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Sammanfattning 

Titel: Ett starkt varumärke: en otillbörlig konkurrensfördel vid 

privatisering? En jämförande studie av Apoteket Shop och The 

Body Shop 

Kurs:  Företagsekonomi C, Service Management, Kandidatuppsats 

Författare:  Carolina López och Natalia Bustamante Pettersson  

Handledare:  Hans Zimmerlund och Göran Grape 

Nyckelord:   Relationsmarknadsföring, Varumärke, Apoteket Shop, The 

Body Shop 

Syfte:  Syftet är att analysera och utvärdera Apoteket Shop och The 

Body Shop som varumärke 

Metod:  Denna studie har utgått ifrån ett holistiskt synsätt. Det valda 

teoretiska förhållningssättet är deduktion och en kvalitativ 

forskningsmetod i form av djupintervjuer samt kvantitativ 

forskningsmetod i form av en enkätundersökning.  

Teorier: Involvement Theory, Brand, Brand Strategy, Brand Equity, 

Business Concept, Planning Philosophies, Brand Service Value 

Chain, Total Communication. 

Empiri: Totalt 6 st djupintervjuer med representanter på Apoteket Shop 

och The Body Shop. Enkätundersökning med 25 stycken 

kunder på vardera företag.  

Resultat:    Resultatet visar att Apoteket Shop har ett långsiktigt tänkande 

men en bit kvar i implementeringsarbetet. The Body Shop har 

ett långsiktigt tänkande vilket även syns tydligt i deras arbete.   

Slutsats:  De otillbörliga konkurrensfördelar som Apoteket Shop har är 

att de redan tillhör ett starkt och väletablerat varumärke. Om 

Apoteket Shop inte arbetar så att organisationsutformningen är 

i samklang med den starka affärsidén/varumärket kommer de 

otillbörliga konkurrensfördelar endast att vara kortsiktiga då 

förutsättningarna för en långsiktighet inte finns inom 

organisationen.      
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Abstract 

Title: A strong brand: an undue competitive advantage at 

privatization? A comparative study of Apoteket Shop and The 

Body Shop 

Course: Business Administration C, Service Management, Bachelor 

Thesis 

Authors:                  Carolina López and Natalia Bustamante Pettersson 

Tutors:  Hans Zimmerlund and Göran Grape 

Keywords: Relationship marketing, Brand, Apoteket Shop, The Body 

Shop 

Purpose: The purpose is to analyze and evaluate Apoteket Shop and The 

Body Shop as a brand.     

Method: This essay will have a holistic approach. The chosen 

theoretical approach is deductive. Qualitative methods will be 

used in the form of deep interviews as well as quantitative 

methods in the form a questionnaire survey.    

Theories:  Involvement Theory, Brand, Brand Strategy, Business 

Concept, Planning Philosophies, Brand Service Value Chain, 

Total Communication 

Empiric:  A total of six deep interviews with representatives from 

Apoteket Shop and The Body Shop. Questionnaire survey with 

25 customers from each company. 

Result: The result shows that Apoteket Shop has a long–term thinking 

in their work but needs to work more with taking these 

thoughts into action. The Body Shop has also a long–term 

thinking which clearly shows in the way they work.     

Conclusion:   The undue competitive advantages that Apoteket Shop has are 

the fact that they already belong to a strong and well 

established brand. If Apoteket Shop doesn’t work so that the 

structure of their organization is in tune with the strong 

business concept/brand, these undue advantages will only be 

short-term since the conditions for a long-term doesn´t exist in 

the organization.  
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1. Inledning 

 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till studien genom att ge en inblick i olika 

händelseförlopp som bidragit till att denna studie är aktuell. Därefter presentera 

problemdiskussionen som refererar tillbaka till bakgrunden. Problemformulering och 

syftet är därefter det som studiens fokus ligger på. Slutligen redogörs för den 

avgränsning och perspektivval som gjorts i studien. 

1.1. Bakgrund 

I dagens samhälle finns det tydliga tendenser till att välfärdstjänster såsom skola, vård 

och omsorg som tidigare varit offentligägda och styrts av stat, kommun eller landsting 

övergår till privata aktörer.1          

En global våg av privatiseringar svepte in över flera länder under 1990-talet och de 

branscher som påverkades mest var de inom telekom, el, gas och olja. Privatisering av 

statligt ägda företag är numera vanligt i Sverige men hade sitt startskott 1989 i och med 

att SSAB börsnoterades och delar av företaget såldes ut.
2
 Under 1980–talet privatiserades 

3 stycken företag i Sverige. Under 1990-talet ökade antalet då 22 företag privatiserades.
3
 

När den borgerliga regeringen 1991 tillträdde tog privatiseringarna fart och har sedan 

dess varit vanligt förekommande. Den svenska regeringen vill minska det statliga ägandet 

av företag för att det i sin tur ger bättre förutsättningar för utveckling och tillväxt, samt att 

konkurrenskraften och sysselsättningen stärks.4 Beroende på de statligt ägda företagens 

utgångsläge har de olika potential att utvecklas och förbättras. Dessa företag kan stärkas 

genom att organisationsutformningen stämmer överens med dess varumärke. Företag som 

genomgår privatiseringar kan agera både på marknader med svag konkurrens men även 

på starkt konkurrensutsatta marknader.5  

                                                             
1  http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Valfarden-i-privat-regi/Upphandling-inom-offentlig-sektor/ 2009-11-06 
2  http://www.ssab.com/ ”SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. SSAB erbjuder produkter, 
utvecklade i nära samarbete med kunderna för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld.” 2009-11-28 
3 Munkhammar, J. Försäljning av statliga bolag under tre decennier. TIMBRO.  07/10/09 
4 Privatiseringar av statligt ägda företag – En litteraturöversikt med fokus på OECD-länderna. Sept. 2008 
5 Ibid. 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Valfarden-i-privat-regi/Upphandling-inom-offentlig-sektor/
http://www.ssab.com/
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F d statligt ägda företag har olika utgångslägen där organisationsutformningens 

överensstämmelse med varumärket stärker företaget. 

Varumärke har fått större betydelse då företagen måste kommunicera med kunderna på 

den marknaden de är verksamma i och på så sätt stärka sin position hos denna. Dagens 

marknad präglas av hård konkurrens. För att företag på ett framgångsrikt sätt ska kunna 

konkurrera krävs det inte enbart bra erbjudanden eller produkter utan även ett starkt 

varumärke.
6
  

Ett starkt och väletablerat varumärke stärker ett företags position när de ska verka i en 

konkurrensutsatt marknad.  

Ett väldigt omdebatterat privatiseringsbeslut i Sverige och som visar på rådande 

tendenser i samhället, där man övergår från offentligt ägande till privat ägande har varit 

privatiseringen av Tibble Gymnasium.
7
 

 I maj 2007 fattades beslutet om att sälja Tibble Gymnasium till det privatägda Tibble 

Fristående Gymnasium. Kommunpolitiker, personal samt gymnasieelever rasade mot 

detta beslut vilket gav upphov till en ytterst aktuell debatt om privatiseringens 

konsekvenser och övervinster. I värderingsarbetet togs hänsyn till skolans inventarier, 

lokaler samt utrustning. Denna värdering blev anledning till ett stort missnöje. Den 

ansågs vara felaktig med tanke på den lärarkompetens, elever samt skolans väletablerade 

och starka varumärke som tillförde ett viktigt mervärde som inte tagits i beaktning. I och 

med detta gynnades köparna i form av en övervinst samt vissa konkurrensfördelar då de 

på köpet fick ett starkt och väletablerad varumärke.
8
 Försäljningen av Tibble Gymnasium 

överklagades, och den 9 april 2009 beslutades det att Tibble Gymnasium värderats fel då 

hänsyn inte tagits till de immateriella mervärden som dess väletablerade och starka 

varumärke bidragit med.
9
 Den 3 november 2009 fattade Tibble Fristående Gymnasium 

och Täby kommun en överrenskommelse. Skolans nya ägare ska i efterhand betala 

                                                             
6 http://www.foretagande.se/ 2009-11-06 
7 http://www.dn.se/sthlm/oenighet-om-tibbles-framtid-som-friskola-1.506277 2009-11-06 
8 http://www.dn.se/sthlm/kammarratten-forsaljningen-av-tibble-gymnasium-var-olaglig-1.841636 2009-11-06 
9 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/olagligt-salja-tibble-gymnasium_2720195.svd 2009-11-08  
 

http://www.foretagande.se/
http://www.dn.se/sthlm/oenighet-om-tibbles-framtid-som-friskola-1.506277
http://www.dn.se/sthlm/kammarratten-forsaljningen-av-tibble-gymnasium-var-olaglig-1.841636
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/olagligt-salja-tibble-gymnasium_2720195.svd
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ytterligare 6,6 miljoner kronor plus ränta till kommunen.
10

 Denna dom behandlar ett 

ärende som tidigare inte varit aktuellt i dagens svenska samhälle och förväntas fungera 

som prejudikat i framtida fall med likartade omständigheter.
11

  

Starka och väletablerade varumärken hos f d statligt ägda företag kan bidra med 

konkurrensfördelar när de övergår till privat ägande och ska börja konkurrera. 

När regeringen 2006 beslutade för att avreglera en av Sveriges största marknader innebar 

det ett slut för ett monopol som varat i flera decennier. Beslutet som togs av riksdagen 

den 29 april 2009 om att avreglera apoteksmarknaden innebär att alla får äga apotek med 

undantag från läkemedelstillverkare och föreskrivare. Sedan 1 juli 2009 har 

apoteksmarknaden övergått till en konkurrensutsatt marknad. Denna förändring innebär 

en anpassning för de verksamma aktörerna då de konkurrerar på marknader med fler 

konkurrenter. Regeringen vill genom detta säkerställa att det sker en effektiv konkurrens 

på marknaden.
12

 Avregleringen på apoteksmarknaden kan komma att påverka även andra 

marknader såsom kosmetika- och hudvårdsmarknaden. 

Avreglering av f d statligt ägda företag kräver en anpassning från företagens sida, och 

dessa påverkar även andra marknader som de konkurrerar på.  

1.2. Problemdiskussion   

F d statligt ägda företag har olika utgångslägen där organisationsutformningens 

överensstämmelse med varumärket stärker företagen. Dessa kan genom starka och 

väletablerade varumärken stärka sin position på konkurrensutsatta marknader. Detta kan 

bidra till en del otillbörliga konkurrensfördelar och förändringar på de marknader de ska 

verka i. Anpassningsförmågan som statligt ägda företag har när de övergår till privat 

ägande kan tendera till att en del faktorer såsom ett starkt varumärke blir viktigare att 

beakta. 

 

                                                             
10 http://tabydanderyd.se/2.717/1.626268-taby-far-6-6-miljoner-for-tibble-gymnasium Täby får 6,6 miljoner för Tibble 
gymnasium 2009-11-08  
11 http://www.dn.se/sthlm/kammarratten-forsaljningen-av-tibble-gymnasium-var-olaglig-1.841636 2009-11-06 
12

 Privatiseringar av statligt ägda företag – En litteraturöversikt med fokus på OECD-länderna. Sept. 2008 

http://tabydanderyd.se/2.717/1.626268-taby-far-6-6-miljoner-for-tibble-gymnasium
http://www.dn.se/sthlm/kammarratten-forsaljningen-av-tibble-gymnasium-var-olaglig-1.841636
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1.3. Problemformulering  

-  Vilka konkurrensfördelar har det f d statligt ägda Apoteket AB genom sitt starka 

varumärke för en långsiktig överlevnad på en konkurrensutsatt marknad? 

1.4. Syfte 

För att undersöka hur f d statliga företag konkurrerar på andra marknader har Apoteket 

Shop valts som objekt i studien. Då Apoteket Shop konkurrerar på kosmetika- och 

hudvårdsmarknaden och The Body Shop redan är en aktör med ett starkt och väletablerat 

varumärke har det valts för att jämföra dessa två. 

- Syftet är att analysera och utvärdera Apoteket Shop och The Body Shop som 

varumärke. 

1.5. Begreppsdefinitioner 

Privatisering – överföring av offentlig tillgång till privat ägo eller av kollektiv tillgång 

till enskild. Privatisering är ofta en del i marknadsfrämjande ekonomiska reformer men 

har också kommit till stånd p.g.a. oklara ägandeförhållande.
13

 

Word-of-mouth – Ett budskap om ett företags agerande och produkter som förmedlas 

mellan två eller flera personer genom kommunikation.
14

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 http://www.ne.se/lang/privatisering 2009-11-19 
14 Fill Chris (2009) Marketing Communications Interactivity, Communities and Content, s 52 

http://www.ne.se/lang/privatisering
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1.6. Perspektivdiskussion 

Denna studie kommer att utgå ifrån ett företagsperspektiv då den avser att undersöka hur 

de valda företagen väljer att arbeta med sina varumärken. För att på ett bra sätt kunna 

analysera och utvärdera Apoteket Shop och The Body Shop som varumärke kommer det 

även att tas hänsyn till kundernas perspektiv.  

1.7. Avgränsning 

Studien är avgränsad till tre Apoteket Shop och tre The Body Shop och även befintliga 

kunder hos företagen. Då studien avser att analysera och utvärdera förutsättningarna i 

dessa marknader kommer det finnas ett marknadsföringsperspektiv samt ett 

företagsperspektiv. Vidare kommer denna studie att fokusera på konkurrensfördelar i 

form av immateriella mervärde och inte gå in på finansiella aspekter såsom övervinster. 
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2. Metod 

____________________________________________________________________ 

I detta kapitel redogörs samt motiveras de valda metodiska ansatserna. Vidare följer en 

presentation av valda forskningsmetoder och datainsamling. Därefter följer en 

redogörelse för studiens tillförlitlighet. 

______________________________________________________________________ 

2.1. Vetenskapliga synsätt 

I denna studie har f d statliga företag med starka varumärken på en konkurrensutsatt 

marknad belysts. Valet av det vetenskapliga synsättet är det holistiska som bygger på att 

försöka skapa en helhetsförståelse för det som undersöks.  

2.1.2. Holism och Hermeneutik 

Det holistiska synsättet fokuserar på hur olika delar som utgör en helhet är relaterade och 

bundna till varandra. Sociala verkligheter ses som större helheter som inte går att bryta 

upp i mindre delar då dessa är starkt sammankopplade med varandra.
15

 Huvudtanken 

inom det hermeneutiska vetenskapliga synsättet är att forskaren genom att tolka 

verkligheten skapar sig en egen bild av denna där en djupare förståelse uppnås.
16

    

 2.1.3. Positivism 

Det positivistiska synsättet använder sig av välbeprövade naturvetenskapliga metoder för 

att finna mönster och regelbundenheter som finns i den sociala verkligheten.
17

 Teoriernas 

främsta syfte är att generera testbara hypoteser som kan leda till lagmässiga 

förklaringar.
18

 

 

                                                             
15 Denscombe, M. (2009) Forskningshandboken - för småskalig forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, s322 
16 Hartman, J. (2004) Vetenskapligt tänkande- från kunskapsteori till metodteori, s 105 
17 Denscombe, M. (2009) Forskningshandboken - för småskalig forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, s 422-

423 
18 Bryman, A. (2006) Samhällsvetenskapliga metoder, s 24 
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2.2. Teoretiskt förhållningssätt 

Denna studie har ett deduktivt förhållningssätt då en referensram skapas genom olika teo-

rier. Detta för att sedan förklara hur Apoteket Shop konkurrerar på en marknad med väl-

etablerade varumärken såsom The Body Shop. Genom att välja det deduktiva förhåll-

ningssättet bidrar det till en bättre förståelse över de varumärkesfördelarna det f d statliga 

företaget Apoteket AB har genom sitt starka varumärke på en konkurrensutsatt marknad 

med etablerade aktörer.  

2.2.1. Deduktion och Induktion 

Den deduktiva ansatsen syftar till att forskaren följer bevisandets väg.
19

 Ur den befintliga 

teorin härleds hypoteser och påståenden som sedan prövas med empirisk data.
20

  

 

  

 

Den induktiva ansatsen syftar till att forskaren följer upptäckandets väg.
21

 Forskaren stu-

derar då forskningsobjektet utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare veder-

tagen teori.
22

 

 

 

 

2.3. Forskningsmetod 

Denna studie syftar till att få djup och detaljerad information. Den kvalitativa metoden 

görs i form av djupintervjuer med representanter från Apoteket Shop och The Body Shop 

för att förstå hur företagen arbetar med förankringen av varumärket internt. Studien består 

även av en kvantitativ metod då en enkätundersökning utförs med kunderna från både 

Apoteket Shop och The Body Shop för att kartlägga kundernas perspektiv.  

                                                             
19 Mange-Holme,I. & Krohn-Solvang, B. (1997) Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder, s 51 
20 Johannessen, A. & Tufte, P. (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s 35 
21 Mange-Holme,I. & Krohn-Solvang. B (1997) Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder, s 51 
22 Johannessen, A. & Tufte, P.A. (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod s 35 

Figur 1 Egen bild - Den deduktiva ansatsen där befintliga teorier prövas empiriskt 

 

Teori Empiri 

 

 

Figur 2 Egen bild – Den induktiva ansatsen där den insamlade empirin induceras till en trolig slutsats 

en induktiva ansatsen där forskaren utifrån empirin drar slutsatser1 

 

Teori Empiri 



15 

 

2.3.1. Kvantitativ metod och Kvalitativ metod 

I kvantitativa forskningsmetoder består den grundläggande data av siffror d v s hård 

data.
23

 Kvantitativa metoder är strukturerade och formaliserade vilket ses som nödvändigt 

för att på bästa sätt kunna utföra väl formaliserade analyser.
24

 I kvalitativa 

forskningsmetoder består den grundläggande data av text och bilder som tas fram genom 

exempelvis dokument, intervjuer och observationer som senare tolkas, d v s mjuk data.
25

 

Kvalitativa metoder fokuserar på att få en djupare förståelse av det valda fenomenet som 

studeras.
26

 

2.4. Datainsamling 

I denna studie består empirin av primär data vilket samlas in genom olika 

forskningsansatser såsom djupare intervjuer med representanter från Apoteket Shop och 

The Body Shop. Det görs även en enkätundersökning med företagens kunder för att på 

bästa sätt svara på studiens syfte som är att analysera och utvärdera Apoteket Shop och 

The Body Shop som varumärke.  

2.4.1. Primär data 

Verkligheten blir data genom observation och registrering. Primär data utgörs av det 

material som under den aktuella studien har samlats in, exempelvis genom intervjuer, 

observationer, frågeformulär, ljud- eller videoinspelningar, privata och officiella 

dokument.
27

  

2.5. Tillvägagångssätt 

I denna studie består den valda målpopulationen av butikerna Apoteket Shop och The 

Body Shop samt deras kunder i Stockholm. Det är ett bekvämlighetsurval i botten för att 

ge ett representativt urval för den valda populationen d v s de valda butikerna. 

Enkätundersökningen består av ett slumpmässigt urval av valda butikernas kunder.  

                                                             
23 Denscombe, M. (2009) Forskningshandboken - för småskalig forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, s 328 
24 Mange-Holme,I. & Krohn-Solvang, B. (1997) Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder, s 14 
25 Denscombe, M. (2009)Forskningshandboken - för småskalig forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, s 423 
26 Mange-Holme,I. & Krohn-Solvang, B. (1997) Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder, s 14 
27 Johannessen, A. & Tufte, P. A.(2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s 24 
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2.5.1. Population och Urval 

En population är en studies valda målgrupp som forskaren genom studien vill få djupare 

information om. I de studier där det är omöjligt att inkludera hela målpopulationen görs 

ett urval av populationen.
28

 Ett representativt urval ska kunna säga något om hela 

populationen.
29

 Urvalet kan antingen vara ett sannolikhetsurval som karakteriseras av att 

det genomförda urvalet grundar sig på slumpmässighet, eller icke-sannolikhetsurval som 

inte grundar sig på slumpmässighet.
30

  

2.5.2. Intervjuer och Enkätundersökning 

Denna studie består av sex personliga intervjuer. De fördelas på tre intervjuer med 

representanter på respektive företag vid olika tillfällen under hösten 2009.  Informanterna 

består av både butikschefer och anställda. Inför dessa intervjuer förbereds 

semistrukturerade intervjufrågor där fasta frågor utgör grunden för intervjuerna, men 

lämnas även öppna för informanternas egna åsikter och tolkningar. Hänsyn tas till valda 

teorier vid utformandet av enkät- och intervjufrågorna. De personliga intervjuerna spelas 

in för att underlätta sammanställningen och bearbetningen av informationen. 

Intervjufrågorna skickas i förväg ut till informanterna för att kunna förbereda sig. Då 

denna studie utgår ifrån en kvalitativ ansats görs ett icke slumpmässigt val av informanter 

då undersökningen syftar till Apoteket Shop och The Body Shops representanter. 

Frågorna till enkätundersökningen baseras även de på relevanta teorier för att få 

kundernas perspektiv. Respondenterna består av 50 befintliga kunder hos valda företag, d 

v s 25 stycken på vardera. Enkätundersökningen består av ett slumpmässigt urval då det 

är orealistiskt att nå hela Apoteket Shop samt The Body Shops kunder.
31

 

 

 

                                                             
28 Ibid, s 132 
29 Ibid, s 133-134 
30 Mange-Holme,I. & Krohn-Solvang, B. (1997) Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder, s 183 
31 Johannessen, A. & Tufte, P.A. (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s 84 
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2.6. Reliabilitet 

Denna studie har inte någon förstudie som kan öka reliabiliteten. Genom att intervjua 

totalt sex olika representanter på Apoteket Shop samt The Body Shop vid olika tillfällen 

kan reliabiliteten öka ifall resultatet visar på att undersökningen inte bygger på 

tillfälligheter. Genom att basera intervju- och enkätfrågor på valda teorier som är 

relevanta för studiens syfte ökar reliabiliteten. Däremot kan intervjufrågorna som är 

semistrukturerade påverka studiens reliabilitet då de kan misstolkas, och intervjuerna 

spelas därför in. 

Begreppet reliabilitet syftar på de insamlade datas tillförlitlighet såsom vilken typ av data 

som använts i studien, hur denna samlats in samt hur dessa data behandlats under 

arbetsprocessen.
32

 Genom att studien genomförs vid olika tillfällen av olika oberoende 

forskare kan man därefter jämföra resultatet och testa reliabiliteten för att se om det 

bygger på tillfälliga grunder eller om det är tillförlitlig.
33

 

2.7. Validitet 

Det kan finnas problem med att mäta validiteten i denna studie då den påverkas av att det 

är en pågående process som studien avser att undersöka. Den yttre validiteten påverkas av 

detta då det inte går att titta på resultatet utan bara de förutsättningarna som Apoteket 

Shop har just nu. Den inre validiteten kommer dock att vara hög i denna studie då hänsyn 

tas till de valda teorierna när enkät- och intervjufrågorna framställs 

Begreppet validitet syftar på de insamlade datas relevans till den genomförda studien.
34

 

Validiteten hänger starkt ihop med vad studien avser att mäta samt om detta framgår 

tydligt i den valda frågeställningen.
35

 Närheten mellan forskaren och informanten kan 

även vara till en nackdel då bestämda förväntningar om studiens resultat kan skapas, 

vilket måste beaktas under studiens gång.
36

 

                                                             
32 Johannessen, A. & Tufte, P.A. (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s 28 
33 Bryman, A. (2006) Samhällsvetenskapliga metoder, s 43 
34 Johannessen, A. & Tufte, P.A. (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s 47 
35 Mange-Holme, I. & Krohn-Solvang, B. (1997) Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder, s 163 
36 Ibid, s 94 
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Den inre validiteten syftar till hur pass bra undersökningen representeras och stämmer 

överens med verkligheten, och om forskaren kan mäta ett orsakssamband. Har studien 

hög inre validitet innebär det att forskaren kan dra slutsatsen om ett påvisat samband 

mellan två variabler. Den yttre validiteten syftar till att se hur pass generaliserbart 

resultatet av undersökningen är.
37

 Denna validitet visar på hur relevant, viktigt och hur 

representativt urvalet är, och ett högt bortfall kan sänka detta.
38

  

Det finns tre validitetsproblem som försvårar mätningen av förväntningar och som bör tas 

hänsyn till. Mäts förväntningarna efter eller vid samma tillfälle som en tjänsteupplevelse 

genomförs har förväntningarna redan påverkats av upplevelsen. Det blir därför 

missvisande då det inte är de faktiska förväntningarna som mäts.  Förväntningar bör inte 

heller mätas före upplevelsen då de inte nödvändigt stämmer överens med de 

förväntningar upplevelser jämförs med. Det finns alltid en risk att mäta förväntningar 

eftersom upplevelserna innehåller tidigare förväntningar som baseras på erfarenheter. Det 

kan resultera i att förväntningar mäts två gånger då förväntningar mäts först och sedan 

upplevelserna.
39

  

2.8. Bortfall och Generaliserbarhet 

Vid en undersökning kan det förekomma bortfall. I en kvalitativ intervju kan det ske på så 

sätt att informanten inte vill svara på en viss fråga. I en kvantitativ enkätundersökning 

kan informanten ha missuppfattat frågan och svarat på något studien inte ämnat att 

undersöka.
40

 Sker ett högt bortfall görs en bortfallsanalys, och resultatet i studien blir då 

svårare att generalisera.
41

 Att en studie har hög generaliserbarhet betyder att resultatet kan 

överföras till liknande situationer och studier eller att resultatet kan generaliseras så att 

det gäller för en hel population.
42

 Hur bortfallet och generaliserbarheten är representerad i 

denna studie diskuteras vidare i avsnittet metodkritik.  

                                                             
37 Johannessen, A. & Tufte, P.A. (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s 192 
38 Ibid, s 47, 240 
39 Grönroos, C. (2002) Service Management och marknadsföring – en CRM ansats, s 90-91 
40 Johanssen, A. & Tufte, P. A. (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s 133 
41 Ibid, s 136 
42 Denscombe, M. (2009) Forskningshandboken - för småskalig forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna s 48 



19 

 

3. Teori 

______________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras valda teorier med koppling till studiens problemformulering 

som är: Vilka konkurrensfördelar har det f d statligt ägda Apoteket AB genom sitt starka 

varumärke för en långsiktig överlevnad på en konkurrensutsatt marknad? De teoretiska 

perspektiven och de valda teorierna beskrivs då de ligger som grund för undersökningen. 

De olika teorierna förklaras, motiveras och relevansen beskrivas för studien. 

Redovisningen av teoriernas relevans mynnar slutligen ut i den teoretiska syntesen och 

den teoretiska referensramen. 

______________________________________________________________________ 

3.1. Teoretisk utgångspunkt 

Som problemdiskussionen visar kommer rådande privatiseringar av statliga företag med 

starka varumärken att förändra förutsättningarna på andra marknader. En hårdare 

konkurrens kommer att göra det ännu viktigare för f d statliga företag att arbeta med 

varumärket och sina kunder på ett långsiktigt sätt. Nedan illustreras en bild av 

förhållandet mellan dessa tre delar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Egen bild - Förhållandet mellan statliga företag med starka varumärken, f d statliga företag 

med starka varumärken och kund 
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Följande teorier kommer att användas och sedan kopplas samman: Involvement Theory, 

Brand, Brand Strategy, Brand Equity, Business Concept, Planning Philosophies, 

Brand Service Value Chain, Total Communication. Dessa teorier kommer att förklaras 

utifrån de valda företags- och kundperspektiven.  

Ett starkt varumärke kan stärka ett företag genom involvering från både anställda och 

kunder. En bra dubbelriktad kommunikation är en förutsättning för att bygga upp en 

relation där samtliga parter är involverade, vilket i sin tur leder till lojalitet. Beroende på 

marknadssituationen använder företagen sig av olika strategier för att skapa involvering 

och lojalitet hos kunder och anställda, vilket kommer att beröras mer djupgående i 

Involvement Theory. 

Genom god kommunikation kan ett starkt och väletablerat Varumärke/Affärsidé (Brand/ 

Business Concept) genomsyra hela företaget och därmed ge konkurrensfördelar. 

Varumärket kan hjälpa företag att särskilja sig från konkurrenterna och skapa en lojalitet 

både inom och utanför företaget. Det är därför viktigt att i denna studie titta på teorier 

som berör starka varumärken. Affärsidén ställer även krav på företagens sätt att arbeta 

och är en förutsättning för ett välfungerande och framgångsrikt företag.  

Ett starkt och väletablerat varumärke kan underlätta för företag som vill introducera nya 

produkter i sitt sortiment genom Brand Extension då varumärket redan finns i kundernas 

medvetande. Igenkännedomen hos kunden kan i sin tur leda till att kunden väljer ett visst 

varumärke framför ett annat, d v s den är lojal till varumärket. Detta förändrar 

konkurrensförutsättningarna då företag expanderar ut i nya marknader. 

Kommunikationen är här viktig då kunden måste informeras om nya produkter som 

varumärket utvecklat. Genom Line Extension kan etablerade varumärken utvidga sin 

produktlinje genom att introducera nya produkter inom samma produktkategori. I denna 

studie kommer detta att belysas med hjälp av de valda teorierna inom Brand Strategy.  

Vidare avser Brand Equity att mäta det abstrakta värdet som avspeglar sig i kundernas 

lojalitet samt medvetenhet till varumärket, vilket kommunikationen bidrar till. Det värdet 
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som varumärket ger upphov till är viktigt att ta hänsyn till då detta berikar produkten och 

tjänsten.  

För att skapa en förståelse för tankesättet bakom starka varumärken är det viktigt att se 

vilket styrningssätt de använder. Genom att de anställda och kunderna involveras i 

företagens målsättningsprocess genom processtyrning sker en dubbelriktad 

kommunikation som ligger till grund för företagens långsiktighet. Involveras inte de 

anställda och kunderna i målsättningsprocessen sker därmed en enkelriktad 

kommunikation d v s målstyrning som inte resulterar i långsiktighet. Företagens 

idésystem är vägledande i dess uppgift och roll, hur man väljer att arbeta för att motivera 

de anställda o s v. Det är även viktigt med kommunikation för att i ett tidigt stadie kunna 

utesluta så kallade misfits i organisationsstrukturen. Det underlättar för företagen att 

anpassa sig till de rådande utvecklingssituationerna de ställs inför. Därför belyses det i 

denna studie Normanns teorier Planning Philosophies samt Dominated Ideas & 

Significant Actors.   

Starka varumärken ställer särskilda krav på företaget. Teorin Brand Service Value Chain 

har i denna studie valts då den belyser de viktiga processerna som bör tas i beaktning för 

ett långsiktig upprätthållande av ett varumärke. Genom varumärket kommuniceras 

externa löften ut till kunden vilket ställer krav på en god intern kommunikation och en 

interaktiv kommunikation mellan anställda och kund.  

Med Total Communication kommer det att ytterligare belysas hur viktig 

kommunikationen är vid värdeskapande av ett starkt varumärke. För företag på 

konkurrensutsatta marknader kan värdeskapande till kunden ske genom att arbeta med 

förväntningar, erfarenheter, kvaliteten, interaktiv marknadsföring och intern 

marknadsföring.  

Denna studies målvariabel kommer att vara långsiktig överlevnad.  
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3.2. Teoretiskt perspektiv  

I denna studie ska det undersökas vilka konkurrensfördelar ett starkt varumärke ger. 

Därmed ska både relationsmarknadsförings- (RM) och transaktionsmarknadsförings 

perspektiv (TM) att uppmärksammas för att se hur fenomenet förhåller sig till dessa. 

3.2.1. Relationsmarknadsföring 

I RM sätts kunden i fokus och blir ett subjekt i nätverksprocessen. Kunden involveras i 

företaget och tillsammans med inblandade aktörer skapas ett kunderbjudande. Kunden 

bidrar även med kunskap vilket leder till en ovärderlig kunskapsutveckling i företaget. I 

detta perspektiv är samverkan, utveckling, dubbelriktad kommunikation mellan kund och 

företag, interaktion samt långsiktighet centrala begrepp, och genom värdeskapande 

processer skapas värde för kunden men även för företaget. Organisationen är i 

decentraliserad och här betonas lojalitet som uppkommer genom goda kundrelationer.
43

 

Företag börjar satsa på RM då kunden numera ses som en tillgång och resurser läggs ner 

på att behålla en befintlig kund och inte enbart satsa på nya kunder som är mer 

kostsamt.
44

 En kund är marknadsförare på deltid och är den lojal sprider den 

förhoppningsvis ett positivt rykte om företaget.
45

 

 

 

 

3.2.2. Transaktionsmarknadsföring 

I TM ligger tyngden på kortsiktighet, utbyte samt centraliserad organisation. Kunden ses 

som ett objekt som blir övertalat vid transaktionen. Företaget erbjuder enbart varor och 

tjänster i utbyte mot pengar, en engångsförsäljning utan strävan att bygga upp relationer 

eller lojalitet. Detta innebär i sin tur att kunden endast agerar vid själva 

transaktionstillfället och är därmed inte inblandad i processen. Det värde som skapas är 

                                                             
43 Grönroos, C. (2002) Service Management och marknadsföring – en CRM ansats, s 34-37 
44 Gummesson, E. (2002) Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, s 31-36 
45 Ibid, s 31-36 

Figur 4 Egen bild - Dubbelriktad kommunikation mellan företag och kund 
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ensidigt och kommunikationen enkelriktad. Företaget erbjuder kunden ett värde som är 

direkt kopplat till produkten t e x lågt pris.  

 

 

 

 

3.2.3. Relevans för studien 

Då problemformuleringen i denna studie är att undersöka Vilka konkurrensfördelar har 

det f d statligt ägda Apoteket AB genom sitt starka varumärke för en långsiktig 

överlevnad på en konkurrensutsatt marknad är det relevant att utgå ifrån de båda 

perspektiven. RM i det syfte att undersöka hur Apoteket Shop efter avregleringen 

kommer att arbeta långsiktigt med sitt varumärke internt för att skapa en lojalitet hos de 

anställda och kunder, men även hur The Body Shops arbete ser ut. Fortsättningsvis 

kommer RM att relateras till begreppen långsiktighet och utveckling. TM kommer att 

beröras i den riktningen att undersöka om varumärkeshanteringen präglas av ett 

kortsiktigt tänkande. Hädanefter kommer TM relateras till begreppen kortsiktighet och 

utbyte. 

3.3. Involvement Theory  

Teorin går ut på att analysera vilka faktorer som är viktiga för kundernas beslutsfattande 

inför ett köp. Olika kunder har olika grad av involvering och beter sig olika under 

köpbeslutsprocessen, vilka klassificeras i hög och låg involvering.
46

 Involvering kan 

delas upp i tre faser: 
47

 

1. Kundens involvering varierar beroende på situation och hur denna påverkas av 

personliga erfarenheter, förhoppningar, värderingar och image. Kunden påverkas 

också av externa faktorer såsom reklam. 

                                                             
46 Fill, C. (2009) Marketing communications: Interactivity, Communities, Content, s 173-178 
47 Fill, C. (2002) Marketing Communications – Contexts, Strategies and Applications, s 101 

Figur 5 Egen bild - Enkelriktad kommunikation mellan företag och kund 
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2. Involveringsintensiteten reflekterar graden av personlig relevans. Här är 

involveringen hög eller låg beroende på hur motiverad kunden är till produkten 

mentalt samt hur länge involveringen varar. 

3. Resultatet av involveringen beror på sättet och hastigheten informationen har 

behandlats med. Detta leder fram till en attityd som antingen formas innan handling 

(hög involvering) eller efter handling (låg involvering). 

3.3.1. High Involvement  

Hos de höginvolverande kunderna är produktens värde av vikt. Upplever kunden ett högt 

känslomässigt värde kommer den att vara villig att betala ett högt pris. Kunden lägger ner 

mer tid på att skaffa sig information om produkten för att reducera olika typer av risker. 

Det kan vara finansiell, social, egoistisk, utförande och slutligen fysisk risk.
48

 Dessa kan 

innebära en osäkerhet kring köpet men även det som följer efter köpet.  

3.3.2. Low Involvement  

De låginvolverade kunderna lägger ner mindre tid på informationssökning. Pris och 

bekvämlighet är oftast viktigast och man lägger inte ner något större engagemang i 

köpbeslutet då tidigare nämnda risker är låga. Företagets budskap om produkterna ska 

vara kort och enkelt utformat för att mottagaren d v s kunden lätt ska kunna bli medveten 

om det och ta till sig det.
49

 Evalueringen av köpet sker efter köpet till skillnad från den 

höginvolverade kunden, och en attityd uppkommer i samband med det. En nöjd kund är 

nödvändigtvis inte alltid lojal då det även är andra faktorer som styr.
50

 

3.3.3. Relevans för studien  

Relevansen för denna teori är att titta på hur starkt involverade de anställda och kunderna 

är i Apoteket Shop och The Body Shop gentemot varumärket. Är de anställda och 

kunderna höginvolverade finns det större chans att de är lojala och att det sker en 

dubbelriktad kommunikation mellan de olika parterna, vilket leder till långsiktighet och 

utveckling. I motsats till de låginvolverade där det endast sker en enkelriktad 

                                                             
48 Ibid, s 103 
49 Ibid, s 105 
50 Ibid, s 106 
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kommunikation mellan parterna vilket påverkar deras lojalitet och leder endast till 

kortsiktighet och utbyte.  

3.4. Brand  

Ett varumärke definieras som namn, tecken, symboler, design eller en kombination av 

alla dessa, vilka används för att identifiera varor hos olika försäljare och även för att 

differentiera dessa från konkurrenterna.
51

 Dock misslyckas denna definition att fånga det 

väsentliga i arbetet med varumärken, vad det innebär och vad som vill uppnås med det, 

utan fokuserar främst på varumärkets innehåll. I arbetet med att utveckla ett varumärkes 

image måste marknadsföraren jobba utifrån kundernas perspektiv och ge varumärket 

mänskliga karaktärsdrag och personlighet. På så sätt kan den ladda varumärket med ett 

värde vilket resulterar i att varumärket kliver in i kundens värld och påverkar dess 

lojalitet. Det skapas en sorts relation mellan kunden och varumärket, genom att den 

känner igen en vara eller identifierar sig med den. Detta kan i sin tur leda till att kunden 

väljer en vara framför en annan, d v s köpsituationen förenklas.
52

  

3.4.1. Relevans för studien 

Då Apoteket Shop och The Body Shop är starka varumärken är det viktigt att se hur pass 

involverade de anställda och kunderna är gentemot respektive varumärke. För företag 

med starka varumärken såsom Apoteket Shop och The Body Shop som är verksamma på 

en konkurrensutsatt marknad är det viktigt att hantera sitt varumärke på ett långsiktigt 

sätt genom kommunikation. Ett starkt varumärke bidrar till höginvolverade kunder. 

Denna teori är relevant då en relation kan skapas mellan anställda och varumärket, samt 

mellan varumärket och kund. Det påverkar i sin tur deras lojalitet till varumärket.  

 

 

                                                             
51 Kotler, P. & Keller, K.L. (2006) Marketing Management, s 276 
52 Ibid, s 277 
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3.5. Brand Strategy  

3.5.1. Brand Extension  

Genom varumärkesutvidgning används ett etablerat och starkt varumärke för att träda i en 

ny kategori med en ny eller förnyad produkt. En varumärkesstrategi som denna kan ge en 

del fördelar, t e x ge större marknadsandelar och effektivare marknadsföring. Genom ett 

starkt varumärke kan företaget lättare utveckla nya produktkategorier då det etablerade 

varumärket redan har utvecklat en igenkännedom hos kunden. Varumärkesutvidgningen 

kan bidra till att sänka marknadsföringsomkostnader för nya produkter då kunden redan 

har erfarenhet av varumärket. Det finns dock en del risker med utvidgningen, t e x om 

varumärket träder in i en ny marknad skild ifrån den ursprungliga, och kunderna inte 

uppskattar och värderar det varumärket står för. En annan risk är att varumärket genom 

överanvändning tappar sin position hos kunden. Det bästa sättet att lyckas med 

utvidgningen är när den förhöjer varumärket och ökar försäljningen av både den aktuella 

och den nya produkten. Företag som väljer att arbeta med varumärkesutvidgning måste ta 

reda på om associationerna till varumärket matchar den nya produkten.
53

 

3.5.2. Line Extension  

När ett företag introducerar nya produkter inom samma produktkategori under samma 

varumärke benämns det som produktlinjeutvidgning. Företag gör det för att positionera 

sig på marknaden och komplettera sin produktlinje genom att inta stora marknadsandelar 

och öka sin marknad, för att på så sätt öka försäljningen och vinsten.  

Produktlinjeutvidgning sker oftast för att utnyttja den tillverkningskapacitet som företaget 

har eller för att marknaden eller detaljisterna sätter press på dem att tillverka en produkt 

som tillfredställer kunderna.
54

  

3.5.2.1. Downward Stretch  

Ett företag med high-end produkter d v s produkter av hög kvalitet kan vidga ut sin 

produktlinje nedåt. Företag utvecklar produkter av hög kvalitet för att uppnå en 

kvalitetsimage. Att sträcka sig nedåt kan ske som i försvar mot andra företag som 

                                                             
53 Kotler, P & Keller, K. L. (2006) Marketing Management, s 297-300 
54 Kotler, P. & Armstrong, G.. (2008) Principles of Marketing, s 530-533 
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erbjuder high-end produkter. Genom att fylla i luckor i sin produktlinje utesluter de nya 

konkurrenter. Denna utvidgning kan dock innebära en del risker för företaget då 

konkurrenter kan tvingas förbättra sin produktlinje och konkurrera på dess ursprungliga 

marknadsnivå. Denna utvidgning kan även innebära att företaget inte kan hantera den nya 

marknaden och dess produkter, vilket i slutändan kan förvirra kunden i dess inställning 

till varumärket. Den största risken med detta är att varumärkets anseende skadas och 

produkter i den högre kategorin kannibaliseras, vilket innebär att nya produkter äter upp 

andra produkter i företagets produktlinje.
55

 

3.5.2.2. Upward Stretch 

De företag som istället utvidgar sin produktlinje uppåt gör det oftast för att höja sin 

utvecklingstakt eller marginaler i marknaden över dem. Det kan även vara för att 

positionera sig själva som tillverkare med kapacitet att fylla upp en hel produktlinje. 

Utvidgningen uppåt kan vara ett sätt för företag att lägga till ett värde på sina produkter. 

Denna utvidgning kan innebära risker då väletablerade konkurrenterna i den högre 

kategorin kan svara med att gå in på den lägre marknaden. Om kunderna har en 

förbestämd attityd mot varumärket, kan de vara skeptiska till att företaget är kapabla till 

att tillverka produkter av högre kvalitet.
56

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
55 Kotler, P. & Armstrong, G.. (2008) Principles of Marketing, s 590 
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3.5.3. Relevans för studien  

Relation mellan varumärket och kund påverkar kundens lojalitet då den föredrar ett 

varumärke framför ett annat. För företag med starka varumärken såsom Apoteket Shop 

och The Body Shop som agerar på en konkurrensutsatt marknad är det lättare att 

introducera nya produkter i sin produktlinje, då varumärket redan har skapat en 

igenkännedom hos kunden. Brand Extension är relevant i denna studie då Apoteket Shop 

utvidgat sin produktlinje genom att introducera nya produkter i kosmetika- och 

hudvårdsmarknaden där The Body Shop är en stark aktör. I denna studie är Line 

Extension relevant för att visa hur Apoteket Shop vill stärka sin marknadsposition genom 

att introducera nya produkter i produktlinjen. Brand Extension och Line Extension 

kommer endast att användas av ovannämnda relevanta skäl då dessa två genom god 

kommunikation bidrar till att säkra en långsiktig utveckling.  

3.6. Brand Equity  

Ett varumärke kan kopplas och förknippas med ett visst värde, så kallat Brand Equity. 

Detta värde reflekterar den lojalitet och medvetenhet som kunden har till varumärket. Om 

ett varumärke har hög grad av Brand Equity är det så pass starkt att det inte behöver 

lägga ner så mycket resurser på t e x marknadsföring av varumärket.
57

 Det är ett abstrakt 

värde som inte kan mäta med siffror men som ändå bör beaktas vid eventuell försäljning 

av ett företag, då varumärket har ett värde på marknaden. Det ligger inlindat i framtida 

eller befintliga kunders minne och beror mycket på vilken relation kunden har till 

varumärket. Det läggs mycket energi på att bygga upp en image och rykte som tilltalar 

kunder och på så sätt höjer graden av Brand Equity.
58

  

3.6.1.1. Brand Awareness  

Kännedom hänvisar till igenkännandet av ett varumärke utifrån det som lagrats i kundens 

minne. Denna kännedom kan i och med uppfattningen av märket utveckla en anledning 

till eventuellt inköp eller bildandet av en kundrelation.
59

 

                                                             
57 Kotler, P. & Keller, K. L. (2006) Marketing Management, s 276-279 
58 Ibid, s 276-279 
59 Ibid, s 174-178 
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3.6.1.2. Percieved Quality  

En produkts kvalitet har stor betydelse för en kunds beteende. Kvalitet betyder inte att 

produkten behöver vara den bästa i sitt slag utan att kunden ändå upplever en god 

kvalitet. Att arbeta med en produkts kvalitet är därför avgörande för ett varumärke då det 

kan påverka kundernas uppfattningar.
60

 

3.6.1.3. Brand Associations  

Denna komponent refererar till de associationer som kunden har till varumärket. Dessa 

kan vara av olika slag och är viktiga då de bidrar till en koppling mellan kunden och 

varumärket.
61

 

3.6.1.4. Brand Loyalty  

Kundernas engagemang till ett eventuellt återköp mäts genom dess lojalitet till 

varumärket. Genom att stärka ett varumärkes värde förstärks lojaliteten och 

hängivenheten hos kunden. Att bevara och ha lojala kunder kan vara av stor betydelse då 

det har uppskattas att det är mer kostsamt att dra till sig nya. Lojala kunder kan vara en av 

de viktigaste marknadsföringsstrategierna då de marknadsför varumärket till andra 

eventuella kunder genom ”word-of-mouth”.
62

 

3.6.2. Relevans för studien 

Företag med starka och väletablerade varumärke har lättare att introducera nya produkter 

på nya marknader och utvidga sin produktlinje. Relevansen av teorin i denna studie är att 

få en uppfattning om Apoteket Shop och The Body Shops Brand Equity. För att göra 

detta tas kundperspektivet upp för att se hur lojaliteten till varumärket ser ut genom 

varumärkeskännedomen, upplevda kvalitet och associationer hos kunden. Genom att 

använda denna teori vill vi se om det finns något långsiktigt samband mellan kundernas 

uppfattning av varumärkena och det Apoteket Shop och The Body Shop vill förmedla 

genom god kommunikation.  

                                                             
60 Ibid, s 174-178 
61 Ibid, s 174-178 
62 Ibid, s 174-178 
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3.7. Business Concept  

Företag som konkurrerar på en marknad har en stor fördel i att ha en väldefinierad och 

stark affärsidé.
63

 Olika affärsidéer ställer olika krav på organisationens arbetsstruktur.
64

 

Normann tar upp representativa kännetecken för affärsidéer. När en beskrivning görs av 

en affärsidé krävs det att hänsyn tas till företagets valda marknadsområde, samt de interna 

förhållandena. En affärsidé kan inte ses som befintlig förrän den förverkligats genom 

konkreta åtgärder. En affärsidé representerar ett företags dominerande kunnande, och det 

är hos företagets signifikanta aktörer och i dess organisationsstruktur som detta återfinns. 

Det kan vara svårt att förankra affärsidén i en organisation då detta ställer högre krav på 

den interna organisationsstrukturen som under harmoni och samklang utgör en helhet.
65

   

3.7.1. Relevans för studien 

För företag med starka affärsidéer såsom Apoteket Shop och The Body Shop som är 

verksamma på en konkurrensutsatt marknad är det viktigt att arbeta med sin affärsidé på 

ett långsiktigt sätt. I denna studie kommer affärsidén vara relevant för att få en inblick i 

vilka krav detta ställer på Apoteket Shops arbetsstruktur och kommunikation med 

inblandade aktörer, samt vilka konkurrensfördelar detta ger dem. Hädanefter kommer ett 

starkt varumärke att jämställas med en stark affärsidé då de är begrepp som är nära 

besläktade och berör sätt att skilja sig från konkurrenter. 

3.8. Planning Philosophies  

Normann identifierar målstyrning samt processtyrning som två planeringsfilosofier som 

kan användas i en organisations arbete för att definiera mål.  

3.8.1. Goal Mode  

I målstyrning är det utsatta målet det viktiga. Mål bestäms av ledningen som även 

diskuterar fram lämpligaste sätt att nå det. Sedan förmedlas detta i form av en enkelriktad 

kommunikation vidare till samtliga berörda anställda. De utsatta målen bestämmer 

organisationens framtida riktning. Ett nyckelord inom målstyrning är lärande genom att 

                                                             
63 Normann, R. (1999) Skapande företagsledning, s 38 
64 Ibid, s 5 
65 Ibid, s 52-53 
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förklara.
66

 Målstyrning kännetecknas av en rådande balans och överensstämmelse mellan 

samtliga delaktiga i måluppsättningsprocessen.
67

 

3.8.2. Process Mode  

I processtyrning är det själva processen som leder fram till målet det väsentliga. Här sätts 

delmål upp i form av visioner och genom dialog. Om dessa förs kontinuerligt mellan 

företag och kunder genom en dubbelriktad kommunikation involveras samtliga berörda i 

processen. Processen sker i små steg viket leder till en ökad förståelse av lärandet och ny 

kunskap.
68

 Det är ett bra styrningssätt när organisationen befinner sig i början av sin 

utveckling och arbetar för att skapa och definiera sin marknadsposition.
69

 

3.8.3. Relevans för studien 

Genom att titta på Apoteket Shops affärsidé vi vill få en inblick i vilka krav detta ställer 

på arbetsstrukturen samt vilka konkurrensfördelar detta ger dem. För företag med starka 

varumärken såsom Apoteket Shop och The Body Shop som är verksamma på en 

konkurrensutsatt marknad är arbetsprocessen en viktig faktor för att se hur de anställda 

och kundernas involvering är i utvecklingsprocessen. I denna studie är detta relevant för 

att undersöka på vilket sätt Apoteket Shop och The Body Shop väljer att arbeta. Om de 

anställda och kunderna är en del av kommunikationen som sker i styrningsprocessen 

visar det om de arbetar på ett långsiktigt eller kortsiktigt sätt.   

3.9. Dominated Ideas and Significant Actors  

Organisationer har ett s.k. idésystem vilket utgörs av de värderingar, antagande och 

begrepp som finns inom den. I idésystemet finns det idéer som berör företagets uppgift 

och roll, lämpligaste organisationsstruktur, hur en bra ledare arbetar, hur anställda 

motiveras m.m. Organisationer präglas oftast av ständiga pågående konflikter om vilka av 

dessa idéer som ska tas i beaktning och accepteras för att därmed kunna fungera som 

vägledning för den fortsatta organisationsutvecklingen. Normann definierar de 

dominerande idéerna som de idéer som accepteras och därmed blir vägledande för hela 

                                                             
66 Anteckning från föreläsning. Relationsmarknadsföring; Hans Zimmerlund 2009-10-06 
67 Normann, R. (1999) Skapande företagsledning, s 69 
68 Anteckning från föreläsning. Relationsmarknadsföring; Hans Zimmerlund 2009-10-06 
69 Normann, R. (1999) Skapande företagsledning, s 68 
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organisationen. En organisations signifikanta aktörer är de aktörer som på grund av sin 

starka och inflytelserika ställning på företaget besitter makten att påverka de 

dominerande idéerna.
70

                     

3.9.1. Grundläggande analys av misfits 

Organisationsstrukturen påverkar företagets utveckling och utbyte. Organisationens 

dominerande idéer samt hur ledningen upplever och tolkar den situation de befinner sig i 

spelar en viktig roll i de beslut om åtgärder som tas. Det finns betydande risker att 

ledningen gör misstolkningar av situationen i de fall de dominerande idéer inte är 

tillräckligt välgenomarbetade för att kunna hantera invecklade situationer. Detta för 

resonemanget vidare till olika typer av misfits.
71

 

 Misfits mellan idésystem och (utvecklings-)situationen 

 Misfits mellan idésystem och den organisatoriska strukturen 

 Misfits mellan stukturen och (utvecklings) situationen 

 Misfits mellan olika delar av den organisatoriska strukturen
72

 

För att lättare kunna få en uppfattning om hur dessa olika typer av misfits påverkar 

organisationsstrukturen är det viktigt att förstå hur organisationsstrukturen, företagets 

situation samt företagets idésystem hänger ihop.
73
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73 Ibid, s 33 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 - Grundläggande organisationsmodell74 

Den organisatoriska strukturen innefattar delar som olika styrningsätt, vilka sorts resurser 

som finns tillgängliga samt hur företaget väljer att arbeta med dessa.
75

 Företagets 

dominerande idéer inbegriper de idéer, värderingar samt gemensamma begrepp. 

Företagets utvecklingssituation är den aktuella situation som företaget ställs inför och 

som måste hanteras på bästa möjliga sätt för att kunna driva organisationen framåt.
76

 Det 

viktigaste för företaget är att i ett tidigt stadie arbeta för att avlägsna de eventuella misfits 

som kan uppstå mellan de dominerande idéerna och utvecklings situationen. Detta för att 

lyckas få permanenta organisationsförändringar. Det blir även viktigt att ha 

anpassningsbara dominerande idéer och organisationsstruktur för att kunna anpassa 

organisationen till den befintliga utvecklingssituationen.
77

    

3.9.2. Relevans för studien 

Om de anställda och kunderna är en del av kommunikationen som sker i 

styrningsprocessen i Apoteket Shop och The Body Shop visar det oss om de arbetar på ett 

långsiktigt sätt eller kortsiktigt. I denna studie är det relevant att titta på hur det f d statligt 

ägda företaget Apoteket ABs dominerande idéer genomsyrar tankesättet och arbetssättet i 

Apoteket Shop. Det kommer även att undersökas hur The Body Shops dominerande idéer 

                                                             
74 Ibid, s 160 
75 Ibid, s 27 
76 Ibid, s 32 
77 Ibid, s 34 
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påverkar sättet att arbeta med sitt varumärke internt genom sina anställda och ut till 

kunden, antingen genom ett långsiktigt eller kortsiktigt tänkande.  

3.10.  Brand Service Value Chain  

Modellens huvudsyfte är att tydligöra de olika delarna som bör tas i beaktning under 

arbetsprocessen för varumärkesskapande.
78

 

 

                                 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 - En triangelmodell för förhållandet mellan varumärke, relation och värde hos tjänster79 

Triangelmodellens högra sida visar hur företaget ger externa löften om varumärket. Dessa 

kan ges genom att aktivt arbeta med ett flertal planlagda kommunikationsaktiviteter som 

bidrar till att kunder och andra intressenter blir medvetna om varumärket. Modellens 

vänstra sida demonstrerar interaktionen mellan anställda och kunderna under 

serviceprocessen. I denna interaktion skapar parterna gemensamma upplevelser och 

meningar som tillsammans uppfyller de löften som varumärkesprocessen gett upphov till. 

De anställdas bemötande samt hur de kommunicerar med kunderna och andra intressenter 

                                                             
78 Grönroos, C. (2008) Service management och marknadsföring, s 322 
79 Ibid, s 322 
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under serviceprocessen är av stor betydelse för hur väl företaget lyckas uppfylla de löften 

som kommunicerats till dessa genom varumärkesprocessen.
80

  

För att lyckas med att skapa trovärdighet hos ett varumärke samt en positiv och stark 

image är det viktigt att de löften som genom olika sätt kommunicerats externt uppfylls. 

Modellens bas åskådliggör vikten av att interna insatser utförs för att kunna försäkra sig 

om att företaget har det som krävs för att kunna uppfylla samtliga förväntningar som de 

externa löftena skapar, detta kallas för intern varumärkesprocess. Denna process innebär 

att samtliga värderingar som kommuniceras externt via varumärket till kunder och andra 

intressenter måste vara av samma art som företagets och dess anställdas värderingar. 

Detta benämns som företagets interna värderingar. Det ställer i sin tur krav på en 

välfungerande intern marknadsföring för att försäkra sig om att organisationen 

genomsyras av gemensamma grundvärderingar.
81

 

Modellens övergripande budskap illustreras i triangelns samtliga sidor vilka visar de 

viktigaste processerna. För att företaget på ett framgångrikt sätt ska lyckas med 

varumärkesprocessen krävs det att dessa tre processer genomgår en grundlig planering 

samt på ett framgångsrikt sätt lyckas interagera med varandra.
82

     

3.10.1. Relevans för studien 

De dominerande idéer påverkar tankesättet och arbetssättet Apoteket Shop och The Body 

Shop har vid arbetet med sitt varumärke. I denna studie är det relevant att se hur Apoteket 

Shop och The Body Shop genom sitt varumärke ger externa löften till kunden genom 

värdeerbjudanden. Det är viktigt att titta på hur dessa företag internt kommunicerar med 

de anställda för att de på bästa sätt ska interagera med kunderna under serviceprocessen 

och därmed uppfylla löftena som varumärket gett upphov till. Vi vill därmed titta på hur 

Apoteket Shop och The Body Shop lyckas arbeta internt med dessa värderingar som 

varumärkena står för och som uppfattas av kunderna. I och med detta får vi en 

uppfattning om företagen arbetar långsiktigt eller kortsiktigt.  

                                                             
80 Grönroos, C. (2008) Service management och marknadsföring, s 323 
81 Ibid, s 323 
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3.11. Total Communication 

Kommunikation såsom reklam, PR, interaktiv kommunikation mellan säljpersonal och 

kunder utgör en central del av en organisations marknadsföring. Då organisationens valda 

kommunikationssatsningar används tillsammans uppstår begreppet 

totalkommunikation.
83

  

 

Figur 9 - Totalkommunikation84 
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3.11.1.1. Förväntningar 

De förväntningar som kunder har beror på de löften som på olika sätt kommunicerats 

externt genom PR- aktiviteter, massmarknadsföring, personlig försäljningen med mera. 

Utöver detta påverkas förväntningar av den uppfattning av företaget som kunder fått 

genom exempelvis word-of-mouth, rykte och referenser.
85

     

3.11.1.2. Erfarenheter 

I förhållandet mellan ett företag och dess kunder beror erfarenheterna främst på två 

kvalitetsaspekter, den tekniska kvaliteten samt den funktionella. Den tekniska kvaliteten 

av en vara eller tjänst syftar på vad för sorts teknisk lösning kunden erbjuds. Den 

funktionella kvaliteten handlar om hur relationen mellan företag och dess kunder 

fungerar utifrån kundernas perspektiv. Detta gäller aspekter såsom det upplevda 

bemötandet av företags representanter såsom försäljare, hur reklamationer hanteras, 

butikernas fysiska utformning med mera.
86

   

3.11.1.3. Kvalitet 

Kundernas upplevda kvalitet av de varor och tjänster som ett företag erbjuder är mycket 

viktig för företaget då den har stor inverkan på kundernas köpbeteende samt företagets 

profil. Om företaget på ett framgångsrikt sätt lyckas bemöta kunders förväntningar skapas 

det därmed goda erfarenheter av företaget och en god upplevd kvalitet hos dessa 

kunder.
87

     

3.11.1.4. Interaktiv marknadsföring 

Den mest intressanta kommunikationen är den som uppstår i interaktionen mellan kunder 

och kontaktpersoner. Dessa kontaktpersoner är företagsanställda som på olika sätt 

indirekt påverkar och arbetar med att marknadsföra företaget. Den kommunikation som 

uppstår mellan företagets kunder och potentiella kunder är också viktig att ha i 

beaktning.
88

 Om kommunikationen mellan dessa är positiv bidrar detta till positiva word-

                                                             
85 Grönroos, C, Rubinstein, D, (1986) Totalkommunikation: Analys och planering av företagets 

marknadskommunikation, s 8 
86 Ibid, s 8 
87 Ibid, s 8 
88 Ibid, s 9 
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of-mouth effekter som i sin tur har en positiv inverkan på företagets totala 

kommunikation.
89

 

3.11.1.5. Intern marknadsföring  

Intern marknadsföring innefattar företagets anställda. Begreppet syftar till ett flertal 

interna processer och aktiviteter som avser att marknadsföra varor och tjänster, förankra 

affärsidén och dess budskap på den interna marknaden.
90

 Genom uppmuntran från 

arbetsledare och ledning kan det stärka de anställdas arbetsmoral, och genom interna 

utbildningarna ge välutbildad och kompetent personal.
91

 Grundtanken bakom den interna 

marknadsföringen är att organisationen ska präglas av bra relationer mellan samtliga 

anställda oavsett vilken befattning man har eller i vilken avdelning man arbetar i.
92

 

Genom en god intern marknadsföring skapar företaget goda förutsättningar för att kunna 

bedriva en framgångsrik interaktiv marknadsföring med sina slutkunder.
93  

3.11.2. Relevans för studien 

Med de tidigare nämnda teorierna har det framgått att kommunikation är en viktig del i 

ett långsiktigt arbete med ett starkt varumärke. Relevansen i denna studie är att se hur 

Apoteket Shop och The Body Shop genom varumärket kommunicerar med sina kunder 

och vilka krav de sätter på en välfungerande intern kommunikation. Den interna 

marknadsföringen är en grundförutsättning för att skapa en enhetlig uppfattning av 

företaget genom dess anställda. Interna samt interaktiva kommunikationsmedel som 

respektive företag använder sig av för att varumärkets värden skall återspeglas hos de 

anställda är viktiga för att se om de i grunden arbetar med ett långsiktigt eller kortsiktigt 

tänkande.  

 

 

                                                             
89 Ibid, s 9-12 
90 Grönroos, C. (2008) Service management och marknadsföring, s 364 
91 Ibid, s 366 
92 Ibid, s 367 
93 Ibid, s 364 
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3.12. Teoretisk syntes 

Studiens problemformulering lyder Vilka konkurrensfördelar har det f d statligt ägda 

Apoteket AB genom sitt starka varumärke för en långsiktig överlevnad på en 

konkurrensutsatt marknad? Detta kommer att besvaras genom att de valda teorierna 

kopplas samman i en teoretisk syntes.  

De anställda och kundernas involvering till Apoteket Shop påverkar deras lojalitet. Är de 

höginvolverade är chansen större att de är lojala. Finns en dubbelriktad kommunikation 

mellan samtliga berörda parter kan det leda till långsiktighet och utveckling. Är de 

däremot låginvolverade sker endast en enkelriktad kommunikation mellan parterna vilket 

påverkar deras lojalitet och leder endast till kortsiktighet och utbyte. Genom att skapa en 

relation mellan varumärket och kund påverkar det kundens lojalitet då den väljer ett 

varumärke framför ett annat.  

För Apoteket Shop som har ett starkt varumärke är det lättare att introducera nya 

produkter i sin produktlinje då en igenkännedom hos kunden redan finns. De kan stärka 

sin marknadsposition genom att introducera nya produkter i sin produktlinje. Lyckas de 

med att ha god kommunikation med kunden kan de säkra en långsiktig utveckling. 

Kundperspektivet i studien kommer att visa om det finns något långsiktigt samband 

mellan det kunderna uppfattar av Apoteket Shop som varumärke, och det som företaget 

vill förmedla.  

Apoteket Shops affärsidé kommer att visa hur arbetsstrukturen och kommunikationen ser 

ut mellan de olika parterna och om de har några otillbörliga konkurrensfördelar genom 

dess varumärke. På en konkurrensutsatt marknad är det viktigt att se hur arbetsprocessen 

ser ut och om de anställda och kunderna är involverade i utvecklingsprocessen. Beroende 

på hur de väljer att arbeta kan det leda till en långsiktig eller kortsiktig utveckling. 

Arbetet kring Apoteket Shop återspeglas av dominerande idéerna, och visar om de arbetar 

långsiktigt eller kortsiktigt med varumärket internt genom de anställda och ut till kunden. 

De löften som Apoteket Shop ger kunden genom sitt varumärke, och kommuniceras 

internt med de anställda och hur dessa under serviceprocessen uppfylls kommer att visa 

om de arbetar med utveckling långsiktigt eller med utbyte kortsiktigt.  
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3.12.1 Syntesmodellen 
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Figur 10 Egen bild - Syntesmodellen 
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Det genomgripande i syntesen är hur Apoteket Shop kommunicerar ut de värden som 

varumärket står för. 

När statliga företag med starka varumärken övergår till privat ägande blir de dominerande 

idéerna och signifikanta aktörerna märkbara. Det blir därmed viktigare att ta hänsyn till 

de delar i arbetsprocessen som leder till ett framgångsrikt varumärkesskapande. Arbetet 

med den interna kommunikationen blir viktigt då dessa företag kan välja olika sätt att 

arbeta. Beroende på de tidigare nämnda finns två riktningar där processtyrning, 

dubbelriktad kommunikation samt utveckling leder till valda varumärkesstrategier som i 

sin tur leder till en långsiktig överlevnad. Den andra riktningen är målstyrning, 

enkelriktad kommunikation samt utbyte som leder till valda varumärkesstrategier som i 

sin tur leder till långsiktig överlevnad. Det styrningssätt som företaget väljer blir synligt i 

den interaktiva kommunikationen som uppstår i mötet mellan företagets anställda och 

kunder.  

Genom den externa kommunikationen vill företaget nå kunden och påverka kundens 

lojalitet och medvetenhet till dess varumärke. Hur väl företaget lyckas med detta leder till 

antingen hög- eller låginvolverade kunder. Beroende på vilken grad av involvering 

kunden har finns olika varumärkesstrategier att arbeta efter för att nå en långsiktig 

överlevnad.  
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3.12.2. Matris 

Med hjälp av de faktorer som tagits ut ur den teoretiska syntesen kommer två huvudfak-

torer att sättas in i en matris. Det kan där kombineras på olika sätt och på så sätt få olika 

innebörder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta 1: Företag med höginvolverade anställda och kunder bör undvika en sådan strategi 

som endast erbjuder ett utbyte av varor och tjänster då de anställda kan överväga att gå 

till ett annat företag som erbjuder dem ett högre värde. Kunden kan även den överväga att 

gå till en konkurrent och betala ett högre pris för att uppleva ett mervärde. 

Ruta 2: Företag med höginvolverade anställda och kunder bör använda en sådan strategi 

som fokuserar på utveckling och har som mål att skapa ett mervärde för de anställda och 

kunder genom interaktion.  

Ruta 3: Företag med låginvolverade anställda och kunder bör använda en sådan strategi 

som endast erbjuder ett utbyte av varor och tjänster då de anställdas motivering till 

företaget ej är hög och kan överväga att byta företag. De anställda upplever mervärde 

genom lönen. Kunderna och företaget är endast intresserade av själva transaktionsutbytet 

och mervärde till kunden skapas här genom ett lågt pris.  

Ruta 4: Företag med låginvolverade anställda och kunder bör undvika en sådan strategi 

som fokuserar på utveckling då dessa inte är intresserade av att interagera med företaget.  

Höginvolvering hos 

anställda och kunder 

Låginvolvering hos 

anställda och kunder 

Utbyte Utveckling 

1 2 

3 4 

Figur 11 Egen bild - Matris 
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3.13. Teoretisk Referensram  

Denna uppsats har som syfte att analysera och utvärdera Apoteket Shop och The Body 

Shop som varumärke. För att detta ska kunna göras kommer faktorerna att 

operationaliseras så att de kan användas i empirin.  

Som det tidigare har nämnts är studiens målvariabel långsiktig överlevnad. Den beroende 

variabeln kommer därför att vara långsiktighet och de oberoende variablerna kommer 

vidare tas ut utifrån empirin genom de personliga intervjuerna samt 

enkätundersökningarna.  

Personliga intervjuer 

Faktorer      Variabler 

Involvering      Hög involvering/ Låg involvering 

Kommunikation     Dubbelriktad/ Enkelriktad 

Varumärke/Affärsidé     Genomsyrande/ Icke genomsyrande 

Lojalitet      Hög lojalitet/Låg lojalitet 

 

Enkätundersökning 

Faktorer      Variabler 

Involvering      Hög involvering/ Låg involvering 

Kommunikation     Dubbelriktad/ Enkelriktad 

Varumärke/Affärsidé     Hög kännedom/ Låg kännedom  

Lojalitet      Återköp/ Engångsköp 
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4. Företagsbeskrivning 

______________________________________________________________________ 

I detta kapitel görs en beskrivning av de två valda företagen. 

______________________________________________________________________ 

4.1. Apoteket AB/Apoteket Shop 

Apoteket AB har varit ett monopolföretag sedan 1969, dock har delar av det fr.o.m. 1 juli 

2009 gått över till privat ägande. I nuläget består Apoteket AB av 994 butiker i Sverige, 

där 76 butiker har hand om sjukhusleveranser och 38 är Apoteket Shop butiker som 

endast säljer andra hälsoprodukter såsom egenvårdsläkemedel. Ett stort sortiment av 

varor och tjänster erbjuds inom läkemedel och hälsa till både privatpersoner och företag.  

Apotekets vision är ”Ett liv i hälsa” och det som skall uppfattas utåt är dess kärnvärden: 

trovärdighet, omtänksamhet, nytänkande och handlingskraft. Genom ökad kunskap om 

läkemedel och användandet av det kan förebyggande insatser och livsstilsförändringar 

bidra till ett hälsosammare liv. Det är upp till individen hur den upplever hälsa och 

välbefinnande. Även om den är frisk kan den leva ohälsosamt, och även om den är sjuk 

kan den känna sig frisk genom läkemedel. Apoteket AB har ett starkt varumärke som de 

fortsätter att arbeta med för att stärka det på apoteksmarknaden samt i andra 

hälsomarknader. Företaget vill öka sin lönsamhet till att ligga i nivå med de bästa i 

branschen men även utvecklas inom farmaci, ledarskap, affärsmannaskap och 

företagande. Det Apoteket AB även fokuserar på är att profilera sitt varumärke till ett 

speciellt kundsegment som fokuserar på hälsa, men även bredda sitt sortiment genom 

varumärket för att uppnå en högre lönsamhet. De vill även utvecklas inom andra 

marknader och expandera sin verksamhet internationellt. 
94

 

 

                                                             
94http://www.apoteket.se/privatpersoner/om/Sidor/OmApoteketContents_Apoteksmarknadiforandring_Omregleringen_

Omregleringavapoteksmarknaden.aspx 2009-12-14 

http://www.apoteket.se/privatpersoner/om/Sidor/OmApoteketContents_Apoteksmarknadiforandring_Omregleringen_Omregleringavapoteksmarknaden.aspx
http://www.apoteket.se/privatpersoner/om/Sidor/OmApoteketContents_Apoteksmarknadiforandring_Omregleringen_Omregleringavapoteksmarknaden.aspx
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4.2. The Body Shop 

Anita Roddick grundade kosmetikakedjan The Body Shop 1976 i Brighton, England. I 

Sverige öppnades den första butiken tre år senare och har sedan dess växt sig till 59 

butiker runt om i landet. Det som utmärker The Body Shop är dess miljöprofil och 

engagemang mot djurförsök. Företaget engagerar sig även i frågor såsom mänskliga 

rättigheter där de har utvecklat ett eget program för rättvis handel (Community Trade) 

och jobbar även för att minimera påverkan på jorden. Grunden till The Body Shops 

affärsidé ligger i ”Företag har kraften att göra gott”. Den etiska medvetenheten har 

drivits framåt i företaget i form av att de utvecklar och försöker miljöanpassa större delar 

av tillverkningen, förpackningar och transporterna. De vill även som ett vinstdrivande 

företag kunna ta hänsyn till den etik och moral som varumärket står för. På senare tid har 

företaget även utvecklat ett program där de försöker stärka människors självkänsla och 

visa på den inre skönheten som människor besitter genom självkänsla, personlighet och 

humor. The Body Shops filosofi är att den enda vägen till ”äkta skönhet är den naturliga 

vägen”. Detta innefattar alltifrån de naturliga ingredienserna som används i produkterna 

till miljöarbetet och människors naturliga skönhet. Företagets filosofi återspeglas tydligt i 

dess värderingar: Against Animal Testing, Support Community Trade, Activate Self 

Esteem,  Defend Human Rights och Protect Our Planet. 
95

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
95 http://www.thebodyshop.se/web/varderingar.aspx 2009-12-14 
 

http://www.thebodyshop.se/web/varderingar.aspx
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5. Empiri 

______________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras den insamlade data och resultat av undersökningen. 

______________________________________________________________________ 

5.1. Intervju med butikschef på Apoteket Shop - PK-huset 

Annika Sandström har jobbat under en lång tid på Apoteket med olika funktioner men har 

sedan 2005 jobbat i Apoteket Shop då hon startade en av de första butikerna i 

Jakobsberg. Hon har jobbat på huvudkontoret och hade då Apoteket Shop som projekt för 

att se om det var möjligt att skapa en shop med en egen hudvårdsavdelning.  

Eftersom butiken i PK-huset har öppet nästan alla dagar på året, och de ofta jobbar om 

varandra berättar Sandström att de har en s.k. planerad kommunikation för att allt ska 

rulla på. De har arbetsplatsträffar där jobbet, arbetsfördelningen och kommunikationen 

planeras två veckor framåt, och Sandström delegerar ut arbetet till sina anställda för att 

sköta och driva butiken så effektivt som möjligt. Även om hon är en medarbetare och 

låter de anställda arbeta väldigt mycket självständigt upplever de henne som butikschef, 

men tror att det kan variera beroende på hur man är som chef. Om det dyker upp frågor 

eller förslag på något som de anställda inte har befogenhet för drivs det vidare till 

Sandström som beslutar och tar upp vid senare möte. Hon är väldigt tydlig när det är 

något som inte fungerar men även när något är bra. Alla har sina ansvarsområden men 

hjälps åt då de är få anställda.  

Vid arbetet med nya produkter berättar hon att det dels styrs beroende på storleken på 

butiken, men även utifrån vad de själva tror. Butiken har ett stort utbud av hår- och 

ansiktsprodukter. Detta för att det redan från början sågs vara en hög efterfrågan. Kunden 

kan på det sättet påverka utbudet ganska mycket. Apoteket Shop har dock ett planogram 

som måste följas gällande bl.a. produktplacering. Det är i grunden centralt styrt men även 

kundanpassat, även om Sandström gärna hade önskat att det vore mer. Hon vill tillägga 

att det kan vara svårt att själv få en uppfattning om vad som säljs och tycker då att det 

centralt styrda kompletterar på ett bra sätt. Utöver den planerade kommuniceras det hela 
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tiden om saker som händer i butiken, och är det mindre beslut som t e x omskyltning kan 

det tas av de som arbetar just då. Dessutom förs det en loggbok där det skrivs upp det 

som gjorts under dagen för att informera de andra anställda. Hon tycker att de anställda 

påverkar sitt sätt att arbeta genom att de tar ansvar och planerar sitt arbete, dock är det 

viktigt att tänka på att butiken är en del av kedjan Apoteket AB och ramarna ganska 

strikta. Hon menar att dessa ramar är nödvändiga eftersom det är ett så pass starkt och 

positivt varumärke.  

Sandström tror att kunden uppfattar att Apotekets varumärke står för ärlighet, 

trovärdighet och omtänksamhet. För de anställda står det däremot för kvalitet och en 

professionell egenskap som kanske inte kunderna riktigt uppfattar, men lägger till att det 

även handlar väldigt mycket om personliga åsikter. Att identifiera sig med vad 

varumärket står för och dess kärnvärden såsom omtänksamhet är enligt Sandström viktigt 

i arbetet under ett starkt varumärke. Det underlättar självklart arbetet då det finns en 

strävan att utvecklas med det och förstår hur allt går ihop. Det kan annars uppstå en 

väldigt konstig känsla om uppfattningen inte delas. Hon upplever att de anställda delar 

denna uppfattning och att det är ganska lätt för dem att förstå vad Apotekets hörnstenar 

står för, men hade gärna önskat att det knöts mer i kommunikationen. Hon är dock osäker 

på att de anställda är intresserade av att få all information och menar att den ofta filtreras 

efter intresse.  

Kommunikationen med kunden ser annorlunda ut, personalen möter upp kunden på 

”golvet”, hjälper den att lösa och tillfredställa sitt behov och följer den sedan till kassan. 

Den feedback Sandström uppfattar från kunden gentemot Apoteket Shop är otroligt 

positiv. Kundernas önskemål kan gå den formella vägen genom att registreras i ett 

datasystem, eller genom direkt kontakt med huvudkontoret. Detta har bland annat skett 

med önskemål om skrubbhandskar som nu efter tre år finns i sortimentet. Butiken har inte 

så många missnöjda kunder utan de arbetar alltid för att få dem nöjda, och Sandström 

upplever därför inte detta som ett problem. De har en generös återköpspolicy och 

erbjuder en ny vara eller pengarna tillbaka och försöker alltid vara glada och trevliga.  
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Att ha stamkunder tycker Sandström alltid är väldigt viktigt att ha, men eftersom 

Apoteket är en kedja behövs nya kunder också. Genom att intressera sig för den nya 

kunden så mycket att de får reda på vad den egentligen efterfrågar kommer det i sin tur 

leda till att kunden återkommer och blir stamkund. Hon menar att det är självklart att de 

nya shopparna har många nya kunder i och med Apotekets utvecklingshopp, medan de 

mer etablerade har desto fler stamkunder. Anledningen till att de har stamkunder är enligt 

Sandström att de ger lite extra service och bemöter på ett annat sätt. Det är inte på något 

strukturerat sätt utan mer att de känner igen sina kunder. Att personalen finns tillgänglig 

och kan ge personlig service tror hon är avgörande för varför kunderna väljer att handla 

hos dem, men självklart också deras professionella kompetens och positiva inställning.  

Det professionella består av den akademiska utbildningen men styrks även med 

internutbildningar som innefattar allt från läkemedel, kompetensutveckling till 

säljutbildningar, men det Sandström saknar är lite kring produkterna, i och med att 

utvecklingen går så otroligt snabbt. Hon anser att det är viktigt att personalen går på 

utbildningar men poängterar att det ska vara relevant för arbetet och att det kan vara svårt 

då butiken inte kan hållas stängt.  

5.2. Intervju med butikschef på Apoteket Shop - Kista Galleria  

Pia Forsberg har arbetat på Apoteket sedan 2003 men som butikschef på Apoteket Shop 

sedan 1,5 år tillbaka.  

Forsberg som har jobbat både på vanliga Apoteket och Apoteket Shop upplever numera 

ingen större skillnad på arbetssättet förutom att det nu kommer att säljas receptbelagda 

läkemedel. Hon upplevde att organisationen tidigare var väldigt platt och att det var lätt 

att ha direkt kontakt med VD:n. Det var lättare att fatta beslut och ta tag i saker, arbetet 

var enkelt och smidigt. Då Apoteket Shop i Kista nu går över till att vara en del av 

Apoteket Hjärta är det lite osäkert hur organisationen kommer att se ut och hon kan 

därför inte gå ut med den informationen. Utförandet av Apoteket Shop kommer även att 

förändras då receptbelagda läkemedel kräver en speciell hantering och säkerhet.  

Kommunikationen mellan de anställda anser Forsberg fungerar väldigt bra, de pratar 

väldigt mycket med varandra eftersom de är så få som arbetar tillsammans och hon anser 
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sig inte vara ”viktigare” än de andra även om hon har mer ansvar. Hon vill gärna vara ute 

”på golvet” för att känna av stämningen och lära känna kunder och medarbetare, men 

poängterar även att det där säkert varierar från chef till chef. För att kommunikationen 

ska fungera krävs det att de är tydliga och vågar tycka till vilket i sin tur leder till att de 

anställda blir mer frigående och får samma behörigheter oavsett vilken titel. Det är viktigt 

att alla visar respekt för varandra och att de känner att de är lika viktiga på jobbet och 

arbetar gemensamt. Kommunikationen sker även genom att månadsbrev och veckobrev 

sänds ut men ny information som de anställda bör ta till sig i sina rutiner. Feedbacken de 

får från kunderna tar de till sig och vidarebefordrar till de andra anställda på 

personalmöten då hon tycker att det är väldigt viktigt att lyssna på kunden. På dessa 

möten diskuteras nya idéer och rutiner. Om nya saker testas finns det vissa ramar som 

måste hållas för att hålla en kvalitet och säkerhet. Forsberg vill tillsammans med de 

anställda arbeta för en så bra arbetsmiljö som möjligt och kan ta beslut som rör den 

enskilda butiken utan att gå till ledningen. Arbetet med nya produkter sker via ett 

planogram och där har Forsberg inte så mycket att säga till om då besluten sker högre 

upp i Apoteket AB. Genom att ha ”veckans vara” kan de läsa in sig lite mer på själva 

produkten så att de har den kunskapen. Detta testas kontinuerligt genom egenvårdstester 

som måste klaras av för att få fortsätta sälja. De går även på säljutbildningar och kan även 

vid intresse fördjupa sig i vissa områden och bli ansvarig för det. Det finns även 

styrkortsmål där mål sätts upp på hur t e x skall gå till för att dessa skall uppnås.  

 Eftersom Forsberg anser att det är väldigt viktigt att lyssna på kunden menar hon att de 

anställda måste försöka sätta sig in i kundens situation och förstå varför den är missnöjd 

och försöka få den nöjd. Detta gör hon och de anställda genom att ventilera med varandra 

och diskutera fram lämpliga tillvägagångssätt. Då Apoteket har en generös 

reklamationspolicy svarar de ofta på kundernas missnöje med en direkt reklamation 

genom att tillgodose dem med en ny vara eller pengarna tillbaka. Det är viktigt att ta hand 

om både befintliga kunder, då det är de som för ordet vidare om butiken men även nya 

kunder då det är de som kan öka försäljningen i framtiden. Kunderna ska alltid känna sig 

sedda men hon tillägger att stamkunderna även uppmärksammas genom extra 
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småpresenter. Hon tror att kunden väljer att handla hos dem just för att de känner att 

deras behov blir sedda, att de känner sig trygga och att personalen är trevlig.  

Forsberg anser att Apoteket Shops varumärke står för det totala intrycket av ett företag 

hos de människor företaget villa sälja sina produkter och tjänster till och det är ett löfte 

som det företaget ger till sina kunder, och löftet måste formuleras tydligt och klart så att 

kunderna förstår vad företaget vill. Hon tycker att det är väldigt viktigt att de som jobbar 

står för sina ord och håller det de säger att de gör, att de känner sig stolta över att arbeta 

under varumärket och håller samma policy. Hon tycker att Apoteket AB är väldigt tydliga 

med sitt varumärke. De löften som Apoteket ger sina kunder är Ett liv i hälsa, att hjälpa 

dem att leva ett bättre liv och genom att förstå kunden och dess behov kan dessa 

tillfredställas. 

5.3. Intervju med anställd på Apoteket Shop - Kista Galleria 

Dina Yerkis är utbildad farmaceut/receptarie och efter fullgjord praktik på två månader 

fick hon sin legitimation och blev anställd på Apoteket Shop i Kista Galleria.  

Kommunikationen i butiken anser hon fungerar mycket bra då samtliga anställda alltid 

hjälper varandra, är måna om varandra och försöker prata med varandra på ett bra sätt för 

att undvika konflikter.  

Yerkis upplever att hon kan påverka sitt arbetssätt genom att vara framåt och 

uppmärksamma kunderna. Genom att enbart fokusera på kunden som hon hjälper kan 

hon göra ett bra jobb. Hon känner sig trygg med att vända sig till butikschefen med 

synpunkter och förslag rörande arbetssätt samt arbetssituation. Då det är en liten butik har 

de stor möjlighet och prova sig fram för att hitta det som fungerar bäst. Hon upplever att 

butikschefen känns som en av dem då hon utför samma arbetsuppgifter som resten av 

personalen, dock underligger det faktum att hon har en chefposition och därmed 

befogenheter samt särskilda arbetsuppgifter.  

Vidare anser hon att det viktigaste när hon bemöter missnöjda kunder är att vara 

förstående och försöka lösa problemet på bästa sätt för att få dem nöjda. Yerkis tycker 

också att det är viktigt att när en kund är missnöjd med en varas kvalitet understryka och 
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få dem att förstå att det inte är deras fel utan leverantörens. Hon upplever dock att det är 

väldigt sällan de får ta emot klagomål ifrån missnöjda kunder. Både stamkunder och nya 

kunder anser hon är viktiga och alla tas väl om hand och bemöts på ett trevligt och 

behjälpligt sätt.  

Yerkis upplever att Apotekets varumärke står för bra och testade produkter samt kunnig 

personal. Vidare anser hon att varumärket står för utbildad samt kunnig personal vilket 

ger kunder en säkerhet då de vet att det är utbildad personal som står och hjälper och 

rekommenderar diverse produkter. Det faktum att butiken även är fräsch, välorganiserad 

samt den goda servicen bidrar till att kunder väljer att handla hos dem.   

Yerkis berättar vidare att då butiken får in nya produkter måste personalen följa ett s.k. 

planogram. Där står det vart och i vilken ordning produkten ska placeras på den utvalda 

hyllan och därefter registrerar personalen produkten. Det är av stor vikt att personalen 

följer detta planogram för att inte skapa konflikter med huvudkontoret. Hon tror att detta 

kan bli friare då konkurrensen tar fart.        

De anställda erbjuds internutbildningar. Den senaste var en säljutbildning med syfte att 

öka försäljningen. Yerkis upplever att hon kan vända sig till sin chef med önskemål om 

utbildningar hon önskar gå. Ibland blir svaret positiv och ibland negativ allt beroende på 

det aktuella behovet.  

5.4. Intervju med butikschef på The Body Shop - Drottninggatan 

Carina Jansson arbetar som butikschef på The Body Shops butik på Drottninggatan. Hon 

är ansvarig för personalen samt det som händer i butiken. Hon sökte sig till The Body 

shop för att hon tyckte om företaget och dess värderingar.  

Jansson tycker att kommunikationen i butiken fungerar väldigt bra. Samtliga anställda är 

väldigt måna om varandra och stämningen är väldigt bra. Personalen arbetar väldigt 

mycket tillsammans och hon gör allt som de övriga anställda gör. Hon anser även att 

kommunikationen med kunderna fungerar väldigt bra. Återkommande önskemål från 

kunder förmedlas vidare till huvudkontoret. Hon poängterar att kundernas synpunkter är 
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väldigt viktiga och genom enkätundersökningar tas det reda på hur kunder upplever 

servicen i butiken.  

Jansson anser att de anställda i butiken har stor möjlighet och påverka sättet de arbetar på. 

Arbetet i butiken är ganska fritt inom en viss ram. Hon tycker att det är väldigt positivt 

när personalen tar eget initiativ och kommer med egna idéer som rör arbetssättet i 

butiken. Då butiken i Drottninggatan är den största i Sverige upplever hon att de har 

väldigt stor möjlighet att påverka, samt komma med synpunkter till huvudkontoret.    

När det gäller missnöjda kunder bemöts de med ett leende och målet är att de ska vara 

glada när de lämnar butiken. Om kunden är missnöjd med en vara lyssnar de på kundens 

åsikter samt önskemål och ersätter den med en ny vara. 

Jansson anser att de värderingar som The Body Shops varumärke står för är främst icke 

djurtestade produkter samt rättvisehandel. Hon tycker också att en viktig tanke som 

varumärket förmedlar är att alla människor duger som de är och målet är att framhäva det 

som är vackert hos varje individ. Detta förmedlas till kunder i butiken genom att upplysa 

dem om deras olika samhällsprojekt, samt hur olika produkter bidrar till olika projekt. 

Här poängterar hon vikten av god och kontinuerlig kommunikation med kunderna. Hon 

anser att de flesta som söker sig till företaget för att arbeta gör det av den anledningen att 

det är värderingar som känns viktiga och som de kan stå för. Hon anser att det handlar om 

mer än att bara sälja annars hade de kunnat arbeta som säjare någon annanstans. Många 

anställda är engagerade i andra organisationer såsom Röda Korset och Amnesty. Vidare 

menar hon att det väldigt viktigt att som anställd tro på företagets värderingar. Detta 

underlättar kommunikationen med kunderna då det som förmedlas upplevs som äkta. 

När det gäller nya kunder och stamkunder anser hon att båda är lika viktiga och menar att 

nya kunder är önskvärda som med tiden blir stamkunder. Hon understryker vikten av att 

ta väl hand om stamkunderna då det är de som är bra för företaget utåt då de pratar väl 

om företaget samt dess produkter för andra. Stamkunderna tas hand om genom 

kundklubben med väldigt bra erbjudanden och bonuspoäng. Särskilda erbjudanden 

kommuniceras ut till medlemmar via hemsidan, via den egna tidningen samt genom 
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meddelanden om speciella händelser i butiken. Jansson upplever att stamkunder får lite 

extra uppmärksamhet när de kommer in i butiken då en relation har byggts upp med dem.  

När de får in nya produkter får butiken extra produktinformation om dessa från 

huvudkontoret och i de fallen det rör hela produktserier får de en särskild utbildning. De 

nya produkterna ställs ut i butiken med någon speciell nyhetsskyltning. Jansson upplever 

att personalen i butiken själva tycker att det är roligt när nya produkter introduceras och 

vill gärna visa dem för kunderna.  

Jansson tror att den främsta anledningen till att kunder väljer att handla hos dem är att de 

erbjuder icke djurtestade och bra produkter samt den goda personliga servicen. Hon anser 

att det viktigaste vid arbetet under ett starkt varumärke är att leva som man lär och att 

hålla det som lovats.   

5.5. Intervju med butikschef på The Body Shop – Solna Centrum 

Elin Jödahl började arbeta på The Body Shop som butikschef för lite mer än 1,5 år 

sedan.  Hon har tidigare erfarenhet av att jobba med kosmetik- och hudvård och även av 

att vara butikschef på ett annat företag och tyckte att de första månaderna på The Body 

Shop var väldigt bra då hon hade chans att känna sig in lite i företaget först. 

Jödahl upplever att kommunikationen i butiken fungerar väldigt bra med de anställda. De 

har kontinuerliga feedbacksamtal/utvecklingssamtal och det arbetas väldigt mycket inom 

hela företaget med kommunikationen. Dialog förs med de anställda likaväl som det förs 

en dialog med kunderna. Kommunikationen med kunderna fungerar även den bra t ex 

genom exponering av varor och tydliga budskap som förmedlas ut genom media, 

kundtidning och information via medlemskap. Synpunkter och åsikter som kunder har tas 

vara på och vidarebefordras till lämplig person.  

De anställda uppmanas till att vara personliga med kunderna och genom sin 

internutbildning Inspire the Costumer visas vilka sätt att arbeta på gentemot dessa. 

Genom utbildningarna får de anställda även möjlighet att prova på produkterna då egna 

erfarenheter anses vara det bästa försäljningsargumentet. Personligheterna får gärna 

framlysa och de kan använda sig av butikernas verktyg i form av produktprover, demo, 
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informationsfoldrar med mera i arbetet, även om de måste följa och arbeta på ett visst sätt 

när de arbetar i butik. Jödahl upplever att det finns ett gott utbud av internutbildningar, 

både kurser som de anställda får gå på men även sådana som butikscheferna håller i. 

Vidare berättar hon att The Body Shop har utbildningschefer som är väldigt bra upplagda 

då de bland annat tar hänsyn till att alla har olika inlärningstekniker. Det är en öppen 

miljö där både hon och de anställda kan komma med synpunkter där det efter varje 

utbildning sker en utvärdering och en tydlig dialog förs om vad som kan förändras och 

förbättras. Jödahl ser arbete med sin anställda som ett samarbete, och agerar inte som en 

butikschef med pekpinne utan anser snarare att butikscheferna är de som jobbar hårdast. 

Hon kan uppleva att hon behöver göra ännu mer för att vara ett föredöme i allt hon gör.  

Mottot är att ha nöjda kunder och arbetar för att ta reda på vad som kan göras för att 

kunden ska bli nöjd eller varför den är missnöjd. The Body Shop är därför generös med 

reklamationer och erbjuder antingen en annan vara som passar kunden bättre eller 

pengarna tillbaka. Att ha nöjda kunder är därför något väldigt viktigt när det gäller 

befintliga kunder, men även att ta hand om de nya så att de får ett gott intryck utav 

företaget, butiken och vad varumärket står för.  The Body Shop strävar inte efter att 

kunden bara ska göra ett enskilt inköp utan vill gärna knyta dem till sig. Just att 

varumärket står för bra produkter och en medvetenhet tror hon påverkar kunderna till att 

välja dem. Jödahl anser att The Body Shop är ett trendigt företag som hänger med i 

produktutvecklingen men som ändå tar hänsyn till sina fem grundpelare. Varumärkets 

starka värderingar syns ut mot kunden och marknaden vilket gör att de är väldigt 

framstående i sitt tänk. Hon menar att få ut dessa värderingar som finns representerade i 

varumärket ut till kunden är viktigt vid arbetet under starkt varumärke. Hon tycker att 

värderingarna bör genomsyrar allt de anställda gör, inte bara ut mot kunden utan t e x 

genom att köpa in rengöringsprodukter, fair trade kaffe, sopsortering, energisparandet vid 

bygget av butikerna. Det är viktigt att det syns genom hela företaget, både ”framför och 

bakom.” Jödahl sammanfattar det The Body Shops varumärke står för som ett lönsamt 

företagande med hänsyn till djur, natur, miljö och människa.  
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5.6. Intervju med anställd på The Body Shop - Götgatan 

Stephanie Zakrisson har varit anställd på The Body Shop under tre och ett halvt år och 

arbetar för närvarande som butiksbiträde på Götgatan. Hon trivs med sitt jobb och 

upplever att hon får ta mycket ansvar då hon får hjälpa till med planering samt lära upp 

ny personal. Hon sökte sig till företaget främst för att hon delar deras värderingar.  

Zakrisson har länge varit vegetarian samt engagerad inom olika organisationer som 

sysslat med djurrätt, miljö och mänskliga rättigheter. The Body Shop arbetar väldigt 

mycket med sina värderingar och har en speciell s.k. värderingsgrupp som hon ingår i. 

Gruppen har planlagda möten tre till fyra gånger om året med uppgift att diskutera och 

komma fram till hur arbetet i butikerna på bästa sätt ska förmedla företagets värderingar 

till kunder. Ett sätt som de i butikerna arbetar för att förmedla dessa värden är genom 

olika kampanjer. Vidare berättar hon att alla som börjar på företaget genomgår en 

introduktionskurs där bl.a. företagets värderingar tas upp. Detta anser hon är viktigt för 

att skapa en gemensam grund för värderingar då dessa är väldigt tydliga och starka och 

det som företaget är byggt på. Hon ser det som en självklarhet att dessa värderingar ska 

delas av samtliga anställda. The Body Shop har även kontinuerligt internutbildningar som 

bl.a. make – up, värderingar och deras säljprogram.            

Zakrisson berättar att varje anställd har mindre ansvarsområden och att det råder en bra 

kommunikation samt ett nära samarbete mellan samtliga anställda. Kommunikationen 

med kunderna tycker hon också fungerar bra samt att butikspersonalen hela tiden 

försöker vara lyhörda för kundernas önskemål om sådant som gäller den enskilda butiken 

men även The Body Shops hela sortiment. Då The Body Shop hade sitt 30 – års jubileum 

fick kunderna möjlighet att gå in på deras hemsida och rösta på de produkterna som de 

ville skulle återinföras i sortimentet.  

Zakrisson upplever att hon har stor möjligt att påverka sitt arbete. Då butiken är liten med 

få anställda delas arbetsuppgifterna och butikspersonalen har mycket att säga till om det 

mesta. Hon poängterar vikten av en öppen kommunikation med varandra så att alla ska 

tycka att det är roligt att arbeta och är motiverade till att göra ett bra jobb.   
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Missnöjda kunder hanteras genom att vara tillmötesgående samt genom en god 

reklamationspolicy. Zakrisson menar att då varje situation är olika så kräver det också 

olika sätt och hantera det på, men fokus ligger alltid på att i största möjliga mån 

uppmärksamma kundens behov och synpunkter. 

 Att driva ett företag med vinst samtidigt som hänsyn tas till vår värld, miljön samt 

medmänniskor är vad Zakrisson anser att varumärket står för. Hon ser detta som 

verksamhetens grundpelare som förmedlas vidare till kunder och som gör dem till ett 

starkt varumärke. Hon upplever att det är även dessa värderingar som gör att kunder 

väljer att handla hos dem.  

Personligen anser hon att stamkunder är viktigast då dessa är lojala. Hon upplever att de 

stamkunder de har är väldigt medvetna om vad företaget arbetar med och är själva stolta 

över att handla hos dem. Genom en kundklubb och särskilda kundklubbsdagar, förmåner 

samt speciella erbjudanden tar företaget The Body Shop hand om sina stamkunder. 

Vidare berättar hon att då nya produkter tillkommer får varje anställd ta hem ett exemplar 

för att prova och lära ”känna dessa”. Detta för att få dem och känna sig säkra och veta 

vad de talar om samt för att de ska tycka om de nya produkterna. De får även extra 

material om dessa produkter så att de kan läsa in sig på dem.  

Zakrisson menar att det viktiga vid arbetet under ett starkt varumärke är att kunna stå 

bakom det. Även om en viss produkt inte tilltalat henne personligen ställer hon sig bakom 

den då hon anser att The Body Shop har ett bra sortiment. Hon upplever att hon och 

hennes arbetskamrater är väldigt lojala gentemot företaget och att ett starkt varumärke 

kräver starka och engagerade personligheter som lyfter fram det.  
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5.7. Enkätundersökning 

Den kvantitativa undersökningen har bestått av 50 enkäter som har fördelats på 25 

respondenter för varje företag under hösten 2009.  

3. Varför väljer du att handla hos Apoteket Shop? 

Rangordna faktorerna där 1 är viktigast 
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 Figur 12 Diagram - Rangordning av Apoteket Shop  

För att se hur pass involverade Apoteket Shops kunder är bads dem att rangordna sju 

faktorer som är avgörande i deras val att handla hos Apoteket Shop. Rangordning 1 är 

den viktigaste och Rangordning 7 den minst viktigaste. Y-axeln står för antal 

respondenter. Utifrån sammanställningen syns det tydligt att 5 respondenter svarade 

Kännedom, och 7 respondenter svarade Läge som den främsta anledningen. 4 

respondenter svarade Annat där de angav att de valde att handla där p.g.a. att Apoteket 

Shop har bra produkter och är trovärdiga.  
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3. Varför väljer du att handla hos The Body Shop? 

Rangordna faktorerna där 1 är viktigast. 
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 Figur 13 Diagram - Rangordning av The Body Shop 

För att se hur pass involverade The Body Shops kunder är bads dem att rangordna sju 

faktorer som är avgörande i deras val att handla hos The Body Shop. Rangordning 1 är 

den viktigaste och Rangordning 7 den minst viktigaste. Y-axeln står för antal 

respondenter. Utifrån sammanställningen syns det tydligt att 10 respondenter svarade 

Tidigare erfarenheter, och 5 respondenter svarade Annat som den främsta anledningen. 

Dessa respondenter svarade Annat främst för att de delar The Body Shops värderingar i 

både produktframställning samt projektarbeten.  

 

4. Vad anser du att Apoteket Shops varumärke står för? 

Bra produkter, Bra service, Kvalitet, Läkemedel, Testade produkter, Hygien, Skonsamma 

produkter, Bra pris, Hälsa, Lättillgänglig, Inga onödiga tillsatser, Tryggt att veta att det är 

Apotekets varor, Allerigvänliga, Omtänksamhet, Säkert, Trovärdigt,  
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4. Vad anser du att The Body Shops varumärke står för? 

Ekologi, Icke djurtestat, Inga konserveringsmedel, Vänligt för hud såväl som natur, Inga 

skadliga ämnen i smink, Rent och naturligt, Bra ideologi med icke djurtestade produkter, 

Miljövänligt, Hälsosamma produkter, Fräschhet och etiskt korrekt, Schysst tänk med Fair 

Trade, Bra värderingar, Bra service, Kvalitet, Ta hänsyn till medmänniskor, Tidsaktuellt 

koncept, Samhällsansvar, Dofter 

 

 

5. Upplever du att Apoteket Shops/ The Body Shops produkter motsvarar dina 

förväntningar? 

Figur 14 Diagram - Mätning av produktförväntningar 

För att få en bild av hur nöjda Apoteket Shops/ The Body Shops kunder är med 

produkterna frågades det om dessa motsvarade deras förväntningar. I Apoteket Shop 

svarade 24 respondenter att de var nöjda och 1 som inte var nöjd. I The Body Shop var 

det 22 respondenter som var nöjda med produkterna och 3 som inte var nöjda. 
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6. Hur upplever du att servicen är i Apoteket Shops/ The Body Shops butiker 
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Figur 15 Diagram – Mätning av upplevd service 

För att få en bild av hur kunderna på Apoteket Shop/ The Body Shop upplever servicen i 

butikerna frågades de om detta. I Apoteket Shop svarade 8 respondenter att servicen var 

Väldigt bra, 8 respondenter att den var Bra, 1 att den var Dålig, 2 att den var Väldigt 

dålig och 6 respondenter hade Ingen åsikt. I The Body Shop svarade 11 respondenter att 

servicen var Väldigt bra, 10 att den var Bra, 1 att den var Dålig, ingen svarade att den var 

Väldigt dålig, och 3 respondenter hade Ingen åsikt om detta.  
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6. Analys 

______________________________________________________________________ 

I detta kapitel analyseras den empirin som insamlats genom intervjuer och 

enkätundersökning. Analysen kommer att beröra de valda faktorer som presenterats i den 

teoretiska referensramen. 

______________________________________________________________________ 

6.1. Apoteket Shop 

Det som framkommit av intervjuerna med Apoteket Shops representanter är att de är 

höginvolverade i och med sitt yrke, och det är kunskapen som bidrar till ett värde för de 

anställda. Detta värde skapas genom att de är utbildade inom området vilket ger dem hög 

kompetens. Det är kunnig personal som arbetar under varumärket och detta tros uppfattas 

utåt av kunderna.  

Det framkom även att involvering kan återspeglas i hur pass mycket de anställda kan 

påverka sitt arbete. De får väldigt stort utrymme att arbeta självständigt i det dagliga 

arbetet i butikerna, dock inom vissa givna ramar som sätts upp av ledningen. Detta visar 

på att de anställda involveras till viss grad i arbetsprocessen. Involveringen till 

varumärket visar dock på att Apoteket Shop personal är låginvolverade då de inte har 

enhetliga uppfattningar om vad det står för. Det som framkom som något gemensamt var 

ändå att varumärket står för kunskap samt ett liv i hälsa. Detta visar på att varumärkets 

värden inte riktigt har lyckats kommuniceras ut så att de genomsyrar och är tydliga för de 

anställda. Denna låginvolvering till varumärket kopplar vi även till en låg lojalitet. Vi 

anser att lojaliteten ligger i yrket och inte hos själva företaget. Även om det framkommer 

av intervjuerna att det är viktigt att kunna identifiera sig med det varumärket man arbetar 

under ser vi inte riktigt det. Trots detta ser vi att de ställer sig bakom produkterna och 

dess kvalitet och kompletterar detta med yrkeskompetensen. De upplever att kunderna 

väljer att återkomma till dem då personalen är lättillgängliga och erbjuder en bra 

personlig service.  
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Av intervjuerna framgick det att den interna kommunikationen sker i form av både 

planerad och spontan kommunikation. Den planerade kommunikationen är nödvändig i 

arbetet inom en stor kedja och där anställda inte alltid arbetar samtidigt. I dessa fall är 

den dubbelriktad mellan butikschef och anställda, men även enkelriktad då den även kan 

innehålla ren information riktad från chefen. Då de anställda har möjlighet att påverka sitt 

arbete tolkar vi det som att det råder en öppen kommunikation mellan butikschef och 

anställda då de känner sig trygga och säkra i denna relation. Vi upplever att 

kommunikationen överlag är öppen där hänsyn tas till varandra vilket anses vara en 

grundförutsättning för en välfungerad organisation.  

Interna utbildningar förekommer som t e x säljutbildningar, kompetensutveckling och 

produktinformation. Detta tyder på som det tidigare har nämnts att det läggs väldigt stort 

fokus vid produkter och yrkeskompetensen och mindre på varumärkets värderingar. När 

nya produkter introduceras i Apoteket Shop görs det efter fasta riktlinjer och kan i vissa 

fall ta väldigt lång tid som fallet med skrubbhandskarna. Vi tolkar det som att det 

byråkratiska tänkandet präglar organisationen då det är en långdragen process, från 

förslag till genomförande.  

Intervjuerna visade på att Apoteket Shop förstår vikten av att ta hand om och behålla sina 

kunder för att de i framtiden ska bli stamkunder. Detta tyder på att ett långsiktig 

tänkande finns på Apoteket Shop. De erbjuder stamkunder speciella förmåner, 

poängsystem och medlemsträffar genom dess kundklubb, vilket visar på en början till en 

praktisk implementering av det långsiktiga tänkandet. Vi anser att de har en bit kvar med 

implementeringen då de anställda inte riktigt poängterar hur de arbetar med 

stamkunderna genom dess kundklubb.  

I enkätundersökningen framgick det att Apotekets Shops kunder främst valde att handla 

där för läget och kännedomen. Det tolkar vi som att kundernas involvering är låg då det 

är det geografiska läget som är avgörande för inköpet. De styrs även av det faktum att 

Apotekets som varumärke är väldigt starkt och väletablerat på marknaden. Det leder till 

en hög kännedom hos kunden då Apoteket länge har varit det enda alternativet vid köp av 

läkemedel. Detta gör att kunder många gånger väljer att vända sig till Apoteket Shop 
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framför andra varumärken. Lojaliteten hos kunderna är starkt kopplad till produkterna 

och inte till själva varumärket. De återkommer främst då de har bra tidigare erfarenheter 

av produkterna och de har motsvarat deras förväntningar, men även för att de upplever att 

servicen är bra eller väldigt bra i Apoteket Shops butiker. Detta visar på att 

kommunikationen är god mellan de anställda och kunderna.  

Genom att ställa informationen från intervjuerna med representanterna i förhållande till 

enkätundersökningen med kunderna kan följande konstateras: 

Apoteket Shops anställda och kunder är låginvolverade. Detta ser vi då de anställda 

främst är involverade till sitt yrke och inte till varumärket. Detta blir även påtagligt då 

kundernas uppfattningar av varumärket är starkt kopplat till produkterna och inte till 

värdena som varumärket står för. Då Apoteket Shops representanter inte har enhetliga 

uppfattningar om varumärkets värden och de inte är genomsyrande för hela företaget 

har dessa inte heller kunnat förmedlas ut det till kunderna. De har därmed låg kännedom 

av varumärkets värderingar då de inte associerar till dess kärnvärden utan till produkterna 

och dess kvalitet.  

Lojaliteten hos personalen och kunderna anser vi ligger i yrket, produkterna och servicen 

och inte till varumärket, d v s en låg lojalitet till varumärket. Då kunderna anser att 

servicen antingen är bra eller väldigt bra, tolkar vi det som en dubbelriktad 

kommunikation mellan de anställda och kunden. Vi anser att en god service innebär att 

man tar hänsyn och lyssnar till kunden och för en dialog under serviceprocessen vilket 

Apoteket Shop uppfyller.  

6.2. The Body Shop 

I intervjuerna med The Body Shops representanter har det framkommit att deras 

involvering till företaget som varumärke är hög, då de sökt sig till det främst p.g.a. att de 

delar dess värderingar. Företagets värderingar är väldigt tydliga och det visas praktiskt i 

form av olika projekt och samarbetspartners som kan kopplas till dem. Nyanställda går 

igenom en introduktionskurs där dessa värderingar tas upp. Detta anser vi är viktigt för 

att skapa en stabil och gemensam grund som företaget ska vila på.  
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Det är främst personer som delar dessa värderingar som söker sig till The Body Shop och 

är villiga och har intresse av att förmedla vidare budskapet som varumärket står för. 

Denna höginvolvering likställer vi med att lojaliteten till företaget är hög. 

Representanterna tror även att det är dessa värderingar i samband med bra produkter som 

gör att kunderna väljer att handla hos dem.  

The Body Shops anställda har en enhetlig uppfattning om vad varumärket står för d v s 

ett vinstdrivande företag med hänsyn till djur, natur, miljö och människa. Detta visar på 

varumärkets värden är tydliga och har lyckats kommuniceras ut. Av intervjuerna har det 

tydliggjorts att arbeta under ett starkt varumärke innebär att de anställda ska kunna ställa 

sig bakom varumärket och representera det utåt. Det är även viktigt att leva som man lär 

och att det genomsyrar både organisationen och de anställda privat. Detta för att kunna 

hålla det som lovats. Vi anser att organisationen präglas av detta tänk och dess 

värderingar då de anställda är medvetna om dem av egna intressen. Detta ses även i det vi 

tidigare har nämnt, genom en kurs där företaget belyser och gör dem medvetna om dem. 

Detta visar på att varumärkets värderingar genomsyrar hela organisationen.  

Involveringen skapas även då de anställda har möjlighet att påverka sättet att arbeta.  

Anställda på The Body Shop får stort utrymme där de kan arbeta självständigt men dock 

inom vissa ramar. Detta tolkar vi som att The Body Shop involverar de anställda i beslut 

rörande hur det dagliga arbetet i butikerna skall skötas. De anställda kan påverka sitt sätt 

att arbeta genom att ha en kommunikation där alla känner sig bekväma med att föra 

fram sina åsikter. De har kontinuerliga feedbacksamtal/utvecklingssamtal där en dialog 

förs mellan butikschef och anställda. The Body Shop har återkommande 

internutbildningar för de anställda som följs upp och utvärderas. Vi tolkar det som att det 

råder en dubbelriktad kommunikation i The Body Shops butiker där hänsyn tas till de 

anställdas åsikter och en tydlig dialog förs för att veta vad som behöver förändras och 

förbättras.  

Utifrån enkätundersökningen har vi fått fram att The Body Shops kunder väljer att handla 

där främst av tidigare erfarenheter och annat, nämligen bra icke djurtestade produkter. 

Detta tolkar vi som att de värdesätter de värderingar som varumärket står för och som blir 
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tydliga i arbetet, vilket bidrar till att kundernas involvering är hög. Då priset inte är något 

avgörande för kunderna tolkar vi även detta som att de är höginvolverade. 

Undersökningen visar även på att kunderna har uppfattat varumärket och dess 

värderingar då de själva har hög kännedom om varumärket och vad det står för. Vi anser 

att detta visar på att The Body Shops kommunikation med sina kunder sker på ett tydligt 

sätt. En dubbelriktad kommunikation blir även här synlig då företaget genomför 

kundundersökningar med syfte att ta reda på hur kunderna upplever servicen i butikerna. 

På detta sätt involveras kunden genom att uppmärksamma deras synpunkter, vilket leder 

till en bra servicenivå. Vi kopplar det till kundernas svar där majoriteten anser att 

servicen i butikerna är väldigt bra eller bra. Att de flesta kunderna upplever att 

produkterna motsvarar deras förväntningar tolkar vi som en bidragande anledning till ett 

eventuellt återköp som vi ser som en lojalitet från kundens sida.  

Genom att ställa informationen från intervjuerna med representanterna i förhållande till 

enkätundersökningen med kunderna kan följande konstateras: 

Vi anser att The Body Shops anställda och kunder är höginvolverade. Detta ser vi då de 

anställda söker sig aktivt till företaget främst p.g.a. att de delar dess värderingar och vill 

arbeta med detta. Även kunden söker sig till The Body Shop till följd av att värderingarna 

genomsyrar företaget hela vägen ut till kunden. Detta blir även synligt då kunderna 

associerar till varumärket och dess värderingar, vilket innebär en hög kännedom av 

varumärket.  

Lojaliteten hos de anställda och kunderna ligger i varumärke då värderingarna finns 

underliggande i allt arbete samt i framställandet av produkterna. I och med det tidigare 

nämnda anser vi att både de anställdas och kunderna har en hög lojalitet till varumärket. 

Då The Body Shops kunder upplever att servicen i butikerna är väldigt bra eller bra anser 

vi tyder på att en dubbelriktad kommunikation mellan anställda och kunderna finns. 

För att kunna erbjuda en god service krävs det att hänsyn tas till kunden och att en dialog 

förs. Detta anser vi att The Body Shop uppfyller på ett bra sätt.  
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7. Resultat 

______________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras resultatet från analysen i en matris för att besvara denna 

studies syfte. 

______________________________________________________________________ 

Studien har som syfte att analysera och utvärdera Apoteket Shop och The Body Shop som 

varumärke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Apoteket Shop 

Utifrån analysen kan det konstateras att Apoteket Shops anställda och kunder är 

låginvolverade. Att de anställda och kunder inte har gemensamma uppfattningar om 

varumärkets värden visar på att dessa värden inte är genomsyrande för hela företaget. 

Lojaliteten hos de anställda och kunder ligger främst i kompetensen vilket ger en låg 

lojalitet till varumärket. Vidare kan det konstateras att en dubbelriktad kommunikation 

förs både mellan de anställda och med kunderna på Apoteket Shop. Detta synliggörs då 

de anställda har en öppen kommunikation med varandra och då kunderna är nöjda med 

den servicen de får i butikerna.  

The Body 

Shop 

Apoteket 

Shop 

Höginvolvering hos 

anställda och kunder 

Låginvolvering hos 

anställda och kunder 

Utbyte Utveckling 

1 2 

3 4 

Figur 16 Egen bild - Matris över hur företagen skiljer sig åt i arbetssättet 
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Utifrån de ovannämnda placeras Apoteket Shop i ruta 3 i matrisen då vi ser att det finns 

ett långsiktigt tänkande men en bit kvar i implementeringsarbetet, då det idag är utbytet 

som är det märkbara. Kompetensen ger en höginvolvering till både anställda och kunder, 

dock är de låginvolverade till varumärket.  

7.2. The Body Shop 

Utifrån analysen kan det konstateras att både The Body Shops anställda och kunder är 

höginvolverade då de aktivt söker sig till företaget p.g.a. dess värderingar. Eftersom de 

anställda och kunder har gemensamma uppfattningar om varumärkets värden visar detta 

på att dessa värden är genomsyrande för hela företaget. Lojaliteten ligger därför i 

varumärket då dessa värderingar finns inbäddade i allt från det dagliga arbetet till 

produktframställningar och projektarbeten. Slutligen kan det konstateras att företaget 

arbetar med en dubbelriktad kommunikation både med sina anställda och med sina 

kunder. Detta ses tydligt då kommunikationen mellan de anställda är öppen och kunderna 

är nöjda med servicen i butiken.  

Utifrån det ovannämnda placeras The Body Shop i ruta 2 då ett långsiktigt tänkande 

finns och att de genom detta arbetar för utveckling. Det implementeras i arbetet med 

varumärket och kunderna, vilket gör dessa till höginvolverade då varumärkets värden är 

tydliga och har lyckats förmedlas vidare.  
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8. Slutsats 

______________________________________________________________________ 

I detta kapitel besvaras studiens problemformulering och slutsatser dras utifrån 

resultatet. 

______________________________________________________________________ 

Från bakgrunden görs det tydligt att denna studies fenomen är de otillbörliga 

konkurrensfördelar som ett f d statligt ägt företag har genom ett starkt varumärke, men 

också organisationsutformningens samklang med affärsidé /varumärke. Detta leder fram 

till studiens problemformulering: 

Vilka konkurrensfördelar har det f d statligt ägda Apoteket AB genom sitt starka 

varumärke för en långsiktig överlevnad på en konkurrensutsatt marknad?  

De fördelar som Apoteket Shop har genom att ligga under Apoteket AB:s varumärke är 

att de redan tillhör ett starkt och väletablerat varumärke som de inte aktivt har arbetet för 

att bygga upp. Detta medför även att organisationen redan har en uppbyggd och stabil 

struktur, samt att kunskapen redan finns av den svenska apoteksmarknaden. I och med att 

varumärket redan är etablerat har Apoteket Shop redan en kundkrets som känner stor 

trygghet och lojalitet till produkterna.  

För att fortsätta med implementeringen av det långsiktiga tänkandet och behålla sina 

kunder måste Apoteket Shop arbeta mer med kundklubben och lyfta fram att den finns. 

De måste även arbeta med att få de anställda att förstå hur viktig den är för att knyta till 

sig stamkunder. När det gäller organisationen krävs det även här ett mer långsiktigt 

tänkande när det gäller varumärket och dess värden. Dessa måste tydliggöras och 

etableras bättre hos de anställda så att de ska kunna förmedla ut dessa till kunderna på ett 

bättre sätt. Genom att de anställda tar till sig och är motiverade till det blir de 

höginvolverade till varumärket. Detta leder i sin tur till att kunder söker sig till den 

specifika butikspersonalen och söker information hos dem då de är genuina 

representanter för varumärket.  
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I denna studie har vi även valt att titta på The Body Shop för att på så sätt jämföra olika 

sätt att arbeta med ett starkt varumärke. The Body Shops varumärkesstrategier har från 

början präglats av ett långsiktigt tänkande. Detta syns på sättet de arbetar med sina 

värderingar både internt och utåt till kunderna.   

Med detta vill vi exemplifiera hur Apoteket Shop bör gå tillväga i arbetet med deras 

varumärkesstrategier genom att tydliggöra de värden som varumärket står för, och på så 

sätt nå en långsiktig överlevnad.  

Om Apoteket Shop inte arbetar så att organisationsutformningen är i samklang med 

affärsidé/varumärket kommer de otillbörliga konkurrensfördelar endast att vara 

kortsiktiga då förutsättningarna för en långsiktighet inte finns. 

Med detta som underlag blir den generella slutsatsen att f d statliga företag har 

otillbörliga konkurrensfördelar genom ett starkt och väletablerat varumärke. Det innebär 

att dessa företag har ett försprång när de konkurrerar då de inte behöver lägga ner tid eller 

resurser på varumärkesuppbyggandet och etableringen på marknaden. 

Det är inte en självklarhet att dessa otillbörliga konkurrensfördelar kommer att vara 

långsiktiga. Ett starkt varumärke kräver ett stöd inifrån organisationen som arbetar med 

upprätthållandet men även utvecklingen av varumärket. För att dessa företag i framtiden 

skall lyckas att få långsiktiga konkurrensfördelar måste de vara eniga om att det kan vara 

nödvändigt att förändra organisationsstrukturen och förankra varumärkets betydelse hos 

de anställda så att de på ett bra sätt förmedlar det vidare till kunderna.  
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9. Slutdiskussion 

_____________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras studiens metodkritik samt förslag till vidareforskning. 

______________________________________________________________________ 

9.1. Metodkritik 

Då denna studie har bestått av befintlig kurslitteratur samt annan forskning anser vi att 

dessa har stor tillförlitlighet. Internet kan dock vara en mindre tillförlitlig källa. Artiklarna 

från dagspressen som har använts kan vara svårt att avgöra hur pass objektiva de har 

varit. Intervjuerna har varit tillförlitliga då vi båda har närvarat, och använt oss av öppna 

frågor för att undvika att påverka respondenterna svar. Det har även framkommit av flera 

av respondenterna att en del av svaren har inslag av personliga åsikter vilket dock har 

varit lätt att tyda då respondenterna poängterat detta själva. Den kvantitativa 

undersökningen hade varit mer tillförlitlig om det hade varit fler respondenter. Den 

påverkas även av att mestadels av dessa har varit studenter på Södertörns Högskola. Detta 

har därmed inte varit helt representativt för butikernas kunder. Vi har i efterhand förstått 

att missförstånd uppstått kring en specifik fråga (fråga 3). Den handlade om rangordning, 

vilket kan ha uppfattats som väldigt krånglig att svara på. Då det endast var två personer 

per företag som inte rangordnande frågan fullt ut behövs ingen bortfallsanalys göras då 

bortfallet inte anses vara högt. 

9.2. Vidareforskning 

Under studien gång har vi stött på intressanta områden som skulle kunna forskas vidare 

kring.  

 Göra samma undersökning vid ett annat tillfälle för att se om det skiljer sig något 

då detta är en pågående process 

 Undersöka hur samklangen mellan organisationsutformningen och 

varumärket/affärsidé är och hur det arbetas högre upp i organisationen.  
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11. Figurförteckning 

Figur 1 Egen bild - Den deduktiva ansatsen där befintliga teorier prövas empiriskt 

Figur 2 Egen bild - Den induktiva ansatsen där den insamlade empirin induceras till en 

trolig slutsats 

Figur 3 Egen bild - Förhållandet mellan statliga företag med starka varumärken, f d 

statliga företag med starka varumärken och kund 

Figur 4 Egen bild - Dubbelriktad kommunikation mellan företag och kund 

Figur 5 Egen bild - Enkelriktad kommunikation mellan företag och kund 

Figur 6 Egen tolkning - Downward Stretch och Upward Stretch 

Figur 7- Grundläggande organisationsmodell 

Figur 8 - En triangelmodell för förhållandet mellan varumärke, relation och värde hos 

tjänster 

Figur 9 - Totalkommunikation 

Figur 10 Egen bild av syntesen 

Figur 11 Egen bild - Matris 

Figur 12 Diagram - Rangordning av Apoteket Shop 

Figur 13 Diagram - Rangordning av The Body Shop 

Figur 14 Diagram - Mätning av produktförväntningar 

Figur 15 Diagram - Mätning av upplevd service 

Figur 16 Egen bild - Matris över hur företagen skiljer sig åt i arbetssättet 
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12. Bilagor 

12.1. Intervjufrågor 

 

1. Berätta hur du började arbeta i Apoteket Shop/ The Body Shop och din yr-

kesroll? 

2. Hur fungerar kommunikationen i butiken mellan anställda? 

3. Hur fungerar kommunikationen med kunderna? 

4. På vilket sätt kan era anställda påverka sättet de ska arbeta på? 

5. Hur bemöter ni missnöjda kunder? 

6. Vad står Apoteket Shop/ The Body Shops varumärke för? 

7. Hur ser organisationsstrukturen ut? 

8. Vad är viktigast för er, att få nya kunder eller stamkunder? 

9. Hur arbetar ni i butiken när ni får in nya produkter? 

10. Varför tror du era kunder väljer att handla hos er? 

11. Vad viktigt när man arbetar under ett starkt varumärke? 

12. Har ni internutbildningar?  

 

 

 

 

 

 



75 

 

12.2. Enkätundersökning 

 

Vi är studenter på Södertörns Högskola som skriver kandidatuppsats inom 

företagsekonomi. Vi avser att undersöka starka varumärken på konkurrensutsatta 

marknader.  

Kryssa i passande alternativ. 

1. Du är  

 

□ Kvinna    □ Man  

 

2. Hur gammal är du?  

 

□ 15-35  □ 36-55  □ 56-65  □ 66+  

 

3. Varför väljer du att handla hos Apoteket Shop/ The Body Shop?  

Rangordna faktorerna där 1 är viktigast.  

 

…. Pris  …. Kännedom  …. Läge   …. Service  

 

…. Rekommendationer    …. Tidigare erfarenheter    …. Annat, nämligen  …………  

 

 

4. Vad anser du att Apoteket Shops/ The Body Shops varumärket står för? 

 

……………………………………………………………………………………... 

 

5. Upplever du att Apoteket Shops/ The Body Shops produkter motsvarar dina förvänt-

ningar?  

 

□ Ja   □ Nej 

 

6. Hur upplever du att servicen är i Apoteket Shops/ The Body Shops butiker? 

 

□ Väldigt bra   □ Bra     

□ Dålig  □ Väldigt dålig 

□ Ingen åsikt 

 

Tack för din medverkan! 


