationerna visade sig att de inte hörde samman med de apotek som deltagarna 

uppgav, utan tillhörde i själva verket ett annat varumärke. Likväl som de varumärken där inga 

associationer uppgavs alls, visade det sig att två av fokusgruppsdeltagarna var stamkunder där. 

Uppenbart blev det att ingen av associationerna kunde ses som sanna och problematiken för 

varumärkena blev uppenbar framförallt när negativa händelser associerades med andra 

varumärken än var de faktiskt skulle knytas till.  

 

Eftersom associationerna inte kunde ses som överensstämmande med verkligheten kunde inte 

heller den viktiga differentieringsaspekten av personligheten göra det. Personligheten är viktig 

som differentiering på grund av att det är sammankopplat med de känslor konsumenter har inför 

ett varumärke och är således grunden till relationen mellan ett varumärke och konsumenterna 

(Aaker, 1996a). Även här uppgav deltagarna starka åsikter och var särskilt samstämmiga om 

den personligheten som skulle sammankopplas med Apoteket. Men då även detta grundade sig 

på deras erfarenheter från Apoteket visade sig även detta följaktligen inte stämma överens med 

verkligheten då de inte besökte Apoteket. Därav kan deras åsikter om personligheten inte ses 

som sanna då de egentligen tillhörde ett annat företag, vilket även var fallet med de andra 

personligheterna. Då personligheten av ett företag ska spegla deras värderingar (Keller & 

Richer, 2006), får företagen anses ha misslyckats med att kommunicera ut detta på ett tydligt 

sätt då det visade sig att personlighetssammankopplingarna inte stämde överens med 

verkligheten.  
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Varumärkesnamnet ses som en utav de viktigaste tillgångarna för ett varumärke och är av stor 

vikt för att differentiera sig från konkurrenter (Aaker, 1996b). Samtliga deltagare var medvetna 

om att företagen hade olika namn och kunde benämna dem utefter det. Problemet som uppkom 

med namnet var snarare det Keller (1987) menar gällande att varumärkesnamnet påverkas av 

och sammanlänkas med tidigare minnen och erfarenheter om ett företag som i sin tur associeras 

med varumärket. Trots att deltagarna kunde de olika företagens namn uppdagades det att 

namnen associerades med fel företag och varumärke. Detta bidrog till att namnen för dessa 

homogena företag istället medverkade till att konsumenterna blandade ihop dem, snarare än att 

urskilja dem. Samtliga medgav också att de inte använde sig av respektive företagsnamn utan 

använde ordet apotek som det enda ordet för att benämna samtliga företag. Aaker (1996a) menar 

att familjära namn och varumärken för konsumenter bidrar till att de oftare tillskriver dessa 

varumärken positiva attribut och uppfattningar. Att alla deltagare använde sig av orden apotek 

eller apoteket för att benämna samtliga företag är sannolikt anledningen till varför Apoteket 

fick högst poäng och mest positiva associationer. Sannolikt bidrog även familjariteten till 

namnet Apoteket till att konsumenterna ansåg sig mest förtrogna med dem, vilket senare 

motbevisades av deras ovetskap om vilket företag de egentligen besökte.  

 

Familjariteten av varumärkesnamnen leder oss in på den uppfattade kvaliteten som mättes. 

Aaker (2009) menar att om konsumenter är familjära med ett varumärke så tenderar dessa 

varumärken att förknippas med pålitlighet och högre kvalitet. Även på denna punkt så 

uppfattades Apoteket inneha högst kvalitet av samtliga. Med tanke på vad som tidigare 

beskrivits gällande att deltagarna inte visste vilket apotek de besökte, så stämmer inte heller 

kvalitetsuppfattning överens med verkligheten. Uppfattningarna grundade sig sannolikt på 

familjaritet till namnet Apoteket som deltagarna var mest bekanta med på grund av det tidigare 

monopolet.  

 

Lojaliteten berör vilken hängivenhet konsumenter uppvisar gentemot ett varumärke (Aaker, 

1991) och en majoritet av konsumenterna uppgav att de hade ett varumärke som de såg som sitt 

förstahandsval. Dessa förstahandsval förklarades av fokusgrupperna vara det företag de oftast 

handlade av. Detta visade sig vara oöverensstämmande med verkligheten då de faktiskt inte 

besökte sitt förstahandsval som de trodde, utan gick till ett annat företag utan att vara medvetna 

om det. Lojaliteten kan således ses som obefintlig hos företagen ifråga och hängivenheten 

likaså. Vad som däremot verkade stämma överens var problematiken med lojaliteten som Aaker 
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(1996a) tar upp, han menar att alla köp inte sker på grund av faktisk lojalitet utan kan bero på 

bekvämlighetsskäl. Alla deltagare i fokusgrupperna och 98% av respondenterna uppgav att de 

skulle handla på ett annat apotek om deras förstahandsval inte var tillgängligt, vilket tyder på 

att de inte kände någon riktig lojalitet till företagen de trodde att de handlade av. Detta förstärker 

ytterligare aspekten av att inget företag lyckats locka konsumenterna med någonting specifikt 

utan de uppfattades som så pass identiska att de inte spelade någon roll vart de gick. Vilket även 

blev tydligt då de inte visste vart de gick och således kan det inte ha haft någon betydelse 

överhuvudtaget då konsumenterna inte besvärat sig med att lägga det på minnet.   

 

Slutligen visade det sig att inte heller varumärkesdifferentieringen var någonting dessa 

homogena företag lyckats med. Trout (2000) definierar det som den differentiering som tar plats 

i konsumenternas huvuden och ser till att de kan särskilja varumärket från konkurrerande 

varumärken. Efter att det hade skrapats på ytan blev de väldigt uppenbart att detta inte var 

någonting dessa homogena företag hade lyckats med utan det som skedde i konsumenternas 

huvud var inget särskiljande utan snarare hopblandning av varumärkena. Dessa varumärken har 

inte lyckats differentiera sig hos konsumenterna varken på grundval av produkterna och inte 

heller genom deras varumärken och följaktligen sina immateriella värden. Vilket blev tydligt 

under denna studie då de i slutändan faktiskt inte visste vilket företag de besökte och således 

kunde konsumenterna inte särskilja dem.   

 

Om endast enkätundersökningen hade genomförts hade antaganden gjorts om att de homogena 

företagen utan större problem har varit framgångsrika i sin differentiering och att 

konsumenterna uppfattar skillnader mellan dem. Men utifrån vad som framkom i 

fokusgrupperna måste även resultaten från enkätundersökningen ifrågasättas. Det bör utifrån 

detta antas att respondenterna hade samma svårigheter att särskilja företagen och deras svar 

borde förstås i relation till vad som framkom i fokusgrupperna. Det är mest sannolikt att även 

respondenterna har upplevt att företagen liknar varandra och att det därav varit svårt att särskilja 

dem. Respondenterna har förmodligen likt deltagarna ansett sig säkra på sina förstahandsval 

och således vilket apotek de besökte och även de uttryckte sina associationer till respektive 

företag med samma säkerhet som fokusgrupperna. Men utifrån vad som framkom i 

fokusgrupperna stämmer deras svar sannolikt inte heller överens med verkligheten och vidare 

kan samtliga av deras svar ifrågasättas på samma grund som fokusgruppernas svar gjordes. 

Därav kan inte heller deras svar ses som överensstämmande och troligtvis besöker de inte heller 
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de apoteken som de trodde och kan följaktligen inte urskilja dem. Tillförlitligheten till 

respondenternas svar ska därav ses som låg och deras svar ska inte ses som en representation 

för hur dessa homogena företag uppfattas, utan det mest troliga är att de likt fokusgrupperna 

inte kunde urskilja dessa alls och därmed går detta inte att undersöka genom 

enkätundersökningar. 

 

Frågan blir således om det överhuvudtaget är möjligt att undersöka företag som verkar på 

homogena marknader. Utifrån det som framkom så var det inte möjligt att reda på vad 

respondenterna och deltagarna faktiskt upplevde, då de faktiskt inte var medvetna om vilken 

aktör de gick till och kunde följaktligen inte urskilja respektive varumärken ifrån varandra. Inte 

heller är det möjligt att veta vad de faktiskt associerar till respektive företag då konsumenterna 

blandade ihop dem. Förmodligen föreligger samma svårigheter att undersöka andra homogena 

marknader, framförallt vid lågengagemangsköp och sannolikt kan konsumenter inte urskilja 

företag på dessa marknader.  
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5. Slutsatser 
 
Syftet med denna studie har varit att få förståelse för i vilken utsträckning konsumenter kan 

urskilja företag som agerar på homogena marknader och som till stor del innehar ett identiskt 

produkt- och tjänstesortiment. Vad som tydliggjordes i denna studie var att konsumenterna 

upplevde stora svårigheter att urskilja företag som agerar på homogena marknader. Emellertid 

trodde konsumenterna själva att de kunde särskilja dem och uttryckte starka åsikter om 

företagen, men däremot framkom det att konsumenterna var ovetande om vilket företag de 

faktiskt besökte och kunde därav inte urskilja dem. Detta resultat talar starkt för att konsumenter 

inte kan urskilja företag som agerar på homogena marknader. 

 

Vad som även tydliggjordes i denna studie var att konsumenternas svårigheter med att urskilja 

företag på homogena marknader till största del berodde på deras bristande motivation och 

engagemang. Vilket även förklarar varför konsumenterna uppvisade en låg lojalitet gentemot 

företagen på homogena marknader där samtliga konsumenter uppgav att de skulle handla av ett 

annat företag om deras förstahandsval inte var tillgängligt.  

 

Det uppenbarade sig även att konsumenterna hade en vilja att framstå som mer kunniga än vad 

de faktiskt var. Detta ledde till att framförallt deltagarna i enkätundersökningen, uppfattades 

som att de hade en tydlig bild om företagen och att de utan problem kunde urskilja dem. Samma 

sak skedde i fokusgrupperna, där starka åsikter och tankar yttrades om företagen, vilket hade 

kunnat tolkas som att de hade varit framgångsrika i sitt differentieringsarbete. En insikt var att 

konsumenterna kanske inte var så kunniga som de ville ge sken av. Flexibiliteten med 

fokusgruppsintervjuerna möjliggjorde att ta reda på om deras åsikter verkligen stämde överens 

med verkligheten, vilket blev påtagligt att de inte gjorde.  
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6. Diskussion  
 
Flera intressanta diskussionspunkter uppkom under studien gång angående hur konsumenterna 

uppfattade företag på homogena marknader. Funderingar väcktes kring hur viktig 

varumärkesdifferentiering verkligen är på sådana marknader. Att konsumenterna inte kunde 

urskilja företagen på de homogena marknaderna blev tydligt i denna studie. Vad som även blev 

tydligt var konsumenternas bristande engagemang och motivation för apoteksmarknaden. De 

verkade inte heller uppleva det som problematiskt att företagen liknade varandra. Detta är i sig 

emellertid ett stort problem för företagen på dessa homogena marknader, då de inte kan 

differentiera sig hos konsumenterna. Vad som ytterligare försvårar apotekens möjlighet att 

differentiera sig är att konsumenterna faktiskt upplevde en trygghet med att alla apotek såg 

likadana ut. Detta hindrar företagen från att differentiera sig, vilket tyder på att apoteksföretagen 

har en väldigt stor utmaning framför sig.  

 

Vad som även framkom var att konsumenterna valde apotek på grund av tillgängligheten, vilket 

också framhölls som den absolut viktigaste faktorn. Detta är sannolikt en av förklaringarna 

angående den bristande lojaliteten då konsumenterna endast gick till det apotek som var mest 

lättillgängligt. Detta försvårar ytterligare för apoteken att differentiera sig utifrån sitt varumärke 

då det inte var någonting konsumenterna vare sig lade märke till eller brydde sig om. E-

handelsapoteket Apotea kom på tal i både enkätundersökningen och fokusgrupperna, vilket 

möjligen kan bero på att de uppfattades som ett tillgängligt apotek. Att de kom på tal tyder på 

att det fanns en medvetenhet hos konsumenterna kring denna aktör. Det går däremot inte att 

utesluta att konsumenterna även blandade ihop detta apotek. När fler och fler branscher flyttar 

över till e-handeln uppstår en fundering kring hur dessa företag som redan har uppenbara 

problem med att differentiera sig, ska lyckas inom e-handeln. Det kan även vara så att företagen 

tar vara på denna chans och väljer att använda sig av andra differentieringsstrategier på internet 

och således blir mer framgångsrika med att särskilja sig från sina konkurrenter.   

 

En förutfattad mening var att Apoteket hade ett starkare varumärke än resterande företag och 

att konsumenterna i större grad skulle kunna urskilja dem. Konsumenterna uppvisade 

visserligen mer positiva tankar och känslor gentemot Apoteket jämfört med de andra företagen, 

däremot så framkom det att de inte kunde urskilja Apoteket trots detta. I slutändan visade det 
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sig att inte ens ett väletablerat varumärke kunde utmärka sig och således differentiera sig på 

denna homogena marknad. Vilket ansågs tämligen förvånande då det tidigare monopolet varade 

under en lång tid. Apoteket rankades dessutom högt i en stor varumärkesundersökning innan 

omregleringen genomfördes vilket antogs borde ha gjort något avtryck hos konsumenterna.  Det 

blev uppenbart att inte ens ett tidigare starkt och omtyckt varumärke kunde särskilja sig från 

sina konkurrenter och således uppstår då funderingen om det överhuvudtaget går att 

differentiera sig på homogena marknader.  

 

Ytterligare en fundering som uppstår utifrån detta är hur konsumenterna uppfattar andra 

homogena marknader som de uppvisar ett lågt engagemang emot likt apoteksmarknaden. 

Samma sak kan tänkas gälla på andra homogena marknader och av den anledningen verkade 

varumärkena inte vara av någon större vikt för konsumenterna. På dessa marknader visade det 

sig att konsumenterna hade stora svårigheter med att utvärdera produkterna och tjänsterna som 

de erbjöds. Därav kan samma princip tänkas gälla på andra svårutvärderade och homogena 

marknader där konsumenterna i regel har svårt att bedöma kvaliteten av produkterna eller 

tjänsterna, som exempelvis bensin-, el- och fordonsbesiktningsbranschen. Den svaga lojaliteten 

som konsumenterna uppvisade kan till stor del bero på denna komplexitet och frågan väcks om 

detta är ett genomgående problem för företag på homogena marknader. 

 

En lärdom att ta med sig från denna studie är den om metodval. Att människor vill framstå som 

kunnigare medför också det en viss problematik, som i denna studie yttrade sig genom att 

konsumenterna omedvetet hänvisade till fel apotek. Denna problematik kan vara möjlig att lösa 

genom flexibiliteten av en kvalitativ metod jämfört med en kvantitativ metod. Formen 

fokusgruppsintervju borde därmed föredras när likande företeelser ska undersökas då 

människors vilja att framstå som vetande kan ge missvisande resultat. Fokusgrupper möjliggör 

för en mer djupgående förståelse för ett fenomen i jämförelse med andra kvantitativa 

undersökningsmetoder. För att uppnå samma resultat med andra kvantitativa metoder som 

enkätundersökningar, krävs det en oerhört noggrann planering, eftersom den inte tar hänsyn till 

varken skiljaktigheter och möjliggör inte för följdfrågor.      

 

En fråga som kvarstår, är om företag som agerar på homogena marknader inte har varit 

tillräckligt framgångsrika med att differentiera sig genom sina immateriella värden, likt sina 

varumärken eller om det rentav inte går att differentiera med hjälp av sitt varumärke på 
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homogena marknader. Det kanske är så att företag på homogena marknader istället måste hitta 

andra tillvägagångssätt för att särskilja sig och på så vis bli mer lönsamma.    

 

6.1. Förslag vidare forskning 
Med anledning av konsumenternas svårigheter att särskilja apoteksaktörerna, vore det av 

intresse att få en djupare förståelse om konsumenterna upplever samma svårigheter att urskilja 

företag på andra homogena marknader. Framförallt skulle det vara av intresse att undersöka 

andra marknader där bristande engagemang och motivation från konsumenternas sida råder och 

huruvida de upplever samma svårigheter som de uppenbart gjorde för den marknaden som 

undersöktes i denna studie.   

 

Av intresse för både akademin och praktiker vore det även av intresse att undersöka hur de olika 

apoteken faktiskt arbetar med sin varumärkesdifferentiering och om de medvetet har valt att 

likna varandra i strategiskt syfte. Slutligen skulle en annan intressant aspekt vara att se till 

homogena marknader gällande deras e-handel och om företagen upplevs som annorlunda från 

sina konkurrenter av konsumenterna på nätet. Av intresse skulle det även vara att undersöka på 

vilket sätt de arbetar med sin differentiering på nätet och om den skiljer sig från det 

differentieringsarbetet som gjorts i fysiska butiker. 

.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Enkät 
Denna bilaga är en konverterad version av den digitala enkätundersökningen, vilket gör att den 

inte återspeglar enkätens exakta format. Frågor som graderades mellan 0-7 bestod av en slider, 

det vill säga en skattning genom att dra till rätt värde.  

 
 
1. Introduktionsfrågor  
Kryssa i ett alternativ på varje fråga nedan.  
 
Ålder? 

o  18–29 
o  30–39 
o  40–49 
o  50–59 
o  60–69 
o  70+ 

 
Boendeplats? 

o  Storstad (mer än 100 000 invånare) 
o  Småstad (11 000 - 90 000 invånare) 
o  Tätort (3000 - 10 000 invånare) 
o  Småort (färre än 3000 invånare) 

 
 
 
2. (Medvetenhet) Vilka apotekskedjor känner du till på den svenska apoteksmarknaden? 
Nämn samtliga apotek du kommer på i rutan nedan.  
 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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3.(Medvetenhet) Para ihop rätt logga med rätt apotek 
Det är enbart 5 olika svarsalternativ för respektive apotek nedan du ska ange. Vilket betyder att 2 
logotyper inte kommer bli valda.  

 
 

  
 
 

 Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 Bild 6 Bild 7 
Apotek Hjärtat o  o  o  o  o  o  o  

Kronans Apotek o  o  o  o  o  o  o  
Apoteksgruppen o  o  o  o  o  o  o  
Lloyds Apotek o  o  o  o  o  o  o  
Apoteket o  o  o  o  o  o  o  

 

 
4. (Övriga attribut) Vilken/Vilka faktorer påverkar ditt val av apotek? 
Välj dom alternativ som du tycker passar in.  

o  Produktutbud 
o  Tillgänglighet/butiksläge 
o  Service 
o  Varumärket 
o  Rykte 
o  Erbjudanden 
o  Kompetensen hos de anställda 
o  Väntetid 

o  Ingen uppfattning 
 

 
5. (Associationer) Till vilken grad anser du att dina köp på respektive apotek upplevs som ett 
bra köp samt att du känner att du får värde för dina pengar? 
Välj på en skala mellan 0–7. 
 
0 = ingen uppfattning 
1 = minst värdefullt 
7 = mest värdefullt 
 
Du kan ange samma värde på flera apotek om du upplever dom som likvärdiga. 
OBS! Tänk på att värdet 0 inte står automatiskt, utan du måste själv justera graderingen.  
 
Apotek Hjärtat 

    Min __________________________________________________ Max 
 
Kronans Apotek 

 Min __________________________________________________ Max 
 

 

 Min __________________________________________________ Max 
 

Apoteksgruppen 
 Min __________________________________________________ Max 

 

 Min __________________________________________________ Max 
 

 
Lloyds Apotek 

 Min __________________________________________________ Max 
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Apoteket 

 Min __________________________________________________ Max 
 
 
 
6. (Medvetenhet) Hur väl känner du till följande apotek? 
Välj på en skala mellan 0–7. 
 
0 = ingen uppfattning 
1 = lägst igenkänning  
7 = högst igenkänning 
 
Du kan ange samma värde på flera apotek om du upplever att du känner till dom lika bra.  
 
OBS! Tänk på att värdet 0 inte står automatiskt, utan du måste själv justera graderingen. 
Apotek Hjärtat 

 Min __________________________________________________ Max 
 
Kronans Apotek 

 Min __________________________________________________ Max 
 
Apoteksgruppen 

 Min __________________________________________________ Max 
 
Lloyds Apotek 

 Min __________________________________________________ Max 
 
Apoteket 

 Min __________________________________________________ Max 
 
 
7. (Association)Till vilken grad känner du trovärdighet gentemot apoteken?  
Välj på en skala mellan 0–7. 
 
0 = Ingen uppfattning 
1 = lägst trovärdighet 
7 = högst trovärdighet 
 
Du kan ange samma värde på flera apotek om du upplever dom som likvärdiga. 
OBS! Tänk på att värdet 0 inte står automatiskt, utan du måste själv justera graderingen. 
Apotek Hjärtat 

 Min __________________________________________________ Max 
 
 
Kronans Apotek 

 Min __________________________________________________ Max 
 
Apoteksgruppen 

 Min __________________________________________________ Max 
 
Lloyds Apotek 

 Min __________________________________________________ Max 
 
Apoteket  
 
8. Beskriv vad du kommer att tänka på och vad du associerar respektive apotek med? 
Skriv det första du kommer att tänka på. Associera fritt.  
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Har du inga associationer lämna rutan blank. 
Apotek Hjärtat 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Kronans Apotek 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Apoteksgruppen 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Lloyds Apotek 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Apoteket 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
9.(Lojalitet) Vilken apotekskedja är ditt förstahandsval när du överväger att köpa något från ett 
apotek? 
Endast ett alternativ går att välja. 

o  Apotek Hjärtat 
o  Kronans Apotek 
o  Apoteksgruppen 
o  Lloyds Apotek 
o  Apoteket 
o  Har inget förstahandsval 

 
Rekommenderar du ditt förstahandsval av apotek till andra? 

o  Ja 
o  Nej 
o  Har inget förstahandsval 

 
Kommer du att köpa av andra apotek om ditt förstahandsval inte finns tillgängligt? 

o  Ja 
o  Nej 
o  Har inget förstahandsval 

 
10. (Uppfattad Kvalité) Vilken/Vilka faktorer anser du bidrar till högre kvalité på apoteken? 
Välj dom alternativ som du tycker passar in.  

o  Produktutbudet 
o  Butikens helhetsintryck 
o  Servicen 
o  Priset 
o  Kompetensen hos de anställda  
o  Väntetiden 
o  Ryktet 
o  Ingen uppfattning 

 
 
11. (Uppfattat kvalité) Till vilken grad anser du att apoteken håller en generellt hög 
kvalitetsnivå? 
Välj på en skala mellan 0–7. 
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0 = Ingen uppfattning 
1 = lägst kvalitet 
7 = högst kvalitet 
 
Du kan ange samma värde på flera apotek om du upplever dom som likvärdiga. 
OBS! Tänk på att värdet 0 inte står automatiskt, utan du måste själv justera graderingen. 
 
Apotek Hjärtat 

 Min __________________________________________________ Max 
 
Kronans Apotek 

 Min __________________________________________________ Max 
 
Apoteksgruppen 

 Min __________________________________________________ Max 
 
Lloyds Apotek 

 Min __________________________________________________ Max 
 
Apoteket 

 Min __________________________________________________ Max 
 
 
12. Uppfattar du att det finns någon märkbar skillnad mellan de olika apoteken? 

o  Ja, jag upplever att det finns en skillnad. 

o  Nej, jag upplever inte att det finns någon skillnad. 
 
 
(Fråga 13 och 14 är beroende på om du svarar JA eller NEJ på fråga 12. Digital versionen hoppade 
direkt till rätt fråga) 
 
13. (Övriga attribut) Vilken/Vilka faktorer är det som apoteken liknar varandra inom? (Vid ja) 
Välj dom alternativ som du tycker passar in.  

o  Produktutbudet 
o  Logotyperna 
o  Butikernas utformning/utseende 
o  Färgval i butikerna 
o  Kompetensen hos personalen 
o  Servicen 
o  Priserna 
o  Erbjudandena 
o  Butiksläge 
o  Ingen uppfattning 

 
14. (Övriga attribut) Vilket av apoteken uppfattar du är mest olikt de andra apoteken? (Vid nej) 
Endast ett apotek går att välja. Välja det apotek som du tycker särskiljer sig mest. 

o  Apotek hjärtat 
o  Kronans apotek 
o  Apoteksgruppen 
o  Lloyds apotek 
o  Apoteket 
o  Annat Apotek 

 
Vilken/Vilka faktorer är det som gör att detta apotek skiljer sig gentemot andra apotek?  
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o  Produktutbudet 
o  Logotypen 
o  Butikens utseende/utformning 
o  Kompetensen hos personalen 
o  Servicen 
o  Priserna 
o  Erbjudanden 
o  Butiksläget 
o  Ingen uppfattning 

Bilaga 2 – Fokusfrågor 
 

1. När ni tänker på de apoteksaktörer som finns, vilket är det första apotek ni kommer att tänkta 
på? 

 
2. Varför kommer ni att tänka på dessa apotek?  

 
3. Vilket apotek tror ni att flest personer känner igen och varför tror ni det?  

 
4. Logotyptest  

 
5. När ni ser logotyperna vad associerar ni respektive apotek med? 

 
6. Vilken logotyp anser ni är mest familjär? 

 
7. Personlighetstest av apoteken 

 
8. Uppfattar ni apoteken som lika eller olika från sina konkurrenter? På vilket sätt anser ni att 

apoteken är lika eller olika?  
 

9. Vilka faktorer bidrar till att ni väljer att handla på ett specifikt apotek?  
 

10. Anser ni att det är viktigt att apoteken uppfattas som trovärdiga? Anser ni att det är viktigt att 
ni litar på apoteket ni ska handla på? 
 

11. Hur uppfattar ni kvaliteten på apoteken och vilken aktör anser ni har högst kvalitet? 
 

12. Vilket apotek anser ni är mest trovärdigt? 
 

13. Väljer ni någonsin att handla på nya apotek? 
 

14. Vad är kundlojalitet för er?  
 

15. Har ni något förstahandsval när det kommer till apoteken?  
 

16. Rekommenderar ni vidare ert förstahandsval till andra? 
 

17. Om ni inte kan handla på ert förstahandsval skulle ni ändå välja att handla på ett annat apotek 
då? 

 
18. Anser ni att ni är lojala gentemot apoteken? Om inte, vad beror det? 


