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Sammanfattning 

Titel:     Apoteket AB – En statlig organisation i förändring  

Författare:    Marie Karlsson och Zeina Moubarak 

Handledare:    Göran Grape och Hans Zimmerlund 

Nyckelord:  Apoteket AB, omreglering, intern marknadsföring, interaktion, 

statliga organisationer och företagsstruktur 

Bakgrund:  Den svenska apoteksmarknaden har varit ett statligt monopol i 

nästan 40 år. Sveriges medlemskap i EU har medfört att 

handelshinder som monopol ska avskaffas. Syftet med 

omregleringen på marknaden är att främja konkurrensen.  På en 

konkurrensutsatt marknad skapas en ny konsumentfokus vilket 

innebär omfattande förändringar bland annat i 

företagsstrukturen och styrningen. Statliga organisationer 

förknippas, med sin byråkratiska uppbyggnad, med tröghet.  

Problemformuleringen:  Vilka faktorer är viktiga för att de statliga apoteken ska 

överleva på en konkurrensutsatt marknad? 

Syfte:  Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera en 

statlig organisation i förändring ur ett internt marknadsförings- 

perspektiv. 

Metod:  Uppsatsen bygger på primärdata som har samlats in dels genom 

intervjuer med personal och dels genom en enkätundersökning 

med Apoteket AB:s konsumenter. 

Resultat:  I undersökningen framkom att interaktionen mellan personal 

och konsumenter fungerar väl, dock brister den interna 

marknadsföringen i organisationen. Det saknas en dubbelriktad 

kommunikation där personalens kunskap om konsumenterna 

kan föras vidare till beslutsfattarna i organisationen. 

Slutsats:  Apoteket AB har som en icke konkurrensutsatt organisation 

kunnat styra företaget genom en enkelriktad kommunikation. 

För att Apoteket AB ska kunna överleva på lång sikt krävs det 

att den interna kommunikationen i organisationen förbättras, 

dels för att vara en attraktiv arbetsgivare och dels för att kunna 

tillfredställa sina konsumenter.  

 



Abstract 

Title:     Apoteket AB – A government organization in change   

Authors:    Marie Karlsson and Zeina Moubarak 

Tutors:   Göran Grape and Hans Zimmerlund 

Keywords: Apoteket AB, re-regulation, internal marketing, interaction, 

governmental organizations and company structure. 

Background:  The Swedish pharmacy market has been a state monopoly in 

almost 40 years. Sweden's EU membership has meant that trade 

barriers as a monopoly will be abolished. The purpose of 

deregulation in the market is to promote competition. In a 

competitive market a new consumer focus will be created, 

which means major changes including the structure and 

governance. Governmental organizations are associated with 

inertia because of their bureaucratic structure. 

Problem:  What factors are important to the state pharmacies to survive in 

a competitive market? 

Purpose:  The purpose of this essay is to analyze and evaluate a 

governmental organization in transition from an internal 

marketing perspective. 

Research method:  The essay is based on primary data collected both through 

interviews with staff and through a survey of Apoteket AB´s 

consumers.  

Results:  The investigation revealed that the interaction between staff and 

consumers are working well, but there is a lack in the internal 

marketing in the organization. There is no two-way 

communication where the staff´s knowledge of consumers can 

be passed on to policy makers in the organization.  

Conclusion:  Apoteket AB has as non-competitive organization been able to 

steer the company trough a one-way communication. To 

Apoteket AB should be able to survive in the long term requires 

that the internal communication within the organization 

improves, to be an attractive employer and to satisfy their 

consumers. 
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1. Inledning  
 

Denna uppsats avser att studera apoteksmarknaden efter det att regeringen beslutat om 

omreglering. Reformen om omreglering på apoteksmarknaden kommer att innebära att 

apoteken måste finna nya sätt att konkurrera med varandra. Detta kommer att leda till 

förändringar i Apoteket AB:s organisation. I denna del beskrivs bakgrunden som ger en 

inblick i den svenska apoteksmarknaden. Vidare presenteras uppsatsens problemdiskussion, 

problemformulering, syfte och avgränsningar.  

 

 

1.2 Bakgrund  
 

1.2.1 Marknaden 

I Sverige har det funnits offentliga apotek sen 1500-talet. Dessa apotek drevs av enskilda 

apotekare som hade särskilda privilegiebrev från staten. Apoteksmarknaden har i Sverige 

sedan 1971 varit ett statligt monopol. Statliga monopol kan stiftas bland annat för att säkra 

skatteintäkter, säkra kvalitet eller kontrollera viss form av konsumtion, i detta fall läkemedel.
1
  

 

Apoteksmarknaden har varit ett statligt monopol i nästan 40 år. 

 

Organisationer inom den offentliga sektorn förknippas ofta med centralstyrning där 

budgetering och planeringsprocesser bedrivs centralt. Detta har medfört att dessa 

organisationer upplevs kostsamma och ineffektiva. Effektivitetsaspekter är ett komplext 

begrepp inom den offentliga sektorn då de uppsatta målen kan vara mer eller mindre 

motstridiga. Motstridigheter i målen handlar ofta om att effektivitet och maximalt 

resursutnyttjande ställs mot standardisering och rättssäkerhet.
2
  

 

Apoteket AB:s styrning och struktur är uppbygga för att verka i ett monopol och har en statlig 

bakgrund vilket resulterar i krav på effektivitet och rättsäkerhet.  

 

Sveriges medlemskap i EU 1995 har ställt vissa krav på Sverige. Kraven har till uppgift att 

stärka den inre marknaden inom EU och främja import och export av varor och tjänster. En av 

EU:s fyra grundpelare är att i den inre marknaden ska varor, tjänster, kapital och människor 

fritt kunna röra sig över gränserna. För att underlätta detta krävs det att man tar bort 

handelshinder, såsom monopol. Fördelarna med den inre marknaden ska vara att kunna 

erbjuda konsumenter ett större utbud av varor och tjänster till priser som är 

                                                 
1 http://www.omstruktureringsbolaget.se/sv/omregleringen/bakgrund (2009-11-02) 
2 Modell, Sven & Grönlund, Anders. Sid: 11 och 34 

http://www.omstruktureringsbolaget.se/sv/omregleringen/bakgrund
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konkurrenskraftiga. Detta utan att miljön eller människors hälsa ska drabbas av negativa 

effekter.
3
 

 

EU:s medlemskap har krävt att handelshinder som monopol ska tas bort. 

 

Motiven till reformen om omregleringen är av EG-rättslig karaktär, vilket innebär att Sverige 

bör anpassa sina nationella lagar till de regler som gäller inom EU. Vid sidan av detta 

kommer det att skapas förutsättningar för flera apotek, längre öppettider samt flera aktörer 

som kan utveckla tjänsteutbudet.
4
 Det svenska apoteksmonopolet har i jämförelse med de 

internationella apoteksmarknaderna i genomsnitt få apotek per invånare och mer begränsade 

öppettider. I Sverige finns ett apotek per cirka 10 000 invånare. De flesta EU-länder har cirka 

5 000 invånare per apotek och endast Danmark har fler invånare per apotek än Sverige.
5
 

 

Jämfört med andra länder i EU, har Sverige nästan hälften så många apotek per invånare. 

 

Med omreglering menas att staten stiftar lagar och förordningar för att kunna reglera en 

marknad som ska utsättas för konkurrens. Konkurrens används på marknader för att pressa 

priser, förbättra kvaliteten och för att konsumenter ska kunna erbjudas ett större sortiment av 

varor och tjänster. Detta öppnar även upp för att nya företag ska kunna starta, vilket gör att 

företagsklimatet förbättras.
6
 

 

Syftet med en konkurrensutsatt marknad är att pressa priser, förbättra kvaliteten och erbjuda 

kunder ett bredare sortiment på varor och tjänster. 

 

Den 29 april 2009 beslutade riksdagen, om en omreglering av apoteksmarknaden. Detta 

innebar att Apoteket AB:s ensamrätt till detaljhandeln med läkemedel avskaffades och 

ersattes den 1 juli 2009 med en marknad öppen för konkurrens. Under det andra kvartalet 

2009 fattade riksdagen flera viktiga beslut rörande Apoteket AB och den framtida svenska 

apoteksmarknaden.
7
 För att säkerställa en smidig omreglering av apoteksmonopolet bildade 

regeringen bolaget Apoteket Omstrukturering AB (OAB). Bolaget är Apoteket AB:s enda 

ägare och har i uppgift att sälja 65 procent av Apoteket AB:s nuvarande butiker till nya 

                                                 
3 http://www.regeringen.se/sb/d/2812 (2009-11-02) 
4 Sofia Wallström (Departementsråd, Social departementet) (2009-11-04) 
5http://www.omstruktureringsbolaget.se/images/stories/documents/Informationsmaterial/Information_om_omregleringen.pdf (2009-10-02) 
6 http://www.konkurrensverket.se/t/SectionStartPage____2107.aspx (2009-10-02) 
7 http://www.apoteket.se/privatpersoner/om/Documents/Apoteket_Q2-09.pdf (2009-11-02) 

http://www.regeringen.se/sb/d/2812
http://www.omstruktureringsbolaget.se/images/stories/documents/Informationsmaterial/Information_om_omregleringen.pdf
http://www.konkurrensverket.se/t/SectionStartPage____2107.aspx
http://www.apoteket.se/privatpersoner/om/Documents/Apoteket_Q2-09.pdf
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konkurrerande företag och privatpersoner.
8
 Dessa företag eller personer måste först 

godkännas av Läkemedelsverket för att få bedriva apotek.
9
 

 

Apoteksmarknadens monopol avskaffades i april 2009. 

 

Från den 1 november 2009 kommer även butiker som till exempel mataffärer och 

bensinmackar, kunna sälja vissa receptfria läkemedel. Försäljningen kommer att ske under 

särskilda restriktioner.
10

 

  

1.2.2 Konsument och förändring 

Det råder en viss obalans i kunskapsförhållandet mellan konsument och apotekspersonal. 

Personalen på apoteken besitter en större kunskap om apotekets utbud som sätter 

konsumenten i en underlägsen position. Detta ställer krav på konsumenten när det kommer till 

informationssökning.
11

  

 

Traditionellt har offentliga organisationer förknippats med stora mät- och styrtekniska 

problem samt problem av kostnadsmässig och politisk natur.
12

 Detta har lett till att de ses som 

tröga organisationer som har svårt att förändra sig. Organisationen består av människor, det 

vill säga personalen som måste anpassa sig till nya direktiv. Trögheten kan även ligga i ett 

motstånd från personalen som står inför en okänd förändring.
13

 

 

Statliga organisationer har traditionellt setts som tröga organisationer då de har en 

hierarkisk uppbyggnad. 

 

Statliga organisationer som förs in på en ny marknad och har en bakgrund av betalande 

konsumenter har implementerat konsumentorienterat organisationsstyrning.
14

 Att få fram och 

behandla kunskap om konsumenters behov kan vara kostsamt utan några garantier på att 

denna kunskap ökar lönsamheten. Detta gör att kravet från staten på effektivitet blir 

motstridigt med kravet på att bedriva en konsumentorienterad verksamhet. De offentliga 

myndigheterna har då de styrs av konsumentorienterad organisationsstyrning öppnat kanaler 

för att ge konsumenten möjlighet att föra fram behov, synpunkter och klagomål.
15

 

                                                 
8  http://www.e24.se/branscher/halsovard/artikel_1585647.e24 (2009-11-02) 
9  Ibid (2009-11-02) 
10 Delårsredovisningjan-sep 2009 (2009-11-02) 
11 http://www.psorinfo.se/L%C3%A4kare-patient-relationen.aspx?ID=4944 
12 Modell, Sven & Grönlund, Anders. (2006) Sid: 244 
13 http://www.dn.se/opinion/debatt/stora-interna-motsattningar-i-impopular-forsvarsmakt-1.399545 (2009-12-27) 
14 Modell, Sven & Grönlund, Anders. (2006) Sid: 119-122  
15 Ibid  Sid: 142 

http://www.e24.se/branscher/halsovard/artikel_1585647.e24
http://www.dn.se/opinion/debatt/stora-interna-motsattningar-i-impopular-forsvarsmakt-1.399545
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Konkurrens skapar en drivkraft att tillfredställa konsumenten, vilket leder till att 

verksamheten följer upp konsumentbehoven. 

 

Konkurrens på en marknad kan skapa drivkrafter för en statlig organisation att bedriva en 

konsumentorienterad organisationsstyrning. De statliga företagens incitament att anpassa 

varor och tjänster till konsumenten på en konkurrensutsatt marknad ökar. Monopolmarknader 

eller en marknad med få leverantörer av den specifika varan eller tjänsten motverkar 

utvecklingen till konsumentorienterad organisationsstyrning.
16

  

 

Många av Sveriges statliga företag har över tid kommit att förändrat sin 

organisationsstyrning, detta på grund av att allt mer fokus har riktats mot konsumenten.
17

 

 

Den hierarkiska uppbyggnaden av Apoteket AB kan komma att få svårigheter att anpassa sig 

på den konkurrensutsatta marknaden där konkurrensen om att tillfredställa konsumenternas 

behov kräver flexibilitet. 

 

1.3 Problemdiskussion 

 

Med omregleringen på apoteksmarknaden tillkommer konkurrens, vilket innebär ett ökat krav 

på att bygga en organisation som fokuserar på konsumenternas behov. Detta leder till att 

företagen behöver se över sin organisationsstruktur och styrning. Vid en omfattande 

förändring kan statliga företag möta tröghet.  

 

1.3.1 Problemformulering 

”Vilka faktorer är viktiga för att de statliga apoteken ska överleva på en konkurrensutsatt 

marknad? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera en statlig organisation i förändring ur 

ett internt marknadsföringsperspektiv. 

                                                 
16 Ibid Sid: 119-122 
17 Ibid Sid:117 
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1.4.2 Avgränsningar 

Uppsatsens fokus ligger på att analysera och utvärdera en statlig organisation i förändring, ur 

ett internt marknadsföringsperspektiv. För att kunna belysa organisationens förändring 

kommer även ett konsumentperspektiv att beaktas. Omregleringen sker samtidigt i hela 

landet, dock kommer ägarbytet inte att ske förrän årsskiftet 2010. Utifrån uppsatsens 

omfattning och tidsramar har en geografisk avgränsning bestäms och kommer uppta endast 

apotek i Stockholmsområdet. Därutöver kommer uppsatsen även att avgränsa sig ifrån 

politiska och rättsliga aspekter. Slutligen kommer avgränsningar göras inom ramen för den 

tidsperiod som uppsatsen skrivs, då processen fortfarande kommer att vara aktiv efter 

uppsatsens avslutande. 

 

1.4.3 Stipulativa definitioner  

Statligt ägda apotek:  Apoteket AB:s uppdrag regleras i ett verksamhetsavtal mellan 

Apoteket AB och staten.  

 

Privatägda apotek:  Franchisetagare som driver ett apotek med Apoteket AB:s 

affärskoncept fast med ett annat varumärke och symbol. 

 

I denna uppsats kommer ”apotek” användas då det syftar till samtliga apotek på 

apoteksmarknaden, det vill säga både de statliga och privatägda. Vidare kommer ”Apoteket 

AB” syfta till det statligt ägda. I annat fall kommer en utskriven förklaring ges vid 

användandet av liknande begrepp. 
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2. Metod 
 

I detta avsnitt kommer en metoddel att presenteras i syfte att redogöra för tillvägagångssättet 

vid insamling av information som ligger till grund för uppsatsen. 

 

 

Uppsatsens problemformulering lyder; ”Vilka faktorer är viktiga för att de statliga apoteken 

ska överleva på en konkurrensutsatt marknad?  

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Holistiskt synsätt eller systemsynsätt innebär att studera samhället som en sammanhängande 

förening av en uppsättning av varandra beroende enheter. Dessa enheter bildar en integrerad, 

organisk enhet, uppbyggd av ekonomiska, politiska och ideologiska strukturer.
18

 Detta 

vetenskapliga synsätt innebär att man ser alla delar ur ett helhetsperspektiv för att kunna se på 

problemet både ur ett brett och ur ett djupare perspektiv.
19

 

 

Denna uppsats belyser problemformuleringen ur ett holistiskt synsätt. Olika enheter som är 

beroende av varandra skapar tillsammans en helhetsbild. För att svara på uppsatsens 

problemformulering ses Apoteket AB:s personal och konsumenter som olika enheter och visar 

hur de är beroende av varandra. 

 

2.2 Ansats 

Deduktiv ansats innebär att man tar fram teorier som är relevanta för problemet för att sedan 

appliceras på empirin. Med andra ord innebär deduktiv ansats att man testar generella teorier 

på empirisk data.
20

 

 

I denna uppsats tillämpas en deduktiv ansats då teorier tagits fram för att appliceras på 

empiriska data. 

 

                                                 
18 Arbnor Ingeman, bjerke Björn. (1994)”Företagsekonomisk metodlära” Sid: 150 
19 Ibid Sid:149 
20 Johannessen, Asbjörn & Tufte Per Arne. (2007)  ”Samhällsvetenskaplig metod” Sid: 35     
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2.3 Kvalitativ och kvantitativ data 

Kvalitativ data avser att skapa en djupare förståelse för ett fenomen genom att analysera mjuk 

data. De mjuka data består av material som kommer från observationer, intervjuer, texter eller 

ljud- och bildinspelningar.
21

 Kvantitativ data avser att kunna räkna ett fenomen för att kunna 

kartlägga dess utbredning genom hård data.
22

 De hårda data består av material som samlats in 

genom enkätundersökningar. Ur dessa data får man fram tal som är lätta att räknas samman 

för att få fram statistik. De kvalitativa och kvantitativa data kan kombineras för att 

komplettera varandra.
23

 

 

Uppsatsen bygger på både mjuk och hård data. Hårda data tas fram genom 

enkätundersökningen från Apoteket AB:s befintliga konsumenter medan mjuka data skapas 

genom intervjuer med personalen i butiker.  

 

2.4 Enkäter 

Frågeformulär vid enkätundersökningar kan utformas på många olika sätt. Frågorna kan ha 

olika grad av struktur beroende på vilka svar man behöver för att svara på uppsatsens 

frågeformulering. Den mest strukturerade formen av frågor är prestrukturerade där frågorna 

har färdiga svarsalternativ som respondenten enkelt kan fylla i. Detta ger ett material som är 

enkelt för forskaren att räkna och analysera. Nackdelen med prestrukturerade frågor är man 

som forskare inte får någon information utöver det svar som respondenten angett. Den minst 

strukturerade formen av frågor är öppna frågor. Dessa frågor besvaras genom att 

respondenten själv skriver ner sitt svar i enkäten. Fördelen med öppna frågor är att forskaren 

får tillgång till mycket information vilket också blir dess nackdel. Detta på grund av att 

forskaren får mycket information att analysera. En kombination av dessa frågor kallas för 

semistrukturerade frågor.
24

 

 

För att se vilka variabler som Apoteket AB:s konsumenter anser vara av mest relevans då de 

väljer apotek består frågeformuläret av semistrukturerade frågor. Ambitionen är att svaren 

på frågorna täcker konsumenternas svarsalternativ, men det lämnas även luckor som 

konsumenten själv kan fylla i för att maximera svarsfrekvens. Enkäten innehåller även en 

fråga där respondenterna rangordnar sina svarsalternativ. 

                                                 
21 Ibid Sid: 87-88 
22 Ibid Sid: 21 
23 Ibid Sid: 69-70 
24 Ibid Sid: 150 
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2.5 Intervjuer 

En intervjumall/guide kan liksom frågeformuläret vara mer eller mindre strukturerad. Detta 

beroende på hur mycket intervjuaren vill styra eller påverka svaren från informanten. Ju mer 

strukturerad en intervju är, desto mer standardiserade blir svaren. Frågor som är av öppen 

karaktär ökar flexibiliteten. Även här kan man använda sig av kombinationer av frågorna och 

använda sig av en delvis strukturerad intervju.
25

 

 

För att kunna se graden och på vilket sätt Apoteket AB:s personal har varit delaktig, i den 

eventuella förändringen av företagets organisation, hålls delvis strukturerade intervjuer med 

personalen. Anledningen till att intervjun delvis är strukturerad beror på att personalen ska 

formulera sig fritt, men också att data ska behandlas så effektivt som möjligt. 

 

2.6 Urval 

Vid en undersökning kan en population delas in i urval av populationen. Urvalet väljs ut för 

att vara lämpligt för undersökningen. För att kunna skapa ett representativt urval bör man 

använda sig av slumpen. För att kunna undersöka rätt saker krävs att man sätter samman ett 

urval som är representativ för undersökningen. De variabler som ska undersökas måste finnas 

med i urvalet och populationen.
26

  

 

För att nå Apoteket AB:s befintliga konsumenter sker enkätundersökningen utanför de apotek 

som i fortsättning kommer drivas i statlig regi. Placeringen är den enda åtgärd som styr 

urvalet av populationen, därefter urskiljs respondenterna slumpvis. Vad gäller intervjuerna 

hålls de på apotek där enkätundersökningen utförs. Informanterna väljs ut slumpvis i mån av 

tillmötesgående.  

 

                                                 
25 Ibid Sid: 97-98 
26 Ibid Sid: 133-134 
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2.7 Metod för datainsamling 

Det finns två huvudgrupper för teknik för datainsamling. Dessa är sekundärdata som utnyttjar 

redan insamlat material och primärdata som innebär att man samlar in nya data.
27

 Att samla in 

ny data kan ske på olika sätt, genom direkt observation, interjuver, enkätundersökningar eller 

experiment.
28

  

 

I denna uppsats används både primär och sekundär data. De sekundära data som främst 

används är de offentliga handlingarna som finns tillgängliga, såsom delårsrapporter, data 

från Apoteket AB:s och Omstruktureringsbolagets hemsida samt tidningsartiklar.  De primära 

data som används är enkätundersökningen med 100 stycken konsumenter som respondenter 

samt fem intervjuer med Apoteket AB:s butikspersonal som informanter. 

 

2.8 Bortfall 

Vid undersökningar finns det två olika slags bortfall, interna och externa. Interna bortfall 

innebär vid en enkätundersökning och/eller vid en intervju att forskaren ställer en fråga men 

svaret uteblir. Externa bortfall innebär att personer som blir tillfrågade väljer att avböja från 

att delta i undersökningen.
29

 

 

Både interna och externa bortfall kan inträffa. Interna bortfall uppkommer genom att 

respondenterna av en eller annan anledning låter bli att svara på en enkätfråga. Externa 

bortfall uppstår i de fall informanter inte deltar vid en intervju. 

 

                                                 
27Arbnor Ingeman, Bjerke Björn. (1994)  ”Företagsekonomisk metodlära” Sid: 241 
28 Ibid Sid: 224  
29 Patel R & Davidson B, (2003)  ”Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en 

   undersökning” Sid: 132-133 
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2.9 Reliabilitet och validitet 

Säkerheten i en mätning har att göra med mätmetodens förmåga att motstå inflytande av olika 

tillfälligheter vid intervjusituationer. Reliabiliteten kan vara hög eller låg. Ett sätt att 

undersöka reliabilitet är att göra en exakt likadan undersökning under ett senare tillfälle. Om 

undersökningen får samma resultat som tidigare är studiens tillförlitlighet hög. Låg kan 

orsakas av en rad olika faktorer så som skillnad i föränderliga egenskaper hos individen som 

kan påverka mätvärden, till exempel hälsa, trötthet, motivation, stress med mera. Det kan 

även handla om att respondenterna gissar eller tröttnat och fyller i formuläret på måfå.
30

 Desto 

tydligare frågorna är och beroende på i vilken utsträckning man lyckas standardisera 

mätförfarandet, desto större blir sannolikheten större att få en godtagbar reliabilitet.
31

 

 

Validiteten har att göra med huruvida mätmetoden verkligen mäter den egenskap man avser 

att mäta. Svårigheter med validiteten är att det är omöjligt att med säkerhet bestämma om en 

mätmetod är valid eller inte. Inom validitetsbegreppet talar man om intern och extern 

validitet. Intern validitet har att göra med att man kontrollerar alla variabler, även de som 

tycks sakna betydelse för studien. Extern validitet innebär hur representativt urvalet är i 

förhållande till populationen samt i vilken utsträckning resultatet från en granskning är 

överförbar till andra områden.
32

 

 

Reliabiliteten i denna uppsats ligger i svårigheten att göra samma undersökning igen på 

grund av att varken apotekspersonalen eller konsumenterna valts ut helt slumpmässigt.   

Undersökningens reliabilitet påverkas då konsumenterna och apotekspersonalen påverkas av 

yttre okända faktorer, som till exempel stress och trötthet. Validiteten kan aldrig sägas vara 

hundraprocentig, detta gäller även denna uppsats. Den interna validiteten läggs på en så hög 

nivå så möjligt. Detta genom att enkätundersökningen och intervjuerna utgår från den 

teoretiska referensramen och dess variabler, för att överensstämma med 

problemdiskussionen. Den externa validiteten hanteras genom att välja tillsynes relevanta 

respondenter och informanter. 

                                                 
30 Lekvall, Per & Wahlbin, Clas (2001)”Information för marknadsföringsbeslut” 4:e upplagan. Sid :306 
31 Ibid Sid: 307  
32 Ibid Sid: 304 
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2.10 Källkritik 

Källkritik innebär ett kritiskt förhållningssätt till dokument och källor. Källkritik är den metod 

som används för att sålla bort källor som inte ger välgrundad kunskap. För källkritiken 

fastställs fyra kriterier; äkthet, tid, beroende och tendens.
33

  

 

Då de offentliga källor som används i denna uppsats till stor del är hämtade från statliga 

organisationer kan man ställa sig kritiskt huruvida de kan vara politiskt vinklade eller ej. 

Även ett visst kritiskt förhållningssätt kan riktas till de elektroniska dokument som används, 

trots att elektroniska källor numera används på lika trovärdigt sätt som tryckta källor. Då 

omregleringen är en pågående process kan viss data ha kommit att förändras under tiden 

uppsatsen skrivs, även detta ställs inför kritik. Vad gäller enkätundersökningen samt 

intervjuerna kan äktheten i svaren ifrågasättas.   

                                                 
33 Leth, Göran & Thurén Torsten. (2000)”Källkritik för internet” Sid: 18 
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3. Teori 
 

I följande del redogörs för de olika teoriområden som kommer att behandlas. De teorier som 

har applicerats på det valda studieområdet och på de fenomen som kan härledas, kommer i 

detta avsnitt att förklaras ingående. Vidare kommer även relevans för de olika teoriområdena 

presenteras. Teoridelen kommer att avslutas med en teoretisk syntes och en teoretisk 

referensram. 

 

 

Uppsatsens problemformulering lyder: ”Vilka faktorer är viktiga för att de statliga apoteken 

ska överleva på en konkurrensutsatt marknad?” 

 

En omreglering på marknaden sätter statliga företag i en ny och oskyddad position. 

Marknaden är en komplex arena för företagen att verka på, detta kräver förändringar i 

organisationerna allt eftersom beteendet hos konsumenten förändras. Statliga företags 

förändringsförmåga förknippas med tröghet. Denna uppsats lägger fokus på förändringar i 

statliga företags organisation och dess förmåga att, genom det naturliga mötet med 

personalen, fånga upp konsumenternas impulser. 

 

3.1 Övergripande modell 

 

Figur 1: Övergripande modell 

 

Den övergripande modellen visar statliga företag, med byråkratiska uppbyggnader, som har 

verkat på ett monopol och nu träder in på en ny marknad som är konkurrensutsatt. De nya 

villkoren kräver att statliga företag gör förändringar för att uppnå en hållbar utveckling 

och/eller ökat utbyte, då de intar en roll på en konkurrensutsatt marknad.  
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Tre teoriområden kommer att beaktas; 

 

Teoriområde 1 Konsumentens engagemang 

Teoriområde 2 Holistisk marknadsföringsansats   

Teoriområde 3 Förändringar i organisationer 

 

3.1.1 Teoretiskt perspektiv 

Uppsatsens teoretiska perspektiv har utgått ifrån relationsmarknadsföring (RM) och 

transaktionsmarknadsföring (TM). RM kännetecknas av att bygga relationer med 

konsumenter för att företag med hjälp av konsumenter ska utvecklas och nå en långsiktig 

överlevnad. Utvecklingen kopplas samman med företag som är beredda att förändra sina 

organisationer och mål för att anpassa sig till konsumenterna. Relationen bygger på 

involvering och resulterar i konsumentlojalitet. TM kännetecknas av att utbytet mellan 

konsument och företag saknar minne och sentimentalitet, vilket leder till att transaktionen 

endast ses som ett kort utbyte.
34

 

 

3.1.2 Perspektivens relevans 

För att kunna svara på uppsatsens problemformulering är både RM och TM av relevans. 

Omregleringen på apoteksmarknaden kommer att leda till att Apoteket AB kommer att 

utsättas för konkurrens, vilket medför att företaget måste välja nya konkurrensmedel. De olika 

perspektiven kan ses som olika konkurrensstrategier att arbeta utifrån. RM bygger på 

kundlojalitet där Apoteket AB:s relationer med konsumenter enligt perspektivet ger en 

långsiktig överlevnad. Apoteket AB bör enligt perspektivet involvera konsumenten för att nå 

utveckling och långsiktig överlevnad. TM ur detta perspektiv bygger på faktorer som 

apotekens tillgänglighet eller prissättning och fokus läggs endast på det enskilda utbytet. 

 

                                                 
34 Gummesson, Evert (1998) ”Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R” Sid: 29 
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3.2 Teoriområde 1 
 

I teoriområde 2 kommer en teori som berör konsumenternas engagemang i denna uppsats, 

involveringsteorin. Avsnittet avslutas med teorins relevans. 

 

 

3.2.1 Involveringsteorin 
 

 

Figur 2: Involveringsmodellen (Kotler 2008) 

 

Involveringsteorin belyser konsumenternas involvering vid köp av varor, tjänster och/eller 

relation till ett visst företag. Figur 2, ovan visar på att konsumenterna inom teorin delas in i 

två grupper beroende på hur stor risk eller stark längtan de har vid ett visst köp. Orden risk 

och längtan kan innefatta olika saker, till exempel kan risker hos en konsument vara av 

finansiell karaktär och längtan kan vara av social karaktär (till exempel status). 

Fortsättningsvis kommer begreppet risk att användas även om det kan vara fråga om längtan.  

 

Vid hög risk krävs en högre grad av involvering, höginvolverade konsumenter. Detta leder till 

att konsumenterna är mer benägna att söka information på egen hand, betala ett högre pris 

samt att de tenderar att vara lojala mot varor, tjänster och/eller ett företag. Allt detta för att 

minimera de risker som konsumenten kan utsättas för. Det faktum att konsumenter aktivt 
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söker information och är lojala, ligger till grund för att företag tillsammans med sina 

konsumenter ska kunna bygga relationer. Alla relationer är unika, vilket leder till att det är 

omöjligt för konkurrenter att kopiera dessa.
35

  

 

Konsumenter som utsätts för liten risk har inte samma behov av att söka information eller 

vara lojala. Dessa benämns som låginvolverade konsumenter. För dessa kan till exempel pris 

eller tillgänglighet vara viktiga faktorer. Konsumenter som exempelvis söker den billigaste 

tjänsten kommer att sluta vara lojal mot sin ”vanliga” tjänst om konkurrenter erbjuder ett 

lägre pris. Variabler som kommer att operationaliseras från involveringsteorin är lojalitet, 

informationssökning, pris och tillgänglighet.
36

 

 

3.2.2 Mervärdeskapande  

För att företag ska nå långsiktig överlevnad krävs det att de involverar sin personal och sina 

konsumenter i företaget. Detta kan företaget göra genom mervärdeskapande aktiviteter.  

Mervärde innebär enligt Normann och Ramírez, att företaget tillsammans med personal och 

konsumenten utvecklar en relation där parterna är aktiva. I relationen får parterna tillgång till 

kunskap och resurser vilket genererar mervärde. Mervärde för personalen kan vara att det 

finns en stark lojalitet till företaget och där till exempel en högre lön inte får personal att gå 

över till en konkurrent.  Mervärde för en konsument uppstår dels då konsumenten känner tillit 

och lojalitet för företaget, då ses konsumenten som höginvolverad, dels för att de finner att det 

valda företaget tillfredställer deras behov, då ses konsumenten som låginvolverad.
37

 

 

3.2.3 Relevans teoriområde 1 

Involveringsteorin är relevant i denna uppsats då apotekens varor och tjänster både är hög- 

och låginvolverande. De höginvolverande varorna och tjänsterna är enligt teorin de där 

konsumenterna tar en stor risk och söker information. I dessa fall är det betryggande om 

informationen är objektiv och kommer från en expert inom området, till exempel en 

farmaceut. Enligt RM perspektivet är konsumenten beredd att bygga en relation med 

företaget, det vill säga att vara en lojal konsument. En höginvolverad konsument som aktivt 

söker information och inte sviker när priset förändras är enlig involveringsteorin en lojal 

konsument. På detta sätt kan RM och höginvolverade kunder kopplas samman. I apotekens 

                                                 
35 Kotler, Philip & Keller, Kevin, L. (2008) ”Marketing Management”: 12e edition Sid: 470 
36 Ibid Sid: 200 
37 Normannn, Richard & Ramírez, Rafael (1994)”Den nya affärslogiken” Sid: 82-83 
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utbud finns det varor och tjänster som är låginvolverande. Enligt teorin är tillgänglighet och 

pris av stor vikt för apotekens låginvolverade konsumenter. Enligt TM perspektivet ser 

låginvolverade konsumenter inte utbytet som en relation utan endast som en transaktion, 

vilket leder till att konsumenterna inte kommer vara lojala utan välja det apotek som är mest 

tillgängligt eller erbjuder bäst pris. Apoteken kan enligt involveringsteorin välja mellan att 

konkurrera med hög- eller låginvolverande faktorer, beroende på om de vill ha långsiktiga 

relationer eller konkurrera med faktorer som pris och/eller tillgänglighet. Den viktiga faktorn i 

denna teori är involveringsgraden hos konsumenterna.  

 

Teorin om mervärde tillsammans med involveringsteorin är relevanta i det hänseendet att de 

kan kopplas samman genom att de båda utmynnar i relationer. För att Apoteket AB ska kunna 

bygga relationer med konsumenter bör de enligt RM perspektivet om mervärde involvera 

konsumenten för att skapa långsiktig överlevnad. Mervärde för konsumenterna till Apoteket 

AB kan delas in i två grupper, höginvolverade och låginvolverade. För höginvolverade 

konsumenter till Apoteket AB innebär mervärde enligt teorin att de är lojala och känner tillit 

till företaget. Det måste ur ett RM perspektiv finnas lojalitet och förtroende mellan företag, 

personal och konsument för att mervärde ska skapas. För låginvolverade konsumenter innebär 

mervärde enligt teorin att företaget erbjuder det bästa priset och/eller god tillgänglighet. Detta 

kan ses ur ett TM perspektiv där konsumenterna endast söker efter ett utbyte. Även personal 

kan delas in i två grupper hög- och låginvolverade. Den personal på Apoteket AB som är 

höginvolverad kommer enligt teorin att vara företaget lojal och stanna kvar oavsett om en 

annan arbetsgivare exempelvis erbjuder högre lön. Den låginvolverade apotekspersonalen 

kommer att söka sig till det företag som exempelvis erbjuder högst lön. Faktorer som kan 

härledas från teorin om mervärde är lojalitet och tillit. 



17 

 

3.3 Teoriområde 2 
 

I teoriområde 1 presenteras de teorier som behandlar företagens marknadsföring och 

huruvida den interagerar med konsumenten på en konkurrensutsatt marknad. I den holistiska 

marknadsföringsteorin berörs detta samspel. På en konkurrensutsatt marknad ställs högre 

krav på att företagen har en genomtänkt affärsidé som kan kommuniceras med personalen 

och konsumenterna. Avsnittet avslutas med en relevans över teoriområdet 1. 

 

 

3.3.1 Holistisk marknadsföringsteori 
 

Ett holistiskt marknadsföringssätt för tjänster bygger på tre delar. Dessa tre delar består av 

extern, intern och interaktiv marknadsföring. Dessa delar skapar på olika sätt mervärden för 

konsumenterna.  Den externa marknadsföringen inkluderar reklam, prissättning och 

distribution av tjänsterna. Denna marknadsföring sänds ut från företagets ledning och riktar 

sig mot företagets befintliga eller potentiella konsumenter.
38

 Figur 3, nedan visar var den 

externa, interna och interaktiva marknadsföringen återfinns. De dubbelriktade pilarna i 

figuren visar på att kommunikationen inte är enkelriktad och förmedlas dubbelt mellan 

parterna. 

 

Figur 3: Holistisk marknadsföringsteori (Kotler 2008) 

 

3.3.1.1 Intern marknadsföring 

Den interna marknadsföringen innefattar den interaktion som pågår inom ett företag för att 

motivera och lära upp personalen, bland annat om företagets dominerande idéer. De fördelar 

ett företag kan dra av att ha en motiverad och upplärd personal är, att samtliga anställda kan 

vara verksamma som marknadsförare. Den interna marknadsföringen har fyra funktioner; att 

föra över företagskulturen till ny personal, att förmedla mål, uppgifter och verksamhetens 

                                                 
38 Kotler, Philip & Keller, Kevin, L.. (2008) ”Marketing Management”: 13e edition Sid: 397 
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mål, medverka till att personalen är engagerad och att ledningen ska få återkoppling om vad 

som händer i organisationen och personalens ”tillstånd”
39

. För att en god intern 

kommunikation ska råda krävs det att strukturen i organisationen skapar förutsättningar för att 

kommunikationen ska vara dubbelriktad. Det vill säga att det ska vara lika enkelt för 

personalen att framföra sina åsikter uppåt som det är för ledningen att kommunicera neråt. 

När dubbelriktad kommunikation fungerar i en organisation uppfylls den interna 

kommunikationens fyra funktioner. Personalens engagemang och kunskap om företaget 

hjälper att skapa en bra interaktiv marknadsföring.
40

 

 

3.3.1.2 Interaktiv marknadsföring 

Den interaktiva marknadsföringen beskriver de anställdas förmåga att utföra en bra tjänst 

gentemot kunden. Konsumenten bedömer inte bara den tekniska kvaliteten vid utförandet av 

en tjänst, utan även den funktionella. Med teknisk kvalitet menas om tjänsten uppfyllde sitt 

syfte medan den funktionella syftar till kvaliteten på hur tjänsten utfördes, och av vem. Den 

funktionella kvalitén bedöms på hur flexibel, anpassningsbar och samarbetsvillig personalen 

uppfattas vid ett möte med konsumenten. Ett företag som erbjuder tjänster till sina 

konsumenter kan förlora i att öka produktiviteten genom att tjänsten och personalen upplevs 

alltför standardiserad och den funktionella kvaliteten upplevs försämrad. I den holistiska 

marknadsföringsteorin är alltså kontakten med konsumenten central, dels i butik och dels vid 

interaktion via olika medier. Personalens möte med konsumenterna ger företaget tillgång till 

kunskap om konsumenten. För att kunskapen ska kunna omvandlas till mervärde krävs det att 

den interna kommunikationen fungerar i företaget. God intern marknadsföring ger interaktiva 

konsumenter. I företaget krävs det att det finns kanaler för personalen att förmedla sin 

nyvunna kunskap till ledningen vilket kommer att leda till mervärde.  Relationer kan byggas 

på den sanningsenliga kritik som konsumenten uppger vid dessa möten och kan ses som 

aktiviteter för att skapa mervärde.
41

 

 

3.3.3 Affärsidé 

Centralt i den holistiska marknadsföringsteorin finner man teorin om affärsidé vilken kan 

kopplas till den externa, interna och interaktiva marknadsföringen. 

                                                 
39 Barrett, Deborah J, (2002) “Change communication: using strategic employee communication to facilitates major change”, Corporate       
communications; An internal journal, Vol. 7, No 4, s. 219-231 
40 Kotler, Philip&Keller, Kevin, L. (2008) 13e edition Sid: 396-399 
41 Ibid 
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Affärsidé är ett komplext begrepp, där ordet idé kan få tankarna till något abstrakt. Begreppet 

affärsidé är i själva verket ett ytterst konkret begrepp där företagets sätt att tjäna pengar 

presenteras. En affärsidé beskriver det faktiska sättet på hur ett företag fungerar och 

presenterar den överlägsna förmågan som företaget besitter. Den överlägsna förmågan kan 

exempelvis återfinnas i företagets organisatoriska struktur. En affärsidé är svår att kopiera 

dels på grund av sin komplexitet och dels för att den har funnits med från början i ett företag 

och har växt samman med kulturer, kunskap och processer.
42

 

 

En affärsidé är en rad faktorer som vävs samman till ett komplicerat mönster. Faktorerna 

återfinns dels inom företaget men också utanför. Faktorer som påverkar ett företags affärsidé 

och som återfinns externt kan vara politiska beslut, marknadsförändringar och/eller att normer 

och värderingar förändras, till exempel konsumentens köpbeteende.
43

 

 

Dessa externa faktorer vävs samman med de interna faktorerna i ett företag. De interna 

faktorerna delas in i tre nivåer; nisch eller marknadssegment, produktsystem samt 

organisationsstruktur, resurser och organiserad kunskap. Dessa tre nivåer måste stämma 

överens med de externa faktorerna. Dessa bildar tillsammans ett system av dominans som 

speglar företagets helhet.
44

 

 

Beroende på hur väl de inre och yttre faktorerna stämmer överens och hur de förändras, spelar 

stor roll i vilka situationer företaget kommer att hamna i. Dessa situationer avgör vilka tillväxt 

eller växtproblem företaget kommer att ställas inför. Normann benämner tillväxt och 

växtproblem och det som genereras av dessa som ”naturliga drivkrafter”.
45

 

 

Företag som har utvecklat en affärsidé och som har en dominans på marknaden genom ett 

maktförhållande tenderar att vilja stabilisera situationen. I situationer där basen till företagets 

dominans rubbas kan förödande konsekvenser komma till stånd. Företag vars affärsidé 

radikalt förändras får välja mellan att sakta förtvina, utveckla nya verksamhetsgrenar eller 

omformulera en gamla affärsidén. Ett företags affärsidé bör vara dynamisk. Detta kan vara en 

kraft som driver företaget till att utveckla sina affärsidéer.
46

 

 

                                                 
42 Normann, Richard. (1999 )”Skapande företagsledning” Sid: 38, 40, 43-44 
43 Ibid 
44 Ibid 
45 Ibid Sid: 52-53 
46 Ibid Sid: 71, 78, 85  
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3.3.4 Relevans för teoriområde 2 

Den holistiska marknadsföringsteorin är relevant i denna uppsats då Apoteket AB:s utbud 

bland annat är av service- och tjänstekaraktär. Enligt teorin kommer Apoteket AB behöva 

omdefiniera sina mål vid inträde på den nya marknaden, detta leder till att personalen i 

organisationen kommer att behöva ta till sig de omdefinierade målen och de dominerande 

idéerna. För att skapa mervärde till konsumenterna på marknaden måste Apoteket AB enligt 

RM perspektivet använda sig av en kommunikation som är dubbelriktad i organisationen, 

detta för att kunna göra konsumenten aktiv i utvecklingsprocessen. 

 

Apoteket AB är en statlig organisation med en mer byråkratisk och hierarkisk uppbyggnad än 

sina konkurrenter. Detta leder till ett ifrågasättande huruvida organisationen har kanaler för 

personalen att förmedla vidare kunskapen om konsumenterna till ledningen. Denna sorts 

organisation kan kopplas till TM perspektivet då transaktionen endast ses som ett utbyte och 

inte har några ambitioner att bygga relationer eller ta med konsumenterna i företagets 

utveckling. Enligt det holistiska synsättet ska kunskapen förmedlas vidare till beslutsfattarna 

för att skapa mervärde till konsumenterna. En ytterligare anledning till en väl fungerande 

intern kommunikation är, Apoteket AB:s lednings strävan till att nå ut till personalen med den 

omdefinierade organisationens mål, värderingar och strategier på den nya marknaden. 

Faktorer som kan urskiljas ur denna teori blir kommunikation. 

 

Vidare är teorin om affärsidé av relevans i denna uppsats då den externa-, interna- och 

interaktiva marknadsföringen kan återkopplas till Apoteket AB:s situation. Apoteket AB är ett 

moget företag som kommer att föras in på en ny konkurrensutsatt marknad. Detta innebär 

enligt teorin att de externa faktorerna för Apoteket AB kommer att förändras genom 

omregleringen på apoteksmarknaden vilket kan påverka konsumententbeteendet. 

Omregleringen är ett politiskt beslut som enligt teorin kommer driva Apoteket AB till att 

behöva göra förändringar i de inre nivåerna. Dessutom måste de yttre faktorerna och de inre 

nivåerna kunna vävas samman till ett dominerande system. Förändringar av de yttre 

faktorerna, i detta fall konkurrens, medför förändringar av de inre faktorerna, i detta fall 

konsumentdriven verksamhet med utgångspunkt i organisationens struktur. Detta betyder 

enligt teorin att Apoteket AB bör ha en dynamisk affärsidé för att nå långsiktig lönsamhet. 

Faktorer som är av relevans i denna teori är interna nivåer och externa faktorer som ska 

överensstämma för att skapa Apoteket AB:s affärsidé. 
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3.4 Teoriområde 3 
 

Teoriområdet kommer att vara relevant för att belysa förändringar i organisationer. Vid 

förändringar i ett företag kan motstånd och tröghet uppstå. Teorier som har plockats fram till 

detta område är förändringsstrategier, organisationsstrukturer och olika styrningsfilosofier. 

Avsnittet avslutas med en relevans över hela teoriområdet 3. 

 

 

3.4.1 Organisationsteori 
 

3.4.1.1 Centraliserad och Decentraliserad struktur 

Centralisering och decentralisering bygger på var beslut fattas i en organisation.
47

 I en 

decentraliserad organisation har många personer och enheter ansvar för beslutsfattandet, 

medan det i en centraliserad organisation ofta är en person i organisationen som fattar de 

avgörande besluten.
48

 Beslutsfattandet ligger således i en central punkt i företaget.
49

 

Decentralisering kan sedan delas in i vertikal och horisontell decentralisering. Där den 

vertikala decentraliseringen motsvarar delegering av formell makt nedåt i den linjära kedjan. 

Med horisontell decentralisering innebär det att personer som inte innehar formell auktoritet 

får vara med att fatta beslut, så som operatörer eller analytiker.
50

 Decentralisering och 

centralisering skall inte ses som två absoluta tillstånd, där en organisation antingen tillhör den 

ena eller andra gruppen. Ibland är gränserna flytande och därför är det inte alltid enkelt att 

analysera vilken struktur en viss organisation tillhör.
51

 

 

3.4.1.2 Byråkrati 

Den centraliserade organisationen kan jämföras med en byråkratisk organisation. Den 

byråkratiska organisationen kan liknas vid en rationell karriärstruktur med en samling 

formella relationer mellan positioner som är arrangerade i en hierarki av stigande auktoritet.
52

 

Handlandet förutsätts vara baserat på formella regler. Den svenska staten är uppbyggd som ett 

byråkratiskt organ, där alla ska behandlas på samma sätt. Detta medför att byråkratiska 

organisationer är svåranpassade då de inte kan behandla varje enskilt fall utifrån dess 

önskemål. Utan måste behandla alla efter de formella regler som satts upp i organisationen. 

                                                 
47 Jacobsen Dag Ingvar, Jan Thorsvik. (2002)”Hur moderna organisationer fungerar” Sid: 146 
48 Eriksson-Zetterquist, Ulla Styhre, Alexander. (2007) ”Organisering och intersektionalitet” Sid: 168-169 
49 Mintzberg, H. (1993)  ”Power In and around organizations” Sid: 49-50 
50 Ibid Sid: 51 
51 Jacobsen Dag Ingvar, Jan Thorsvik. (2002)”Hur moderna organisationer fungerar” Sid: 146-150 
52 Clegg, Stewart, Martin Kornberg, Tyrone Pitsis. (2007)” Ledning & Organisation” Sid: 59-64 
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När byråkratier hänförs till den rationella-legala typen fordras de använda värden och 

principer universellt utan förmåner eller fördomar.
53

 

 

3.4.2 Förändringsstrategier 

Företag kan använda sig av olika strategier vid förändringar i organisationen. De mest 

frekvent förekommande förändringsstrategierna är toppstyrd, representativ och delaktig. När 

en toppstyrd förändringsstrategi används är det få personer som är inblandade i förarbetet och 

de inblandade är endast hämtade från organisationens ledning. Dessa förändringar har ofta en 

lösning till ett problem på kort sikt och anses av ledningen vara den mest lämpade. En 

toppstyrd förändringsstrategi möter ofta på motstånd då företagets personal endast möter 

förändringen när den ska implementeras.
54

  

 

När en representativ förändringsstrategi används arbetar företaget med projektgrupper, där 

både ledning och personal finns representerade. Personalens roll i projektarbetet blir främst att 

samla in data som ska ligga till grund för besluten. Förändringar som har genomförts med en 

representativ förändringsstrategi möter inte ett fullt lika tufft motstånd, förändringarna har 

dock en tendens att inte implementeras alls i organisationen.
55

  

 

När en delaktig förändringsstrategi används är hela företaget delaktig i förändringsarbetet. 

Detta är en tidsödande och kostsam strategi men om den lyckas föds förändringsvilja, 

engagemang och involverad personal. Problematiken med att genomföra övergripande 

förändringar i en organisation är att personalen känner en osäkerhet inför det främmande. 

Ledningen kan bemöta detta på olika sätt, dels genom att hålla sin personal informerad för att 

minska osäkerheten, och dels genom att visa på fördelarna med förändringarna. Företagets 

personal bör inse att förändringarnas syfte har uppkommit ur ett problem som inte är hållbart i 

längden.
56

 

                                                 
53 Ibid Sid: 60 
54 Angelöw, B: ”Det goda förändringsarbetet - om individ och organisation i Förändring”(1991). Studentlitteratur, Lund. Sid:15-22 
55 Ibid sid: 18 
56 Ibid sid: 20 
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3.4.3 Styrningsfilosofi 
 

3.4.3.1 Målstyrning 

Normann beskriver denna styrningsfilosofi som en modell som bygger på traditionella 

beslutsfattare. Beslutsfattaren formulerar sina mål som bedöms med hänsyn till beräknad 

måluppfyllelse. Han menar att det är människan som är rationell beslutsfattare. För att 

målstyrning ska fungera i ett företag krävs det en väl avgränsad och känd planeringsmiljö 

eller då man har en så överlägsen styrka, att man i sin planering inte behöver ta hänsyn till 

omgivningen eller andra utomliggande faktorer. Företaget skall dessutom vara i ett moget 

skede.
57

 

 

3.4.3.2 Processtyrning 

Processtyrning utmärks av att man inte formulerar mål i form av framtida tillstånd, utan man 

formulerar en vision. Denna vision bygger på de insikter man för tillfället har. Med 

utgångspunkt ur denna vision formulerar man ett eller flera första steg i en process. Efter att 

man tagit dessa processteg utvärderar man erfarenheterna, därefter kan visionen förändras 

med hänsyn till det aktuella kunskapsläget. Processtyrningen utmärks av att planeringen är ett 

inlärningsförlopp där perspektivet skiftar mellan visioner och omedelbara åtgärder. Normann 

menar vidare att människan ska ses som ett lärande och kunskapsbyggande system. Denna 

styrningsfilosofi lämpar sig i komplexa planeringsmiljöer och utveckling i tidigt stadium i ett 

företag. Det är ofta önskvärt att det råder spänningar i de utomliggande faktorerna eftersom de 

utgör resurser i planeringen.
58

 

 

3.4.4 Relevans för teoriområde 3 

Statligt ägda företag och organisationer har en byråkratisk struktur, för att finna en balans 

mellan kvalitet och effektivitet. Teorierna om organisationsstruktur är relevanta i denna 

uppsats då de visar var i Apoteket AB:s organisation besluten fattas. Detta kan kopplas till de 

förändringar som Apoteket AB bör genomföra. Organisationen följer statens ägarpolitik samt 

övriga direktiv och riktlinjer som staten meddelar.
59

 Således bygger Apoteket AB:s handlande 

enligt teorin på de formella regler som finns för att behandla varje enskilt fall på samma sätt. 

Efter omregleringen kommer konkurrensen att bli allt hårdare på apoteksmarknaden. Detta 

leder enligt organisationsteorierna till att Apoteket AB måste anpassa sin organisation till att 

                                                 
57Normann, Richard. (1999) ”Skapande företagsledning” Sid 65-67 
58Ibid Sid: 66-67 
59http://www.apoteket.se/privatpersoner/om/Sidor/OmApoteketContents_Bolagsstyrning_Bolagsstyrning_Bolagsstyrning.aspx (2009-11-23) 

http://www.apoteket.se/privatpersoner/om/Sidor/OmApoteketContents_Bolagsstyrning_Bolagsstyrning_Bolagsstyrning.aspx
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bli mer effektiv i sitt beslutsfattande. Apoteket AB:s centraliserade struktur medför enligt 

teorin att förändringar i organisationen tar längre tid gentemot konkurrenternas. Den 

byråkratiska organisationsstrukturen som råder i statliga företag, gör det enligt teorin 

komplicerat att behandla konsumenterna unikt. Detta kan leda till nackdelar i konkurrensen 

för Apoteket AB. Faktorer som dras ifrån organisationsstrukturerna är de 

anpassningsmöjligheter som beslutsfattaren har för att kunna svara till konkurrensen som 

apoteksmarknaden utsätts för. En förändringsprocess i Apoteket AB kommer enligt teorin om 

förändringsstrategier att mötas med tröghet.  

 

Teorierna om förändringsstrategi är av relevans då Apoteket AB träder in på en ny 

konkurrensutsatt marknad, detta kommer enligt teorin att kräva att organisationen stävar efter 

att implementera förändringar för att kunna mäta sig med sina konkurrenter. Enligt teorierna 

om förändringsstrategi finns det olika tillvägagångssätt som ger olika utfall. För ett lyckat 

resultat krävs enligt förändringsstrategierna att Apoteket AB:s ledning tar sin personals 

kompetens och arbetar mot att sätta den i fokus vid förändringen. Enligt teorin om 

förändringsstrategier bör dessutom Apoteket AB låta sin personal vara delaktig i 

förändringsprocessen för att minimera de negativa effekterna som förändringar kan medföra. 

Att låta personalen vara aktiv vid organisationsförändringar kan kopplas till RM perspektivet 

då detta perspektiv sätter personalens kunnighet om konsumenter i fokus och strävar efter en 

god intern kommunikation. Faktorer som kan urskiljas och som är av relevans för denna 

uppsats är personalens delaktighet vid en förändringsprocess. 

 

Apoteket AB är ett moget företag som länge agerat i ett monopol, detta har medfört att 

företaget kunnat behålla sin centraliserade organisationsstruktur och sin målstyrningsfilosofi. 

Vid en förändring av en organisationsstruktur krävs att alla strävar mot samma mål eller 

vision, därför är målstyrning och processtyrning av relevans för detta teoriområde. När 

marknaden nu öppnats för nya aktörer att konkurrera med Apoteket AB kan marknaden ses 

som ung. Målstyrningen har tidigare passat in i Apoteket AB:s styrning, då man arbetat på en 

mogen marknad med monopol, där raka direktiv har getts till väldefinierade mål. Målstyrning 

är en lämplig styrning då företag ser transaktionen ur ett TM perspektiv, då målet är 

väldefinierat och icke flexibelt. Med omregleringen följer nya mål och nya strategier. För 

Apoteket AB som träder in på en marknad som är marknadsstyrd, är enligt styrningsfilosofin 

processtyrningen relevant. De nya apoteken bör enligt filosofin ha lättare att sätta upp visioner 

och arbeta utefter dem. Processtyrning är den styrning som tillämpas då ett företag arbetar 
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utifrån ett RM perspektiv och organisationen anpassar sig efter marknaden och konsumenters 

behov. Detta kan vara svårt ur Apoteket AB:s synvinkel då många formella regler kan komma 

att kvarstå, då de har en byråkratisk styrning. Den nya apoteksmarknaden är fortfarande i ett 

ovisst skede för alla aktörer. Detta kan enligt teorin skapa spänningar från utomliggande 

faktorer, vilket innebär att processtyrning är den styrning som kan lämpa sig bäst för företag i 

utvecklingsstadier. Faktorer som kan härledas från styrfilosofierna är om Apoteket AB:s 

organisation kommer styras efter mål eller visioner. 
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3. 5 Teoretisk syntes 
 

Den teoretiska syntesen utgår från uppsatsens problemformulering: ”Vilka faktorer är viktiga 

för att de statliga apoteken ska överleva på en konkurrensutsatt marknad?”  

 

 

Den teoretiska syntesen har för avsikt att föra samman de teorier som tagits fram ovan. På 

grund av omregleringen på apoteksmarknaden ställs det statliga företaget inför omfattande 

förändringar. Syntesen redogör för huruvida statliga företag kommer att kunna gå ifrån den 

byråkratiska strukturen till att anpassa sig till konsumenternas efterfrågan. 

 

Det gäller för företaget att förstå konsumentens behov, hur denne fattar beslut om vad som 

skall konsumeras och vilka risker som konsumenten ser med köpet. Det gäller att ta reda på 

hur involverad kunden är i köpet och utefter detta se hur förändringsprocessen ska läggas upp. 

 
Figur 4: Syntesmodell 

 

Modellen visar på hur omvärldsfaktorerna påverkar interaktionen mellan konsumenten och 

det statliga företaget. Beroende på hur pass involverad konsumenten är i det statliga företagets 
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varor och tjänster, kommer det statliga företaget att behöva anpassa sina strategier. 

Konsumentens involveringsgrad kan komma att spela en avgörande roll då det statliga 

företaget väljer strategier.  Valet av förändringsstrategi utmynnar i antingen ett ökat utbyte 

eller en hållbar utveckling beroende på konsumentens involveringsgrad och om företaget 

väljer att arbeta med relationsmarknadsföring eller transaktionsmarknadsföring.  
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3.6 Teoretisk referensram 
 

Den teoretiska referensramen utgår från uppsatsens syfte: ” Syftet med denna uppsats är att 

analysera och utvärdera en statlig organisation i förändring ur ett internt marknadsförings 

perspektiv.” 

 

 

För att undersöka detta kommer nedanstående variabler plockas från matrisen, som visar 

företags anpassningsmöjligheter kontra konsumentens involveringsgrad. Dessa variabler 

kommer att ligga till grund för enkätundersökningens frågor. 

 
Figur 5-6:Matris 

 

Matrisen till höger (matris 1) visar på företags anpassnings gentemot hög- och låginvolverade 

konsumenter. Matrisen till vänster (matris 2) illustrerar företag vars struktur är centraliserad 

eller decentraliserad och hur de påverkas när de har en dubbelriktad kommunikation kontra 

enkelriktad kommunikation.  
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1. Matris 1: Här återfinns företaget som har en stor anpassningsförmåga och konsumenten 

vars involveringsgrad är hög. Detta leder till en hållbar utveckling då företaget anpassar sin 

organisation för att involvera konsumenten i utvecklingsprocessen. Relationen mellan 

företaget och konsumenten skapar ett mervärde och lojalitet som företaget kan konkurrera 

med. 

 

Matris 2: Här återfinns företaget som har en decentraliserad organisationsstruktur och som 

styr genom processtyrning. Kommunikationen i organisationen är dubbelriktad, detta 

gagnar personalens delaktighet i förändringsprocesser. En stark intern marknadsföring ger 

en dynamisk affärsidé. Detta är faktorer som lämpar sig för ett företag som ser sin 

verksamhet ur ett RM perspektiv där utveckling och långsiktig lönsamhet är centralt 

 

2. Matris 1: Här återfinns företaget som använder sig av standardstrategier men där 

konsumenterna har en involveringsgrad som är hög. Företaget saknar viljan eller kanalerna 

för att ta tillvara på konsumenternas involvering. Detta leder till frustration hos 

konsumenterna då de har en önska, om att få delta i en utvecklingsprocess, som inte blir 

uppfylld.  

 

Matris 2: Här återfinns företaget med en centraliserad organisationsstruktur och som styr 

genom målstyrning. Kommunikationen är dubbelriktad och personalen anses vara delaktig 

i förändringsprocesser. Detta tjänar dock ingenting till då ledningen inte beaktar 

personalens kunskap eller åsikter. Detta resultera i en icke dynamisk affärsidé. 

 

3. Matris 1: Här återfinns företaget som använder sig av standardstrategier och där 

konsumenterna har en involveringsgrad som är låg. Företagets utbud är standardutformat 

och det konkurrerar med faktorer som pris och/eller tillgänglighet. Konsumenten är inte 

lojal mot företaget utan väljer det alternativ som passar konsumenten bäst vid köptillfället. 

Detta leder till att utbytet blir centralt. 

 

Matris 2: Här återfinns företaget med en centraliserad organisationsstruktur och som styr 

genom målstyrning. Kommunikationen är enkelriktad och personalen är inte delaktig i 

förändringsprocesser. Till följd av detta blir den interna marknadsföringen svag. Detta är 

förhållanden som lämpar sig ur ett TM perspektiv där utbytet är centralt och 

konkurrensstrategierna riktar sig åt pris eller tillgänglighet. 
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4. Matris 1: Här återfinns företaget som har en stor anpassningsförmåga men där 

konsumenterna är har en involveringsgrad som är låg. Företaget har en organisation som är 

anpassad för att involvera konsumenten i utvecklingsprocessen. Dock har konsumenten 

inget intresse av att bygga en relation med företaget utan fokuserar på faktorer som pris 

och/eller tillgänglighet. Detta leder till att företaget driver en kostsam anpassning som inte 

leder till något mervärde för konsumenten. Konsumenten överväger inte att vara lojal mot 

företaget. 

 

Matris 2: Här återfinns företaget som har en decentraliserad organisationsstruktur och som 

styr genom processtyrning. Kommunikationen är enkelriktad och personalen är inte 

delaktig vid förändringsprocesser. Till följd av enkelriktad kommunikationen försvagas 

den interna marknadsföringen. Detta resulterar i en dynamisk affärsidé som personalen inte 

medverkar till att förändra. Processtyrning utan personalens delaktighet skapar förvirring 

och motstånd. 

 

I tabellen som följer nedan kommer presenteras de faktorer och variablerna som kommer 

ligga till grund för både enkätundersökningens och intervjuernas frågor.  

Teori Faktor Variabel

Involveringsteori Involveringsgrad Hög involverad

Låg involverad

Mervärdesteori Lojalitet Sannolikhet för återköp

Tillit Grad av förtroende

Holistisk Kommunikation Enkelriktad

marknadsföringsteori Dubbelriktad

Affärsidé Innre nivåer Grad av dynamik

Yttre faktorer

Organisationsteori Anpassningsmöjligheter Centraliserat

hos beslutsfattaren Decentraliserat

Förändringsstrategi Delaktighet Mycket delaktighet

Lite delaktighet

Styrfilosofi Styrnimg Mål

Vision
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4. Empiri 
 

Empirin inleds med en introduktion som visar på hur Apoteket AB:s struktur ser ut och hur 

apoteksmarknaden kommer att se ut efter årsskiftet när de nya aktörerna får tillträdet till 

marknaden. Vidare presenteras resultatet av enkätundersökningen med konsumenterna samt 

från intervjuerna med apotekspersonalen. 

 

 

4.1 Apoteket AB och apoteksmarknaden efter omregleringen 
 

Apoteket AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget ägs till 100 procent av 

Apoteket Omstrukturering AB (OAB), som i sin tur ägs av svenska staten. Regeringen fattar 

beslut om riktlinjer för anställningsvillkor, incitaments program samt ekonomisk rapportering. 

Regeringen ger även riktlinjer i ett antal policyfrågor som arbetsmiljö, jämställdhet, miljö och 

mångfald. Det statliga ägandet av Apoteket AB medför att organisationen ska agera 

föredömligt.
60

  

 

Apoteket AB kommer att behöva stärka och utveckla kundernas förtroende. Apoteket AB:s 

strategier för att möta utmaningarna kommer bland annat vara att utveckla ett hälsoperspektiv, 

ta fram ett bredare sortiment samt internationell expansion.
61

   

 

Av Sveriges 946 apotek har 466 sålts till stora och medelstora köpare, 150 apotek har även 

sålts till småföretagare. De 466 apotek som har sålts delades in i åtta kluster som omfattade 

allt från 10 till 200 apotek. Köparna till dessa kluster är; Apoteket Hjärtat som köpte kluster 1 

och 8 (208 apotek), Kronans Droghandel Retail AB som köpte kluster 2 (171 apotek), 

Medstop Holding AB som köpte kluster 3,4 och 5 (62 apotek), Vårdapotek i Norden AB som 

köpte kluster 6 och 7 (24 apotek).
62

 

                                                 
60 http://www.apoteket.se/privatpersoner/om/Documents/Apoteket_arsredovisning_2008.pdf  2009-12-10 
61 Ibid 
62 http://www.apoteksgruppen.se/omregleringen/korta-fakta-om-omregleringen 2009-12-10 

http://www.apoteket.se/privatpersoner/om/Documents/Apoteket_arsredovisning_2008.pdf
http://www.apoteksgruppen.se/omregleringen/korta-fakta-om-omregleringen


32 

 

4.2 Enkätundersökningen 
 

I detta avsnitt kommer respondenternas svar vid enkätundersökningen att presenteras både i 

ord och sammanställda tabeller.  

 

 

 

Ålder <20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70< 

                

Man 4 19 4 2 2 7 5 

                

Kvinna 10 30 6 2 2 3 4 

                

Totalt 14 49 10 4 4 10 9 

 

Tabellen belyser åldern och könet på respondenterna. Under varje ålderskolumn anges hur 

många av respondenterna som var män respektive kvinnor samt den totala summan för varje 

ålderskolumn. Den grönmarkerade rutan visar vilken ålderskolumn som det ingår flest 

respondenter i och de röda visar på minst antal respondenter. Av respondenterna var 43 

procent män och 57 procent var kvinnor. Av de 100 tillfrågade respondenterna var det flest i 

åldersgruppen 20-29 år och minst i antalet av de grupper där åldern var 40-59. Dessa siffror 

gäller både män och kvinnor. 

 

Vid frågan av hur många som kände till omregleringen av apoteksmarknaden var det 94 

procent som var medvetna om omregleringen och 6 procent var inte medvetna. Frågan om 

konsumenterna känner tillit till Apoteket AB:s produkter och service/personal svarade hela 76 

procent jakande, 3 procent nekande och 21 procent kände ibland tillit. 

 

4.2.1 Förväntning och erfarenhet  

Vilka förändringar tror du kommer ske vid en omreglerad apoteksmarknad? Vid denna fråga 

fick respondenterna möjlighet att kryssa i fler än ett svarsalternativ. 

Lägre pris 41 

Generösare 

öppettider 62 

Fler apotek 59 

Bättre service 14 

Fler produkter 42 

    

Bortfall 3 
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Tabellen visar antal kryssalternativen där den rödmarkerade rutan fått minst kryss och den 

grönmarkerade flest. Den lila rutan påvisar bortfallet. Majoriteten av respondenterna kryssade 

i svarsalternativen ”generösare öppettider” och ”fler apotek”. Endast 14 respondenter tror att 

service kommer att förbättras vid omregleringen av apoteksmarknaden.  

 

Vid frågan om vilka erfarenheter konsumenterna har erfarit av att handla på Apoteket AB har 

hela 91 procent bra erfarenheter och endast 5 procent dåliga. Av de som upplevt dåliga 

erfarenheter har långa köer, felmedicinering och bristen på naturläkemedel varit orsaken till 

missnöje. Denna fråga fick ett bortfall på 4 respondenter. 

 

Respondenterna fick besvara frågan vad de tror kommer skilja Apoteket AB från sina 

konkurrenter efter omregleringen. Även vid denna fråga fick respondenterna möjlighet att 

kryssa i fler än ett alternativ.  

 

Lägre pris 29 

Generösare öppettider 38 

Fler apotek 12 

Bättre service 42 

Fler produkter 31 

   

Bortfall 5 

  

  

 

Tabellen visar det antal kryss alternativen fått där den rödmarkerade rutan fått minst kryss och 

den grönmarkerade flest. Den lila rutan påvisar bortfallet. De flesta av respondenterna tror att 

Apoteket AB kommer att skilja sig genom att  kunna erbjuda ”bättre service” och ”generösare 

öppettider”. Endast 12 av respondenterna tror att Apoteket AB kommer att utöka 

apoteksbutikerna till antalet. 

 

Vid frågan på hur höga förväntningar konsumenterna har på Apoteket AB:s produkter och 

tjänster, fick respondenterna ange sina förväntningar i ett gradsystem. I detta system är 1 låga 

förväntningar sedan stiger graderna till 5, som är höga förväntningar. Vidare fick 

respondenterna ange tillfredställelsen av deras förväntningar i ett likadant gradsystem. 
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Den högra tabellen illustrerar förväntningarna och den vänstra tabellen respondenternas 

tillfredställelse. Det rödmarkerade visar på den grad som konsumenten förväntningar 

respektive tillfredställelse. Lägst rangordnat visas med rödmarkerade rutor och högst 

rangordnade markeras med grönt. Den lila rutan påvisar bortfallet. Majoriteten av 

respondenterna har höga förväntningar (grad 4-5). Enligt en stor del av respondenterna visar 

resultatet att tillfredställelsen till stor del överensstämmer med de förväntningar 

konsumenterna har.  

 

Respondenternas svar på frågan huruvida kvaliteten motsvarar de förväntningar 

konsumenterna har blev svaret att 71 procent avser att det motsvarar deras förväntningar, 2 

procent att den inte gjorde det och 27 procent svarade att kvaliteten endast ibland motsvarade 

deras förväntningar. 

 

4.2.2 Bemötande och service på Apoteket AB 

På den öppna frågan om vad konsumenter anser att service är på Apoteket AB ansåg 35 

procent av respondenterna att ”kunskap hos personalen” är det viktigaste. Därefter kom två 

alternativ som även de stack ut ifrån mängden. ”Trevlig personal” och ”korta kötider” är 

service som respondenterna värdesätter. De flesta svar rörde personalens kunnighet, 

diskretion, trygghet och tillgänglighet. Dock bör nämnas att det fanns ett bortfall på 26 

procent. 

 

Respondenternas upplevelse av att bli bemötta på Apoteket AB har till 91 procent varit bra, 1 

procent dålig och 7 procent hade ingen åsikt. Bortfallet uppgick till 1 procent. 

 

Vid frågan om respondenternas upplevelse av att Apoteket AB:s personal har lyssnat till deras 

åsikter har 85 procent upplevt att personalen gör det och 11 procent att de inte lyssnar. I 

samma fråga kunde respondenterna beskriva hur Apoteket AB:s personal tagit del av deras 

Lite                       1 0

2 3

3 24

4 35

Mycket               5 37

bortfall 1

Låga                      1 0

2 2

3 23

4 24

Höga                    5 51
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åsikter. På detta framkom svar som ”de lyssnar, eller ger åtminstone sken av att de lyssnar”, 

”de rekommenderar rätt produkter vid behov” och att personalen ”ger svar på kundernas 

frågor”. 

 

4.2.3 Antalet besök och informationssökande 

Hur många gånger i snitt besöker du i snitt ett apotek i månaden? 

 

Antal ggr % 

0-1 62 

2 25 

3 7 

4 3 

5 1 

    

Bortfall 2 

 

Tabellen visar antalet gånger respondenten går på Apoteket AB per månad i procent. Den 

grönmarkerade rutan visar det vanligaste antalet besök per månad på Apoteket AB och den 

röda visar det minst vanliga. Den lila rutan visar bortfallet. Detta visar att majoriteten, 62 

procent, av respondenterna besöker ett apotek i snitt 1 gång i månaden och 25 procent 2 

gånger i månaden. Bortfallet uppgick till 2 procent.  

 

75 procent av respondenterna besöker Apoteket AB i annat fall än när de ska inhandla 

receptbelagda läkemedel. 22 procent av de tillfrågade besöker Apoteket AB endast vid köp av 

receptbelagda läkemedel. Denna fråga hade ett bortfall på 3 procent. 

 

Av enkätundersökningen framkom att 14 procent söker information innan de väljer vilket 

apotek de ska besöka medan 82 procent inte gör det. Frågan fick ett bortfall på 4 procent. Av 

de 14 procent som söker information angav cirka 42 procent av respondenterna att de främst 

söker information som rör Apoteket AB:s öppettider, cirka 28 procent sökte information om 

tillgänglighet och cirka 21 procent söker läkemedelsinformation (”rätt produkt till rätt 

problem”). Endast 7 procent sökte information om vilket apotek som var mest rekommenderat 

bland olika bloggar. Majoriteten av respondenterna, 70 procent, handlar oftast på samma 

apotek medan 30 procent byter apotek. 
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Enkätens sista fråga innebar att respondenterna skulle rangordna påståenden efter vad de fann 

mest respektive minst viktiga och illustreras i tabellen nedan. De grönmarkerade fälten 

indikerar på högst rankade, de röda på lägst rankade och det gula visar medel i 

respondenternas svar. Det lila fältet indikerar bortfallet.  

 

Rangordning Pris Plats Service Rekomendationer Beroende på situation

1 9 44 7 9 16

2 7 23 22 5 28

3 16 9 28 10 22

4 20 3 23 29 10

5 33 6 5 32 9

Bortfall 15  

 

Det påstående som respondenterna rangordnade högst och ansåg vara viktigast var apotekens 

plats/tillgänglighet. Därefter valde respondenterna påståendet ”Jag handlar på olika apotek 

beroende på situation”.  Det påstående som respondenterna rangordnade lägst och ansåg vara 

minst viktigt var priset på varorna och rekommendationer av vänner . Denna fråga fick 15 

procents bortfall. 

 



37 

 

4.3 Intervjuer 
 

Nedan kommer intervjuer av personal från Apoteket AB att redogöras. Personalen kommer 

att presenteras som informanter då det fanns en önskan om att vara anonym. Intervjuerna har 

hållits med personal från olika apotek i centrala Stockholm. 

 

 

4.3.1 Intervju 1 

Informant A arbetar på ett apotek i centrala Stockholm och anser att konsumenters åsikter 

beaktas och förändras. Dessutom tycker hon  att det kan vara svårt i slutändan att förändra alla 

kunders önskemål. ”Vi har coacher som vi kan vidarebefordra information till. Annars kan vi 

skicka e-post eller ta upp det på möten.” Informant A anser att möjligheterna till att berätta 

om situationer med kunderna är bra och att dessa samtal sker med närmsta chefen. På frågan 

om huruvida personalen har fått vara aktiv i förändringsprocessen, svarar Informant A att 

personalen inte alls har tagit del av processen. ”De flesta besluten har fattats över våra 

huvuden.” Vidare menar hon att personalen inte har fått mer information än det som har stått i 

media. ”Vi fick veta vilka apotek som skulle stanna kvar i statlig regi innan det 

offentliggjordes, det är allt.” Informant A menar att förändringar inte har märkts i 

organisationen ännu. Därför är det svårt att kunna identifiera några skillnader i huruvida 

personalen får vara mer delaktig i besluten i dagsläget. Informant A tror att de privata 

apoteken jobbar annorlunda, genom att informera mer och låta sin personal vara mer delaktig 

i organisationen, gentemot vad Apoteket AB gör. Vidare anser Informant A att Apoteket AB 

bör efterlikna de privata apoteken för att kunna vara konkurrenskraftiga. Som läget är nu har 

Informant A inte upplevt några förändringar ur ett personalperspektiv. De fördelar som 

Informant A ser med omregleringen är att det kommer bli fler apotek vilket ger fler 

arbetsgivare och utrymme för löneförmåner. Medan en nackdel kan vara att det blir brist på 

farmaceuter med även det kan skapa förmåner för personalens löneförhandlingar. 

 

4.3.2 Intervju 2 

Informant B berättar om att de åsikter som konsumenter kommer med till personalen förs 

vidare uppåt i hierarkin. Oftast menar Informant B att man kan berätta om situationer eller att 

man kan föra vidare generella åsikter som uppfattas hos kunderna. ”Kundernas åsikter tas på 

största allvar, vi på Apoteket vill ju kunna anpassa oss till kunderna.” Informant B tycker inte 

att personalen fått vara med och påverkat i någon del av beslutsprocessen som har gällt 

omregleringen. Idag menar Informant B att organisationen har förändrats genom att 
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personalens åsikter beaktas mer. Numera får personalen vara mer delaktig på möten och dela 

med sig av sina åsikter. Vidare anser Informant B att det är på tiden att det sker en förändring, 

dels för kundernas skull och dels för personalen. ”Apoteket har stått still länge både som 

organisation och för att det har varit monopol.” Informant B menar att en fördel med 

omregleringen på apoteksmarknaden, är att Apoteket AB kan koncentrera sig på att få in 

kunden i organisationen och kunna utveckla bemötandet till kunden. 

 

4.3.3 Intervju 3 

Informant C menar att konsumenters åsikter tas på yttersta allvar. De kanaler som personalen 

har att föra vidare denna information är genom möten och genom att berätta för sin närmaste 

chef. I beslutsprocessen av omregleringen har personalen inte fått vara delaktig på något sätt. 

Informant C berättar vidare att han har upplevt processen som långdragen. Idag ser 

beslutsprocessen något annorlunda ut. Enligt Informant C beror personalens delaktighet på 

hur aktiv personalen själva är. ”Det är individuellt, man kan vara med och påverka om man 

vil.l” Vidare berättar Informant C att det har hållits flera möten där arbetsgivare, facket och 

personalen har deltagit. På dessa möten har information presenterats och det är även på dessa 

möten personalen har kunna vara med och påverkat enligt Informant C. Informant C kan inte 

se några direkta nackdelar med omregleringen av apoteksmarknaden mer än att det eventuellt 

kan bli rörigt till en början. Däremot ser han flera föredelar från ett personalperspektiv. 

Främst får apotekspersonalen fler arbetsgivare att vända sig till, som det har sett ut nu har de 

inte haft någon chans att välja. Ytterligare fördelar menar Informant C är att det antagligen 

kommer att öppna fler apotek, vilket ger apotekspersonalen fler arbetstillfällen. 

 

4.3.4 Intervju 4 

I de fall konsumenter har åsikter om Apoteket AB anser Informant D att det finns möjligheter 

för personalen att framföra dessa till beslutsfattarna. I de fall kunder har önskemål om att till 

exempel ta in en ny produkt till sortimentet, kan dessa beslut fattas ganska snabbt. Informant 

D upplever inte att personalen har fått vara med och påverkat vid omregleringsprocessen och 

inte heller nu precis innan omregleringen ska sättas till verket. De fördelar som Informant D 

ser med omregleringen är att konsumenterna kommer att kunna erbjudas generösare 

öppettider, fler produkter och mer möjligheter att välja mellan vilket apotek man vill gå till. 

Oseriösa ägare som öppnar apotek ser Informant D som en nackdel med omregleringen. 
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5. Analys 
 

I detta avsnitt kommer det empiriska resultatet att appliceras på den teoretiska referensramen 

för att kunna svara på uppsatsens syfte i resultatet. 

 

 

5.1 Konsumenter 

Enkätundersökningen visar dels att konsumenterna är låginvolverade, eftersom ca 52 procent 

anser att apotekens tillgänglighet spelar en viktig roll. Konsumenterna efterfrågar generösare 

öppettider och fler apotek. De kan även placeras som höginvolverade. Konsumenterna anser 

att Apoteket AB förutom god teknisk kvalitet även erbjuder god funktionell kvalitet. 

Undersökningen visar att ca 28 procent av konsumenterna (vilket var det vanligaste 

svarsalternativet) av konsumenterna tror att Apoteket AB kommer att skilja sig från sina 

konkurrenter genom att erbjuda bättre service. Majoriteten av konsumenterna har höga 

förväntningar och till 71 procent tillfredställs dessa. 35 procent värdesätter kunnig personal 

och anpassad information medan priset inte är av betydelse vid köp av Apoteket AB:s varor 

eller tjänster. Eftersom Apoteket AB:s konsumenter till viss del är höginvolverade och känner 

en stor tillit till företaget, kan det konstateras att det finns förutsättningar enligt RM 

perspektivet att skapa mervärde. Mervärdet kan skapas med hjälp av den interaktionen mellan 

konsumenterna och personalen. 

 

5.2 Apoteket AB:s personal  

Apoteket AB kan i princip placeras bland de företag som är ”anpassade företag”. Detta anser 

även personalen att de kan erbjuda, då både personal och organisation strävar efter 

konsumentfokus genom dubbelriktad kommunikation i nedre delen av hierarkin. Det som 

enligt personalen saknas hos Apoteket AB för att bli ett väl anpassat företag är att 

organisationen genom värdeskapande aktiviteter och närmare samarbete med konsumenten 

ska skapa anpassade företagslösningar. Individuellt hos Apoteket AB:s personal finns en 

strävan att få vara mer delaktiga i mer omfattande beslut. 

 

5.2.1 Interaktionen mellan konsument och personal 

Konsumenterna värdesätter kunskapen hos Apoteket AB:s personal och känner att personalen 

uppfyller deras förväntningar. Konsumenterna upplever att personalen lyssnar på deras åsikter 

och att samspelet fungerar väl. Personalen upplever att de kan möta konsumenternas 

efterfrågan och till viss del vara delaktiga i processen av utbudet bland Apoteket AB:s varor 
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och tjänster. Personalen anser att det redan existerar ett visst konsumentfokus i apoteken. 

Interaktionen mellan konsumenter och personal kan enligt undersökningen tolkas som god. 

 

5.3 Företaget och organisationen 

Det faktum att Apoteket AB har använt sig av en toppstyrd förändringsstrategi vid omfattande 

förändringsprocesser visar på att Apoteket AB:s ledning har en enkelriktad kommunikation. 

Företagets toppstyrda förändringsstrategi indikerar på att organisationen styrs med hjälp av 

väldefinierade mål som utformas högst upp i hierarkin, där personalens delaktighet är liten 

eller rent av obefintlig. Detta bekräftar Apoteket AB:s centraliserade struktur. Apoteket AB 

har trots sin byråkratiska och centraliserade struktur viss fokus på konsumentorienterad 

verksamhet, vilket framkom av de svaren från intervjuerna med apotekspersonalen. Apoteket 

AB har en centraliserad organisation med inslag av decentralisering i nedre delen av 

hierarkin.  

 

5.3.1 Interaktionen mellan personal och ledning 

Personalen upplever att de har en god interaktion med konsumenterna. De åsikter som 

personalen anammar genom interaktionen kan till viss del föras vidare i organisationen. Detta 

är i första hand information som rör apotekens utbud av varor. Det finns en önska från 

personalen att efter omregleringen på apoteksmarknaden kunna involvera konsumenterna 

ytterligare i organisationen. Vid förändringsprocessen som rör omregleringen har personalen 

inte upplevt att de varit delaktiga mer än om individuellt initiativ har tagits. Som Apoteket 

AB:s organisation ser ut idag använder ledningen sig främst av en enkelriktad 

kommunikation. Vilket bekräftas då informationen angående omregleringen främst har varit 

enkelriktad.  Detta visar på att den interna marknadsföringen fungerar dåligt, då personalen 

har stort konsumentfokus som inte beaktas eller kan tillämpas i organisationen. 
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6. Resultatet  
 

I resultatdelen kommer en sammanfattning av analysdelen tillsammans med den teoretiska 

referensramen att presenteras för att kunna svara på uppsatsens syfte.  

 

 

Uppsatsens syfte är att analysera och utvärdera en statlig organisation i förändring ur ett 

internt marknadsförings perspektiv. 
 

Analysen tyder på att företagets styrning måste ändras för att personalens kunskap om 

konsumenterna ska tas tillvara, detta för att kunna möta konkurrensen. Den interna 

marknadsföringen är enkelriktad mellan företaget och personalen. Analysen visar även på att 

det finns en dubbelriktad kommunikation mellan konsumenterna och personalen. 

Konsumenterna är för närvarande nöjda med Apoteket AB:s personals insatser och känner en 

stor tillit till dessa. Detta tyder på att interaktionen mellan personal och konsument fungerar 

väl. 

 

För att det statliga företaget ska kunna anpassa sig, krävs det förändring av de dominerande 

idéerna, samt strukturen. Det förmodas vara lättare för företag att ändra på sig om de är 

processtyrda än om de är målstyrda. Dock visar analysen att Apoteket AB både har 

målstyrning och är en centraliserad organisation med en byråkratisk styrning där de 

dominerande idéerna lever kvar.  

 

Att varken ha en dubbelriktad kommunikation eller en bra intern marknadsföring komplicerar 

arbetet för personalen att bygga relationer till konsumenterna.  För att Apoteket AB ska vara 

konkurrenskraftiga och nå en hållbar utveckling, bör organisationen ha en dubbelriktad 

kommunikation från toppen av hierarkin till personalen i butiken. På så sätt kan personalens 

interaktion med konsumenterna verka för en relationsuppbyggnad. Som organisationen i 

Apoteket AB fungerar i dagsläget finns en god interaktion mellan konsumenterna och 

personalen. Det som saknas är kanaler för personalen att föra vidare den kunskap, som de 

utvinner från konsumenterna, vidare upp i organisationen. Detta medför att Apoteket AB:s 

ledning kan gå miste om värdefull information vid beslutsfattande i organisationen. På kort 

sikt kan den enkelriktade kommunikationen som råder i Apoteket AB vara lönsam och skapa 

ett ökat utbyte. Detta ses enligt RM perspektivet inte som en långsiktig strategi utan fokus 

ligger på utbytet, vilket är målet enligt ett TM perspektiv. Med andra ord genererar utbytet 

endast effektivitet och lönsamhet på kort sikt. 
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7. Slutsats 
 

I detta kapitel presenteras uppsatsens slutsatser som utgår från problemformuleringen. 

 

 

Problemformuleringen lyder: ”Vilka faktorer är viktiga för att de statliga apoteken ska 

överleva på en konkurrensutsatt marknad?” 

  

Vid omreglering av ett statligt monopol ställs organisationen för fler förändringar än dess 

konkurrenter. Den uppbyggnad och struktur som historiskt har fungerat i den statliga 

organisationen betvivlas och måste mer eller mindre förändras.  

 

Den organisationsstruktur som krävs för att kunna bedriva en rättssäker organisation, lämpar 

sig inte lika väl i en organisation som är verksam på en konkurrensutsatt marknad. Den 

byråkratiska strukturen och hierarkiska uppbyggnaden som finns i de statliga 

organisationerna, krävs för att verksamheterna ska kunna styras med målstyrning. Vid denna 

styrning är enkelriktad kommunikation lämplig då organisationens verksamhet bortser från 

godtycke. Detta medför att det inte finns incitament för att utveckla en god intern 

marknadsföring med dubbelriktad kommunikation. 

 

Det fenomen som identifieras är att statliga företag inte har samma behov av att ha en god 

intern marknadsföring såsom de privata företagen har. Detta så länge de statliga företagen inte 

utsätts för konkurrens. Vid en konkurrensutsatt position ska statliga företag förändra sin 

organisationsstruktur och styrning för att bygga upp den interna marknadsföring som behövs 

för att motivera och engagera sin personal, enligt undersökningen. Problemet för de statliga 

apoteken är att en omfattande omstrukturering av detta slag är tidsödande och möter tröghet 

vilket får förödande konsekvenser trots att en förändring är välkommen. 

 

Omfattande förändringar så som omorganisering möts i allmänhet med motstånd om 

personalen inte är delaktiga. I denna undersökning visar resultatet på det motsatta. Personalen 

ser med förhoppningar fram emot förändringen i organisationen. Genom en väl fungerande 

interaktion kommer ett mervärde att skapas för att företaget ska anpassa sig till 

konsumenterna. Konsumentrelationer leder till en långsiktig lönsamhet genom att företaget 

får longitudinell information om förändringar i konsumenternas beteende. I dagsläget har 

Apoteket AB en organisation som endast når en kortsiktig lönsamhet då konsumenternas 

beteende förändras när konkurrensen på apoteksmarknaden träder i kraft. 
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8. Diskussion 
 

Detta kapitel diskuterar uppsatsens upplägg genom samt ger förslag till vidare forskning. 

 

 

8.1 Metoddiskussion 

Då respondenter och informanter valts på ett icke slumpmässigt sätt bör resultatet ses med 

viss försiktighet. Det är möjligt att urvalet inte representerar resten av respektive population. 

Detta medför att generella slutsatser inte kan dras av resultatet. En viss kritik kan även riktas 

mot att respondenterna och informanterna kan ha blivit påverkade att yttre faktorer vid 

tillfrågningstillfällena. Detta kan ha påverkat till de bortfall som uppstått hos respondenterna.   

 

De intervjuer som hölls med informanterna på Apoteket AB kan i efterhand ses som inte 

tillräckligt djupgående. Vid mer planerade intervjuer hade även det bortfall som inträffade 

kunnat undvikas. En fördel med de mer oplanerade intervjuerna är att svaren inte på något sätt 

kunde planeras eller vinklas till någons fördel. Svaren var spontana och i detta fall kunde de 

uteblivna svaren även de ses som svar från informanterna.  

 

Vad gäller konsumenternas åsikter kan även de till viss del ses med försiktighet. Detta då 

konsumenterna endast har en aktör att vända sig till och lita på. Som apoteksmarknaden ser ut 

i dagsläget har inga privata aktörer börjat bedriva sin verksamhet och ger därmed inte 

konsumenterna någon verksamhet att jämföra sina åsikter med. 

 

Uppsatsen kan anses till stor del vara valid, då den undersöker det den var avsedd att 

undersöka. De perspektiv som valts är personalens och konsumenternas. Uppsatsens 

problemformulering hade kunnat besvaras på ett mer tydligt sätt om även Apoteket AB:s 

lednings åsikter hade beaktas för att inkludera ytterligare ett perspektiv. Med detta perspektiv 

skulle en mer övergripande bild kunnat ges och även kunnat påverka resultatet.  

 

Vidare kan diskuteras huruvida uppsatsen har skrivits i ett allt för tidigt skede under 

omregleringsprocessen. Till stor del har OAB varit den aktiva aktören i processen. Det är 

möjligt att personalens grad av påverkan kommer att öka då omregleringen helt har trätt i 

kraft och planeringen kan bli allt mer långsiktig från Apoteket AB. 
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8.2 Vidare forskning 
 

För att få en klarare bild över fenomenet skulle ett ytterligare perspektiv kunna beaktats, 

nämligen ett ledningsperspektiv.  

 

Ytterligare förslag till vidare forskning är att studera Apoteket AB:s val av 

förändringsstrategier och huruvida de kan ses som lång- eller kortsiktiga. Samt att över tid 

bevaka omregleringen för att kunna se förändringar och i vilka skeden dessa möter tröghet. 

 

Slutligen föreslås undersöka de formella relationer som finns i en hierarkisk organisation, som 

Apoteket AB, och utreda hur dessa formar idésystem som bygger upp roller i en 

företagskultur. 
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10. Bilagor 
 

BILAGA I 

Enkätundersökning 

 
Vi är två studenter som skriver C-uppsats i ”Service Management” vid Södertörns högskola. Vi undersöker 

huruvida de statliga Apoteket kommer att kunna anpassa sig till kunden på den nya omreglerade marknaden, 

där de kommer att bli utsatta för konkurrens. Alla tillfrågade och deras svar kommer att behandlas anonymt. Vi 

uppskattar om ni kan ta er tid att svara på våra frågor som ska ligga till grund för vår studie.  

 

Kön:  Man   Kvinna 

 

Ålder  >20             20-29              30-39               40-49        50-59           60-69              

70< 

 

Känner Du till att apoteksmarknaden håller på att omreglera?  

JA  

NEJ 

 

Vilka förändringar tror Du kommer ske vid en omreglerad apoteksmarknad?  

Lägre pris   

Generösare öppettider 

Fler apotek 

Bättre service (kunnig personal) 

Fler produkter 

 

Vad har Du för erfarenheter av att handla på Apoteket AB? 

BRA 

DÅLIGA  

Andra erfarenheter…………………………………………………………………….. 

 

Vad tror Du kommer skilja Apoteket AB från sina nya konkurrenter?  

Lägre pris 

Generösare öppettider 

Fler apotek 

Bättre service (kunnig personal) 

Fler produkter 

Annat…………………………………………………………………………………………… 

 

Känner Du tillit till Apoteket AB:s produkter och service/personal? 

JA 

NEJ 

IBLAND 

 

Hur är Era förväntningar på Apoteket AB:s produkter och tjänster? 

 

Låga 1  2  3  4  5 Höga 

  

Till vilken grad tillfredställer Apoteket AB:s produkter och tjänster dina förväntningar? 

 

Lite 1 2 3 4 5 Mycket  
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Tycker Du att kvalitén motsvarar dina förväntningar när du handlar på Apoteket AB? 

JA 

NEJ 

IBLAND 

 

Vad anser Du att service är på Apoteket AB? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Hur har Du blivit bemött på Apoteket AB? 

BRA 

DÅLIGT 

VET EJ 

 

Upplever Du att personalen på Apoteket AB lyssnar på dina åsikter?  

JA 

NEJ 

Hur,…………………………………………………………………………………………… 

 

Besöker Du ett apotek i annat fall än om du ska inhandla receptbelagda läkemedel? 

JA 

NEJ 

 

Hur ofta inhandlar Du produkter/receptfria läkemedel från Apoteket AB? ……ggr 

 

Söker Du information innan Du väljer vilket apotek Du ska handla på?  

JA 

NEJ 

 

Vad för slags information söker Du? ………………………………………………………..  

 

Handlar Du oftast från samma apotek?  

JA 

NEJ 

 

Rangordna påståendena som är viktiga vid köp på apoteket, 1 är viktigast och 5 är minst 

viktigt.  

Jag handlar där priset är lägst, för samma varor. 

 

Jag handlar i princip alltid på det apotek som ligger närmast hemmet/jobbet/liknande. 

 

Jag handlar där personalen kan ge bra service. 

 

Jag handlar på det apotek som jag genom vänner/tidningar/Internet har fått rekommenderat.  

 

Jag handlar på olika apotek beroende på situation. Ibland väljer jag ett apotek beroende 

 på pris, ibland på de apotek som är bäst tillgängligt.       
 

Tack för Er tid! 

Med vänlig hälsning 

Marie Karlsson & Zeina Moubarak 
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BILAGA II 

Intervjuguide 
 

Vi är två studenter som skriver C-uppsats i ”Service Management” vid Södertörns högskola. Vi undersöker 

huruvida de statliga Apoteket kommer att kunna anpassa organisation på en omreglerade marknaden, där de 

kommer att bli utsatta för konkurrens. Alla tillfrågade och deras svar kommer att på begäran att behandlas 

anonymt. Vi uppskattar om ni kan ta er tid att svara på våra frågor som ska ligga till grund för vår studie. 

 

I de fall en konsument kommer med åsikter till personalen om Apoteket AB (produkter och 

tjänster), vilka möjligheter finns för personalen att föra dessa vidare till beslutsfattare inom 

organisationen? 

 

Hur tas dessa åsikter tillvara?  

 

I vilken form förs informationen vidare (med statistik eller ”fallbeskrivningar”)? 

 

Hur har beslutsprocessen sett ut innan i organisationen, och hur har ni i personalen fått ta del 

av besluten? 

 

Upplevde ni att ni fick vara aktiva i besluten som fattades? 

 

Vilka fick/kunde vara med?  

 

Vilka kanaler fanns för personalen att föra fram konsumenternas åsikter?  

 

Upplevde ni att dessa kanaler fungerade?  

 

Hur ser beslutsprocessen ut idag?  

 

Upplever ni att ni får vara mer aktiva i besluten som fattas nu? 

 

Vilka får/kan vara med?  

 

Vilka kanaler finns för personalen att föra fram konsumenternas åsikter?  

 

Upplever ni att dessa kanaler fungerar?  

 

Anser du att organisationen har förändrats ur ett personalperspektiv? 

 

På vilket sätt? 

 

Om den har ändrats upplever du att personalen har fått vara delaktig i processen? 

 

Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med omregleringen av apoteksmarknaden? 

 
Tack för Er tid! 

Med vänlig hälsning 

Marie Karlsson & Zeina Moubarak 

 

 


