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Förord 
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med synpunkter under resans gång. 
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Sammanfattning 
Den första juli i år ska Sveriges apoteksmarknad omregleras, efter ett 40-årigt monopol. I och 

med förändringen, från att verka på en monopolmarknad till en konkurrensutsatt, ska 

Apoteket gå från ett tydligt samhällsuppdrag till en marknad med flera konkurrenter, vilket 

medför en stor omställningsprocess för Apoteket AB. 

 

Då Apoteket står inför stora utmaningar måste de anpassa både sin verksamhet och 

marknadsandel till den nya apoteksmarknaden. Apotekets målsättning är att fortsätta vara 

marknadsledare, vilket kräver att de måste förändra sig för att i framtiden kunna axla rollen 

som marknadsledare. Det blir viktigt för Apoteket att strategiskt arbeta med sitt varumärke för 

att sedan kunna använda det som en värdeskapande konkurrensfördel och lyckas 

kommunicera denna fördel för att skapa en stark relation till konsumenterna på en omreglerad 

marknad. 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om ett företag som verkar på en monopolmarknad 

förändrar sin marknadsföring vid vetskapen om en framtida marknad med konkurrens och i 

sådana fall hur marknadsföringen förändras. En fallstudie om Apoteket AB undersöker syftet. 

 

Studien har ett deduktivt angreppssätt för att på bästa sätt tolka och analysera den insamlade 

empirin. Författarna har vidare valt en kvalitativ metod för att få en detaljerad primärdata om 

Apotekets förändring. Djupintervjuer har gjorts med nyckelpersoner inom Apotekets 

marknadsföringsområde och apotekschefer, samt med företagets samarbetspartners.   

 

Studien visar att det uppstår förändringar i en organisations marknadsföring vid en 

omreglering av en monopolmarknad. En viktig slutsats är att det är viktigt att arbeta bort 

känslan av det trögföränderliga, statliga monopolet och positionera om företaget för att inte 

sammankopplas med monopolet. Det är viktigt att se över varumärket och skapa en 

varumärkesidentitet som kan särskilja organisationen från de kommande konkurrenterna. 

 

Nyckelord: varumärkesidentitet, kommunikation, strategisk marknadsföring och 

förändringsprocess. 



Abstract  
The Swedish pharmacy market will be deregulated the first of July this year, after 40 years of 

monopoly. This means that Apoteket must adapt both its business and market share to the new 

pharmacy market that is taking shape. Apoteket´s goal for the new market is to remain the 

market leader, which requires changes for the future. It is therefore important for Apoteket to 

strategically work with its brand to use it as a competitive advantage, and to succeed to 

communicate the benefits of the brand to create a strong relationship with consumers on a 

deregulated market.  

 

The purpose with this essay is to examine if a company, on a monopoly market, will change 

their marketing with the knowledge of a deregulation. The researches intend to examine 

whether Apoteket AB is changing their marketing with the knowledge of the deregulation of 

the pharmacy market.  

 

The conclusion is that changes emerge in an organization's marketing at a deregulation of a 

monopolistic market. The general conclusion from the case study of Apoteket is that it´s 

important to remove the feeling of monopoly from the brand.  

 

In a monopolistic market the brand is not of great importance, as there are no direct 

competitors that the company needs to differentiate itself from. When a monopolistic market 

is to be deregulated, is it important to work with the brand and create a brand identity that 

differentiates the company from the competitors.  

 

To adapt a monopolistic organization to a competitive market is an enormous amount of work 

and effort. In order to be successful, it is important to implement all the steps in the changing 

process and proceed with the conversion as smoothly as possible.  

 

The major changes have occurred in Apoteket's brand identity, which indicates the 

importance of a strong brand at a deregulation. The case study concludes that there are 

changes in an organization's marketing at a deregulation of a monopolistic market.  

 

Keywords: brand identity, communication, changing process, strategic marketing  

 



1 

 

Innehållsförteckning 
Inledning .................................................................................................................................................. 4 

Bakgrund ............................................................................................................................................. 4 

Syfte och frågeställning ....................................................................................................................... 7 

Avgränsningar ...................................................................................................................................... 7 

Apoteket AB............................................................................................................................................. 8 

Metod ...................................................................................................................................................... 9 

Inledning till metod ............................................................................................................................. 9 

Vetenskapssyn ..................................................................................................................................... 9 

Forskningsansats ................................................................................................................................. 9 

Forskningsmetod och strategi för tillvägagångssätt ......................................................................... 10 

Intervjuer ........................................................................................................................................... 10 

Val av respondenter .......................................................................................................................... 11 

Information........................................................................................................................................ 11 

Validitet och reliabilitet ..................................................................................................................... 11 

Metodkritik ........................................................................................................................................ 12 

Tidigare kunskaper ............................................................................................................................ 13 

Tidigare forskning .............................................................................................................................. 13 

Teoretisk referensram ........................................................................................................................... 14 

Inledning till teoretisk referensram................................................................................................... 14 

Erfarenheter från Englands avreglering ............................................................................................ 14 

Kotters förändringsprocess ............................................................................................................... 15 

De åtta stegen i förändringsprocessen.............................................................................................. 15 

Segmentering .................................................................................................................................... 19 

Val av målgrupp ................................................................................................................................. 20 

Positionering ...................................................................................................................................... 21 

Varumärke ......................................................................................................................................... 22 



2 

 

Varumärkesidentitet ......................................................................................................................... 22 

Kommunikation ................................................................................................................................. 26 

Empiri .................................................................................................................................................... 28 

Presentation av respondenterna ...................................................................................................... 28 

Förändringsprocessen ....................................................................................................................... 28 

De nya segmenten ............................................................................................................................. 30 

Positionering ...................................................................................................................................... 32 

Kommunikation ................................................................................................................................. 33 

Varumärke ......................................................................................................................................... 36 

Kärnvärden ........................................................................................................................................ 38 

Essensen ............................................................................................................................................ 39 

Produkter ........................................................................................................................................... 39 

Vård eller detaljhandel ...................................................................................................................... 40 

Analys och tolkning ............................................................................................................................... 41 

Apotekets förändringsprocess .......................................................................................................... 41 

Segmentering .................................................................................................................................... 43 

Positionering ...................................................................................................................................... 44 

Varumärke ......................................................................................................................................... 44 

Varumärkesidentitet ......................................................................................................................... 45 

Kommunikation ................................................................................................................................. 47 

Kommunikationsprocessen ............................................................................................................... 47 

Apoteket ‐ en del av detaljhandeln ................................................................................................... 49 

Slutsats och Diskussion .......................................................................................................................... 51 

Diskussion .......................................................................................................................................... 51 

Slutsats .............................................................................................................................................. 53 

Förslag till vidare forskning ............................................................................................................... 54 

Källkritik ................................................................................................................................................. 56 



3 

 

Källor ...................................................................................................................................................... 57 

Tryckta källor ..................................................................................................................................... 57 

Elektroniska källor ............................................................................................................................. 58 

Intervjuer ........................................................................................................................................... 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Inledning 

Detta kapitel inleds med en introduktion till syftet. Vidare kommer 
problemformuleringen och avgränsningarna att presenteras.   

Bakgrund 

Förutsättningarna för hur apoteksmarknaderna ska fungera inom Europa är idag en aktuell 

fråga. Marknaden inom Europa är till stor del strikt reglerad, men i de länder där 

apoteksmarknaden blivit mindre reglerad har apotekstätheten och konkurrensen ökat. Ett 

exempel på ökad apotekstäthet och konkurrens är den norska apoteksmarknaden, vilken ökat 

med drygt 50 procent i antalet apotek sedan deras omreglering.1 

 

År 2006 beslutar regeringen att Sveriges apoteksmarknad ska omregleras, efter ett 40-årigt 

långt monopol. Detta innebär att den svenska apoteksmarknaden, från och med den första juli 

i år, blir konkurrensutsatt. I och med förändringen, från att verka på en monopolmarknad till 

en att verka på en konkurrensutsatt, går Apoteket från ett tydligt samhällsuppdrag till en 

marknad med flera konkurrenter, vilket medför en stor omställningsprocess för Apoteket AB.2 

Regeringen lägger stor vikt på att kalla denna reform för omreglering, istället för avreglering, 

då antalet regler sannolikt kommer att bli fler i och med de nya aktörernas intåg på den 

svenska marknaden.3 Omstruktureringsbolaget AB, OAB, har under förändringsprocessen 

tagit över rollen som moderbolag för Apoteket AB. 

 

Den 29 april 2009 beslutar riksdagen om att omreglera apoteksmarknaden4 och beslutet 

innebär att alla får äga Apotek med undantag från läkemedelstillverkare och föreskrivare. 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, kommer reglera priserna för läkemedel, men 

Apoteket kommer som tidigare att själva reglera priserna på sitt egna sortiment.5 

 

Den omreglerade apoteksmarknaden kommer att medföra stora förändringar för Apoteket, 

men även för den svenska befolkningen. Mångfald och valfrihet kommer att öka eftersom det 

är sannolikt att ett flertal internationella apotekskedjor kommer att etablera sig på den svenska 

marknaden och att ett flertal mindre nischaktörer kommer att göra intåg på den svenska 

                                                            
1 Apotekets årsredovisning 2008:7 
2 Ibid:1 
3 www.di.se  
4 www.pirab.se  
5 Apotekets Årsredovisning 2008:8 
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marknaden.6 Regeringen är övertygad om att omregleringen kommer att leda till ökad 

apotekstäthet, medföra minskade köer, längre öppettider och bättre service.7  

 

Apoteket står för stora förändringar inom sin organisation genom omregleringen. Apoteket 

AB kommer endast att få behålla 330 av sina cirka 900 apotek och minskar därför i storlek 

med ungefär två tredjedelar. De 330 apoteken som Apoteket AB får behålla kommer att förbli 

i statlig besittning. 150 stycken av de 616 apoteken ska erbjudas till försäljning och kommer 

att ingå i en statlig satsning för småföretagande och resterande kommer att erbjudas till bland 

annat de stora apotekskedjorna.8 Anledningen till att ett stort antal Apotek ska säljas ut är att 

regeringen vill säkerställa en effektiv konkurrens på marknaden.9 

 

Apotekets kommande konkurrenter kommer att inneha ett liknade produktsortiment. Det är 

möjligt att kopiera allt från Apotekets produktkvalitet till deras prissättning och design. Det 

som konkurrenterna inte kan kopiera är enligt Aaker företagets varumärke.10 Varumärket är 

enlig Keller till för att kunna identifiera produkter eller tjänster från olika företag och 

differentiera företaget från sina konkurrenter.11  

 

För att stärka varumärket gentemot sina konkurrenter kan Apoteket strategiskt skapa olika 

varumärkesassociationer, vilka tillsammans bildar företagets varumärkesidentitet12. Dessa ger 

en kollektiv bild av varumärket och svarar på frågan: vem är varumärket? Varumärkets 

identitet är utgångspunkten för all kommunikation, både internt och externt.13 Det är viktigt 

att kommunicera varumärkesidentiteten till marknaden, speciellt i situationer där förändringar 

påverkar företagets varumärke. Marknadskommunikation representerar varumärkets röst och 

dess uppgift är att etablera en dialog och bygga en relation till konsumenterna.14 

 

Apotekets målsättning inför den nya marknadsformen är att fortsätta vara marknadsledare,15 

vilket kräver att Apoteket måste förändra sig för att i framtiden kunna axla rollen som 

marknadsledare. Det blir viktigt för Apoteket att strategiskt arbeta med sitt varumärke för att 

                                                            
6 Apotekets årsredovisning 2008:2 
7 www.fokus.se  
8 www.pirab.se  
9 Apotekets årsredovisning 2008:8 
10 Urde, Brand orientation: A mindset of building brands into strategic resources 1999:124 
11 Keller, Building, Measuring and Managing Brand Equity 2003:274 
12 Mårtenson, Marknadskommunikation, Kunden, Varumärket, Lönsamheten 2009:79 
13 Ibid:79 
14 Keller 2003:283 
15 Apotekets årsredovisning 2008:2  
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använda det som en värdeskapande konkurrensfördel, samt att lyckas kommunicera dessa 

fördelar för att skapa en stark relation till konsumenterna på en omreglerad marknad. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
16 Kotler & Keller, Marketing Management 2006:283 



7 

 

Syfte och frågeställning 

Vårt syfte är att undersöka om ett företag som verkar på en monopolmarknad förändrar sin 

marknadsföring vid vetskapen om en framtida marknad med konkurrens och i sådana fall hur 

marknadsföringen förändras. Vi avser undersöka om Apoteket AB arbetar med denna 

förändring, då apoteksmarknaden inom en snar framtid ska omregleras.  

 

Vår frågeställning som vi ska besvara blir således: 

 

 Uppstår förändringar i en organisation marknadsföring vid en omreglering av en 

monopolmarknad?  

 

Vår frågeställning kommer att besvaras genom följade delfrågor: 

 

 Förändras ett företags varumärke vid en omreglering? 

 Förändras ett företags kommunikation vid en omreglering? 

 Förändras ett företags strategiska marknadsföring vid en omreglering? 

 Hur arbetar ett företag med en förändringsprocess under en omreglering? 

 

Avgränsningar  

Vi har valt att avgränsa oss till att göra en fallstudie som undersöker ett företag, vilket är 

Apoteket AB som är fokuserade på konsumentmarknaden. Studien tar inte hänsyn till 

kundperspektivet. Författarna har valt att belysa området marknadsföring och undersök om 

Apoteket AB genomgår en förändringsprocess inom detta område. Inom 

marknadsföringsområdet har författarna valt delar som är av stor vikt vid stora förändringar 

och kommit fram till att varumärke, kommunikation och startegisk marknadsföring är 

delområden inom marknadsföringen som är viktiga vid en omfattande förändringsprocess.  
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Apoteket AB 

Detta kapitel innehåller en kort sammanfattning om Apoteks historia och dess 
nuvarande organisation.  

1963 beslutade regeringen att ett statligt ägt monopol skulle driva Apoteket och i följd av 

detta beslut bildads Apoteksbolaget AB. Apoteket fick en ny logotyp och de öppna apoteken 

infördes, där kunden kunde välja produkter fritt från hyllorna ute i butiken. Apoteket 

samarbetade med landstingen och höll endast de billigaste läkemedlen i lager. På 1990- talet 

kom ett förslag om att avreglera den receptbelagda läkemedelsförsörjningen. Det var 

läkemedelsförsörjningsutredningen LFU 92 som resulterar i förslaget, men regeringen drog 

tillbaka förslaget. Monopolet kvarstod men prissättningen på läkemedel blev 1993 fri. 1998 

bytte Apoteksbolaget AB namn till Apoteket AB. 17 

 

Idag är Apoteket ett statligt ägt aktiebolag som har ensamrätt att sälja läkemedel. Ensamrätten 

gäller receptbelagda och receptfria läkemedel. Apoteket säljer inte bara läkemedel utan även 

handelsvaror som hygienartiklar. Apoteket driver även sjukhusapotek och ansvarar för 

läkemedelsupphandling till sjukvården. Deras verksamhet regleras av lagen (1996: 1152) om 

handel med läkemedel och deras vision är Ett liv i hälsa18  

 

Apoteket AB är uppdelat i fem verksamhetsområden: 

 

o Apoteket Privatkund ansvarar för driften av apoteken och har de allmänna kunderna. 

o Apoteket Farmaci AB ansvarar för läkemedelsförsörjningen på sjukhusen.  

o Apoteket Produktion och Laboratorier AB tillverkar specialläkemedel och utvecklar, 

analyserar och erbjuder tjänster till läkemedelsbranschen. 

o Sortiment och Varuförsäljning arbetar med hela varuförsörjningskedjan och 

dosverksamheten. 

o Apoteket International AB ansvarar för Apotekets verksamheter på de internationella 

marknaderna.19 

                                                            
17 www.apoteket.se  
18Ibid 
19Ibid 
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Metod 

Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet och metodvalet i denna studie. 

Inledning till metod 

Författarna har valt att göra en fallstudie om Apoteket och den förändring som företagets 

marknadsföring genomgår i och med omregleringen av apoteksmarknaden. För att få valid 

primärdata har djupintervjuer genomförts med nyckelpersoner inom marknadsföringsområdet 

på Apoteket AB och med dess samarbetspartners. Författarna kommer nedan att närmare 

berätta om tillvägagångssättet och metoden i denna fallstudie. 

Vetenskapssyn 

Inom vetenskapen talas det om två huvudinriktningar vilka är positivism och hermeneutik. 

Positivismen kommer från början från naturvetenskapen, men dess metoder och synsätt har 

utvecklats till att även tillämpas inom andra vetenskapsområden. Vid tillämpning av detta 

synsätt inom samhällsforskning är syftet att upptäcka mönster och regelmässigheter.20Den 

positivistiska inriktningen vill gärna tro på absolut kunskap och det finns två olika sätt att nå 

den på. Antingen med hjälp av människans fem sinnen, kunskapen kallas då empirisk, eller 

genom det andra sättet, logik.21   

 

Denna studie har en positivistisk inriktning, då syftet är att upptäcka förändringar inom 

marknadsföringen vid en omreglering av ett monopol. Författarnas avsikt är att förstå och 

undersöka denna förändring med så stor säkerhet som möjligt för att andra forskare senare ska 

kunna tillämpa studiens delar på andra företag som i framtiden går ifrån en monopolmarknad.  

Forskningsansats 

Målet i samhällsvetenskaplig forskning är att integrera empiri och teori. Att välja en ansats 

som utgår från teori till empiri kallas deduktiv.22 Det innebär att man prövar generella 

påståenden, teorier, med empirisk data och drar en logisk slutsats, vilken är giltig om denna är 

logisk sammanhängande.23  

 
                                                            
20 Martyn Denscombe, Forskningshandboken 2009:422 
21 Torsten Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare 2007:16 
22 Johannessen & Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod 2003:35 
23 Thurén 2007:28 



10 

 

Studien har utgått från teorier och dessa har sedan applicerats på empirin för att kunna 

analysera och tolka förändringarna i Apotekets marknadsföring, vilka uppstått i och med 

förändringsprocessen.  

Forskningsmetod och strategi för tillvägagångssätt  

Författarna har använt en kvalitativ metod bestående av djupintervjuer och detta angreppssätt 

har resulterat i en detaljerad och fyllig data om Apotekets förändring, vilken varit en grund till 

tolkning och analys.24  

 

En fallstudie har genomförts för att kunna koncentrera ansträngningarna på fallet Apoteket 

och få en djupare inblick i förändringsprocessen, vilken Apoteket för närvarnade genomgår, i 

och med omregleringen.25 Fallstudien är teoristyrd och förklarar orsakerna till varför Apoteket 

genomgår en förändring i deras marknadsföring. Vi använder oss av ett holistiskt synsätt 

genom att försöka se till alla delar inom marknadsföringen och förändringen.26 

Intervjuer 

Primärdata har insamlats genom djupintervjuer med personer som aktivt deltagit i Apotekets 

förändringsprocess vad gäller dess varumärke, marknadsföring och kommunikation. För att få 

tillgång till värdefull information intervjuades nyckelpersoner som varumärkesdirektören, 

marknadschefen, två apotekschefer och en extern projektledare på den byrå som arbetat med 

Apotekets marknadsföring under förändringsprocessen.27  

 

De personliga intervjuerna var både semistrukturerade och ostrukturerade med tidigare nämna 

nyckelpersoner. Genom att först ha konstruerat ett underlag till en mer ostrukturerad intervju 

med varumärkesdirektören, där endast nyckelorden strategisk marknadsföring, 

varumärkesidentitet och kommunikation användes, fick författarna en sammanhängande 

historia kring marknadsföringsdelarna vilka arbetats med under förändringsprocessen. Efter 

intervjun uppstod en bild, vilken förklarade arbetet med marknadsföringen och förändringen 

på Apoteket AB. Författarna kunde i övriga djupintervjuer använda sig utav mer 

semistrukturerade frågor. Att ha tagit del av nyckelpersonernas idéer och tankar har gett 

studien en bra förståelse kring de mer komplexa frågorna.28 

                                                            
24 Denscombe 2009:153 
25 Ibid:59 
26 Ibid:63 
27 Ibid:233 
28 Ibid:234-235 
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Val av respondenter  

Forskningen har pågått under hela vårterminen 2009 vid Södertörns högskola i Stockholm. 

Respondenter har under vårterminen kontaktas via telefon för förfrågan om att ställa upp i 

djupintervjuerna. Den första intervjun med varumärkesdirektören Eva Fernvall ägde rum på 

Apotekets huvudkontor i Stockholm. Intervjun med Daniel Smedfors ägde rum på Forsman 

och Bodenfors kontor i Stockholm, vilket ligger i NK-huset. Intervjun med Apotekets 

marknadschef Johan Landeström ägde rum på ett fik vid Medborgarplatsen i Stockholm. 

Intervjuerna med apotekscheferna har varit av olika slag. Apotekschef 1 har personligen 

intervjuats på ett Apotek medan Apotekschef 2 intervjuats via e-post. Cheferna kommer från 

olika delar av Sverige och kommer inte nämnas på grund av önskan om anonymitet.  

Information 

Empirin består till största delen av primärdata från djupintervjuerna. En liten del av empirin 

innehåller sekundärdata i form av information från Apotekets årsredovisning. Sekundärdata 

har även använts i Introduktionen och historian om Apoteket. 

Validitet och reliabilitet 

En viktig del av forskningen är att se till att data som insamlas presenterar fenomenet på ett 

relevant sätt. Det handlar om noggrannhet och precision, men även om lämplighet i 

insamlingen av data.29 Studien grundas på primärdata30 från nyckelpersoner inom 

marknadsföringsområdet och har en hög svarsfrekvens.31 För att få en mer objektiv bild av 

Apoteket under förändringsprocessen var apotekschefer anonyma, vilket har stärkt 

validiteten.32 

 

För eventuell granskning av forskningsprocessen har författarna gjort en grundlig redogörelse 

för vilken vetenskaplig utgångspunkt de använt och hur de gått till väga i sin forskning genom 

redovisning av metod, analys och insamling av data.33  

 

 

                                                            
29 Johannessen & Tufte 2003:28 
30 Denscombe 2009:272 
31 Ibid:267 
32 Ibid:251 
33 Ibid:381 
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Metodkritik  

Meningen var att använda metodtriangulering för att få en fullständig och komplett bild av 

omregleringens effekter på Apotekets marknadsföring. På grund av de omfattade 

djupintervjuerna och mängden data dessa resulterade i insåg författarna problemet att kunna 

genomföra en kvantitativ undersökning.34   

 

Nackdelen med intervjuer är att dessa är tidskrävande, ger ickestandardiserade svar och att 

tillförlitligheten kan vara låg på grund av svårigheten med objektivitet. Det kan uppstå en så 

kallad intervjueffekt när människor säger sådant som verkar bra, men i själva verket inte alls 

stämmer ute i verkligheten. Uttryck och handling måste stämma med varandra, vilket måste 

tas hänsyn till vid intervjuerna.35    

 

Nackdelen med personliga intervjuer gentemot gruppintervjuer är att forskaren i 

gruppintervjuer får fler åsikter och synpunkter från flera olika människor, men för att få god 

representativitet i frågorna avsåg författarna göra ett flertal djupintervjuer.36  

 

Studien, som i grunden är kvalitativ, har stött på problemet med generaliserbarhet då dess 

grund baseras på ett fåtal djupgående intervjuer.37 Detta har medfört frågan om hur stor 

sannolikheten är att finna likartad data hos andra företag, vilka står inför en omreglering. 

Lösningen på detta problem är att istället ställa frågan: ”I vilken utsträckning skulle fynden 

kunna överföras till andra fall”? istället för ”I vilken utsträckning är det sannolikt att fynden 

återfinns i andra fall”?38  

 

För att få en djupare insikt av hur organisationsförändringen gått till hade vi kunnat intervjua 

människor som arbetar på Omstruktureringsbolaget AB. Detta företag har lett Apotekets 

organisatoriska förändringsarbete. Det var ett medvetet val att inte gå djupare in i 

organisationsfrågor då vi huvudsakligen inriktat oss på marknadsföringsarbetet som Apoteket 

arbetet med under förändringsprocessen.  

 

 
                                                            
34 Denscombe 2009:153 
35 Ibid:268-269 
36 Ibid:236 
37 Ibid:382 
38 Ibid 
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Tidigare kunskaper 

Innan studien hade författarna vag insikt i omregleringen av apoteksmarknaden. Författarna 

har inom utbildningen Medicinteknisk ekonom studerat sjukvårdsorganisationen och fått en 

förståelse i hur statliga organisationer fungerar. Inriktningen inom utbildningen är 

marknadsföring och författarna har kunnat nyttja tidigare kunskaper från kurserna: Strategisk 

marknadsföring, Marknadsföringsteori samt Marknadsanalys och lönsamhet.  

Tidigare forskning 

Det finns tidigare studier vilka behandlar omregleringen av den svenska apoteksmarknaden. 

Denna studie har gjorts under Apotekets sista förberedelser inför omregleringen och är endast 

en månad ifrån datumet då omreglering ska träda i kraft. Det finns ingen studie som både 

undersöker förändringsprocessen och marknadsföringsområdet, vilket denna studie gör. Det 

finns dock en uppsats som undersöker Apotek AB:s varumärke, Apotekets idé- en vision som 

blir verklighet. Den skiljer sig dock från denna studie då den ser till den interna 

kommunikationen och apotekschefers uppfattning om Apotekets varumärke. 
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Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning samt teorier som tillämpats i 
studien.     

Inledning till teoretisk referensram 

Författarna har valt att använda sig utav nedanstående presenterade teorier för att kunna 

besvara sin frågesällning: Uppstår förändringar i en organisations marknadsföring vid en 

omreglering av en monopolmarknad?  
  

Den första vetenskapliga artikeln behandlar Englands erfarenheter kring avreglering av deras 

apoteksmarknad. Vidare beskriver författarna Kotters förändringsprocess, vilken består av åtta 

faser, vilka en organisation genomgår vid en omfattande förändring. En kort presentation 

behandlar den startegiska marknadsföringen: segmentering, val av målgrupp och 

positionering. Vidare presenteras en modell som beskriver varumärkesidentitetens 

uppbyggnad och teoriavsnittet avslutas med att beskriva kommunikationsprocessen inom 

marknadskommunikation. 

Erfarenheter från Englands avreglering 

Englands apoteksmarknad har tidigare varit reglerad, men består idag av återförsäljare där 

hälften av dem är självständiga apotek och resterande stora apotekskedjor. Genom de stora 

apotekskedjornas etablering har konkurrensen ökat, vilket resulterat i att många självständiga 

apotek gått i konkurs.39 

 

Alliance Boots är en av de nya kedjorna som etablerat sig på Englands marknad med ett 

mycket starkt varumärke och eget produktsortiment. Enligt en undersökning som Schmidt 

genomfört 2004 är de stora kedjorna väl medvetna sina varumärken, medan de mindre 

självständiga apoteken inte ser fördelarna med att använda sig utav de 

marknadsföringsverktyg som finns. De ser inte marknadsföring som en nyckel till framgång, 

men anser ändå att marknadsföring är en del av affärerna.40 

 

Många av de oberoende apoteken ser sig som en del av vårdkedjan, istället för en del av 

detaljhandeln. Det har visat sig att detaljhandeln skiljer sig från företag inom hälso- och 

                                                            
39 Schmidt & Pioch, Community pharmacies under pressure- can branding help? 2005:494-505 
40 Ibid 
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sjukvården då detaljhandeln fokuserar på att generera vinst och att planera sin försäljning, 

samt använder sitt varumärke som ett hjälpmedel till att kommunicera företagets koncept. De 

självständiga apoteken ser istället sin profession som apotekare som det viktigaste och anser 

att affärerna kommer i andra hand. Försäljningen av varumärkesprodukter ses som en bonus 

vid sidan av försäljningen av läkemedel och de anser att den har en begränsad påverkan på 

affärerna. Istället för att investera i utveckling av butiker, satsar de på att erbjuda hög service 

inom deras terapeutiska expertis.41 

 

Det är tid för de självständiga apoteken, som genomgått en omreglering och därigenom mött 

hård konkurrens på alla fronter, att inse att det inte enbart räcker med en hög expertis inom 

deras terapeutiska område för att lyckas stå emot konkurrensen från de stora apotekskedjorna. 

För att försäkra sig om fortsatt existens behöver de självständiga apoteken använda 

marknadsföringsverktygen och inse betydelsen av synergi mellan image och profession för att 

kunna ta vara på marknadsföringsmöjligheter.42 

Kotters förändringsprocess 

Denna modell innehåller åtta faser som en organisation ska gå igenom för att lyckas vid en 

förändring. Kotter menar att en organisation genomgår dessa åtta faser och att dessa ofta 

kräver en lång tid. Att hoppa över ett av dessa steg kan bara resultera i att organisationen 

misslyckas med sin förändring. Det är bättre att sakta ner momenten än att hoppa över något 

av dem. Många människor har liten erfarenhet av att förändra och förnya organisationer. På 

grund av detta är det svårt att göra stora förändringar i en organisation.43 Det gäller att ha rätt 

attityd till förändringen, byråkrati kan hindra, avsaknad av teamwork och rädslan för det 

okända är faktorer som företaget får kämpa med under förändringsprocessen.44 

De åtta stegen i förändringsprocessen 

1. Skapa en föreställning av brådskande karaktär 

Om engagemanget till att förändra inte är av brådskande karaktär är det svårt att sätta ihop en 

grupp människor med tillräckligt kraft och kreativitet att leda förändringsarbetet och övertyga 

nyckelpersonerna i företaget att spendera den tid som krävs för att skapa och kommunicera 

en, i organisationen, vision av förändring. Om endast ett fåtal medlemmar i organisationen 

känner att situationen är av brådskande karaktär kommer inte förändringen att lyckas. 
                                                            
41 Schmidt & Pioch 2005: 494–504 
42 Ibid 
43 Kotter, Leading change: why transformation efforts fails 2007:59– 67 
44 Kotter, Leading change 1996:20 
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Organisationsmedlemmarna kommer att gå tillbaka till sina tidigare, tryggare uppfattningar 

och förändringen kommer att misslyckas.45  

 

De flesta lyckade förändringar börjar med att en del individer eller grupper av individer på 

företaget börjar koncentrerar sina ansträngningar på till exempel de potentialer som uppstår 

när ett patent går ut eller på en marknad som konkurrenterna inte upptäckt. Gruppen måste, 

efter att den till exempel funnit en ny, attraktiv marknad, hitta vägar för att kunna 

kommunicera ut denna information, brett och effektfullt, i företaget.46 

 

Beroende på var förändringen sker i företaget finns det olika nyckelpersoner som är av extra 

stor vikt vid en förändring. Om hela företaget ska förändras är VD nyckelpersonen.  

 

Om företaget har stora finansiella resurser finns det större möjligheter till att genomföra 

förändringar, men att övertyga för en förändring blir då svårare.47 När ungefär 75 procent av 

företagsledningen är överens om att en förändring är av brådskande karaktär har företaget 

möjligheter att lyckas med en omfattande förändring.48 

 

2. Skapa en stödjande koalition 

De flesta stora förändringsprogram inleds ofta med att en eller två personer tar initiativ till en 

förändring. Vid en lyckad förändring växer koalitionen sig större och starkare av ett starkt 

ledarskap och detta måste ske fort, i början av processen, för att den inte ska misslyckas.49 

Ingen ensam individ kan lyckas genomföra stora förändringar i en stor organisation.50 De 

förändringar som blivit framgångsrika har innehållit en grupp av organisationsmedlemmar 

som letts av en stark ledare, VD, divisionschef eller ordförande och fem till 50 medlemmar 

som tillsammans utvecklat delade intressen för att kunna genomföra en fullbordad 

omställning.51 För att lyckas i fas två krävs även en känsla av teamwork.52   

 

3. Utveckla en vision 

Den ledande koalitionen har i Kotters alla lyckade fall utvecklat en bild av framtiden som är 

enkel att kommunicera och som kunder, aktieägare och anställda attraheras av. En vision är 

                                                            
45 Kotter 1996:36 
46 Kotter 2007:97 
47 Ibid:98 
48 Ibid 
49 Ibid 
50 Kotter 1996:51 
51 Kotter 2007:98 
52 Ibid 
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som ett mål i horisonten och finns inte längre bort än fem år. Den säger något om vilket håll 

som organisationen är på väg eller måste röra sig åt.53 Eventuellt utvecklas även en strategi 

för att nå visionen. 

 

4. Kommunicera den nya visionen 

Det gäller att kunna kommunicera ut visionen i hela företaget för att förändringen ska lyckas. 

De som är involverade i förändringen måste ha liknade mål för att företaget ska kunna arbeta 

åt samma håll. Gemensamma mål som arbetar mot visionen kan motivera och leda företaget 

till en lyckad förändring.54  

 

Inga förändringar kommer att ske förrän de anställda är fullt övertygade om att 

ansträngningen verkligen kommer att lyckas. Utan en stor mängd trovärdig kommunikation 

kommer aldrig organisationsmedlemmarna att kunna övertygas. Kommunikation uppstår i 

både ord och handling men det är ofta handling som är det kraftfullaste sättet att 

kommunicera.55 

 

5. Ta bort barriärerna för den nya visionen 

Ibland förstår organisationsmedlemmarna visionen och vill realiserad den, men misslyckas 

eftersom de är inneslutna i en box och kan inte komma ut då vissa krafter påverkar och 

trycker mot boxen. Det är krafter som informationssystem, avsaknad av färdigheter, chefer 

som motarbetar implementeringen av en ny vision och formella strukturer som gör det svårt 

att agera. De anställda måste arbeta bort dessa barriärer för att lyckas implementera den nya 

visionen i företaget. Det är viktigaste att börja med de största hindren först.56 

 

6. Generera vinst på kort sikt 

Medlemmarna vill inom 12 till 24 månader få bevis för att den påbörjade processen ger 

resultat. När dessa kommer till insikt att stora förändringar är en tidskrävande process tappar 

företaget kraft till att förändra. Tempot måste vara högt, vilket nämndes i fas ett. För att 

tempot ska öka måste företaget generera kortsiktiga vinster. Tempot ökar och medlemmarna 

tvingas igen till analytiskt tänkande som klargör visionen. Efter ett till två år börjar 

förändringen kännas av i organisation genom att förlusterna avtar, aktierna stiger eller de nya 

                                                            
53 Kotter 2007:98–99 
54 Kotter 1996:85 
55 Kotter 2007:100 
56 Kotter 1996:102 



18 

 

produkterna börjar generera pengar. Genom statistiska undersökningar kan företaget 

kontrollera om deras kunder blivit nöjdare.57 

 

7. Tillkännage segern för tidigt 

Det är vanligt att ett företag tar ut segern för tidigt. Bara för att företaget går med vinst eller 

att de nya produkterna går bra ute på marknaden är kanske inte företaget klar med sin 

förändringsprocess. Det finns många företag som betalt sina dyra konsulter och tackat dem för 

arbetet för att efter två år vara tillbaka där de började i förändringsprocessen.58 

 

De ledare som lyckas förändra använder sina kortsiktiga vinster för att tackla de stora 

problemen. De arbetar med att försöka förändra strukturer som inte liknar den nya visionen 

och lägger sina ansträngningar på företagsmedlemmar som inte utvecklats. De satsar på 

projekt för att förändra och förstår att en stor förändring inte tar månader utan år.59  

 

8. Institutionalisera de nya ståndpunkterna i kulturen 

Förändringarna måste implementeras i företagskulturen. Saker och ting ska i företaget uttalas 

som Kotter säger ”så som vi brukar göra här.” De nya beteendena måste rotas i sociala normer 

och värderingar som accepteras i företagskulturen. Det finns två faktorer som företaget måste 

ta särskild hänsyn till när de institutionaliserar nya företeelser i en kultur. Den första är att 

bevisa att beteenden, attityder och ansträngningar verkligen har hjälp till vid ansträngningen 

för förändringen. Den andra faktorn är att det verkligen tar tid att försäkra sig om att nästa 

generation ledare verkligen gestaltar det nya som kommit fram i förändringen. Ett enda 

felaktigt beslut från ledningen kan resultera i mycket onödigt arbete.60  

 

Det finns fler misstag som medlemmarna på organisationer begår i och med förändringar, 

men dessa är enligt Kotter de åtta största och viktigaste misstagen som ett företag bör tänka på 

vid organisationsförändringar. Ju färre misstag i dessa åtta faser, desto större chans för en 

framgångsrik förändring.61 

 

 

                                                            
57 Kotter 2007:102 
58 Kotter 2007:102 
59 Ibid:103 
60 Ibid 
61 Ibid 
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Segmentering 

Enligt Kotler och Keller bygger alla marknadsföringsstrategier på segmentering, val av 

målgrupp och positionering.62  

 

Enligt Sten Albertsson och Olof Lundqvist är segmentering en av grundstenarna i modern 

marknadsföring och ett viktigt vapen mot kunderna. Att segmentera är att dela upp 

totalmarknaden i olika delmarknader för att hitta likartade kunder och placera dessa i de olika 

segmenten. De olika segmenten kommer därför att innehålla kunder med liknande behov, 

värderingar och beteenden.63 

 

Fördelen med att segmentera är att företagets produkter kan anpassas till de olika kunderna 

inom de olika segmenten.64 En annan fördel för företaget är att det även kan välja bort 

oväsentliga segment som inte passar företagets produkter. Det är viktigt för företaget att 

marknadssegmentera för att veta vilka reklammedier som de ska använda sig utav.65 

 

Det går att segmentera på två olika sätt enligt Kotler och Keller. Det ena sättet är att 

segmentera efter beskrivande egenskaper: geografi, demografi och psykografi och sedan 

undersöka om dessa segment har liknande behov.66Andra forskare undersöker segment genom 

att se till beteenden hos de olika kundgrupperna, som kundrespons, varumärken eller 

användningstillfällen för att identifiera olika beteenden. När företaget identifierat de olika 

segmenten kan de jämföra och se vilka kännetecken som segmenten har.67 

 

Företaget delar upp marknaden i segment eftersom det nästan är omöjligt att tillfredställa en 

hel marknad. Det gäller att hitta och dela in marknaden i olika grupper av köpare som kan 

tänkas föredra företagets produktmix. Företaget undersöker demografi, psykografi och 

skillnader i beteende mellan olika konsumenter. Sedan väljer företaget det segmentet där de 

största möjligheterna finns, detta blir målgruppen.68 

 

 

 

                                                            
62 Kotler & Keller 2006: 247 
63 Albertsson & Lundqvist, Marknadsföring 2005:99 
64 Ibid:100 
65 Ibid:101 
66 Kotler & Keller 2006:247 
67 Ibid:247 
68 Ibid 
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Demografisk segmentering  

I demografisk segmentering delar företaget upp kunderna i variabler som ålder, kön, 

civilstånd och etniskt ursprung. Detta är den vanligaste segmenteringsvariabeln eftersom det 

finns stora skillnader i konsumentbeteenden mellan dessa olika demografiska 

marknadssegment.69  

 

Geografisk segmentering 

Här delar företaget upp marknaden efter geografi som storstäder, landsbygder, regioner, län, 

länder och världsdelar.70 Det finns även här skillnader i köpbeteende mellan de olika 

geografiska områdena. Ett företag kan operera inom ett eller flera geografiska områden.71 

 

Socioekonomisk segmentering 

Människor inom olika inkomstklasser konsumerar olika. Det är även skillnad i 

konsumtionsmönster beroende på vilken utbildning eller yrke de olika kunderna har.72 

 

Psykografisk segmentering 

Människor delas in i delmarknader beroende på deras olika personliga egenskaper, livsstil 

eller värderingar.73 Det är viktigt att förstå vem kunden är. Människor i olika åldrar behöver 

inte alltid föredra olika sorters produkter eller tjänster, utan de kan ha samma livsstil, 

intressen och åsikter.74 

 

Segment ska vara mätbara, gå att nå, både kommunikations- och distributionsmässigt, och de 

ska vara tillräckligt stora och lönsamma.75  

Val av målgrupp 

När företaget har segmenterat måste det svara på frågan hur många målgrupper som ska 

behandlas och vilka strategier de ska använda sig utav.76  

 

                                                            
69 Albertsson & Lundqvist 2005:102 
70 Kotler & Keller 2006:247 
71 Albertsson & Lundqvist 2005:105 
72 Ibid:106–107 
73 Kotler & Keller 2006:252 
74 Albertsson & Lundqvist 2005:108–109 
75 Ibid:109 
76 Kotler & Keller 2006:261 
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Företaget kan försöka tillfredställa alla segmenten på hela marknaden genom att erbjuda hela 

marknaden de produkter som den efterfrågar. Antingen differentierar företaget sitt erbjudande 

eller använder ett odifferentierat erbjudande.77 

 

Om det är stor skillnad mellan de olika segmenten kan företaget välja att bearbeta ett enda 

segment, det segmentet som de tror att de kan tillfredställa bäst.78 Fördelen med att 

koncentrera sig på ett segment är att företaget kan lära sig mycket om segmentets behov och 

ha en stark marknadsnärvaro.79 

 

Om företaget däremot upptäcker ett antal åtskilda segment kan de välja att bearbeta dessa på 

olika sätt. Varje målgrupp får ett varierat utbud av produkter, reklam och så vidare.80 

Företaget kan med denna strategi sprida sina risker.81 

 

Företaget kan även utveckla en produkt som det säljer till olika marknadssegment eller 

koncentrera sig på att tillfredställa många olika behov hos en enda speciell målgrupp.82 

Positionering 

Rita Mårtenson menar att när företaget kommit fram till vad som är varumärkets själ och vilka 

associationer som ska framhållas i kommunikationen kan företaget positionera sig. 

Positionering kan göras på många olika sätt men utgångspunkten är varumärkesidentiteten 

och varumärkets själ. Det gäller att betona vissa aspekter hos ett varumärke och undanhålla 

andra och förklara för konsumenterna hur företagets produkter står sig i produktkategorin.83 

 

Urde menar att företaget positionerar sig för att på ett effektivt sätt kommunicera varumärkets 

image.84 Kotler och Keller försöker förklara positionering som handlingen företaget utför för 

att dess image och erbjudande ska etsa sig fast i minnet på sina målgrupper. Företagets mål är 

att ständigt påminna konsumenterna, i deras minnen, om företagets fördelar. Om ett företag är 

bra positionerat hjälper detta till vid valet av marknadsföringsstrategi. Resultatet av 

                                                            
77 Ibid:263 
78 Albertsson & Lundqvist 2005:112 
79 Kotler & Keller 2006:262 
80 Albertsson & Lundqvist 2005:112 
81 Kotler & Keller 2006:262 
82 Ibid:263 
83 Mårtenson, Marknadskommunikation 1994:87-89 
84 Urde, Core value-based corporate brand building 2003:117-133 
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Interaktion mellan värde och 
identitet på tre nivåer (Urde)

positioneringen blir inte vad du gör med en produkt, utan hur bra du etsat dig fast i dina 

potentiella kunders minnen.85 

 

När företaget väl utvecklat en referensram för positionering, funnit målgrupp och 

konkurrenter kan marknadsförare definiera företagets points of different och point of parity.86 

Varumärke  

Ett starkt varumärke ska ha en klar och rik varumärkesidentitet, vilken ska bestå av en 

uppsättning associationer som företaget försöker skapa eller behålla genom 

marknadskommunikation. Varumärkesidentitet är utgångspunkten för all kommunikation, 

både internt och externt.87  

 

Varumärke definieras enligt American Marketing Association som ”ett namn, tecken, symbol, 

design, eller en kombination av dessa, avsedd att identifiera produkter eller tjänster från en 

säljare eller grupp av säljare för att differentiera sig från konkurrenterna.”88 

 

En produkt kan beskrivas objektivt, förklaras och utvärderas, medan ett varumärke med dess 

känsla och symboliska värde upplevs och tolkas genom känslor. En produkt har en funktion 

att uppfylla och kan jämföras med konkurrentens produkt, medan ett varumärke med en 

personlighet och identitet ger en bas för en unik relation som förhoppningsvis inte ska kunna 

kopieras av konkurrenterna.89 

Varumärkesidentitet 

Varumärkesidentitetens uppgift är att skapa en kollektiv 

bild av varumärket och svara på frågan: vem är 

varumärket?90 Varumärkesidentiteten består av 

varumärkesassociationer, vilka företag strategiskt skapar 

och underhåller för att bygga upp sitt varumärke samt 

göra det konkurrenskraftigare. Dessa associationer ska 

skapa en relation mellan varumärket, organisationen och 

                                                            
85 Kotler & Keller 2006:310–311 
86 Ibid:312 
87 Mårtensson 2009:79 
88 Keller 2003:274 
89 Urde 1999:124 
90 Ibid:117–133  
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Varumärkesidentiteten (Aaker 2002)

konsumenten genom att genererar ett värde.91 För att detta ska fungera effektivt och generera 

fördelar är det viktigt att varumärkesidentiteten överensstämmer med kundens känslor och 

tankar om varumärket.92  

Varumärkets identitet består enlig Aaker av en struktur i tre delar: varumärkets essens, kärnan 

och den förlängda identiteten. Dessa ska reflektera strategin och de värden som 

organisationen står för.93 Det finns fyra olika perspektiv med underkategorier som företaget 

använder som byggstenarna till varumärkesidentiteten: varumärket som produkt, organisation, 

person och symbol. Alla dessa dimensioner kan vara till hjälp vid utvecklingen av 

varumärkesidentiteten, men ingen av dessa är så viktiga att de behöver förekomma i alla 

sammanhang, då detta kan resultera i en varumärkesidentitet innehållande irrelevanta 

element.94  

 

Den innersta delen av varumärkesidentiteten är essensen, vilken ska fånga själen i varumärket 

och fungera som ett klister genom att hålla samman kärnidentiteten.  Essensen har flera olika 

karakteristiska. Den ska skilja sig från konkurrenterna, inspirera och ge kraft till de anställda 
                                                            
91 Ibid 
92 Roy& Saikat , CARE-ing strategy for integration of brand identity with brand image 2007:140–148  
93 Aaker & Joachimsthaler, Brand Leadership 2002:43 
94 Ibid:57 
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inom organisationen och återspegla ett värde för konsumenterna.95 Essensen ska bestå av ett 

ord eller en fras som ska sammanfatta mycket av vad varumärket står för.96 

 

Då varumärkesidentitet kan bestå av allt från sex till tolv olika dimensioner har 

kärnidentiteten en nyckelroll, då den skapar fokus på varumärkets identitet97 och är en 

vägvisare i uppbyggnaden av varumärket, både externt och internt. Kärnidentiteten ska 

reflektera organisationens strategier och värden samt innehålla associationer som 

differentierar varumärket och som även medför en samhörighet till konsumenten.  

 

Kärnvärden kan inte uppfinnas, utan de ska uppkomma ur organisationen och implementeras i 

allt från produkt till de anställdas känslor och förhållningssätt till varumärket. Om kärnvärdet 

ska fullgöra sin roll och funktion måste kärnidentiteten byggas in i produkten, uttryckas i 

beteenden och reflektera känslan i kommunikationen.98 Detta gör att kärnidentiteten är det 

viktigaste elementet i varumärkesidentiteten. 

 

Den förlängda identiteten inkluderar alla element av varumärkesidentitet som inte finns med i 

kärnidentiteten. Ofta består kärnidentiteten av en kort och koncist förklaring av varumärket, 

vilket kan medföra att det uppfattas otydligt. Den förlängda varumärkesidentiteten medför en 

klarare bild av varumärkesidentiteten genom att organisera de komplimenterande elementen i 

grupper.99 

 

Varumärke som person 

Idag använder många företag sig utav förebilder som ska gestalta och förmedla känslan som 

företag vill kommunicera genom sitt varumärke. Att identifiera en förebild för varumärket kan 

både hjälpa företagets kunder och anställda att få en klarhet och känsla för varumärket och 

dess vision. Genom att bygga upp ett varumärke kring en förebild kan varumärket uppfattas 

mer intressant och personligt. Det kan även medföra att en samhörighet mellan konsument 

och varumärke upplevs, då konsumenten kan identifiera sig med förebilden för varumärket.100 

Internt kan företaget använda sig utav förebilder, historier, program och events för att 

reflektera varumärkesidentiteten.101 

                                                            
95 Ibid:45   
96 Ibid:76 
97 Ibid:43 
98 Urde 2003:1017–1040 
99 Aaker & Joachimsthaler 2002:45 
100 Ibid:43 
101 Ibid:76 
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Varumärke som produkt 

Produkten är en viktig del då den ligger till grund för de produktrelaterade associationerna 

som kunden har. Dessa associationer kopplas samman med varumärket och påverkar indirekt 

kundens uppfattning av varumärkesidentiteten. Produkten inkluderar många olika 

karakteristisk som kvalitet, dess attribut, ursprungsland och funktion.  

 

Enligt Aaker ska varje varumärke söka efter en funktionell fördel som är relevant för 

konsumenten som till exempel Volvo- säkerhet och BMW- drive performance.102 

Varumärkets ursprungsland och historiska rötter kan även påverka företagets 

varumärkesidentitet.   

 

Varumärke som organisation 

Det företag som utvecklar ett ryckte om att vara innovativa, socialt ansvarstagande, ledande 

och omhändertagande av sina kunder kan stå emot konkurrenter som för tillfället har en 

produkt- eller värdefördel.  Dessa organisationsfördelar är osynliga, vilket gör dem svåra att 

kopiera. För konkurrenterna är det möjligt att kopiera produkter, men betydligt svårare att 

efterlikna associationer som en organisation har utvecklat. Viktigt är att organisationens 

medlemmar verkar för innovationer för att behålla sina konkurrensfördelar.103 

 

Varumärke som symbol 

Enligt Aaker är en symbol allt som representerar ett varumärke, även till exempel 

butikslokaler och policys. Symboler kan ge sammanhang och struktur till en identitet och 

underlätta för igenkännelse och spelar en viktig roll i att skapa och underhålla varumärket. 

Enlig professorn Gerald Zaltman har det visat sig att visuella bilder har större effekt än verbal 

kommunikation i både iakttagelseförmåga och minne. Därför är det en god idé för 

organisationer att översätta deras kärnvärden till visuella bilder.104 I den visuella 

bildframtagningen ingår logotyper, butikslokaler och design.  

 

Värde 

När företaget tagit fram de associationer som de vill förknippas med måste de arbeta för att få 

fram varumärkesidentitetens värden. Detta kan göras genom emotionella och funktionella 

fördelar eller genom självuttryckta fördelar.  

 

                                                            
102 Aaker & Joachimsthaler 2002:55 
103 Ibid:53 
104 Ibid:82  
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Emotionella fördelar relaterar till förmågan att få kunderna att känna och uppleva något vid 

användning eller köp. När ett företag har en stark identitet inkluderar det ofta emotionella 

fördelar. Ett exempel på detta är att kunden upplever hälsa när den dricker Evian.   

 

Vid självuttryckta fördelar upplever kunden att den utrycker sin personlighet genom sitt köp 

av en produkt. Ett exempel på detta är att kunden känner sig tuff när den bär Diesels 

modekläder eller att det är äventyrligt och vågat att äga en snowboard från Burton.105 

 

Funktionella fördelar består av de faktiska fördelarna som en produkt har. 

Kommunikation 

Kommunikation förutsätter ett informationsutbyte, antingen i en riktning som kännetecknas 

av att den är opersonlig och många människor nås utav budskapet. I andra fall går 

kommunikationen i två riktningar, till exempel vid personlig kommunikation, vilket medför 

en möjlighet att anpassa informationsutbytet till olika situationer. Kommunikation kan även 

vara verbal och ickeverbal. Företagets kommunikation med marknaden kallas 

marknadskommunikation.106 Med detta menas de aktiviteter som företaget gör för att indirekt 

eller direkt informera, övertyga och påminna marknaden om deras varumärke. 

Marknadskommunikation representerar varumärkets röst och dess uppgift är att etablera en 

dialog och bygga en relation till konsumenterna.107 

 

Det finns många olika discipliner att använda sig utav vid marknadskommunikation. Därför är 

det viktigt att samordna dessa så ett enhetligt budskap når ut till marknaden. Genom att 

använda sig utav integrerad marknadsföringskommunikation, IMC, ser företaget till hela 

marknadsföringsprocessen istället för att fokusera på enskilda delar av den. Detta förbättrar 

företagets förmåga att nå konsumenterna med rätt budskap, vid rätt tid och på rätt ställe.108 

 

För att kommunikationen ska nå fram till mottagaren är det viktigt att förstå hur 

kommunikationen fungerar. Shanons och Weavers ursprungliga kommunikationsmodell, 

Mathematical Theory of Communication, är erkänd som en av grundstenarna till vilken 

kommunikationsteorier har utvecklats ifrån. De presenterade kommunikationsprocessen som 

en enkel linjär process och många andra erkända forskare har använt och utvecklat denna 

                                                            
105 Aaker & Joachimsthaler 2002:82 
106 Mårtenson 2009:12  
107 Keller 2003:283 
108 Kotler & Keller 2006:558–561 
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modell.109 Kotler och Keller har använt sig av denna modell, men utvecklat den till att 

beskriva kommunikationsmodellen genom nio element. De element som representerar de två 

viktigaste delarna i kommunikationen är sändaren och mottagaren, men för att 

kommunikationen ska nå fram behövs kommunikationsverktyg, vilka är meddelandet och val 

av mediekanal. De övriga delarna i modellen utgörs av funktioner som kodnig, avkodning, 

respons och feedback.110 Det sista elementet i processen är brus, vilket är allt som adderas 

mellan sändning och mottagning och inte är avsedd källan.111  

 

 

Modellen visar de vikigaste nyckelfaktorerna till en framgångsrik kommunikation. Viktigt är 

att sändaren måste veta vilken publik den vill nå och vilken slags respons den vill 

åstadkomma, samt vilka media den ska använda för att nå sin målgrupp. När sändaren kodar 

sitt meddelande genom ord och illustrationer måste den tänka på att mottagaren ska kunna 

avkoda meddelandet.112 

 

 

 
                                                            
109 Fiske, Kommunikationsteorier 2000:18 
110 Kotler & Keller 2006:539 
111 Fiske 2000:19 
112 Kotler & Keller 2006:539 

Kommunikationsprocessen
(egen design) 
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Empiri 

I detta kapitel presenteras insamlad data, vilken ligger till grund för författarnas 
analys och tolkning. 

Presentation av respondenterna  

Johan Landeström arbetar som marknadschef och varumärkesstrateg på Apoteket AB. Han 

har arbetet på Apoteket i ungefär tre och ett halvt år och hans arbetsuppgifter är bland annat 

marknadsutveckling mot konsumentmarknaden, utveckling av kanaler och erbjudanden samt 

butiksutveckling. 

 

Daniel Smedfors arbetar på byrån Forsman och Bodenfors, F&B. Han arbetar som 

projektledare med Apotekets marknadsföring 

 

Eva Fernvall är Varumärkesdirektör på Apoteket AB. Hon sitter med i ledningsgruppen för 

Apoteket och i styrelsen för Karolinska Institutet. Eva ansvarar för intern och extern 

kommunikation, butiksutveckling och omvärldsutveckling och Apotekets interna och externa 

tidningar. 

 

Två anonyma Apotekschefer från olika delar av landet har intervjuats. Författarna kommer att 

benämna dem som Apotekschef 1 och Apotekschef 2. 

Förändringsprocessen 

Marknadschefen berättar att Apotekets förändringsarbete redan påbörjades 2004. Grunden till 

förändringen berodde på att ägarna ville ha större avkastning och för att lyckas var Apoteket 

tvungna att utöka sortimentet. Produktmärken som ACO fick större plats i hyllorna och 

Apoteket började stegvis utveckla butikerna för att få större plats för handelsvaror.  

 

Våren 2006 tog Forsman och Bodenfors över som marknadsföringsbyrå. Byrån kunde 

erbjuda, förutom en reklambyrå, dotterbyråerna Kollo som arbetar med retail och Happy som 

arbetar med visuell identitet.  

 

Samarbete, tidsplaner och tempo under förändringsprocessen  

Samarbetet mellan F&B och Apoteket har fungerat problemfritt enligt respondenterna. 

Marknadschefen och varumärkesdirektören uppfattas av apotekscheferna som viktiga 
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nyckelpersoner i processen. Den externa projektledaren anser att Apoteket arbetat enligt 

företagets uppsatta tidsram under förändringsprocessen och att förändringen upplevts ha varit 

av brådskande karaktär. ”Apoteket är trots allt ett mycket stort och statligt företag. Sett utifrån 

förutsättningarna som Apoteket har så har de agerat fort.” 

 

Apotekschefen 1 berättar att de flesta av hennes anställda upplever att förändringen är av 

brådskande karaktär. Apotekschefen delar dock inte denna åsikt med sina anställda. Hon 

belyser två viktiga datum som medfört att hon och hennes anställda tvingats förbereda sig 

inför en omfattande förändring, som resulterat i ett mentalt bakslag på grund av att dessa 

ställts in. Det första uppskjutna datumet gäller omregleringen och det andra beskedet om vilka 

apotek som skulle förbli i statlig ägo och vilka som skulle gå till försäljning 

 

De flesta anställda ute på apoteken tycks känna oro för de kommande konkurrenterna och vill 

vara kvar i Apoteket AB. Apotekschefen berättar att det i slutändan kan vara en större 

omställning att vara kvar i Apoteket AB än att börja arbeta hos de kommande konkurrenterna 

på grund uppfattningen: ”att allt ska vara som förr”, på Apoteket AB.  

 

Motsättningar till förändringen 

Ingen av respondenterna uppfattar motsättningar till omregleringen och förändringsarbetet 

som Apoteket genomgår. 

 

Nyckelpersoner i förändringsprocessen  

Respondenterna uppfattar varumärkesdirektören och marknadschefen som viktiga 

nyckelpersoner inom marknadsföringsarbetet. Apotekschef 1 uppfattar VD Stefan Carlsson 

som ledaren för förändringsprocessen. Han har under förändringsarbetet varit synlig och 

förespråkat förändring. 

 

Utbildning under förändringsprocessen  

Apotekschef 1 berättar att alla apotekscheferna genomgått utbildning under en 

tvådagarsperiod där de blanda annat fick gå igenom nio olika segment. Cheferna diskuterade 

och gjorde övningar. De gick igenom Apotekets kärnvärden: nytänkande, trovärdig, 

omtänksam och handlingskraftig och skrev ett målkontrakt. Målkontraktet skulle resultera i 

ett förhållningssätt till kärnvärdena. Cheferna kom fram till att det krävdes mod, lärande, 

nyfikenhet, etik, hälsa, och affärsmannaskap för att lyckas förhålla sig till kärnvärdena. De 
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lärde sig bland annat hur de skulle ge bästa service till kunderna och avråda respektive råda 

dessa om olika produkter. Apotekets chefer diskuterade och lärde sig vad kundupplevelse var. 

 

Apotekschef 1 upplever ledningen som mycket personalinriktad och omsorgsfull. ”De 

värderar personalfrågor mycket högt och arbetar hårt för att trygga förändringsprocessen.” 

 

Varumärke Värde Syntes, VVS, var enligt varumärkesdirektören ett projekt som pågick under 

våren 2006. Apotekets medarbetare och den dåvarande ledningen arbetade i workshops. Syftet 

med projektet var att alla anställda på Apoteket skulle få en gemensam bild av Apoteket, vilka 

kärnvärden som företaget hade och stod för. På detta sätt kunde Apoteket stärka sin 

företagskultur och få en gemensam värdegrund som senare skulle kunna kommuniceras ut till 

kunderna. Innan projektet hade Apoteket visionen: Vi gör Sverige friskare. 

 

Apotekschef 1 är väl medveten om den nya visionen: Ett liv i hälsa. Hon menar att det inte 

bara är kunderna som ska leva ett liv i hälsa utan även personalen. Apotekschefen tycker att 

man idag kan se visionens betydelse i Apotekets sortiment. Företaget har börjat sälja 

naturläkemedel, lunchersättningar och mer hälsokost. 

De nya segmenten 

Apoteket har inte valt att segmentera på ett traditionellt sätt. De ser inte enbart till 

demografiska faktorer, utan undersöker även hur människor ser på hälsa och segmenterar 

utifrån denna faktor.  

 

Apotekschef 1 har ingen vetskap kring de nya segmenten, men ser i sortimentet att det är mer 

riktat mot hälsa, mer hälsofrämjande. Vid frågan om vilka målgrupper som handlar på 

Apoteket och vilka de bör satsa på svarar hon att barnfamiljer och mammalediga är grupper 

som Apoteket bör satsa på. Hon märker att de som har barn köper mer än de gravida. Många 

mammor handlar akneprodukter till sina tonåringar. De trogna läkemedelsanvändarna köper 

allt möjligt på Apoteket som till exempel tandvårdsprodukter.  

 

Apotekschef 2 menar att de nuvarande kunderna är de med ohälsa men även de friska som är 

intresserade av mer hälsobefrämjande produkter och tjänster. Respondenten tycker att 

Apoteket bör satsa på dessa två kundgrupper.  

 

Segmenten kommer ifrån Apotekets vision: Ett liv i hälsa och WHO:s parametrar kring hälsa: 
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fysiskt, psykiskt, välbefinnande och social hälsa.  

 

Apoteket gjorde oberoende undersökningar och dessa resulterade i att företaget fann tre olika 

kundsegment: 

 

Yngre vuxna: Till detta segment hör 40- åriga män som nyligen skiljt sig och har en relativt 

liten plånbok. Denna kundgrupp är inte särskilt stor och svår att nå. Detta segment ser sig 

själva som nybörjare med tanke på hälsa.  

 

Leva med barn: Till detta segment hör kvinnor från och med att dem är gravida till att barnen 

är upp till elva år. Dessa är en konstant grupp, relativt stor, med någorlunda stor plånbok. 

Apoteket förlorar ofta denna kundgrupp när barnen blir äldre. Detta är ett viktigt segment som 

Apoteket måste lyckas nå och behålla.  

 

Äldre vuxna: Består av kvinnor och män i 40- 45 års åldern. Barnen har flyttat hemifrån. Det 

finns två undergrupper till Äldre vuxna:  

 

Aktivt liv: Denna grupp kan vara läkemedelsanvändare eller icke läkemedelsanvändare. De 

söker kunskap och väljer att leva ett aktivt liv. De är intresserade av att vara en del av 

samhället och denna grupp är påläst om dess sjukdomar.  

 

Begränsat liv: Använder ångestdämpande läkemedel eller sömnpreparat. Denna grupp är inte 

intresserad av att ändra sin livsstil. Många kanske vill men kan inte. Detta segment vill inte 

Apoteket affärsutveckla i.  

 

Marknadschefen berättar att de två segmenten: Leva med barn och Äldre vuxna med ett aktivt 

liv, är de segmenten som har en stor köppotential. Aktiv liv innebär inte enbart ett aktivt 

fysiskt liv, utan även ett aktivt socialt liv som att vara kulturell. En människa behöver inte 

vara frisk för att leva ett aktivt liv.  

 

Förr såg Apoteket till hela Sverige som ett stort segment och företaget segmenterade i olika 

kronikergrupper. Dessa grupper var inte homogena och var därför inga segment. Apoteket har 

ännu inte hunnit med att lokalisera målgrupper, utan segmenteringen är endast den del som är 

klar. 
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Apoteket har kommit till insikt att de fångar föräldrarna när de är gravida, men inte lyckats 

behålla dem när barnen fötts. Apoteket har inte lyckats möta detta segments behov. Deras 

önskan är att få behålla dessa som kunder även efter att barnen fötts.  

 

Apotekschef 1 tycker att Apoteket idag har svårt att nå de yngre kvinnorna, de som en dag 

kommer att bli mammor. Den externa projektledaren berättar om företaget Alliance Boots 

som troligtvis kommer etablera sig på den omreglerade marknaden. Han har observerat 

företagets barnhylla i Oslo och såg ett stort sortiment som var billigt sett med den svenska 

kronan i Norge. I barnhyllan hade Alliance boots allt ifrån klämskydd och stickproppskydd 

till barnkrämer. På grund av det engelska företagets finansiella resurser kan det bli svårt för 

Apoteket att vinna detta segment.   

Positionering 

Marknadschefen definierar varumärke som kundens mentala bild och resultatet av vad 

företaget gör. Apoteket kan inte vara unika i sitt utbud av produkter och måste därför arbeta 

emotionellt för att vinna och behålla kunderna.  

 

Den externa projektledaren menar att Apoteket blivit mer fokuserade i sina 

marknadsföringsstrategier. Det är fortfarande mycket stora målgrupper som Apoteket försöker 

nå. ”Apoteket vill uppfattas som en ocean av kunskap. De vill vara hundraprocentigt 

trovärdiga, allt ska kunna bevisas. Det ska inte finnas några sprickor i fasaden.” 

Projektledaren jämför Apoteket med ICA och köttfärsskandalen. ”Apoteket hade aldrig 

lyckats komma tillbaka och återfå sin trovärdighet efter en liknad skandal.” Konsekvenserna 

för Apoteket skulle bli betydligt allvarligare om ett av deras viktigaste kärnvärden: 

trovärdighet tappade sitt värde, än vad konsekvenserna blev för ICA. Apoteket får inte göra 

misstag som kan påverka deras trovärdighet. Den nya tandkrämen som Apoteket tagit fram 

har till exempel testats 16 veckor i värme för att studera om kemikalierna vandrar i 

tandkrämen. Projektledaren tror inte att man gör liknande undersökningar vid framställning av 

tandkräm på andra tandkrämsföretag. ”Det ska vara bra produkter som förknippas med 

Apotekets trovärdighet. Det får inte bli sprickor i fasaden i och med att Apoteket erbjuder 

sämre kvalitetsprodukter än sina konkurrenter.” 

 

Apotekschef 1 berättar att företaget försökt positionera sig genom Apotekets kärnvärden som 

är nya från och med 2007.   
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Enligt varumärkesdirektören ser konsumenterna Apoteket som trygga och pålitliga. Apoteket 

ligger mer åt det introverta: snigel, ugglan och kon. Snigeln för att det går sakta och inte sker 

så stora förändringar. Ugglan står för klokhet och kunskap. Kon står för familjen och det 

svenska. Apoteket vill idag lägga till delfinen som ska stå för det spontana och lustdrivna. 

 

Marknadschefen berättar att Apoteket använder sig utav en tracking- modell för att mäta 

varumärkesförflyttningen. Målet är att förflytta Apoteket bort från det systematisk till det mer 

inspirerande. De vill ligga där de ligger men med mer inspiration. Dock inte för långt bort 

från det systematiska eftersom företaget då tappar trovärdigheten. Apoteket vill ta bort den 

långsamma snigeln och ersätta den med delfinen. 

 

 

 

Apotekets positionsförflyttning. Apoteket vill 

ta bort den långsamma snigeln och ersätta den 

med den omtänksamma, hjälpsamma, 

spontana och lustdrivna delfinen. (Apotekets 

interna material). 

 

 

 

 

Kommunikation 

Innan förändringen påbörjades använde sig Apoteket utav likartad reklam till alla målgrupper, 

vilket medförde problem med att anpassa reklamen för att tillfredställa alla kunder. Detta 

resulterade i en otydlig kommunikation, vilken inte kunde nå fram till kunderna.113 Den 

externa projektledaren säger: ”försöker man nå alla på samma sätt kommunicerar man tillslut 

med ingen.” Idag vill Apoteket kommunicera och nå alla sina kunder, men arbetar på olika 

sätt med att försöka nå de nya, framarbetade segmenten.  

 

Apoteket vill att deras externa kommunikation ska höras högre i medierna. Budskapet i 

kommunikationen ska vara lågmält, med en varm ton och innehålla omtänksamhet. Det finns 

dock inga planer på att spendera mer finansiella resurser på medier än tidigare. Apoteket 

                                                            
113 Extern projektledare 
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arbetar idag på ett mer integrerat sätt i print, radio och TV, för att kunna nå fram med sitt 

budskap.114 

 

Företaget använder sig inte av direktmarknadsföring. Deras kundgrupper är mycket stora och 

direktmarknadsföring skulle därför inte vara lyckosamt. Den externa projektledaren berättar i 

intervjun att det är billigare för Apoteket att istället vända sig till medier som Dagens Nyheter, 

där företaget når ut till fler kunder, vilket resulterar i en större påverkan. 

  

Ett faktum är att hälsa idag är en stark trend och många människor är villiga att spendera 

pengar på hälsorelaterade produkter och tjänster, vilket kan vara en fördel för Apoteket i och 

med deras nya fokus på ett liv i hälsa.115 För att öka kontakten med konsumenterna har 

Apoteket introducerat hälsocoacher, vilka ska hjälpa människor till ett liv i hälsa. Apoteket 

kommunicerar detta genom butik och näthandel och dessutom genom program som bygger på 

kognitiv beteendeterapi för att förstärka kommunikationen.  

 

Varje år har Apoteket ungefär tio butikskampanjer, vilka pågår i fyra till sex veckor. 

Kampanjerna har olika teman. Företaget använder sig av affischer och utbudsannonser i 

dagspress. Det finns både strategiska och taktiska, butikskampanjer. Ett exempel på en 

strategiskt, taktisk kampanj är värktablettskampanjen vars syfte var att påvisa Apotekets goda 

kunskap, och inte att öka försäljningen av värktabletter. Denna kampanj var integrerad och 

kommunicerades i samtliga kanaler.  

  

Butik och skyltfönster är Apotekets viktigaste kommunikationskanaler. Butikerna ligger 

strategiskt geografiskt och skyltfönstren blir som köpta medieplatser då människor ofta är i 

rörelse kring apoteken. Skyltfönstren fungerar som Apotekets ansikte utåt och i dessa vill 

företaget kommunicera ut sin kunskap, till skillnad från exempelvis NK, vilka endast vill 

marknadsföra sitt utbud. Apoteket växlar ofta uttryck i skyltfönstren.116 Anledningen till att 

ofta växla uttryck, mellan exempelvis tecknat och fotograferat, är på grund av sortimentet som 

inte är snabbrörligt. Genom att vara föränderlig i kommunikationen kan företaget påvisa en 

flexibilitet.117  

 

 

                                                            
114 Varumärkesdirektör  
115 Apotekets årsredovisning 2008 
116 Extern projektledare 
117 Varumärkesdirektör 
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Personal 

Apotekets personal är en viktig del av företagets kommunikation. Apotekschef 1 berättar att 

det idag är större fokus på kunderna. För många år sedan sågs ofta kunderna som en 

belastning för apotekspersonalen. Idag har Apotekets synsätt förändrats genom större fokus på 

försäljning.  

 

Idag används personalens kompetens på ett bättre sätt genom mer specialiserade 

arbetsuppgifterna och positioner. Det finns kassapersonal som sitter i kassan och apotekare 

som enbart arbetar med medicin.118  

 

Ute i butikerna pågår sambandsförsäljning, vilket innebär att personalen rekommenderar 

produkter som kan komplittera det kunden köper. Det har varit svårt för många i 

apotekschefens personalgrupp att lära sig sambandsförsäljning, då personalen tidigare inte 

arbetade på detta sätt. Genom utbildning och coachning har personalen utvecklats i säljteknik 

och merförsäljningen av egenvårdsprodukter har ökat.  

 

Visuellt 

Färgen på Apotekets logotyp har nyligen bytts ut till en mer ljusgrön färg. Anledningen till 

detta är att företaget vill få bort den gamla tunga mörkgröna färg som enligt 

varumärkesdirektören förknippas med monopol. Apoteket kommer dock inte att byta ut 

logotypen eftersom trovärdigheten sitter i symbolen, berättar varumärkesdirektören. Istället 

har de modifierat sin symbol visuellt för att kunna använda olika design och särskilja olika 

plattformar för att kunna möta olika marknader. Logotypen som används idag är i 

konsumentsammanhang ljusgrön, mot vårdsidan ljusblå och den grå färgen ska slutligen 

symbolisera Apoteket AB.119 Det visuella uttrycket är mycket viktigt, berättar 

marknadschefen. Han poängterar dock att ”man inte kan måla läppstift på lik”, förändringen 

kan inte enbart ske visuellt utan den måste även kunna upplevas.  

 

IMC 

Apoteket arbetar idag med Integrerad marknadsföringskommunikation, IMC, men 

marknadschefen menar att företaget i framtiden måste bli bättre på att integrera 

marknadsföring i alla kanaler. Enligt marknadschefen är deras ambition att få en så integrerad 

kommunikation som möjligt, men IMC är dock kostsamt och mycket beror därför på hur stor 

                                                            
118 Apotekschef 1 
119 Varumärkesdirektör 
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budget Apoteket har till förfogande i framtiden. Integrationen av den externa 

kommunikationen kommer att förenklar med Apotekets nya hemsida, berättar 

marknadschefen. Den nya hemsidan har nyligen satts i bruk och har modifierats, jämfört med 

den tidigare versionen, till att innefatta ett bredare kunderbjudande och ökad tillgänglighet av 

information. Detta medför en mer utvecklad digital del, vilken även resulterar i ett enklare sätt 

att integrera marknadsföring.120  

 

Emotionellt och funktionellt 

Med den sannolikt kommande konkurrensen i och med omregleringen kan Apoteket inte vara 

unika med sitt utbud, utan måste arbeta emotionellt för att vinna och behålla sina kunder, 

berättar marknadschefen. Innan förändringen initierades, i Apoteket AB, arbetade företaget 

med en funktionell kommunikation. Något symboliserade ett problem och lösningen fanns 

inne på apoteken. Gjorde företaget exempelvis reklam för värktabletter användes en bild utav 

ett rep med en knut på, vilken symboliserade känslan av att ha ont i magen, mot en vit 

bakgrund. Denna bild sammankopplades med text och Apotekets symbol för att visa att svaret 

på problemet fanns i deras butiker.121 

 

Idag vill Apoteket arbeta mer emotionellt. Reklam kan till exempel visa att tandborstning 

endast är halva jobbet, vilket syftar på att Apoteket kan hjälpa kunden med andra relaterade 

produkter som till exempel tandtråd eller råd vid muntorrhet. Apoteket har inte längre en 

funktionell lösning när de påstår att det är lättare att sluta röka med deras sluta röka - 

kampanj, men det blir mer emotionellt att kunna erbjuda hjälp istället för en funktionell 

lösning. 122 

Varumärke 

Marknadschefen berättar att varumärket är ett resultat av vad företaget gör och vid 

förändringen inför omregleringen har Apotekets varumärke modifierats. Den externa 

projektledaren berättar att Apotekets varumärke redan var starkt innan F&B började 

samarbeta med Apoteket, men enligt mätningar har de lyckats stärka Apotekets varumärke 

ännu mer. Vid frågan om hur de vill att Apotekets varumärke ska uppfattas idag är svaret att 

företaget ska uppfattas och upplevas genom dess kärnvärden.  

 

                                                            
120 Extern projektledare 
121Ibid 
122Ibid 
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Apotekets vision: alla ska kunna 
leva i hälsa, oavsett 
hälsotillstånd. (Apotekets interna 
material). 

Den externa projektledaren berättar att F&B arbetar med Apotekets marknadsföringsstrategier 

och försöker förflytta Apotekets varumärke genom att tänka fritt och kreativt. Fördelen med 

att Apoteket anlitar F&B som marknadsföringsbyrå är att de kan se på Apotekets varumärke 

utifrån, med en annan synvinkel än de som arbetar inom Apotekets organisation.123 

Marknadschefen berättar att Apoteket tidigare arbetade med att informera, men att företaget 

idag har utvecklats till att arbeta mer med strategisk marknadsföring. 

 

 

Apotekets vision 

Apoteket samhällsansvar, vilket innebär att 

hela Sveriges befolkning ska ha rätt till lika 

läkemedel till lika priser oavsett vart dessa 

bor,124 kommer den första juli i år att 

försvinna. Detta kommer att resulterar i att 

företaget inte längre kommer att ses som en 

del av vårdkedjan, utan istället som en del av 

detaljhandeln. Med denna förändring i 

åtanke har Apoteket omarbetat sin vision och 

gått från att fokusera på det kollektiva till att 

mer se till individen. Den tidigare visionen 

löd: Vi gör Sverige friskare, och har genom dess 

innebörd uteslutit de friska och endast fokuserat på de 

kollektiva och sjuka människorna. Efter 

förändringsarbetet har en ny vision utformats: Ett liv i 

hälsa, vilken ska placera individen i centrum och inkludera de friska människorna.125 

 

Apotekets ser hälsa som ett individuellt tillstånd, vilket kan variera från person till person. 

Alla ska kunna leva ett liv i hälsa. Om till exempel en människa är sjuk ska den ändå kunna 

uppnå ett liv i hälsa med hjälp av läkemedel och förebyggande insatser.126  

 

                                                            
123 Extern projektledare 
124 www.apoteket.se  
125 Varumärkesdirektör 
126 Ibid 
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Apotekets nya kärnvärden. 
(Apotekets interna material). 

Kärnvärden 

Den nya visionen blev början till ett 

kulturförändringsarbete. Kärnvärdena 

omarbetades och anpassades för att passa dagens 

samhälle, vilket är mer föränderligt än vad det tidigare 

varit.127  

 

De nya kärnvärdena vilka Apoteket arbetat 

fram är: trovärdig, omtänksam, nytänkande och 

handlingskraftig. De två översta kärnvärdena i modellen är point 

of different och ska särskilja Apoteket från deras kommande 

konkurrenter, medans de två nedersta är point of parity, vilka ska vara generella och kan likna 

de kommande konkurrenterna. Dessa kärnvärden ska genomsyra allt i Apoteket berättar 

marknadsföringschefen.      

 

Trovärdighet är unikt för Apotekets varumärke och är även det viktigaste kärnvärdet då 

många kommande konkurrenter kommer att vilja imitera och efterlikna Apoteket, berättar 

varumärkesdirektören. Denna trovärdighet ska Apoteket värna och arbeta aktivt med för att 

behålla. En av deras starkaste konkurrensfördelar är att Apoteket är det svenska originalet. 

Denna fördel kommer att bestå då deras kommande konkurrenter inte kan kopiera denna. 

 

Omtänksamhet innebär för Apoteket att varje kund är en individ med unika behov. De ska 

visa äkta engagemang och möta kunderna på ett omtänksamt sätt. Det ska vara lugnt och 

avslappnat att möta Apoteket.  128 

 

Nytänkande innebär för Apoteket att de ska bejaka möjligheterna, utforska nya perspektiv för 

att förbättra och utveckla. Företaget får inte bli för nytänkande eftersom att deras trovärdighet 

då kan påverkas negativt. Samtidigt bygger deras strävan till nya initiativ på konkret nytta för 

deras kunder.129 

                                                            
127 Extern projektledare 
128 Apoteket AB, internt material 
129 Varumärkesdirektör 
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Handlingskraftig innebär att företaget ska vara aktivt och initiativrikt. De ska hela tiden 

verka för att utvecklas och bli bättre på det de erbjuder, hur de bemöter sina kunder och på det 

sätt de agerar på marknaden. Det ska uppfattas som enkelt att möta Apoteket.130 

 

Ett stort arbete lades ner för att implementera de omarbetade kärnvärdena hos de 800 

apotekscheferna inom Apoteket AB. Det var viktigt att cheferna skulle förstå vad ett 

varumärke innebar och vad Apotekets kärnvärden hade för innebörd då dessa måste vara 

implementerad i företagskulturen och uppfattas internt för att dessa sedan ska kunna 

kommuniceras externt.131 

 

Som marknadschefen tidigare nämnt är det viktigt att kärnvärdena genomsyrar hela 

organisationen. Apotekschefen 1 upplever att kärnvärdena gör det ” hyfsat bra” och att deras 

produkter känns genomtänkta med hög säkerhet och bra miljötänk. Den externa 

projektledaren berättar att de olika kärnvärdena ”sticker ut olika mycket beroende på 

situation”, men att de hela tiden genomsyrar allt som företaget arbetar med. Vid lanseringen 

av Apotekets sexprodukter var det till exempel kärnvärdet nytänkande som dominerade.  

Essensen 

Essensen i Apotekets varumärke består utav hälsa. Hälsa i både proaktiv, reaktiv och 

underhålland form. Med hälsa i proaktiv form menas förebyggande åtgärder som exempelvis 

läkemedel, vilket används för att förhindra sjukdom. Hälsa i reaktiv form innebär exempelvis 

att kunden köper sårtvätt för att göra rent ett uppkommet sår. Vid hälsa i underhållande form 

köper kunden exempelvis hälsoprodukter för att vårda kroppen.132 

Produkter 

För att vara unik på en konkurrensutsatt marknad måste företaget ha ett eget produktsortiment 

berättar, varumärkesdirektören. Det är av stor vikt att satsa på det egna sortimentet för att få 

kunder till butikerna. Apoteket investerar idag i utvecklingen av sortimentet. De vill ta fram 

ett bredare sortiment med hög lönsamhet, vilket ska förknippas deras varumärke. ”Det är 

inom det egna sortimentet som man kan få ut högst vinst.”133 Dock vill Apotekets inte enbart 

sälja produkter, utan även leverera kunskap och sätta in produkten i ett sammanhang.  

 
                                                            
130 Varumärkesdirektör 
131 Ibid 
132 Extern projektledare 
133 Marknadschef 
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Marknadschefen berättar att deras egna sortiment både ska vara rationellt och emotionellt. 

Förr fokuserade företaget mycket på ACO, men idag väljer Apoteket att lyfta fram deras egna 

märken inom handelsvaror, vilka är Apoliva och Apoteket. Produkterna inom varumärket 

Apoteket ska vara rationella och företaget utvecklar produkter som tandkräm och tandborstar. 

Varumärket Apoliva har tidigare varit ett multibrand, vilket haft en otydlig framtoning och 

inkluderat allt från tandborstar till hudvårdsprodukter, berättar marknadschefen. Då Apotekets 

största kundgrupp är mödrar har företaget valt att positionera om varumärket Apoliva till att 

bli mer emotionellt och riktat enbart mot kvinnor. Målgruppen är kvinnor som varken vill 

köpa flärd eller de billigaste produkterna. 

Vård eller detaljhandel 

På frågan om Apoteket vill uppfattas som en del av vården eller som en del av detaljhandeln 

svarar Apotekschef 1 att hon tycker att det är en svår fråga. Hon säger att receptdelen är en del 

av vården, medan egenvården är en del av detaljhandeln. På grund av omregleringen och den 

kommande konkurrensen anser hon att Apoteket till större del tillhör detaljhandeln än vården. 

Hon säger ”att man förr matchade öppettiderna med vården, medans man idag matchar 

öppettiderna med detaljhandeln.” Den andra apotekschefen menar däremot att Apoteket 

fortfarande är den del av vårdkedjan. 

 

Apotekschef 1 menar att kärnan i deras verksamhet fortfarande är de receptbelagda 

läkemedlen, trots att det idag är stort fokus på egenvårdsprodukter. Det är viktigt att inte 

glömma den receptbelagda delen. Om Apoteket tappar fokus på denna del blir deras 

verksamhet ”mer kioskverksamhet än apoteksverksamhet.” Apotekschef 2 berättar att det är 

försäljningen av läkemedel som prioriteras först. Sedan kommer deras egna varumärken, 

främst för att de håller hög kvalitet och innehåller få skadliga ämnen för miljö och människa. 
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Analys och tolkning  

I detta kapitel analyseras empirin och sedan applicera teorierna på den 
bearbetade empirin. 

Apotekets förändringsprocess 

Skapa en föreställning av brådskande karaktär 

Enligt Kotters första punkt i sin förändringsmodell måste en majoritet av medlemmarna i 

organisationen känna att förändringen är av brådskande karaktär för att fas ett ska bli 

lyckofull.    

 

Det finns olika meningar vad gäller tidsplaner och tempot under förändringsprocessen och 

författarna kan urskilja två olika uppfattningar vad gäller viktiga tidpunkter som skjutits upp 

och känslan av brådskande karaktär under förändringsprocessen. Apotekscheferna tycks 

uppfatta förändringen som mentalt påfrestande då stora förberedelser gjorts innan en stor 

förändring ska träda i kraft för att sedan resultera i ännu ett uppskjutet moment i 

förändringsprocessen. Andra respondenter ser inte alls några brister angående tidsplanerna 

och tycks uppfatta förändringen vara av brådskande karaktär.   

 

Skapa en stödjande koalition 

Enligt Kotter finns det vid en lyckad förändring en stark koalition. Ingen ensam individ lyckas 

förändra ett stort företag och de förändringar som blivit framgångsrika har innehållit en grupp 

organisationsmedlemmar som letts av en stark VD. För att lyckas i denna fas krävs teamwork 

och ett starkt ledarskap. Koalitionen måste även innehålla en stor grupp 

organisationsmedlemmar om organisationen är stor.  

 

Studien visar på att varumärkesdirektören och marknadschefen aktivt deltagit och varit 

närvarande i förändringsprocessen. Dessa personer upplevs som nyckelpersoner av de 

intervjuade respondenterna. Studien visar inte på några splittrade åsikter eller motsättningar 

inom den koalitionen som undersökts och representerar marknadsföringsområdet.   

 

Det är enligt Kotter viktigt att nyckelpersonerna spenderar mycket tid för själva förändringen. 

Enligt Kotter är det även viktigt att företagets VD är en nyckelperson som tar ansvar och syns 

när hela företaget genomgår en omfattande förändring. Respondenter berättar att Apoteks VD, 
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Stefan Carlsson, har varit en viktig nyckelperson som aktivt arbetat och bistått vid 

förändringen.   

 

Utveckla och kommunicera en vision 

Enligt Kotters förändringsmodell har de företag som lyckats med stora förändringar utvecklat 

en bild av framtiden som tydligt ska kunna kommuniceras och är lätt att förstå. Både kunder, 

aktieägare och anställda ska attraheras av denna bild. Utan en lättförstålig och enkel vision 

kan organisationen lätt glida åt fel håll. 

 

Respondenterna är väl medvetna den nya visionen ”Ett liv i hälsa.” Den är både enkel att 

kommunicera och förstå. Studien visar inte enbart hur den nya visionen implementerats ute i 

butikerna i form av hälsoprodukter och liknande sortiment utan även hur visionen även 

implementerats i de nya segmenten. I dessa har Apoteket AB tagit hänsyn till hur människor 

ser på hälsa. Ett av segmenten är: Äldre vuxna med ett aktivt liv. Människorna inom detta 

segment söker kunskap, vill vara en del av samhället och leva ett aktivt liv i hälsa. Den 

tidigare visionen: Vi gör Sverige friskare, visar mer på Apotekets tidigare samhällsuppdrag.  

 

Det fjärde steget i förändringsprocessen handlar om att kommunicerad ut den nya visionen i 

hela företaget, att implementera den för att lyckas med förändringen. Alla som är involverade 

måste ha likartade mål och ledningen får inte lämna inkonsekventa meddelanden till sina 

underställda.  

 

Handling är det kraftfullaste sättet att kommunicera ut visionen och Apoteket AB gör detta 

genom sitt sortiment och sina nya segment.  

 

Ta bort barriärerna för den nya visionen 

Det finns ofta krafter som kan motverka den nya visionen. För att lyckas måste medlemmarna 

i organisationen försöka få bort dessa hinder och viktigast är att börja med det största hindret 

först.  

 

Respondenterna upplever ett hinder som de gemensamt vill arbeta bort och det är att uppfattas 

som en statlig och trögföränderlig organisation. Nytänkande är ett av Apotekets nya 

kärnvärden och det är nytänkande som företaget måste vara för att kunna stå emot de 

kommande konkurrenterna.  
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Apoteket försöker förändra sig genom arbetet med att positionera sig och de nya segmenten. 

De omarbetar kärnvärdena och vill inte längre förknippas med den tröga snigeln utan med 

delfinen, de vill nå ut till de aktiva kunderna och verka för nytänkande. 

 

Generera vinst på kort sikt 

Efter ett tag måste medlemmarna se ett positivt resultat. Om inget positivt sker tappar 

medlemmarna intresset för att förändra. Det gäller att företaget genererar kortsiktiga vinster 

genom till exempel nya produktlanseringar.   

 

Apoteket har utvecklat tandkrämsprodukter som testats i 16 veckor för att kunna erbjuda bra 

produkter som är av god kvalitet. Undersökningar visar på att varumärket Apoteket är starkare 

än någonsin och att kunderna är nöjdare än förr. Företaget satsar sort på utbyggnaden av det 

egna sortimentet. 

  

Tillkännage segern för tidigt 

Det är viktigt att förstå att företaget inte har avslutat sin förändringsprocess bara för att de går 

med vinst eller att de nya produkterna säljer bra. Ledingen måste satsa på de anställda som 

inte utvecklats i visionens tecken eller i projekt för att förändra. Det är viktigt att företaget inte 

tar ut segern i förskott.  

 

Ledingen har satsat mycket på utbildningar de senaste åren. Apotekscheferna har fått 

utbildning i kärnvärdena och skrivit målkontrakt i hur de ska förhålla sig till kärnvärdena. 

Personalen har blivit utbildad i bland annat säljkunskap, ledarskap och affärsmässighet. Syftet 

med projektet VVS var att alla anställda skulle få en gemensam bild av Apoteket och stärka 

dess företagskultur. Studien visar endast på att ledningen satsat mycket på utbildning och kan 

inte säga något om Apoteket AB tagit ut segern i förskott.  

Segmentering 

Segmentering är enlig Sten Albertsson och Olof Lundqvist ett viktigt vapen för att med 

företagets olika produkter, kunna hitta de rätta kunderna. Det går enligt Kotler och Keller att 

segmentera på olika sätt. Studien visar på att Apoteket har använt sig av den vanligaste 

segmenteringsvariabeln demografi och tagit hänsyn till faktorerna ålder, kön och civilstånd. 

De har även blandat in faktorn: Ett liv i hälsa, vilket kommer ifrån den nya visionen. 
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Apoteket har valt att se till flera olika segment som de vill nå med sitt produktsortiment. 

Tidigare såg Apoteket hela Sverige som ett stort inhomogent segment. Studien visar på skilda 

åsikter i vilka målgrupper som handlar på Apoteket och vilka segment som Apoteket bör satsa 

på.  

 

De olika åsikterna i studien visar på att ledningen i Apoteket vill satsa på kvinnor efter 

graviditet, medan Apotekscheferna tycker att Apoteket ska försöka nå ut till de yngre 

kvinnorna. Det råder även skilda meningar om vilken som är den största målgruppen. 

Apotekscheferna ser de som redan har barn som en större kundgrupp än de gravida, som 

ledningen uppfattar vara störst. Ledingen vill satsa på segmentet Leva med barn, men 

Apotekscheferna ser dessa som en redan prioriterad kundgrupp och nämner istället yngre 

kvinnor som ett viktigt segment, medan andra respondenter ser svagheter i Apotekets 

sortiment riktade mot barn.  

Positionering 

Apoteket försöker positionera sig med utgångspunkt i varumärkesidentiteten. De har blivit 

mer fokuserade och det råder samstämmighet om att Apoteket vill uppfattas som 

kunskapsbärare och trovärdiga. Studien visar att Apoteket försökt positionera sig genom sina 

kärnvärden: trovärdig, nytänkande, omtänksam och handlingskraftig. De gör liknelser med 

djur som snigeln, ugglan och kon. Det råder enighet bland de ledande inom 

marknadsföringsområdet om att arbeta för att få bort snigeln, vilken enligt 

varumärkesdirektören förknippat Apoteket med det trögföränderliga och ersätta den med 

delfinen, som är mer spontan och lustdriven. Apoteket får inte förlora sin trovärdighet, vilket 

är ett av de viktigaste kärnvärdena. 

 

I Apotekets produktsortiment finns Apoliva som positionerats om på grund av en tidigare 

otydlig framtoning. Studien har tidigare visat på att Apoteket riktat sig mot segmentet Leva 

med barn. Apoliva har positionerats om för att bli mer emotionellt och enbart riktat mot 

kvinnor, enligt respondenterna.  

Varumärke 

Varumärke definieras enligt American Marketing Association som ”ett namn, tecken, symbol, 

design, eller en kombination av dessa, avsedd att identifiera produkter eller tjänster från en 

säljare eller grupp av säljare för att differentiera sig från konkurrenterna.” Apotekets 

varumärke har modifierats i och med de förändringarna som företaget genomgår. Deras 
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kärnvärden är omarbetade, och företaget arbetar med målsättningen att varumärket ska 

upplevas genom de nya kärnvärdena. Innan förändringarna påbörjades var Apotekets 

varumärke redan ett av de mest välkända i Sverige. Däremot hade företaget ingen utstakad 

strategi för hur deras marknadsföring skulle genomföras. Företaget arbetar idag mer 

strategiskt med marknadsföringen på grunda av samarbetet med F&B och har lyckats stärka 

medvetenheten om varumärket Apoteket.  

Varumärkesidentitet 

Essensen 

Enligt Aaker består den innersta delen av varumärkesidentiteten utav essensen, vilken ska 

fånga själen i varumärket och fungera som ett klister genom att hålla samman kärnidentiteten.  

Apotekets essens innehåller hälsa. Hälsa i både proaktiv, reaktiv och underhållande form.  

 

Essensen har enligt Aaker flera olika karakteristiska. Den ska skilja sig från konkurrenterna, 

inspirera och ge kraft till de anställda inom organisationen och återspegla ett värde för 

konsumenterna. Då hälsa idag är en stark trend efterfrågar konsumenter fler hälsorelaterade 

produkter och tjänster, vilket Apoteket strävar efter att kunna erbjuda sina kunder. Genom att 

utveckla sitt sortiment och erbjuda hälsocoacher, för att hjälpa människor till ett mer 

hälsosamt liv i vardagen, försöker företaget leverera ett värde. 

 

Essensen ska enligt Aaker inspirera och ge kraft till de anställda inom organisationen, vilket 

Apotekets essens gör. Det finns dock svårigheter med att förändra ett varumärkes identitet. 

Denna studie visar att personalen på apoteken kan uppleva svårigheter med att leverera 

Apotekets vision ”Ett liv i hälsa” till sina kunder när de i sin egen vardag inte lever ett 

hälsosamt liv.  

 

Kärnvärden 

Enligt Aaker har kärnidentiteten en nyckelroll genom att den skapar fokus på 

varumärkesidentiteten och att den är en vägvisare i uppbyggnaden av varumärket, både 

externt och internt. Kärnidentiteten ska reflektera organisationens strategier och värden samt 

innehålla associationer som differentierar varumärket men även medför en samhörighet till 

konsumenten. Studien visar att Apoteket arbetar med sina kärnvärden med syftet att kunna 

marknadsföra sig strategiskt och skapa en varumärkesidentitet.  
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Enligt Aakers modell ska kärnidentiteten fungera som en vägvisare i uppbyggnaden av 

varumärket, både externt och internt, vilket undersökningen visar på att Apoteket arbetar 

efter. De anställda har genomgått en kurs där stor vikt lades ner på apotekschefernas förståelse 

för kärnvärdenas innebörd, samt hur de i butik ska arbeta med dessa. Alla beslut som tas av 

Apoteket, både av ledningen och ute i butik, ska vara baserade på kärnvärdena för att 

frambringa varumärkesidentitet. Dock används de olika kärnvärdena olika beroende på 

situation. 

 

Alla respondenterna i studien kan svara på vilka kärnvärdena är och anser att de genomsyrar 

Apoteket. Apotekscheferna tycker däremot att det är svårt att beskriva hur kärnvärdena 

genomsyrar Apoteket och deras arbete.  

 

Kärnidentiteten ska enligt Aaker innehålla associationer som differentierar varumärket från 

sina konkurrenter. Apoteket delar in två av sina kärnvärden i point of different. Det som i 

framtiden ska särskilja Apoteket från sina kommande konkurrenter är kärnvärdena: trovärdigt 

och omtänksam.  

  

Varumärket som produkt 

Produkten är enlig Aaker en viktig del då den ligger till grund för de produktrelaterade 

associationer kunden har. Apoteket har sedan vetskapen om omregleringen valt att lyfta fram 

sina egna produkter, Apoliva och Apoteket. Då dessa produkter indirekt påverkar kundens 

uppfattning av Apotekets varumärkesidentitet är det viktigt att dessa produkter håller god 

kvalitet för att inte Apotekets trovärdighet ska påverkas.  

 

Varumärkets ursprungsland och historiska rötter kan påverka företagets varumärkesidentitet. 

Att Apotekets ursprungsland är Sverige har tidigare inte varit någon fördel för deras 

varumärke, men efter omregleringen blir detta en starkt bidragande del till Apotekets 

trovärdighet.  

 

Varumärke som symbol 

Symboler är en viktig del i varumärkesidentiteten genom att de underlättar igenkännande och 

ger en struktur till identiteten, enligt Aaker. Enligt varumärkesdirektören har färgen på 

Apotekets logotyp nyligen bytts ut på grund av att den tidigare färgen förknippade Apoteket 

med det statliga monopolet. Däremot vill Apoteket inte ändra sin symbol eftersom en stor del 

av deras trovärdighet sitter i symbolen, vilket överrensstämmer med vad Aaker menar med att 
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symboler har en viktig roll genom att de skapar och underhåller varumärket och ger ett 

igenkännande för kunderna. För att kunna särkskilja Apotekets symbol mellan de olika 

plattformarna inom organisationen har de valt att använda sig utav olika färger för att 

symbolisera de olika plattformarna.  

Kommunikation 

Vid marknadskommunikation är det enligt Mårtensson viktigt att samordna kommunikationen 

och att ett enhetligt budskap når ut till marknaden. Genom att använda sig utav IMC ser 

företaget till hela marknadsföringsprocessen. Både Apoteket och deras marknadsföringsbyrå 

berättar att Apoteket arbetar med IMC. Dock anser de att Apoteket måste bli ännu bättre på att 

använda sig utav likartad marknadsföring för att nå ut med ett enhetligt budskap, men anser 

att det är en kostnadsfråga då det är dyrt och tidskrävande att ha samma budskap i alla 

kanaler.  

Kommunikationsprocessen 

Sändare 

Det är enligt Kotler och Keller viktigt att sändaren vet vilken slags respons den vill 

åstadkomma. Apoteket vill med sin kommunikation presentera det nya Apoteket, vilket 

fokuserar mer på individen och dess hälsa. Genom att bygga kommunikationen på de nya 

kärnvärdena vill företaget att kunderna ska se det nya Apoteket. Det kärnvärdet som sticker ut 

extra mycket är nytänkande då Apoteket vill visa att de har förändrats till ett mer modernt 

nytänkande Apoteket. 

 

Kodning 

När sändaren kodar sitt meddelande genom ord eller illustrationer är det enligt Kotler och 

Keller viktigt att tänka på att mottagaren måste kunna avkoda meddelandet. Innan Apoteket 

påbörjade sin förändring inför avregleringen använde de sig utav lika reklam till alla. Detta 

gjorde att det blev ett otydligt meddelande med ett budskap som ingen kunde avkoda, och i 

slutändan ledde detta till att meddelandet inte nådde någon. Idag vill företaget fortfarande nå 

alla kunder, men de väljer att koda meddelandena på olika sätt. Apoteket använder sig utav 

sina nya framarbetade segment och kommer att anpassa kommunikationen efter dessa. 

 

Apoteket har ändrat sin kodning från att vara funktionell till vara mer emotionell i sin externa 

kommunikation. De vill genom den emotionella kommunikationen stärka kundernas 

uppfattning och känslor kring varumärket. 
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Meddelande 

För att kunna nå en eller flera målgrupper måste företaget skapa ett meddelande, vilket senare 

sänds via media för att nå de avsedda grupperna. Studien visar att Apotekets viktigaste 

kärnvärde trovärdighet, är av stor vikt att bevara, medan nytänkande är det kärnvärdet som 

Apoteket allt mer vill förknippas med. Företaget vill i sina meddelanden förmedla att de är i 

en förändring, och gör detta genom att låta det nytillkomna kärnvärdet nytänkande ta stor 

plats i deras kommunikation. Ett exempel på detta är sexprodukterna, vilka ska gestalta 

Apoteket som ett modernt företag. Dessa produkter påvisar att Apoteket är ett nytänkande 

företag, vilket inte är fast i den reglerade apoteksmarknaden. 

  

Val av media 

För att kommunikationen ska nå fram krävs det enligt Kotler och Keller 

kommunikationsverktyg, vilka består av meddelandet och val av mediekanal. Vid val av 

mediekanal är det viktigt att tänka på hur företaget ska lyckas nå alla segmenten. Enligt 

marknadschefen är segmenten fortfarande stora och inte lönsamma att nå med direktreklam. 

Apoteket vill nå sina kunder genom de stora kanalerna som exempelvis TV, vilket enligt den 

externa projektledaren är både billigare för Apoteket och har en större påverkan genom att 

företaget når ut till fler kunder. 

 

Enligt den externa projektledaren nyttjar Apoteket, i deras externa kommunikation, sina 

geografiskt strategiskt placerade butiker för att exponera reklam på ett kostnadseffektivt sätt. 

Genom skyltfönstren når de alla sina målgrupper, som är i ständig rörelse kring butikerna. I 

förändringsprocessen har Apoteket arbetat med butiksdesign. Enligt varumärkesdirektören ska 

budskapet vara: ett svenskt apotek. Företaget ska även anpassa deras butiksdesign efter olika 

behov och shoppingbeteenden.  

  

Apotekets ledning och apotekscheferna anser att apotekspersonalen är en viktig del av 

kommunikationen. Det är personalen som genom sin kontakt med kunderna till största del 

symboliserar den kunskap som når fram till kunderna. Apotekspersonalen har därför blivit 

utbildad i att bemöta kunder och coachade i hur de ska rekommendera produkter och 

framförallt hur de ska arbeta med sambandsförsäljning.  
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Avkodning 

Studien har visat på att Apoteket vill bryta sig loss från det tidigare gamla monopolet och 

istället uppfattas som ett företag som är nytänkande och handlingskraftig. Apoteket har enligt 

respondenterna svårt att visa att de är snabbrörliga i butik då deras sortiment sällan förändras. 

För att kompensera sitt trögrörliga sortiment har de valt att vara föränderliga i 

kommunikationen som sker genom skyltfönstren. Genom detta vill Apoteket att deras 

målgrupper ska avkoda deras kommunikation och uppfatta företaget föränderligt, trots att 

butikerna inte är snabbrörliga i sitt sortiment. 

 

Mottagare 

Mottagare är en av de två viktigaste delarna i kommunikationsprocessen eftersom sändaren 

måste veta vilken publik den ska rikta sitt meddelande till. Innan Apoteket segmenterade om 

sin marknad såg företaget hela den svenska marknaden som en inhomogen grupp. Apoteket 

väljer idag att se till flera segment, men som tidigare nämnt visar studien på skilda åsikter om 

vilka målgrupper/segment som de bör satsa på.    

 

Feedback 

Responsen som Apoteket har erhållit genom sin förändrade kommunikation är positiv. 

Företaget har vunnit priser för reklamfilmer och deras varumärke ligger bland Sveriges tre 

mest välkända varumärken, enligt mätningar. 

Apoteket - en del av detaljhandeln 

Många av de oberoende apoteken i England anser sig tillhöra vårdkedjan, medan de stora 

apotekskedjorna känner en tillhörighet till detaljhandeln, enligt Schmidt och Pioch. Denna 

studie påvisar en ovisshet kring apotekschefernas uppfattning, om de tillhör en del av 

detaljhandeln eller en del av vårdkedjan, på grund av Apotekets fokusering och utveckling av 

det egna produktsortimentet. Apoteket kommer att förknippas mer med detaljhandeln 

eftersom att deras samhällsansvar försvinner den 1 juni 2009, vilket medför att de inte längre 

kommer ha ett uppdrag från staten och inte längre tillhöra vårdkedjan. 

 

Varumärkesprodukter 

De självständiga apoteken i England ser enligt Schmidt och Pioch sin profession som 

apotekare som det viktigaste, och anser att affärerna kommer i andra hand. Försäljningen av 

varumärkesprodukter ses som en bonus vid sidan av försäljningen av läkemedel och de anser 

att detta har en begränsad påverkan på affärerna. Apotekets varumärkesdirektör har en annan 
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åsikt, att det är viktigt att ha ett bra, eget produktsortiment kopplat till sitt varumärke för att 

dra till sig kunder. 

 

Vissa respondenter menar att kärnan i deras verksamhet fortfarande är de receptbelagda 

läkemedlen, medan andra ser försäljningen av läkemedel som det som ska prioriteras först. 

Det råder en oro för att behovet av den medicinska expertisen ska minska med tanke på den 

stora fokusering på egenvårdsprodukterna och resurserna som företaget satsar på sina 

produkter. Varumärkesdirektören poängterar att det är Apotekets egna produkter som kommer 

att särskilja dem från konkurrenterna, men att den receptbelagda delen är viktig för att 

Apoteket inte ska tappa sin trovärdighet och kompetens samt att den medicinska expertisen är 

grunden för deras verksamhet. 
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Slutsats och Diskussion 

I detta kapitel diskuteras analys och tolkning. Författarna drar slutsatser från 
studien och presenterar förslag till vidare forskning.   

Diskussion 

Strategisk marknadsföring  

Apoteket har arbetat med segmentering och funnit nya segment. Tidigare såg företaget till 

hela marknaden. Idag vill de nå ut till segmenten Aktiva vuxna och Leva med barn, vilka är 

segment där företaget tidigare förlorat kunder.  

 

Företaget försöker positionera om sig genom sina nya kärnvärden. De vill positionera bort den 

tröga snigeln och istället addera den lustfyllda, nyfikna delfinen för att framstå som 

nytänkande och handlingskraftiga. Apoteket har enligt ledningen arbetat omfattande med 

startegisk marknadsföring för att få bort ett stort hinder, att uppfattas som en statlig och 

trögföränderlig organisation. 

 

Studien har påvisat skilda meningar, mellan apotekschef och ledning, kring vilka segment 

Apoteket ska satsa på respektive vilka målgrupper som är viktiga för företaget i och med 

förändringen som företaget genomgår.  

 

Förändringsprocessen 

Analysen visar att Apoteket arbetat igenom Kotters alla åtta faser. De har lyckats bättre med 

vissa steg och sämre med andra.   

 

Författarna anser att Apoteket har felat i en av Kotters faser och det är att upprätthålla en 

föreställning av brådskande karaktär genom att inte tillämpa den uppsatta tidsplanen. Enligt 

Kotter kan företagets förändringsprocess avta för att slutligen stagnera om ett företag 

misslyckas i en av faserna. Det krävs enligt en av apotekscheferna mentala förberedelser inför 

varje omfattande förändring och de förändringar som skjuts upp påverkar personalens 

välmående. Studien har inte upptäckt att Apoteket misslyckats i någon av de återstående sju 

faserna. 

 

Ser författarna till organisationen och förändringsprocessen kan det tydligt urskiljas att 

Apoteket försökt skapa en gemensam koalition och företagskultur genom att sammanföra 
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apotekschefer och övriga anställda i utbildningar och projektet som Varumärke Värde Syntes, 

VVS. Denna gemensamma koalition kommer enligt Kotter att underlätta den fortskridande 

förändringsprocessen om inte, som tidigare nämnt, det skapas motsättningar i koalitionen på 

grund av att tempot för förändringen avtagit. 

  

Varumärke  

Respondenter i fallstudien delar uppfattningen om att Apoteket inte får förlora kärnvärdet 

trovärdig i och med omregleringen. Företaget kan enligt den externa projektledaren förlora en 

stor del av sin varumärkesidentitet om detta kärnvärde skulle förloras.  

 

Enligt Schmidt och Pioch fokuserar ett företag, som är en del av detaljhandeln, på att generera 

vinst och använda sitt varumärke som ett hjälpmedel för att kommunicera företagets koncept. 

Studien har påvisat att egenvårdsprodukterna har fått en betydande roll i förändringsprocessen 

då denna del är den mest lönsamma och särskiljer Apoteket från sina konkurrenter. Apotekets 

förändring, från att ha varit en del av vården till att bli en del av detaljhandeln, har sitt 

ursprung i arbetet och utvecklingen av deras egenvårdsprodukter. 

 

Många företag anpassar sina kärnvärden efter produkterna, vilket enligt Urde kan resultera i 

en otydlig varumärkesidentitet. Apoteket har, enligt Urdes teorier, arbetat från grunden med 

sitt varumärke och börjat förändringsarbetet med att omarbeta sina kärnvärden för att ge en 

struktur till essensen. De har sedan bearbetat sina egna produkter efter kärnvärdena, vilket 

leder till en enhetlig varumärkesidentitet.  

 

För att Apoteket inte ska förknippas med deras tidigare samhällsuppdrag fokuserar företaget 

på det emotionella, samtidigt som de inte får tappa sin trovärdighet genom att förändra för 

mycket och frångå det funktionella. Det är en svår balansgång att kombinera det tidigare 

trovärdiga Apoteket med det nytänkande Apoteket utan att förlora det viktiga kärnvärdet 

trovärdig. Företaget har arbetat med att göra försiktiga förändringar för att sakta förflytta 

varumärket mot nytänkande.  

 

Brister som upptäckts i Apotekets varumärkesidentitet är apotekschefernas okunskap kring 

det aktiva arbetet med kärnvärdena. De flesta av cheferna har genomgått en utbildning om 

Apotekets varumärke och dess kärnvärden, vilket medfört en kännedom om dessa. 

Varumärkesidentitet måste implementeras i företagskulturen och vara integrerad i allt från 

produkter till personalens medvetande för att leverera en enhetlig varumärkesidentitet.  
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Den kundrespons som går att mäta har varit positiv och Apotekets varumärke är enligt 

mätningar starkare än tidigare. 

 

Kommunikation 

Tidigare kommunicerade Apoteket genom att ha samma budskap till alla konsumenter. De har 

ändrat sin kommunikation för att fokusera på de nya segmenten, men vill inte satsa mer 

finansiella resurser på extern kommunikation. Företaget arbetar med att försöka implementera 

kärnvärdena och visionen, Ett liv i hälsa, i både den externa och interna kommunikationen. 

 

Kärnvärdena ska bland annat genomsyra marknadskommunikationen för att varumärkets 

personlighet tydligt ska framgå. Genom att integrera kommunikationen blir budskapet 

tydligare, vilket Apoteket är medvetet om. Ett större fokus på marknadskommunikation och 

IMC förtydligar budskapet och påminner marknaden om varumärket. Apoteket vill idag få en 

mer integrerad kommunikation. 

 

I det visuella, som butiksdesign och skyltfönster, har Apoteket försökt implementera sina 

kärnvärden och arbetar med att nå ut med budskap, vilka är mer emotionella än funktionella. 

 

Den tydliga förändringen i den externa kommunikationen är att företaget vill bli mer 

emotionellt. Apoteket försöker kommunicera ut kunskap till sina kunder. En omtänksam 

lösning istället för enbart en funktionell lösning på ett problem. 

Slutsats 

Syftet med fallstudien är att undersöka om ett företag på en monopolmarknad förändrar sin 

marknadsföring vid vetskapen om en framtida marknad med konkurrens och i sådana fall 

vilka förändringar som företaget genomför?   

 

Förändras ett företags strategiska marknadsföring vid en omreglering? 

Apoteket har innan omregleringen inte arbetat med strategisk marknadsföring. Apoteket har 

under förändringsprocessen arbetat med segmentering och funnit nya segment. Företaget 

försöker positionera om sig genom sina nya kärnvärden och de har arbetat omfattande med 

startegisk marknadsföring för att få bort ett stort hinder, att uppfattas som en statlig och 

trögföränderlig organisation. 
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Förändras ett företags varumärke vid en omreglering? 

Apoteket har omarbetat sina kärnvärden och utvecklat en ny vision, vilka ska passa den nya 

marknaden. De två nya kärnvärdena, nytänkande och handlingskraftig, är framarbetade för att 

företaget ska få samma förutsättningar som de kommande konkurrenterna. De äldre 

kärnvärdena, omtänksam och trovärdig, ska särskilja företaget från de kommande 

konkurrenterna. Innan förändringsprocessen arbetade företaget inte lika omfattande med 

varumärket. Apoteket har insett vikten av att skaffa sig en varumärkesidentitet för att kunna 

särskilja företaget från sina konkurrenter.  

 

Förändras ett företags kommunikation vid en omreglering? 

Apoteket har arbetat med att ändra sin marknadskommunikation under omregleringen. 

Företaget arbetar med att implementera kärnvärdena och visionen i deras externa 

kommunikation för att ett enhetligt buskap ska nå ut till marknaden. Deras reklam har 

förändrats och är emotionell och nytänkande jämfört med den tidigare, vilken var mer 

funktionell.  

 

Hur arbetar ett företag med en förändringsprocess under en omreglering? 

Apoteket arbetar med Kotters åtta grundläggande faserna, vilka gäller vid omfattande 

organisationsförändringar. Att förändra en organisation som verkat på en monopolmarknad är 

ett omfattande arbete. För att lyckas förändra ett företag är det viktigt att inte hoppa över steg 

i förändringsprocessen, utan genomföra alla faser som kan medföra en smidig omställning.  

Apoteket har arbetet igenom Kotters alla åtta faser och brustit i en fas. 

Förslag till vidare forskning 

En intresserat undersökning är hur väl Apotekets lyckats med sin förändringsprocess efter att 

konkurrenterna etablerat sig på den svenska apoteksmarknaden. Apoteket har minskat två 

tredjedelar i storlek och kommer troligtvis möta starka konkurrenter med större 

produktsortiment och finansiella resurser, som Alliance Boots från England. En fallstudie om 

cirka ett år kan påvisa om Apotekets kunder fortfarande är dem trogna samt ge svaret på om 

de lyckts med målsättningen att vara marknadsledare på den omreglerade marknaden. 

 

I dagens samhälle har människor tillgång till bättre kommunikationsmöjligheterna än tidigare, 

exempelvis via internet och mobil. Idag kan människor nå sina vänner på några minuter, 

vilket gör att människor sprider budskap snabbare än de traditionella 
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kommunikationskanalerna, som till exempel tidningar. Människor har även blivit mer 

skeptiska till den traditionella reklamens trovärdighet, vilket öppnar dörrarna för 

relationsmarknadsföring. Apoteket använder sig idag, till största del, utav traditionell 

marknadskommunikation. Det skulle vara intressent att undersöka om apoteksmarknaden i 

framtiden kommer att använda de nya kommunikationsmöjligheterna i sin 

marknadskommunikation för att skapa en starkare trovärdighet och relation till sina kunder. 
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Källkritik 

Vid val av artiklar har fokus lagts på vetenskapliga artiklar för att få en försäkran om validitet. 

Det är dock ingen absolut garanti för att kvaliteten är hög i vetenskapliga artiklar och därför 

har faktorer som ålder och hur känd artikeln är avgjort valet av artiklarna.134 

 

Vid insamling av data har sekundärdata komplitterat primärdata från djupintervjuerna. 

Sekundärdata kommer från Apotekets årsredovisning, vilken finns tillgänglig på företagets 

hemsida. Hemsidan har hög validitet informationsmässigt, men då källan är Apoteket AB har 

författarna försökt vara objektiva i sin bedömning av informationen. 

                                                            
134Denscombe 2009:303 
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Johan Landeström, den 20 april 2009. Marknadsföringschef på Apoteket AB. Intervjun varade 

i cirka en timme och 30 minuter. 

 

Daniel Smedfors, den 30 april 2009. Projektledare på Forsman och Bodenfors. Intervjun 

varade i cirka en timme och 15 minuter. 

 

Apotekschef 1, den 29 april 2009. Respondenten är anonym. Intervjun varade i cirka en 

timme och 15 minuter. 

 

Apotekschef 2, den 20 Maj 2009. Respondenten är anonym. Intervjun skedde via e-post. 

 

 



Bilagor 

Bilaga 1. Frågor till Apotekschef 

 Vilka målgrupper/nya segment försöker Apoteket nå? Vilka var era tidigare 

målgrupper? 

 Vilka målgrupper uppfattar du att Apoteket har och bör satsa på? 

 Hur vill Apoteket positionera sig?  

 Är projektet Varumärkessyntes en del av förändringen?  

 Har ni blivit utbildade i och med förändringen?  

 Hur upplevs förändringsprocessen?  

 Vilka nyckelpersoner uppfattar du ha drivit denna förändringsprocess?  

 Uppfattar du att en koalition arbetat för att förändra? 

  Har det funnits motsättningar och människor som inte velat förändra? 

 Hur uppfattar du ledarskapet i förändringsprocessen?  

 Känner du till Apotekets nya vision?  

 Finns det barriärer som hindrar er att nå er nya vision?  

 Tycker du att de nya förändringarna har implementerats i organisationskulturen?  

 Ser du apoteket som en del av vårdkedjan eller som en del av detaljhandeln? 

 Vilken del anser du är viktigaste: försäljningen av era varumärkesprodukter eller 

läkemedel? 

 Vilka är Apotekets kärnvärden? Har de ändrats? 

 Tycker du att Apotekets kärnvärden upplevs genom er organisation, symboler och 

produkter? 

 Har ni någon förebild, historia som representerar ert varumärke, externt eller internt? 

 Vilka fördelar tror du att Apoteket har gentemot sina kommande konkurrenter?  

 Hur kommer era nya butiker att se ut? 

 Kommer era arbetsuppgifter i butiken att ändras när omregleringen är genomförd? 

 Får ni utbildning i hur ni ska bemöta och kommunicera med kunden? 

Bilaga 2. Frågor till marknadschef 

 Har apotekets varumärke förändrats sedan beslutet om omregleringen?  

 Hur har ni arbetat med varumärkesförändringsprocessen? 

 Hur såg apotekets varumärke ut tidigare? 

 Hur vill ni att varumärket ska uppfattas idag?  



 Berätta om projektet VVS. Varför startade man detta projekt? Vilka nya kärnvärden 

tillkom?  

 Hur kommunicerar ni ut era kärnvärden? 

 Vilken är er viktigaste målgrupp?  

 Försöker ni nå nya segment? 

 Hur arbetar ni med er marknadsföringskommunikation? 

 Har den externa marknadsföringskommunikationen ändrats i och med den kommande 

omregleringen av monopolet? 

 Har ni ändrat ert sortiment? 

 Vilka produkter kommer ni att satsa på i framtiden och vilka satsar ni på idag? 

 Vilka konkurrensfördelar tror du att apoteket kommer att ha på en konkurrensutsatt 

marknad?  

 Tror du att apoteksmarknaden kommer att vara en attraktiv marknad med stora 

vinstmöjligheter? 

 Hur långt har ni kommit i förändringen av Apoteket? 

Bilaga 3. Frågor till extern projektledare 

 Arbetar ni något med Apotekets Marknadsföringsstrategier? 

 Hur försöker Apoteket positionera sig?  

 Hur har du upplevt förändringsprocessen?  

 Har det funnits motsättningar och människor som inte velat förändra? 

 Vilka nyckelpersoner uppfattar du ha drivit denna förändringsprocess?  

 Hur uppfattar du ledarskapet i förändringsprocessen?  

 Hur har ni arbetat med varumärkesförändringsprocessen?  

 Hur såg apotekets varumärke ut tidigare? 

 Hur vill ni att varumärket ska uppfattas idag?  

 Vilka är Apotekets kärnvärden? Har de ändrats? 

 Tycker du att Apotekets kärnvärden upplevs genom er organisation, symboler och 

produkter? 

 Hur har ni arbetat med det visuella? 

 Har ni översatt era kärnvärden till visuella bilder? 

 Vad består essensen av i Apotekets varumärke? 

 Vilka emotionella och funktionella värden vill ni förknippa med apotekets varumärke? 

 Vilka kommunikationsmål har Apoteket? 



 Arbetar Apoteket med IMC? 

 Har den externa marknadsföringskommunikationen ändrats i och med den kommande 

avregleringen av monopolet? 

 Har det skett någon förändring i valet av marknadsföringskanaler? 

 

 

 

 

 


