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Abstract 
2009 the Swedish pharmacy market changed. The marked shifted from state monopoly to a 

competitive market. This essay is about how Apoteket AB, the state owned company, 

changed its ethos when they had to relate to the new conditions of the de-regulation. 

The essay examines how ethos appears in six different texts, three from 2002, before the 

de-regulation, and three from 2011. The analyses are made in pairs, in a comparing way. I 

will look at themes, voices, words classes and virtues. The texts are all written to the 

Pharmacy customer, but they differ in genre and function. Finally there´s a summary and a 

discussion about what I found interesting according to my question about ethos.   

One of the main conclusions I made from reading the texts and the analyses was that 

Apoteket AB, today, is trying to win the customers heart in the way of focusing on the 

customers’ needs. The ethos has moved from being focused on the organization, competence, 

and the status of the monopoly itself, to an authority that prefer more soft values. 
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Sammanfattning 
2009 genomgick den svenska apoteksmarknaden en stor förändring. Marknaden ändrades från 

statligt monopol till konkurrerande marknad. Den här uppsatsen undersöker hur det statligt 

ägda Apoteket AB förändrade sitt ethos när de tvingades att anpassa sig till de nya 

förutsättningar som omregleringen innebar. 

Denna uppsats undersöker hur ethos uttrycks i sex olika texter, tre från 2002, innan 

omregleringen, och tre från 2011. Analyserna görs i par, då analysmetoden är delvis 

jämförande. Jag kommer att titta på teman, röster, ordklasser och dygder. Texterna är alla 

skrivna för kunderna, men de skiljer sig åt när det gäller genre och funktion. 

Slutligen finns en sammanfattande diskussion där jag tar upp och diskuterar intressanta 

aspekter kring Apotekets ethos, i ljuset av min frågeställning.  

En av de huvudsakliga slutsatserna jag drog från läsningen och analyserandet av texterna 

var att Apoteket idag försöker att vinna kundernas hjärtan genom att fokusera på deras behov. 

Apotekets ethos har skiftat från att vara fokuserat på organisationen, kompetens och status 

som monopolen ger till en auktoritet som föredrar mer mjuka värden. 
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1 Inledning 
Apoteket har under sin tid som ensamaktör på läkemedelsförsäljningsmarknaden varit i topp 

bland Sveriges varumärken. Förtroendet hos kunder har varit stort och Apoteket förknippas 

starkt med kompetens, trygghet och hållbarhet. Att ha en stabil och trovärdig marknad när det 

gäller just läkemedel verkar vara något som människor värderar högt.  

Apoteket har därmed ett starkt ethos. Ethos är ett av retorikens grundläggande begrepp och 

är centralt hos en talare för att denne ska få gehör hos publiken. Det handlar om talarens 

styrka, trovärdighet och kunskap, hur dess auktoritet uppvisas och mottages av publiken. 

Ethos kan, i fallet med Apoteket, enkelt förklaras med dess auktoritet på marknaden. Finns 

det en trovärdighet som tilltalar kunderna? 

I och med omregleringen som skedde 2009 utmanades Apotekets ethos. De måste förhålla 

sig till de nya förutsättningar som en konkurrerande marknad innebär. Med denna förändring 

som utgångspunkt vill jag med den här undersökningen söka finna eventuella skillnader, men 

också likheter, i hur Apoteket etablerar sitt ethos i tryckt material till kunderna.  

Genom analyser med sitt ursprung i textanalytiska metoder ska jag söka hitta drag som 

tyder på att ett visst ethos etableras eller uttrycks. Resultaten kommer att diskuteras i en 

komparativ analys för att undersöka om Apoteket har intagit en ny ställning gällande sitt sätt 

att utrycka sig gentemot kunderna.  

 

1.1 Bakgrund 

Apoteket har under de senaste åren varit med om en resa, från statligt monopol till 

konkurrerande marknad. Privata apotek har sett dagens ljus och antalet nya aktörer ökar för 

varje år. År 1971 bildades på statens begäran Apoteksbolaget AB som enväldigt skulle äga 

rätten till försäljning av läkemedel. Dessförinnan, och ända så långt tillbaka som till 1600-

talet, kunde privata apotekare ansöka om apoteksprivilegium och därmed driva 

apoteksverksamhet. Priserna sattes dock av landets styrande. Detta system fungerade bra fram 

till mitten på 60-talet då det bestämdes att ett statligt apoteksmonopol skulle införas för att få 

bättre kontroll över verksamheten. 

Efter att monopolet avskaffades i juli 2009 har nya aktörer etablerat sig på marknaden. 

Trots att antalet apotek ökade från 600 till 900 under statens tid som ägare ansåg regeringen 

att det skulle vara positivt om fler fick lov att starta upp och driva egna apotek. Apotek som 

tidigare drivits av staten såldes ut till företagare. Detta skulle öka tillgängligheten ännu mer 
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för kunderna, då de nya aktörerna bestämmer sina egna öppettider, sortiment och sätter sina 

egna priser. Förändringen skulle enligt regeringen underlätta för konsumenterna att få tag på 

den rådgivning och de mediciner de är i behov av. Cirka 300 Apotek finns dock kvar i statens 

regi för att behålla ett visst inflytande och för att se till att marknaden fungerar över hela 

landet (apoteksfakta.se, 2011). 

 

1.1.1 Varumärket Apoteket AB 

Att ha ett välkänt varumärke är en stor fördel när Apoteket AB nu möter konkurrens. Ett 

företags varumärke är även en stor del av dess ethos. Apoteket AB har under de senaste åren, 

trots omregleringen, vunnit flera priser. Bland annat är Apoteket AB bäst i hälso- och 

sjukvårdsbranschen på kommunikation, information och marknadsföring, enligt en 

undersökning som kommunikationsföretaget Hammer och Hanborg genomfört. Nästan 3 500 

kommunikatörer i Sverige deltog och av dessa lade 18 procent sin röst på Apoteket AB. Eva 

Fernvall, varumärkesdirektör, menar att det gångna året har varit en spännande utmaning ur 

kommunikationssynpunkt (dagensmedicin.se, 2011). 

Apoteket fick i mars 2009 priset Retail Awards för att företaget kundanpassat på ett 

attraktivt sätt och utvecklat kundmötet.  Apoteket hamnade på första plats i SKI:s (Svenskt 

Kvalitetsindex) mätning 2009 av hur detaljhandelns kunder uppfattar varor, tjänster och 

service (academicwork.se, 2011). Utöver dessa undersökningar har även attityden hos 

allmänheten mätts, och 2009 rankades Apoteket som tvåa i en undersökning om positiv attityd 

till varumärket, tätt efter IKEA (apoteket.se, 2011). 

Så sent som 2010 tog Apoteket förstaplatsen på Superbrands lista över de starkaste 

varumärken inom branschkategorin hälsa. Enligt samma undersökning blev även Apoteket det 

fjärde starkaste konsumentvarumärket. (superbrands.com, 2011). 

Apotekets popularitet, eller i synnerhet Apoteket AB:s varumärkes popularitet, har stadigt 

legat i topp och priser fortsätter, trots nya förutsättningar, att hagla över företaget. Det är 

härmed intressant att undersöka huruvida Apoteket AB har förändrat sin syn på sig själva och 

på allmänheten nu när de måste slåss med andra aktörer om kunderna på marknaden.  

 

1.2 Syfte och problemformulering  

I och med omregleringen och privatiseringen av apoteksmarknaden har Apoteket AB ställts 

inför det faktum att deras trovärdighet och förtroende utmanas. De måste, för att behålla sina 
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kunder, fundera kring sitt ethos och eventuellt ändra strategier för hur företaget framställs. 

Apoteket AB har sedan omregleringen, enligt mätningar som gjorts, lyckats bra i sin 

marknadskommunikation, vilket är spännande. Apoteket AB:s utmaning är att de nu måste 

möta konkurrensen. Den trygghet, förtroende och tradition som apoteket tidigare förknippats 

med måste nu kanske lämna plats åt fokus på service, kundbemötande och försäljning. 

Möjligheten finns även att Apoteket kommer att fortsätta på samma spår, att åberopa sina 

tidigare visioner och värderingar för att på så sätt behålla sina kunder. 

Dessa funderingar väcker frågan hur Apoteket AB:s ethos har förändrats och hur de ser på 

sig själva. För en studie om Apoteket AB:s ethos ser jag dessa två frågeställningar som 

passande: 

 

Vilket slags ethos framställer Apoteket nu respektive då? 

Finns det skillnader i vilka egenskaper som Apoteket tillskriver sig själv?  

 

1.3 Tidigare forskning  

Privatiseringen av apoteksmarknaden har bäddat för många undersökningar, såväl ur ett 

marknadsföringsperspektiv, att vinst och försäljning blir viktigare, som ur ett psykologiskt 

perspektiv, att det skapar ökad oro och ökade krav för personalen. Ingen har dock, av vad jag 

har funnit, koncentrerat sig på hur apotekens image, eller ethos, har förändrats när det gäller 

tryckt material till kunderna. 

Apotekets broschyrer har dock analyserats av Per Ledin i artikeln ”Intertextualitet, smärta 

och ett mångstämmigt Apotek”. Ledin ville undersöka intertextualitet i en broschyr om värk 

från 1996, och fann att texterna innehöll en mängd olika tilltal och röster. Ledin identifierade 

bland annat rådgivande röster, läroboksröster, läkarröster och opersonliga röster. Dessutom 

fanns det avsnitt som liknade direkt reklam. Ledins resultat och tankar är mycket intressanta, 

då de explicitgör de problem som Apoteket brottas med i en roll som står mellan vården och 

detaljhandeln. Samtidigt som de ska verka som vårdens förlängda arm och bistå med 

läkemedelsrådgivning, ska de även sälja produkterna (Ledin, 1997:63–85). 

Idag ser jag detta dilemma, och Ledins frågeställning, än mer aktuell. Hur har 

mångstämmigheten i Apotekets texter förändrats? Vad betyder de olika rösterna för hur 

Apoteket ser på sig själv?  
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Eftersom ethosetablering är nyckelordet i denna undersökning, ser jag att det krävs 

kompletterande analyser till den intertextuella, eller interpersonella, som jag har valt att kalla 

den. Ett företags ethos framkommer på många olika sätt i text, inte bara genom röster och 

tilltal. Valda analysmetoder behandlas ingående under metodavsnittet. 
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2 Teori och metod 
Jag kommer att jämföra texter från 2002 och från 2011, med andra ord före och efter 

omregleringen av apoteksmarknaden. Textanalysen blir därmed övergripande komparativ. En 

komparativ analys pekar ut likheter och skillnader mellan olika texter, och det kan också 

påvisa samband mellan texter. Jag har valt att inte använda mig av en färdig textanalytisk 

modell, då, som Ekström och Larsson menar, texter ska närmas förutsättningslöst. Detta för 

att ingen text är den andra lik och om man då följer en färdig analysmodell finns risken att 

intressanta aspekter inte synliggörs (Ekström och Larsson, 2010:160). Istället tittar jag på 

texterna, en från 2002 och en från 2011, och försöker se vilka kategorier och infallsvinklar 

som skulle vara intressanta för just de texterna.  

Eftersom det är ethosetablering som är det som ska undersökas i texterna är det endast 

analyser som säger något om Apotekets ethos som kommer att genomföras. Vad som är 

intressant ur ethos-synpunkt avgör alltså jag. Hur en text upplevs är individuellt och tolkning 

görs alltid vid läsning av en text. Det som i denna undersökning diskuteras angående 

ethosetablering i texterna grundar sig därmed på min egen tolkning av dessa. Jag kan även 

komma att ta upp aspekter som är intressanta ur ethosynpunkt, även om de inte infaller under 

någon av mina analysmetoder. Detta för att det endast rör sig om ett fåtal aspekter, och att de 

därför inte tjänar till att ha en egen analysmetod. 

Varje textpar kommer att analyseras med flera olika metoder, beroende på textens karaktär. 

Efter genomförda analyser följer kommentarer kring resultatet och vad som är intressant ur ett 

ethosperspektiv i just detta textpar.  

Slutligen sammanfattas och kommenteras de vikigaste och mest intressanta delarna mer 

övergripande.  

 

2.1 Hermeneutisk vetenskapsteori 

Vetenskapsteorin är i denna undersökning baseras på hermeneutisk tolkningslära. 

Hermeneutiken menar att man förstår delen av helheten och helheten av delen. Som Hellesnes 

skriver: 

 
Läran om den hermeneutiska cirkeln går ut på att det alltid finns en mer eller mindre 
vag implicit förståelse av helheten i förståelsen av delarna, och att en mer eller mindre 
implicit förståelse av delarna är närvarande i den gradvist förstådda helheten. 
(Hellesnes, 1991:28) 
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 I alla typer av textanalyser sker en tolkning av texten som kan vara mer eller mindre komplex 

beroende på textens karaktär. Du som läsare och analytiker har en förförståelse som ligger till 

grund för hur texten tolkas och uppfattas. I detta fall är det min tolkning av vad som är 

intressant ur ethosperspektiv som ligger till grund för undersökningen. Jag söker alltså finna 

vad som visar sig i texterna och varför det är intressant för ethosetableringen. 

 

2.2 Kvalitativ textanalys 

Antalet texter som i denna undersökning analyseras är sex stycken, uppdelade i tre textpar. 

Dessa texter är utvalda av i synnerhet två anledningar; de skiljer sig åt när det gäller form och 

genre och de har alla något som är relevant utifrån min frågeställning som handlar om 

ethosetablering. En kvalitativ textanalys används när man vill ta reda på innebörden av en 

texts olika uttryck, inte frekvensen av dem, då är det en kvantitativ studie. Dock är det vanligt 

att analyser har både kvalitativa och kvantitativa drag. Något kan kvantifieras i en text men 

behöver också tolkas. Denna metod blir då även kvalitativ i sin form (Bergström och Boréus, 

2005:44). 

I mitt fall skulle jag säga att metoden huvudsakligen är kvalitativ, då jag letar efter hur 

ethos representeras i texterna. Dock finns vissa kvantitativa inslag, till exempel när en 

inventering görs av förekomsten av substantiv, adjektiv och verb. Här är det egentligen inte 

själva resultatsiffrorna som är det väsentliga utan snarare vad det innebär för texten och dess 

läsare. 

 

2.3 Komparativ analys 

De texter som ska analyseras ska även jämföras med varandra. Jämförelserna görs i textpar 

där texterna är av samma karaktär. Likheter och skillnader explicitgörs och därefter 

kommenteras relevansen för ethosetableringen. En komparativ analys kan innehålla oändligt 

många analysmetoder och dimensioner. Genre, kontext, språklig stil och sociala ramar är bara 

exempel på kategorier som kan användas i en komparativ analys. När en undersöknings syfte 

handlar om att titta på hur något har förändrats är en komparativ analys det ultimata verktyget 

(Hellspong, 2001:78–81).  
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2.4 Tematisk analys 

Teman i en text är kort sagt det som texten handlar om och kretsar kring. Teman kan delas 

upp i makroteman, som kan förklaras med huvudämne, och mikroteman, som underämne. 

Vidare kan teman te sig explicita eller implicita, vilket motsvarar det som är uttryckt i texten 

respektive det som är underförstått (Hellspong och Ledin, 1997:117–122). Vilka teman som 

explicitgörs i en text, och hur det görs, kan vara mycket relevant för textens auktoritet. I mitt 

fall är det främst ur ett jämförande perspektiv som undersökning av teman blir intressant. Hur 

ser de tematiska skillnaderna ut i textparen? Har det skett en tematisk förskjutning? Val av 

tema i en text påverkar även textens, eller företaget bakom textens, auktoritet. Temat måste 

vara relevant i sammanhanget så att läsaren känner sig involverad. 

 

2.5 Interpersonell analys 

Ytterligare en analys som är intressant ur ett ethosperspektiv är den interpersonella analysen. 

En aspekt inom den interpersonella analysen är hur de sociala ramarna för texten ser ut. 

Analysen identifierar de olika röster som finns i en text. I en text finns alltid ett textjag, vilket 

kan vara mer eller mindre explicit. Ett textjag kan också ändra sig under textens gång. 

Detsamma gäller textens du. Vem riktar sig texten till? Vem är den tänkte mottagaren? Hur 

ändras relationerna mellan textjaget och textduet och hur påverkar det texten? Här utgår jag 

från Hellspong och Ledins sätt att se på ramar och tilltal (Hellspong och Ledin, 1997:172–

174). 

Att titta på de sociala ramarna kan tydliggöra hur Apoteket uppfattar sig själva, men även 

hur de ser på kunden. Beroende på vilka roller som intas och vilka röster som uttrycker dessa 

roller så skapar Apoteket en viss auktoritet hos textens läsare. Relationen mellan Apotek och 

apotekskund är unik, då Apoteket på ett sätt fungerar som en förlängning av sjukvården, och 

ska bistå med kunskap och råd om medicinering och sjukvård, men samtidigt är de idag ett 

bolag som är beroende av försäljning. Denna svårhanterliga kombination kan tänkas skapa 

ambivalens i texterna, då Apoteket intar olika positioner, medicinsk rådgivare och säljare.	  

Dessa olika positioner, medicinsk rådgivare och säljare, kan med Bakhtins terminologi sägas 

representera två olika röster. 

Ledins tankar i tidigare nämnd artikel blir här intressanta. Den interpersonella analysen, 

vilken är den analysmetod jag bland annat använder i denna undersökning, liknar den 

intertextuella analysmetod som Ledin ägnar sig åt i sin undersökning av apoteksbroschyren. 
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Båda dessa perspektiv behandlar tilltal, ramar, hur texten ser på läsaren och hur olika 

uttryckssätt i texten har drag från olika textgenrer. Intertextualitet fokuserar texters påverkan 

på en text medan den interpersonella aspekten snarare inriktar sig på röster och tilltal. Dessa 

två analysaspekter liknar varandra med den gemensamma faktorn att texter beror av varandra 

och av historien. 

Mannen bakom den dialogiska texten var ryssen Mikhail Bakthin, men det var hans 

kollega, Julia Kristeva, som myntade begreppet intertextualitet. Bakhtins huvudtanke är att en 

text består av olika röster som blandas, mer eller mindre tydligt i en text, och att detta är ett 

tecken på eller följd av en social förändring (Ledin 1997:64–66).  

Dessa intertextuella perspektiv tar jag i beaktande i denna undersökning. Den förändring 

som Apoteket har genomgått, med de nya förutsättningar som att gå från monopol till 

konkurrerande marknad innebär, skulle förmodligen enligt både Ledin och Bakhtin sätta sina 

spår i Apotekets texter.  

 

2.6 Analys av dygder 

Ett företag tillskriver sig egenskaper, eller som jag i denna undersökning kommer att kalla 

det, dygder. Detta sker såväl medvetet som omedvetet. Med omedvetet menar jag att det är 

dygder som läsaren uppfattar mellan raderna, alltså något som ger en viss känsla. Dygder som 

uppfattas mellan raderna kan sägas vara underförstådda. Anders Sigrell diskuterar i sin bok 

”Att övertyga mellan raderna – en retorisk studie om underförstådda inslag i modern politisk 

argumentation” (1999) hur underförståddheter förekommer och uppfattas i moderna politiska 

texter. Trots att de texter som analyseras i denna uppsats inte är av det politiska slaget, ser jag 

det ändå intressant att anta Sigrells idéer om underförstådda argument. Texterna från apoteket 

är trots allt menade att övertyga läsaren.  

Den definition av dygder som utgör utgångspunkt i min analys är hämtad från filosofen 

André Comte Sponville. Comte Sponville har i sin bok ”Liten avhandling om stora dygder” 

listat de dygder som han anser en människa bör leva efter. Med Comte Sponvilles lista som 

utgångspunkt skapar jag en ny lista med dygder, anpassade efter ett företag. Dessa dygder, 

underförstådda eller direkt uttryckta, ska jag försöka identifiera i texterna. Mer om detta under 

avsnittet Dygdebegreppet.  
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2.7 Analys av ordklasser 

Denna analysdel skiljer sig från övriga, då de behandlar själva orden, det lexikala. Att 

analysera ordklasser ligger dessutom, i detta fall, mellan den kvalitativa och den kvantitativa 

metoden, då ingen direkt tolkning görs utan att det är frekvensen, alltså förekomsten av de 

olika ordklasserna som är det som undersöks. Dock kan metoden till viss del ses som 

kvalitativ, då urvalet av texterna har skett utan egentlig systematik och att endast ett fåtal 

ordklasser studeras. Den lexikala analysen är alltså inte omfattande utan pekar endast på 

några, ur ethosperspektiv, intressanta drag. Dessutom är det väsentliga i detta sammanhang 

inte exakt hur många ord som finns i varje ordklass, utan hur fördelningen påverkar textens 

karaktär och därmed hur den uppfattas av läsaren. 

Ur ethossynpunkt kan val av ordklasser och ordbildning vara mycket intressant. Vilka 

former som används säger något om textens funktion och dess avsändare. Substantiv kan till 

exempel göra en text informationstung, adjektiv personlig och verb kan göra en text antingen 

levande eller statisk, beroende om det är statiska eller dynamiska verb (Ledin och Hellspong, 

1997:67–73).  

De ordklasser jag har valt att titta på är substantiv, verb och adjektiv. Till min hjälp har jag 

Ledin och Hellspongs bok Vägar genom texten – handbok i brukstextanalys (1997). 

 

2.8 Ethosbegreppet   

Mitt syfte och frågeställning är som tidigare nämnt Vilket ethos framställer Apoteket nu och 

då? Ett varumärke som Apoteket, eller som verksamheter och varumärken överhuvudtaget, 

måste vinna kundens tillit och förtroende för att lyckas. Den kraft som åstadkommer detta 

kallas med retoriska termer ethos. Beroende hur ethos framställs och etableras skapas en viss 

auktoritet. Ethos har sitt ursprung inom den grekiska retoriken och omnämns redan i 

Aristoteles On rhertoric (1991:37). Ethos är ett av de grundläggande medlen för övertygelse, 

tillsammans med pathos, som vädjar till känslan, och logos, som vädjar till förnuft och fakta.  

Ethos är det retoriska bevismedel som handlar om en talares karaktär. Inom den klassiska 

retoriken bestod ethos av tre delar, förnuft (fronesis) – man framstår som en intelligent person, 

dygd (arete) – man framstår som en moraliskt god person och välvilja (eunoia) – man framstår 

som en person med god tanke gentemot sina medmänniskor (Kjeldsen, 2008:123–129). Som 

nyss nämnts har ethos att göra med enskilda talare och hur dess karaktär upplevs i en 

talarsituation. Ethosbegreppet kan även utan problem appliceras på andra verksamheter och 
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organisationer, inte bara på enskilda talare. Då handlar det i stället exempelvis om ett 

varumärkes eller företagslednings ethos. Ett företag har till att börja med en identitet. Det är 

så som företaget är, oavsett om det är så de önskar eller upplevs vara.  

Apoteket tillskriver sig själva egenskaper, så som de vill att kunderna ska uppfatta dem. För 

att tydliggöra överföringen från den enskilde talaren till företagsvärlden kan man säga att 

ethos ibland kan liknas vid image, som mer används i marknadsföringssammanhang. Image är 

den bild som ett företag önskar skapa hos sig själv hos allmänheten. Kundernas upplevelse av 

företaget blir då företagets ethos och faktorer som spelar in är bland annat ledningsfilosofi, 

ekonomisk ställning, personalens stil och uppträdande, produkter och tjänster etiskt handlande 

och så vidare (Larsson, 2008:113–115). Larsson förklarar vikten av ett företags ethos i 

näringslivet: 

 

Imageaspekten har fått allt större betydelse i näringslivet då människor idag snarast har 
en relation till företagen och varumärken än till enskilda produkter, en relation som 
bygger på imagen. En positiv image kan dämpa människors tillfälliga negativa syn på 
en organisation. Å andra sidan finns det exempel på att en positiv image kan ändras 
mycket snabbt åt det negativa hållet. (Larsson, 2008:97) 

 

För att förtydliga förhållanden mellan identitet, image och ethos illustrerar jag detta: 

 

 

    

      

 

  

 

Figur 1: Förhållanden mellan identitet, image och profil. 

 

Modell från Anne Katrine Lund: Breve i brug, Fjernkommunikative genrer i retoriskt 

perspektiv, ph.d – anhandling, Köpenhams Universitet 2001 

 

Ett vanligt problem hos företag är att företagets image och eller identitet inte stämmer överens 

med det som upplevs av kunderna. I Artikeln ”Kommunikation för förändring” (2001) talar 

Helle Petersen om hur viktig kommunikationen är hos ett företag som genomgår en 

IDENTITET	  
(den	  man	  är)	  

IMAGE	  
(det	  man	  önskar)	  

	  
KOMMUNIKATION	  

ETHOS	  
(det	  man	  upplevs	  

som)	  
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förändring gällande företagets vision och hållning. Når inte de nya budskapen fram och 

mottages på rätt sätt hos medarbetarna kommer det bli problem. Företagets nya identitet och 

image kommer då inte stämma överrens med det som kunden upplever, vilket är förödande 

för företagets ethos (Petersen, 2001). 

Inom retoriken talar man även om primärt och sekundärt ethos. Brigitte Mral skriver i en 

artikel om primärt och sekundärt ethos hos kvinnliga talare. Hon menar att Kvinnor har en 

tuffare utgångspunkt än män när det gäller ethosetablering. 

 

För att förstå skillnaden bör man lämna den snäva uppfattningen att ethos är något som 
endast etableras mellan talaren och publiken, i talarsituationen. Talarens trovärdighet är 
en synnerligen komplex kombination av rykte, samhälleliga förväntningar, 
omgivningens bild av talaren, dennes agerande – och slutligen den karaktär som hon tar 
på sig i talarsituationen. (Mral, 2003:37–38)  
 

Dessa två ethosaspekter kan också användas för att beskriva Apoteket. Primärt ethos är med 

andra ord den uppfattning och de förväntningar som publiken eller kunderna har på ett företag 

eller organisation. Till grund ligger tidigare vetskap och erfarenheter hos kunderna om 

företaget eller organisationen. Apoteket har under många år agerat som ensamaktör på 

marknaden vad gäller försäljning av läkemedel och har enligt mätningar som löpande har 

gjorts under denna tid haft högt förtroende hos allmänheten. Som jag tidigare nämnde i 

företagspresentationen finns en hög varumärkeskännedom hos kunderna och de anser att 

Apoteket är en pålitlig verksamhet. Denna känsla som kunderna har om Apoteket, det primära 

ethoset, följer sedan med när monopolet avvecklades 2009. Det fanns en allmän uppfattning 

om vad Apoteket stod för, deras vision och filosofi, som nu med nya regleringar tvingas 

utmanas. Samtidigt som Apoteket vill bevara sitt primära ethos och det viktiga förtroende de 

har byggt upp hos kunderna, måste de också möta nya konkurrenter på marknaden.   

Apoteket måste anpassa sig till de nya förutsättningar och hitta en balansgång mellan att 

bevara känslan av det trygga och stabila men ändå öppna upp sig för nytänkande och 

innovation. Med det primära ethoset som utgångspunkt bildar sig nu kunderna en ny 

uppfattning om Apoteket, vilket blir Apotekets sekundära ethos. Primärt ethos är därmed det 

ethos som redan har etablerats hos en publik, och sekundärt är det ethos som ett företag har 

efter genomförd aktivitet eller förändring. Det sekundära ethoset blir alltså i förlängningen ett 

nytt primärt ethos och så vidare.  
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Ethos kan även i viss mån likställas med auktortiet, vilket jag ibland använder i denna 

undersökning. Auktoritet förklaras enligt NE som:  

 
Social relation där en person (grupp, institution) har inflytande över en annan person 
(grupp, institution) och där inflytandet uppfattas som rättmätigt eller legitimt av den 
senare. (ne.se, 2011) 
 

Andra ser på auktoritet grundat på sakkunskap och expertis. (Englund och Ledin 2003:162) 

Dessa båda definitioner ser jag som passande i Apotekets fall. Vidare talar Englund och Ledin 

om att sändarens roll och tyngd är betydande för en texts auktoritet. I Apotekets fall har staten 

varit institutionen bakom verksamheten, och är än idag, men med nya förutsättningar på 

grund av omreglering av apoteksmarknaden, har Apoteket tvingats anpassa sig. Markörer som 

explicitgör en texts auktoritet kan till exempel vara ord som skall, bör och måste (Englund 

och Ledin, 2003:166). 

 

2.9 Dygdebegreppet 

Dygd betecknar ett moraliskt eftertraktansvärt personligt karaktärsdrag. På grekiska heter 

dygd arete, vilket tidigare nämndes är en del av ethos. Dygdeläran härstammar från antiken 

och det var de antika filosoferna, inte minst Aristoteles och Platon, som utvecklade ett system 

med de fyra så kallade kardinaldygderna, rättrådighet, tapperhet, vishet och måttfullhet. 

Filosofen André Comte Sponville förklarar dygden: 

 

Dygden, eller snarare dygderna, (det finns ju många; man kan inte återföra alla på en 
enda eller nöja sig med en av dem) är våra moraliska värden, om man så vill, fast 
förkroppsligade så gott vi kan, levda, utförda i handling: alltid singulära, såsom var och 
en av oss, alltid mångfaldiga, såsom de svagheter de bekämpar eller tillrättaför.” (Comte 
Sponville, 1998:10) 
 

Det finns alltså enligt Comte Sponville en tydlig relation mellan moral, dygder och handling. 

Aristoteles idé om vad dygd är talar Maria Wolrath Söderberg om i boken Finns det genvägar 

till klokhet? (2003:70) Dygd är, enligt Aristoteles, växelverkan mellan karaktärsinställning 

och handling. 

Teorier om vilka dygder som bör ingå varierar beroende på doxa. Vad som anses vara god 

moral och därmed en dygd kan därmed diskuteras. Bland annat har kristendomen lagt till tro, 
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hopp och kärlek och ibland tillfogas ödmjukhet och kyskhet. Dygder är alltså egenskaper, 

vilka man som god människa bör leva efter.  

I avhandlingen En liten avhandling om stora dygder (1998) presenterar Comte Sponville 

de arton dygder som enligt honom är de mest uppskattade och eftersträvansvärda moraliska 

värden hos en människa: artigheten, troheten, klokheten, behärskningen, modet, rättvisan, 

generositeten, medkänslan, barmhärtigheten, tacksamheten, ödmjukheten, enkelheten, 

toleransen, renheten, mildheten, ärligheten, humorn, kärleken. Dessa är, enligt Comte 

Sponville, egentligen bara ytterligare uppdelningar av de kardinaldygder som grekerna 

införde. Tillvägagångssättet vid valet och utgallringen av dygder beskriver Comte Sponville 

enligt följande: 

 

Jag har ställt mig frågan vilka läggningar och förhållningssätt i hjärtat, huvudet och 
karaktären det är som gör att min moraliska värdering av en person ökar när det finns 
där, och vilka som omvänt minskar denna värdering när de inte finns. (Comte Sponville, 
1998:10) 
 

Comte Spovnilles definition av dygder och på vilket sätt dygder kan upptäckas utgör en 

central utgångspunkt för uppsatsen. Jag tar mig i denna undersökning friheten att dra 

dygdebegreppet, i enligthet Comte Sponville, ett steg längre och hävdar att det inte bara är 

människor som strävar efter att leva ett dygdigt liv, företag världen över späckar sina 

företagsvisioner med vackra, betydelsefulla ord om hur de ska nå sina mål och hur de ser på 

sina kunder. De tillskriver sig egenskaper som de försöker förmedla till sina kunder, i hopp 

om att de kunderna ska bemöta deras verksamhet med förtroende och respekt. Ibland 

misslyckas dock företag med att leva efter sina dygder. Det som påstås i en vision eller annan 

text om hur företaget ser på sig själva speglar inte den bild kunden uppfattar.  

Här ser jag det intressant att undersöka vilka dygder, eller egenskaper, som Apoteket 

tillskriver sig själva, såväl implicit som explicit. Med detta menar jag att både de egenskaper 

som finns uttryckligen i texter, och de som går att ”läsa mellan raderna” ska tas med. Jag som 

enskild läsare får representera kunden, då det är kundens uppfattning om texten som är av 

betydelse.  

De arton dygder som Comte Sponville listat för den goda människan får utgöra 

utgångspunkt för de dygder som jag själv anser är värdefulla i en verksamhet som Apoteket. 

Med andra ord kommer vissa dygder tas bort, och några nya tillkomma. Detta för att 

människan och företaget inte alltid har samma förutsättningar och krav på sig från 
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omgivningen. Jag kommer söka leta efter dessa dygder, explicita som implicita. Vissa dygder 

kommer med största sannolikhet att finnas i texterna och vissa inte. Vilka dygderna är följer i 

analyserna. 

 

2.10 Avgränsning 

När det gäller analysmetoderna har jag valt att endast använda delar av dessa. Dels för att 

analyserna ska vara relevanta i förhållande till syfte och frågeställning, hur Apoteket AB 

etablerar sitt ethos i texter, och då är det endast aspekter som indikerar på ett visst ethos som 

är relevant, och dels för att fullkomligt kompletta analyser skulle vara för omfattande för en 

uppsats av det här slaget. Analysmetoderna är alltså endast fragment av en större helhet vilket, 

enligt mig, dock inte gör det mindre intressant. 

Analysresultaten jag kommer fram till visar dels på Apotekets ethos när de hade statligt 

monopol och dels när de hade privatiserats och var en del av en konkurrerande marknad. 

Dessa två ethos kommer jag sedan i en diskuterande form att jämföra för att hitta likheter och 

skillnader. 
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3 Material 
Materialet består av sammanlagt sex texter från 2002 respektive 2011, tre texter från 

monopoltiden och tre texter från tiden efter avregleringen. De texter som är från 2011 är 

hämtade från Apotekets webbsida apoteket.se och de som är från 2002 är hämtade från 

webbarkivet waybackmachine.com, en webbsida där information från gamla webbsidor 

lagras. Det är alltså motsvarande hemsida fast en äldre version. Dessutom fann jag även en 

del material i Kungliga Bibliotekets arkiv för vardagstryck.  

Text 1 och 2 berör Apotekets vision och mål, text 3 och 4 är information till kunder om 

erhållna tjänster, och text 5 och 6 är råd om brännsår. Dessa textpar skiljer sig åt när det gäller 

form, funktion och genre. Dock har jag valt texter som riktar sig till kunden. Texterna har 

bland annat informativa, rådande, uppmanande och reklammässiga funktioner.  

 

3.1 Avgränsning 

Jag har valt att enbart titta på textat material, broschyrer, foldrar och texter på webbsidan, 

eftersom det endast är textanalyser som kommer att tillämpas. Självklart skulle till exempel 

intervjuer med kunder och anställda vara intressant ur ett ethosperspektiv och sett till min 

frågeställning, men risken är då att svaren blir allt för individuella. Jag är inte ute efter 

människors vitt skilda uppfattningar och åsikter om Apoteket, utan det som är relevant i 

denna undersökning är hur Apoteket framställer sig själva, vilka egenskaper de tillskriver sig, 

eller med andra ord, hur deras ethos framställs nu respektive då.  
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4 Analys 
Här följer de sex texterna och analyserna av dessa. Analyserna görs i textpar. Varje textpar 

analyseras efter flera olika modeller beroende på vad som kan tänkas vara intressant ur 

ethossynpunkt. Efter textparens analyser följer en kommentar kring aspekter av 

analysresultaten som har relevans för ethosperspektivet. Hur väl de valda analysmodellerna 

passade syftet kommer att kommenteras senare. Jag har dock gjort en analys av dygder i alla 

sex texter. De dygder jag har observerat nämns under respektive textpar men en mer utförlig 

tabell samt ethoskommentar kring dygderna finns i slutet av analysavsnittet. Detta då dygder 

med fördel ses i en större helhet och med ett jämförande raster över sig. 

 

4.1 Vision/Mål  

Denna text, som jag kommer att kalla text 1, är från 2002 och finns tryckt i en broschyr till 

kunderna. Texten presenterar Apoteket vision och styrka: 

 

Vår vision - Vi hjälper apotekskunden till en bättre hälsa. Vi är världens bästa 
läkemedelsrådgivare gentemot allmänheten, vilket skapar en god 
läkemedelsanvändning. Vi har en säker, effektiv och kundanpassad 
läkemedelsförsörjning. 
Vår styrka – Inom Affärsområde Hälsa finns 800 Apotek, 8000 kompetenta och 
engagerade medarbetare och vi har nära 70 miljoner kundmöten per år. Därmed har vi 
en enorm kontaktyta och en helt unik möjlighet att hjälpa våra kunder till en bättre 
hälsa. Det personliga kundmötet är navet i vårt arbete. Så låt oss tillsammans göra allt 
för att utveckla vår förmåga, både som enskilda medarbetare och som organisation, så vi 
hela tiden blir bättre och bättre på att utnyttja våra unika möjligheter. Kort sagt: Låt oss 
tillsammans öka värdet i det personliga mötet på det lokala apoteket.  

 

 

Text 2 från 2011 är hämtad från Apotekets hemsida där kunder lätt ska kunna läsa sig till vad 

Apoteket står för och vilken vision de bygger sin verksamhet på: 

Apoteket erbjuder utifrån kundernas behov ett brett sortiment av varor och tjänster inom 
läkemedel och hälsa till privatpersoner, företag och producenter inom vård och hälsa. 
Apoteket ser hälsa ur ett brett perspektiv, där kunskap om läkemedel och 
läkemedelsanvändning tillsammans med förebyggande insatser och livsstilsförändringar 
bidrar till ett hälsosammare liv. 
Utgångspunkten är individens egen upplevelse av hälsa och välbefinnande. Man kan 
vara frisk men ändå leva ohälsosamt, och leva i hälsa även om man har en sjukdom som 
behandlas med läkemedel. 
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Arbetet mot visionen Ett liv i hälsa ska präglas av ett förhållningssätt så att kunderna 
uppfattar Apotekets kärnvärden – trovärdighet, omtänksamhet, nytänkande och 
handlingskraft. (apoteket.se 2011) 

 

4.1.1 Analys av ordklasser 

Nedan följer en tabell över de funna ordklasserna i text 1 och 2: 

Tabell 1: Ordklasser i text 1 och 2 

 Antal ord Substantiv Verb Adjektiv 

Text 1 125 28 (22 %) 16 (13 %) 19 (15 %) 

Text 2 103 39 (38 %) 10 (10 %) 4 (4 %) 

 

I dessa två texter såg jag det intressant att bland annat göra en analys utifrån ordklasser. Ett 

företags vision är en viktig text som bör ge en rättvis bild av ett företag. Den bör även vara 

lätt att ta till sig för kunden. Genom att inventera substantiv, verb och adjektiv kan slutsatser 

dras om hur texternas kan uppfattas, både vad gäller läsbarhet och innehåll. Som jag nämnde i 

metodavsnittet ger ordklassernas användning och frekvens i en text den en viss karaktär. Sett 

till min frågeställning om ethos i Apotekets texter kan ordklassernas frekvens vara relevant i 

en diskussion kring Apotekets ethosetablering.  

Denna analys visade stora skillnader i förekomsten verb och adjektiv. Texten från 2011 

består procentuellt sett av nästan dubbelt så många substantiv som texten från 2002. Texten 

från 2011 är alltså mer nominell och informationstät och därmed svårläst än texten från 2002. 

Dessutom har texten från 2002 betydligt fler verb och adjektiv. Detta resultat visar på att 

texten från 2002 kan antas vara mer tillgänglig för kunderna. En av anledningarna till varför 

apotekets text från 2011 är så pass nominell skulle kunna vara Apoteket vill att kunderna, 

genom att endast läsa Apoteket AB:s vision, ska få en uppfattning om vad de står för och 

framförallt vilka tjänster de erbjuder. Eftersom Apoteket nu konkurrerar med andra aktörer på 

marknaden måste all viktig information nå ut på ett snabbt och effektivt sätt. 

 

4.1.2 Tematisk analys 

Vad en text handlar om, och framförallt hur temat i en text framställs, är även det intressant ur 

ett ethosperspektiv. Vad fokuseras det på i texten och hur påverkar det kundens bild av texten 

och därmed Apoteket?  
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När det gäller teman har text 1 fokus på Apotekets styrkor. Meningarna ”Inom affärsområde 

hälsa finns 800 apotek, 8000 kompetenta medarbetare och vi har nära 70 miljoner kundmöten 

per år” och ”Så låt oss tillsammans göra allt för att utveckla vår förmåga, både som enskilda 

medarbetare och som organisation, så vi hela tiden blir bättre och bättre på att utnyttja våra 

unika möjligheter” behandlar teman som rör organisationen, verksamhetens styrka och 

kontaktnät och medarbetarna. Här fokuseras själva verksamheten och det faktum att Apoteket 

finns i hela Sverige. Kort sagt kan sägas att text 1 har tema Medarbetare och organisation.  

Text 2 däremot lyfter istället fram kunden och dennes behov som det centrala. Dessa 

följande inledningar av meningar fokuserar kunden: ”Apoteket erbjuder utifrån kundens 

behov…”, Apoteket ser hälsa ur ett brett perspektiv…” och ”Utgångspunkten är kundens egen 

upplevelse…”. Temat i denna text kan definieras som Kundernas behov. 

 

4.1.3 Analys av dygder 

En verksamhetsvision har som funktion att lyfta fram ett företags värderingar och filosofi 

(Larsson 2008:92–106). De är ofta späckade med vackra ord och utryck som ska fånga 

kundens hjärta. Därmed är en analys av dygder i dessa texter relevant. I respektive dygdanalys 

presenteras exempel ur texterna som representerar förekomna dygder. Kommentarer kring 

dygdanalyserna i sin helhet och en överskådlig tabell återfinns i slutet av detta avsnitt.  

 

Dygder i text 1: I meningen ”Vi är världens bästa läkemedelsrådgivare gentemot allmänheten, 

vilket skapar en god läkemedelsanvändning.” identifieras dygden kunskap. Denna dygd 

uppfattas även i meningen som beskriver organisationens verksamhet: ”… 8000 kompetenta 

och engagerade medarbetare…”. Dygden lättillgängligheten återfinns även den i stycket om 

organisationens utbreddhet, ”Inom affärsområde hälsa finns 800 apotek…” och ”… vi har 

nära 70 miljoner kundmöten per år.”. Att apoteket finns i hela Sverige stöds även av den 

avslutande meningen, ”Låt oss tillsammans öka värdet i det personliga mötet på det lokala 

apoteket.”. Detta tyder på att Apoteket finns lättillgängligt för alla kunder och att kontaktnätet 

är enormt. Dessa meningar där dygden lättillgängligheten kan identifieras kan även rättvisan 

urskiljas. En stor och utbredd verksamhet skapar rättvisa i hos kunderna, då alla har samma 

förutsättningar till att få en god läkemedelsförsörjning. 

Apotekets vision innehåller även delar där samarbetsförmågan går att urskilja, ”Så låt oss 

tillsammans göra alla för att utveckla vår förmåga…” och ”Låt oss tillsammans öka 
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värdet…”. Apoteket lägger därmed stor vikt på att medarbetare och organisation tillsammans 

ska sträva mot samma mål. Dygden enkelheten finns inte explicit i texten utan här är det 

snarare den enkla och distinkt formulerade visionen som ger känslan av enkelhet. Apoteket 

försöker inte komplicera sin verksamhet utan ser endast fördelar och framgång. Den sista 

dygd som jag har identifierat är hjälpsamheten. Den dygden explicitgörs tydligast då 

Apoteket talar om att de har ”… en helt unik möjlighet att hjälpa våra kunder till en bättre 

hälsa”. 

 

Dygder i text 2: Den första dygd som identifieras i texten är servicekänslan i meningen 

”Apoteket erbjuder utifrån kundernas behov…”. Meningen ”Man kan vara frisk men ändå 

leva ohälsosamt, och leva i hälsa även om man behandlas med läkemedel” kan tyckas visa på 

en trovärdighet och därmed explicitgörs dygden trovärdigheten. Det verkar som att Apoteket 

känner till hur verkligheten ser ut vilket bidrar till att texten upplevs som trovärdig.  Dygden 

trovärdighet finns även explicit uttryckt som ett av de värden Apoteket önskar att kunderna 

ska uppfatta. Tidigare mening kan också tyckas representera ödmjukheten och medkänslan då 

Apoteket visar att de kan ta olika typer av kunder med alla typer av besvär. Det finns ingen 

som är för sjuk eller för frisk för att vända sig till Apoteket och få råd.    

Kunskapen är en av de två dygder som förekommer i alla sex texterna, och så även i den 

här. Till exempel ser Apoteket ”… hälsa ur ett brett perspektiv, där kunskap om läkemedel 

och läkemedelsanvändning tillsammans med förebyggande insatser och livsstilsförändringar 

bidrar till ett hälsosammare liv”. Generositeten och hjälpsamheten tydliggörs då Apoteket 

talar om att de erbjuder ”ett brett sortiment av varor och tjänster inom läkemedel och hälsa till 

privatpersoner, företag och producenter inom vård och hälsa”. Att erbjuda ett brett sortiment 

till en bred målgrupp är generöst och hjälpsamt.  

 

4.1.4 Kommentar ethos 

Vad säger då dessa resultat om Apotekets ethos? Apoteket AB konkurrerar idag med andra 

aktörer på marknaden. Det innebär att kunder måste göra ett val, vilket apotek ska de välja? 

Apoteket måste tydligt och effektivt sälja in sig till kunden. Detta märks tydligt i texten från 

2011 som är informationstät med en stor andel substantiv (39 %). Apoteket vill informera 

kunden om sin verksamhet och syn på hälsa, utan att missa något. Därför består texten av 

flera hopningar och uppräkningar, som därmed bidrar till det höga substantivantalet.  



20	  

	  

Anledningen till att text 1 är mindre nominell och informationstät kan bero på att Apoteket 

inte behöver fokusera på att nå ut med information i samma utsträckning som i text 2, då 

kunderna ändå kommer till Apoteket, då de agerar ensamma på marknaden. Det höga 

substantivantalet skulle rimligtvis kunna vara ett tecken på att Apoteket vill förmedla sin 

kompetens, men i det här faller är snarare substantiven egenskaper, så som trovärdighet och 

omtänksamhet. Trots att andelen substantiv är relativt hög i text 2 är det inte själva 

ordklasserna i sig som är det mest intressanta, utan vilka de är och hur de används.  

Denna reflektion kring ordklasser, eller snarare ord gör det intressant att titta på teman i de 

två texterna. Tankarna kring ethos och val av tema är anmärkningsvärda. Det har tydligt skett 

en tematisk förskjutning mellan den två årtalen, från Medarbetare och organisation till 

Kundernas behov. Detta kan ses som en strategi av Apoteket, som för att behålla sina kunder, 

och kanske även locka till sig nya, måste satsa på att just fokusera på kunden. De måste tala 

om för kunden att de finns där för just deras skull. Här känns det som att kopplingen till 

sjukvården stärks och man försöker distansera sig från det faktum att Apoteket AB numer är 

ett konkurrerande bolag med kommersiella intressen. Trots att de valt att lyfta fram mer 

mjuka värden, som jag anser effekten av att fokusera på kundens behov innebär, lyckas de 

med all information i texten föra fram det de vill ha sagt.  

Effekten blir det motsatta i text 1. Här skryter snarare Apoteket om sin organisation och 

sina medarbetare och att de har unika möjligheter, att som bäst i världen, utvecklas och skapa 

om möjligt ännu bättre läkemedelsförsörjning. Känslan av självgodhet och snudd på hybris 

gör att den behövande kunden får känslan av att vilja distansera sig från texten, och i värsta 

fall även från Apoteket. Denna strategi, som det skulle kunna tolkas som, etablerar ett 

annorlunda ethos hos Apoteket. Auktoriteten som utstrålar störst, bäst och vackrast, känns 

inte riktigt passande för Apotekets verksamhet. Att Apoteket nu valt att slopa självgodheten 

och istället satsa på en strategi som fokuserar kundens behov är inte förvånande. 

Gällande texternas dygder ser vi också en viss skillnad. Som jag nämnde tidigare upplevs 

text två som mer mjuk, vilket beror på att de egenskaper, eller dygder som uppfattas i 

Apotekets verksamhetsvision handlar om att kunden ska stå i fokus. Detta gör att dygder som 

omtänksamhet, hjälpsamhet och generositet fångas upp vid läsning av texten. Dygderna i text 

2 är främst kunskap och tillgänglighet, då de talar mycket om medarbetarnas kunskap och 

engagemang och verksamhetens utbredning och kontaktnät.  
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Att Apoteket förändrat sitt ethos i dessa texter märks tydligt och det har gjorts på ett passande 

sett i förhållande till de nya förutsättningarna. För att vinna kunder i konkurrensen med andra 

företag får de hellre stoltsera med sin breda syn på hälsa och på individens upplevelse än att 

skryta med organisationens storlek och kraft.  

 

4.2 Info till kunder om erhållna tjänster  

Följande två texter hör till informationsgenren, även om de skiljer sig i stil. Den första texten 

som jag kallar för text 3 är hämtad från Apotekets hemsida 2002. Den informerar om en ny 

tjänst som innebär att kunder numer kan handla apoteksprodukter på internet: 

 

Nu kan alla i Skåne handla egenvårdsprodukter från Apoteket på nätet. Vi levererar 
varorna morgon till kväll vardagar varhelst du önskar. Till hängmattan. Fotbollsplanen. 
Scoutlägret. Ja, också till jobbet, om det är där du befinner dig i sommar. 
 
Packat och klart 
Ta med dig ett litet husapotek på semestern. Vi har checklistan för vilka 
apoteksprodukter som är bra att ha med sig i båten, till landet och på utlandssemestern. 
Handla direkt från Apoteket på nätet. 
 
Sol är härligt 
Men det kan också bli för mycket av det goda. Här kan du handla Apotekets noga 
utprovade produkter som hjälper dig före, under och efter solen. Mot regnväder 
rekommenderar vi paraply! (apoteket.se, 2002) 
 

 
Följande text är från 2011 och informerar om att Apoteket erbjuder hälsokoll på utvalda 

Apotek: 

 
Apotekets Hälsokoll lyfter på ett unikt sätt fram dina möjligheter att påverka dina vanor 
för att må bra idag och på sikt minska risken för hjärt-kärlsjukdom. I Hälsokollen ingår 
bl.a. blodtrycks- och kolesterolmätning, en vetenskapligt baserad riskbedömning och en 
hälsoenkät. Du guidas av en specialutbildad farmaceut i ett cirka 20 minuter långt 
samtal om dina värden, vanor, motivation och hur du kan komma vidare. 
 
Att tänka på 
För att kunna göra Apotekets Hälsokoll måste du ha fyllt 18 år. Hälsokollen är inte 
avsedd för dig som har haft en hjärtinfarkt, slaganfall/stroke, eller genomgått en 
kranskärlsoperation. Istället hänvisas du till din doktor eller vårdcentral för rådgivning 
om livsstilen.  
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Kom 10 minuter innan utsatt tid för en stunds vila innan provtagningen. Undvik kaffe, 
nikotin och stark stress timmen innan besöket. (apoteket.se 2011)  
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4.2.1 Analys av ordklasser 

Nedan följer en tabell med de funna ordklasserna i text 3 och 4 

Tabell 2: Ordklasser i text 3 och 4 

 Antal ord Substantiv Verb Adjektiv 

Text 3 108 27 (25 %) 13 (12 %) 3 (3 %) 

Text 4 124 37 (30 %) 15 (12 %) 5 (4 %) 

 

Dessa två texter informerar kunderna om nya tjänster, text 3 informerar alla kunder i Skåne 

om att de nu kan handla produkter på Apoteket på nätet, och text 4 om att Apoteket nu 

erbjuder kunderna en hälsokoll. Texterna skiljer sig en del i form, även om de har samma 

funktion. Däremot är det ingen större skillnad i användning av ordklasser. Text 4 har en aning 

fler substantiv men när det gäller verb och adjektiv är de tämligen jämnt. 

Som jag tidigare nämnde under metodavsnittet kunde även andra aspekter än de som 

infaller under någon av analysmetoderna kommenteras. I detta fall är meningsbyggnad och 

syntax intressant. Text 3 består till stor del av meningsfragment, i vissa fall endast enskilda 

ord, vilket tillsammans med drag av humor direkt för tankarna till reklam. Detta är enligt mig 

den allra största skillnaden mellan dessa två texter. Vad detta får för konsekvenser för textens 

ethos kommer jag att kommentera senare. 

 

4.2.2 Interpersonell analys 

Det finns ett direkt du-tilltal genom hela text 3. I inledningen får vi veta att det gäller alla som 

bor i Skåne, (men det är ytterst oklart om tjänsten redan finns i andra delar av Sverige, eller 

om Skåne är först ut.) Beroende på hur läsaren tolkar det kan boende utanför Skåne antingen 

inkluderas eller exkluderas i du.  

Apoteket benämner även sig själva med vi, men rösten känns mer personlig och vardaglig 

än professionell. Rösten uppmanar kunden att ta med sig ett husapotek och handla på nätet, 

men det framträder mer som vardagliga tips än som råd från proffs.  

I sista stycket i text 3 blandas inte mindre än tre röster, läkarrösten, som med kunskap om 

solens skador, säger att det kan ”bli för mycket av det goda”, den kunniga apoteksrösten som 

informerar om det breda och noga utprovade produktutbudet. Apoteksrösten kan även 

uppfattas som säljande. Med användningen av vi knyter sista meningen på ett lättsamt och 

vardagligt sätt läsaren till texten. Rekommendationen om att använda paraply vid regn ger 
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även hela texten en mer lättsam inramning. Texten framstår inte som en ren information om 

den nya tjänst som innebär att kunden nu kan handla egenvårdsprodukter på nätet, utan 

snarare att Apoteket har de produkter som sommaren kräver. 

Även i text 4 finns genomgående ett direkt du-tilltal. Du:et i texten tilltalar dem som har 

funderat på om de har vanor och eller ovanor som har en dålig inverkan på hälsan. 

Fortsättningsvis utesluts de som är under 18 år och vidare de som redan har haft problem med 

hjärtat och liknande. Du:et smalnar alltså av under textens gång och innefattar slutligen bara 

en specifik grupp. 

Textjaget varierar också. En röst är av det informativa slaget. Rösten kan beskrivas som 

oberoende eftersom inte Apoteket benämns med vi. Dock säger rösten att Apoteket ”på ett 

unikt sätt” lyfter fram möjligheter, vilket ger intryck av att de är mer professionella och 

utvecklade än andra. I slutet framgår det även att det är just Apoteket som informerar, 

eftersom kunden hänvisas till andra ställen om tidigare hjärtproblem finns med i bilden. Sist i 

texten övergår textjaget till en mer uppfordrande röst som uppmanar kunden att komma i tid 

och inte dricka kaffe med mera.  

 

4.2.3 Analys av dygder 

I dessa två texter, som är av det informativa slaget, finns också dygder utryckta.  

 

Dygder i text 3: Explicit i text 3 står ” Nu kan alla i Skåne handla egenvårdsprodukter från 

Apoteket på nätet. Vi levererar varorna morgon till kväll vardagar varhelst du önskar. Till 

hängmattan. Fotbollsplanen. Scoutlägret. Ja, också till jobbet, om det är där du befinner dig i 

sommar”, vilket representerar servicekänslan. Hjälpsamheten är även den framträdande även 

om den i denna text kan tyckas vara synonym med servicekänslan. Dessa två dygder är de 

som utmärker sig tydligast i texten då den upplevs vara mer åt reklamgenren än text 3. Denna 

mening utrycker även lättillgängligheten, då meningen avslutas med fragmentariska meningar 

som exemplifierar vart produkterna kan skickas. Med andra ord är produkter från Apoteket på 

nätet tillgängliga var kunden än befinner sig.  

Dygden kunskapen explicitgörs bland annat i meningen ”Vi har checklistan för vilka 

produkter som är bra att ha med sig…” och ”Här kan du handla Apotekets noga utprovade 

produkter…”. Att Apoteket vet vad som behövs för en lyckad semester har de sin kunskap 

inom läkemedel och hälsa att tacka. Slutligen finns dygden humorn representerad, tydligast i 
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den sista meningen ”Mot regnväder rekommenderar vi paraply!”. Denna text är den enda av 

de sex texterna där dygden humorn finns representerad. 

 

Dygder i text 4: I text fyra explicitgörs servicekänslan i meningen ” Apotekets hälsokoll lyfter 

på ett unikt sätt fram dina möjligheter…”. Denna dygd representeras också i inledningen av 

ytterligare en mening, ”Du guidas av en specialutbildad farmaceut…”. Denna mening 

innehåller även dygden kunskapen, eftersom farmaceuten är just specialutbildad och därmed 

besitter nödvändig kunskap. Dessutom görs en ”vetenskapligt baserad riskbedömning”, vilket 

även det tyder på kunskap. Kunskapen uppfattas även i första meningen, då apoteket på ett 

”unikt sätt” lyfter fram möjligheter. Denna formulering kan uppfattas som att Apoteket har en 

bredare kunskap om hur hälsokollsundersökningar ska gå till. Vidare visare de på ytterligare 

kunskap då de uppmanar de som har haft bland annat hjärtinfarkt att istället söka hjälp inom 

vården, eftersom dessa kunder inte är lämpliga att genomgå en hälsokoll. Denna ansats, att 

hänvisa kunder vidare, kan ses om en hjälpsam och generös gest vilket explicitgör dygderna 

hjälpsamheten och generositeten.  

Dygden ödmjukheten uppfattas i första meningen, då Apotekets hälsokoll på ett unikt sätt 

lyfter fram ”dina möjligheter att påverka dina vanor”. Att se kunden som en individ med 

individuella vanor och möjligheter kan uppfattas som ödmjukt. Det finns ingen mall att utgå 

från utan varje hälsokoll utförs efter kundens individuella behov. Vad gäller dygden 

enkelheten, finns ingen direkt uttalad enkelhet utan det är snarare tjänsten som sådan som 

uppfattas som enkel. Så länge man som kund har tjugo minuter över, är 18 år och inte tillhör 

någon av grupperna som uppmanas vända sig till vården, är hälsokollen något som är enkelt 

att genomföra för alla. 

 

4.2.4 Kommentar ethos 

Röster är intressant ur ett ethosperspektiv eftersom de framhäver auktoritet på olika sätt. 

Röster och tilltal skapar också närhet eller distans till läsaren vilket även det påverkar ethos. 

Dessa två texter informerar kunder om nya tjänster de erbjuder, Apoteket på nätet och 

Apoteket Hälsokoll.  

När det gäller ordklasser finns ingen större skillnad mellan texterna, förutom att text 4 

består av en aning fler substantiv. Denna tendens såg vi även i ordklassanalysen av text 2, 

som även den är från 2011. Detta kan ha att göra med att Apoteket ser det nödvändigt att få in 
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så mycket information som möjligt, bland annat finns flera uppräkningar och hopningar, till 

exempel kaffe, nikotin och stark stress och värden, vanor och motivation. Genom att behålla 

många dynamiska verb, tillsammans med det direkta du-tilltalet, kan kunden få intryck av att 

något händer, att kunden är involverad.  

Båda texterna har ett explicit du-tilltal men rösterna som tilltalar kunden är av olika 

karaktär. Text 3, upplevs som en text i reklamgenren, medan text 4 mer hör till 

informationsgenren. Dock har båda texterna samma primära funktion, att informera kunderna 

om nya tjänster. Dessutom är båda texterna publicerade på apotekets hemsida, år 2002 och 

2011, under en rubrik där nya tjänster och andra nyheter löpande presenteras. Därmed ser jag 

dessa texter, trots vissa skillnader, lämpliga att jämföra. Det kan till och med vara än mer 

intressant att jämföra två texter som har samma funktion men som till sin yttre form uppfattas 

olika. 

Det som tydligast ger text 3 dess karaktär av reklam är den personliga röst som med ett 

målande språk och humor informerar kunden om att Apotekets produkter nu också är 

tillgängliga på nätet. Effekten av de ofullständiga fragmentariska meningarna för också 

tankarna till reklam. Att tydligt använda reklamdrag i sina informationstexter kan vara både 

smart och förödande. Vid första anblick ter sig en text som text 3 lättläst, sympatisk och 

träffsäker, men vid vidare eftertanke kan effekten av att använda sig av reklamdrag få 

negativa konsekvenser för ett företags ethos. Kunden ser igenom texten och uppfattar det 

underliggande budskapet att Apoteket försöker sälja in sina tjänster. Dock hade reklamen 

åsamkat mer skada om den förekommit i texten från 2011.  

Om man nu ska sätta dessa skillnader i samband med Apotekets nya förutsättningar kan det 

inledningsvis tyckas förvånande att den text som mest uppfattas som reklam är texten från 

2002. Vid vidare eftertanke är det förståeligt att Apoteket idag undviker reklam som är allt för 

uppenbar, då risken är att kunden då uppfattar dem som ett kommersiellt bolag, vilket de ändå 

är, dock med staten som ägare. Troligt är att Apoteket inte vill förknippas med den 

kommersiella sidan av bolaget. 

Genom att hålla sig till temat som identifierades i visionen, Kundernas behov, och erbjuda 

en tjänst som handlar om kundens direkta hälsa, åberopar Apoteket sin tidigare ställning då de 

ensamma stod för läkemedelförsörjning och därmed vårdens förlängda arm. Att införa en 

hälsokoll visar att personalen har kompetens inom andra områden och kan erbjuda tjänster 
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som tidigare vården tillhandahållit. Eftersom texterna har olika teman finns även en skillnad 

vad gäller förekomsten av de dygder som jag tidigare listat. 

Gällande identifierade dygder i dessa texter finns servicekänslan i båda, förmodligen 

eftersom det rör sig om just tjänster gentemot kunderna. Även kunskap och lättillgänglighet 

återfinns i båda texterna. Det som skiljer sig är att text fyra, som är från 2011, återigen lyfter 

fram mer mjuka värden. Dock är texten saklig i sin form, men dygder som omtänksamhet och 

generositet lyser igenom, kanske beroende på vad just tjänsten Hälsokoll kan innebära för 

kunden.  

 

4.3 Råd om brännsår 

Följande två texter förekommer på Apotekets hemsida, där råd om sjukdomar och andra 

åkommor beskrivs. Texterna informerar kunden om hur brännsår bör hanteras och behandlas. 

Den första texten, text 5, är från 2002: 	  

	  

Alla brännsår ska omedelbart kylas ner i rinnande vatten tills det inte längre gör ont. 
Vattnet bör vara svalt, anpassa temperaturen så den känns behaglig för den skadade. 
Håll skadan under rinnande vatten tills det inte gör ont längre, minst 10 minuter. Kylan 
gör att smärtan och svullnaden minskar.  
 
Om ett barn fått hett vatten över sig är det lättast att kyla barnet i duschen, med kläderna 
på. 
Om skadan är större än fem barnhandflator så kyl högst fem minuter. Ta sedan av de 
våta kläderna, svep in barnet i en torr och ren badhandduk och åk till läkare. 
 
Brännskador infekteras lätt och måste skötas omsorgsfullt. Stick inte hål på brännblåsor. 
En hel blåsa skyddar mot infektion. Fäst en kompress med elastisk binda eller 
tubförband. Låt förbandet sitta i fyra till fem dagar så att sårläkningen får ske i lugn och 
ro. 
 
Sök hjälp 
om skadan är stor som handflatan eller större, eller om huden är svårt bränd. 
Brännskador på ögonlock och yttre könsorgan samt brännskador på händer och fötter 
som gör det svårt att röra dessa kroppsdelar, bör visas upp för distriktssköterska eller 
läkare. 
 
Ett barn som bränt sig och får feber bör snarast komma till läkare. Eftersom 
brännskador kan ge fula ärr, bör du kontakta din distriktssköterska om du känner dig 
osäker. Vid brännskador kan det finnas risk för stelkramp. (apoteket.se, 2002) 
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Texten som följer, text 6, informerar även den om brännsår men är från 2011:	  	  

 
Alla brännsår ska omedelbart kylas ner i svalt vatten tills det inte längre gör ont. 
Anpassa temperaturen så den känns behaglig för den skadade. Håll skadan i vatten tills 
det inte gör ont längre, minst 10 minuter. Kylan gör att smärtan och svullnaden minskar 
och hindrar att skadan går djupare ner i huden. 
 
Om ett barn får brännsår 
Om ett barn fått till exempel hett vatten över sig, är det lättast att kyla barnet i duschen 
(rumstempererat vatten, tänk på att små barn snabbt blir nedkylda), med kläderna på. Ta 
sedan av de våta kläderna, svep in barnet i en torr och ren badhandduk och åk till läkare. 
 
Stick inte hål på brännblåsor 
Brännskador infekteras lätt och måste skötas omsorgsfullt. Du ska inte sticka hål på 
brännblåsor. En hel blåsa skyddar mot infektion. Fäst i stället en kompress t 
ex Kompress non-wowen och Mepitel som inte fastnar i såret eller Mezink med 
elastisk binda. 
Mot smärtan kan du använda vanliga smärtstillande läkemedel till exempel med 
paracetamol (Alvedon eller Panodil), eller lägga på en bedövande salva till 
exempel Xylocain. Den kan användas från 18 månaders ålder, och på skador mindre än 
den skadades handflata. Om det känns kladdigt kan salvan torkas av eller sköljas bort 
med vatten, efter ca 5 minuter. Därefter lägger du på ett förband. (apoteket.se, 2011) 

 

4.3.1 Interpersonell analys 

Texterna består av information och instruktioner om hur brännsår ska behandlas. Dessa två 

texter har stora likheter vad gäller röster och tilltal, men det finns även en del skillnader. Till 

att börja med finns en röst i båda texterna som vi kan kalla lekmannaprofessionell. Med det 

menar jag att innebörden av det som sägs kommer från en läkare, men språket som används är 

anpassat så att den blir begripligt för vem som helst. Denna viktiga information måste kunna 

nå alla människor och därför har stor vikt lagts på mottagaranpassning. Förklaringen ”Så att 

det inte längre gör ont” är en förenkling av det annars mer troligt fackspråksmässiga ”tills 

smärtan har avtagit”. ”Låt förbandet sitta i fyra till fem dagar så att sårläkningen får ske i lugn 

och ro” är mer lättillgängligt än ”Behåll förbandet på fyra till fem dagar under 

läkningsprocessen”.  

Texternas första två stycken är nästintill identiska. De skillnader som finns i dessa stycken 

är tillägg som förtydligar ytterligare i text 6. Till exempel att kylan ”hindrar att skadan inte 

går djupare ner i huden”, som tillägg till att kylan ”minskar svullnad och smärta”. Text 6 

förtydligar även att hett vatten bara är ett exempel på heta vätskor eller föremål som kan 

orsaka brännskador. 
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När det gäller textjag och textdu finns till en början inget direkt du-tilltal i texterna. Att 

informationen kommer från en läkare, exempelvis ”Stick inte hål på brännblåsor. En hel 

brännblåsa skyddar mot infektion”, även om den har förenklats och mottagaranpassats, 

framgår tydligt. Rösten har en auktoritet som andas kunskap, och instruktionerna är tydliga 

och välformulerade. De uppmaningar i form av ord som bör, ska och måste, gör att texterna 

får en prägel av allvar och vikt. 

Även om det genom hela läsningen av texterna finns en närhet mellan text och läsare finns 

inget explicit du-tilltal förrän i texternas respektive sista stycke. I text 5 uppmanas läsaren, du, 

att uppsöka läkare vid osäkerhet. Du:et i detta stycke är alltså den som har drabbats av eller 

har frågor kring brännskador. Du-tilltalet liknar det i text sex. Här finns dock en stor skillnad, 

texten instruerar vilka läkemedel och förband som bör användas. Detta återfinns inte i text 5. 

Läsaren uppmanas använda bland annat Kompress non-wowen, Mepitel och Mezink för 

behandling av såret och Panodil, Alvedon eller Xylocain mot smärtan. Detta är läkemedel 

som finns att köpa på Apoteket. Detta sista stycke är det enda i dessa två texter som visar på 

att textens avsändare är Apoteket. Utan uppräkning av läkemedel kunde de lika gärna ha varit 

information från till exempel vårdguiden. 

 

4.3.2 Tematisk analys  

När det gäller temat i dessa två texter så kan det diskuteras hur olika de egentligen är. Textens 

stomme är densamma, flera meningar och nästan hela stycken är helt identiska. Råd om hur 

barn ska vårdas vid brännsår till är exempel snarlika i sin utformning. Jag ser ändå att dessa 

två texter har en viktig skillnad, nämligen råden i text 6 om vilka exakta läkemedel och andra 

produkter som bör användas vid brännsår. En tematisk indelning skulle då kunna vara att text 

5 har temat Allmän information och råd om brännsår och text sex Specifik information och 

råd om brännsår.  

 

4.3.3 Analys av dygder 

Texterna ovan liknar varandra på många sätt. Det är då väldigt intressant att se vad de 

skillnader som finns gör för läsningen. Jag syftar främst på det stycke i text 6 där Apoteket 

råder läsaren att vid brännsår använda deras produkter, som de namnger tydligt.  
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Dygder i text 5: Den dygd som explicitgörs genom hela texten är kunskapen. Exempel på 

meningar som utrycker kunskap är ”Kylan gör att smärtan och svullnaden minskar”, ”Stick 

inte hål på brännblåsor”, ”Ett barn som bränt sig och får feber bör snarast komma till läkare” 

och ”Vid brännskador finns det risk för stelkramp”.   

Eftersom texten är av det rådande och informerande slaget och dessutom handlar om 

brännsår är det just expertis och kunskap om behandling som är det centrala i texten. 

Ytterligare en dygd som representeras är hjälpsamheten. Meningar som utrycker hjälpsamhet 

är till exempel ”Om ett barn fått hett vatten över sig är det lättast att kyla barnet i duschen, 

med kläderna på” och ”Fäst en kompress med elastisk binda eller tubförband”. Slutligen 

uppfattas enkelheten i texten. Texten är skriven på ett enkelt och kortfattat sätt.  

 

Dygder i text 6: Eftersom dessa två texter om brännsår är snarlika är även dygderna likartade. 

Jag har dock valt att lägga till servicekänslan, eftersom tilläggen av de specifika läkemedel 

som nämns i texten utgör en service för läsaren. Läsaren får råd om hur de exakt ska behandla 

sitt brännsår och vilka läkemedel som bör användas. Dessa tillägg kan även uppfattas som ett 

tillägg till kunskapen, i form av trovärdigheten, eftersom specifika råd tyder på expertis och 

kunskap som i sin tur signalerar trovärdighet. Slutligen representeras hjälpsamheten, i 

synnerhet tack vare de tillägg av specifika läkemedel som gjorts men även i de mer utförliga 

och förtydligade råden, till exempel ”Kylan gör att smärtan och svullnaden minskar och 

hindrar att skadan går djupare ner i huden” och parentesen ”… rumstempererat vatten, tänk på 

att små barn snabbt blir nerkylda…”, som underlättar för läsaren att förstå rådet om att kyla 

barnet i duschen. 

 

4.3.4 Kommentar ethos 

Texterna är mycket lika på många punkter, dock har vissa tillägg och ändringar gjorts i text 6. 

Valet att räkna upp läkemedel gör att läsaren direkt får råd om behandling, om såret inte är 

stort nog för att uppsöka läkare. Ur ethossynpunkt kan detta innebära att Apoteket bistår med 

en direkt service, kunden behöver inte söka ytterligare information om behandling då allt står 

i texten. Avsändaren tydliggörs och får än mer auktoritet. De specifika produkter som 

Apoteket råder läsaren att använda återfinns dessutom möjligen inte hos Apotekets 

konkurrenter, vilket gör att kunden måste vända sig till just Apoteket för att få den bästa 

behandlingen. Uppräkningen av produkter kan ses som en direkt följd av Apotekets nya 
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förutsättningar som en konkurerande marknad innebär, bland annat vikten av 

produktförsäljning.  

Dygder som tillkommer med produktpresentationen i text 6 är främst trovärdigheten och 

servicekänslan. Att nämna specifika produkter underlättar, som jag tidigare nämnde, för 

kunden i sitt sökande efter passande behandling. Dessutom ökar trovärdigheten då Apoteket 

verkar veta vad som är ultimat vid behandling av brännsår.  

Du-tilltalet i texternas respektive sista stycken signalerar närhet till läsaren, vilket är 

Apotekets viktigaste önskvärda hållning. Du-tilltalet är dock vanligt i reklam, vilket 

tillsammans med uppräkning av läkemedel och produkter, gör att text 6 kan kopplas till de 

nya förutsättningar som en ny konkurrerande marknad innebär för Apoteket vad gäller vikten 

av en god försäljning.  
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4.4 Dygder 

Denna tabell visar överskådligt hur de olika dygderna förekom i de sex texterna. Text 1, 3, 

och 5 är texter från 2002 och 2, 4, och 6 är från 2011. 

 

 Tabell 3: Dygder i de sex texterna 

Dygd/Text Text 1 Text 2 Text 3 Text 4 Text 5 Text 6 

Servicekänslan  X X X  X 

Trovärdigheten  X  X  X 

Kunskapen X X X X X X 

Lättillgängligheten X  X    

Rättvisan X      

Generositeten  X  X   

Samarbetsförmågan X      

Ödmjukheten  X  X   

Enkelheten X   X X  

Medkänslan  X     

Hjälpsamheten X X X X X X 

Humorn   X    

 

Tabellen visar en hel del likheter mellan texterna men även en del skillnader. Det som tydligt 

syns är att servicekänslan, trovärdigheten och ödmjukheten är dygder som förekommer fler 

gånger i texterna från 2011. Lättillgängligheten, rättvisan, samarbetsförmågan, enkelheten 

och humorn uppfattas däremot oftare i texterna från 2002. Vad detta skulle ha för relevans i 

ethossammanhang kan diskuteras. Jag kan tycka att jag ser tendensen till att, återigen, de 

mjuka värdena är något som fokuseras starkt i texterna från 2011. Det verkar handla om att 

vinna kundens förtroende och få dem på sin sida. Detta görs enklast genom att prioritera 

kunden, se kunderna som individer med enskilda behov och genom personlig och direkt 
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kontakt skapa en relation till kunden. Kunskapen behöver inte vara det främsta, den finns 

redan där som en kvarleva från tiden då Apoteket hade monopol och högt förtroende hos 

folket. Kompetens om läkemedel och rådgivning är en självklar egenskap som kunden 

förutsätter. Det som är avgörande är hur kunden blir bemött, vilken känsla som Apoteket 

sprider vid det personliga mötet men också via reklam och texter ut till den breda 

allmänheten.  

Vidare diskussion kring hur förekomsten av dessa dygder, och i synnerhet kunskapen och 

hjälpsamheten vilka fanns representerade i alla sex texter, spelar in i ethossammanhang följer 

i avsnittet Sammanfattande diskussion. 
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5 Sammanfattande diskussion 
Vad har vi då fått ut av dessa analyser och analysresultat? Frågeställningarna i detta arbete, 

Vilket slags ethos framställer Apoteket nu respektive då? och Finns det skillnader i vilka 

egenskaper som Apoteket tillskriver sig själva och sina kunder? får sina svar, även om 

resultaten kan diskuteras eftersom de är tolkade av mig och de jag anser är intressant ur 

ethosperspektiv. 

Inledningsvis kan sägas att texterna både liknar varandra och skiljer sig åt. Av analyserna 

och mina resonemang och kommentarer att döma försöker Apoteket utveckla sin 

kommunikation, samtidigt som de vill behålla sin status och det förtroende som funnits hos 

kunderna under tiden de hade monopol. Faktumet att de nu konkurrerar med andra på 

marknaden ska inte få sätta käppar i hjulet för det förtroende de genom tiderna har skapat hos 

sina kunder. Genom att se den enskilda kunden och göra relationen kunden-apoteket ännu mer 

personlig hoppas man kunna ta avstånd från de kommersiella intressen som en konkurrerande 

marknad för med sig, i alla fall ska inte kommersialiseringsintresset synas öppet i Apotekets 

verksamhet.  

En konkurrerande marknad kräver att aktörerna etablerar ett starkt ethos för att lyckas. Ett 

starkt ethos innebär för Apoteket idag att kunden inte bara ser det nya Apoteket som ett 

försäljningsställe av läkemedel, utan också som en mötesplats där kunden kan få råd och hjälp 

på ett personligt plan.  

Tidigare skadades inte Apoteket av reklam, men det fanns egentligen inte heller någon 

riktig anledning att marknadsföra sig på ett sådant sätt, då Apoteket ensamma kunde stoltsera 

med att sälja läkemedel. Genom att använda sig av reklamdrag i informationstexter kunde de 

dock nå ut med information om till exempel nya tjänster. Med risk för att framstå som ett 

oseriöst företag med vinstintressen försöker Apoteket, på den nya marknaden, tona ner 

reklamen och fokusera på vad kunden som individ tjänar på att välja Apoteket AB, även om 

detta utrycks i reklamsammanhang, som affischer på tunnelbanan eller reklamfilm på TV. Det 

är med andra ord tjänster snarare än produkter som Apoteket vill fokusera på, då tjänster 

utvecklas för att Apoteket sett ett behov hos kunden och de kan utformas på ett sätt som 

passar kunden. Det är vid sådana här sammanhang som de mjuka värden som jag tidigare 

talade om fyller sin funktion. Omtanke, service och generositet är något som Apoteket vill 

förknippas med.  
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Faktumet att de två dygderna kunskapen och hjälpsamheten förekommer i alla sex texterna 

ser jag som mycket intressant. Apoteketsverksamheten har sitt ursprung hundratals år tillbaka 

i tiden och Apoteksbolaget AB som sedan blev Apoteket AB har funnits sedan början på 70-

talet. Apoteket har under åren fram till idag legat i topp hos kunderna vad gäller popularitet 

och förtroendet för varumärket har varit enorm hos allmänheten. Att Apoteket efter så lång tid 

som ensamaktör på marknaden fortsätter att explicit bevisa sin kunskap om läkemedel kan 

tyckas överdrivet. Deras primära ethos är redan starkt nog, i synnerhet när det gäller 

läkemedelskunskap, så frågan är varför de inte premierar att fokusera på något nytt, till 

exempel på bredden i sortiment eller nya tjänster. Uppenbarligen ser Apoteket sitt primära 

ethos så pass avgörande att de väljer att lyfta fram dygder som förekommit genom alla år på 

marknaden och på så sätt få ett lika starkt sekundärt ethos. 

För att ytterligare koppla analysresultaten till ethos, visar analyserna av de sex texterna på 

fördelningen av ethos tre delar, förnuft (fronesis), dygd (arete) och välvilja (eunoia). 

Sammantaget har Apotekets ethos år 2002 fler drag som kopplas till fronesis och 2011 är det 

eunoia som är det centrala i Apoteket ethos. Arete finns som en viktig del under både 2002 

och 2011, även om frekvensen hos de olika dygderna skiljer sig mycket.  

När Apoteket utvecklar nya tjänster som de märkt att kunderna önskar och skulle 

uppskatta, stärks förtroendet ännu mer hos folket. I och med detta ökar också försäljningen av 

de produkter som de framförallt konkurrerar med. Jag tänker bland annat på skönhetsvård, då 

apoteken har sina egna varumärken. Apotekets marknadsföringsstrategier skulle därmed 

kunna sägas vara att de metodiskt och kontrollerat bygger upp ett förtroende hos kunden, där 

det personliga mötet och synen på kunden som en egen individ med individuella behov, ligger 

till grund och skapar ett starkt lojalitetsband mellan apotek och kund. 

När det gäller analyserna av ordklasser kan vi konstatera att Apoteket idag använder något 

fler substantiv i sina texter. En trolig anledning skulle kunna vara att de behöver få in mycket 

information på liten yta, så att kunderna tydligt ska se vad Apoteket vill kommunicera. För att 

inte riskera att informationen blir för mastig, vilket det lätt blir med informationstäta texter, så 

används ett du-tilltal som hela tiden får läsaren att hänga med, samt verb och adjektiv som gör 

texten mer levande och dynamisk.  

Angående teman syntes även där en tendens att fokusera på kunden, snarare än personalens 

kompetens och organisatoriska styrka.  
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Sett till dessa textanalyser och kommentarer kring dem finns mycket intressant som pekar på 

att Apotekets ethos har förändrats. Om skillnader i ethos endast är tendenser i de här sex 

texterna eller om liknande drag kan hittas i andra texter från Apoteket vet jag inte. Det är dock 

spännande att se att just ethos uttrycks på en mängd olika sätt och att de genom textanalys kan 

explicitgöras. Begreppet ethos i sig själv anser jag vara en tolkningsfråga. Hur någon 

uppfattar en persons eller ett företags karaktär och auktoritet är individuellt, alltså kan ett visst 

ethos uppfattas på ett visst sett i en persons ögon och på ett annat sätt hos någon annan. 

Av mina analyser att döma känns det som att Apoteket ändå har tänkt till i sin 

kommunikation till kunderna. De informerar kunderna på ett sätt där relationen är det primära 

men där ändå reklam kan ”smygas in”. Samtidigt som apoteket anpassat sitt ethos efter de nya 

förutsättningarna är de måna om att behålla de styrkor de hade som ensamaktör på 

marknaden, som till exempel kunskap och trovärdighet. Att helt ändra profil och därmed 

ethos skulle förmodligen få negativ inverkan på Apoteket som företag. Den fördel de har av 

att ha regerat på läkemedelsmarknaden är definitivt en tillgång då de tvingas konkurrera med 

andra aktörer. 

 

6 Avslutande resonemang 
Att analysera texter är tidskrävande. Ska man dessutom jämföra texter för att hitta likheter 

och skillnader som säger något om en texts, eller i det här fallet, ett företags ethos, krävs 

många texter. Omfånget på denna uppsats tillåter inte ett så stort material, dock såg jag ämnet 

så pass intressant att jag valde att titta på några få texter och se hur ethos ger sig i uttryck i 

just dessa. Därmed kan därför inte påstås att analyserna har en vetenskaplig tyngd, utan visar 

endast på tendenser som jag anser pekar på ett visst ethos. Hade sex andra texter valts ut hade 

resultaten möjligen sett annorlunda ut. Jag vågar dock påstå att mina iakttagelser är 

intressanta och relevanta ur ett ethossammanhang men att det tåls att diskutera huruvida detta 

är en medveten förändring i Apotekets marknadsföring eller ej.  

En mer uttömmande undersökning av det här slaget skulle vara mycket intressant att se. 

Valet av analysmetoder kan även de utökas och anpassas till respektive text för att få ett än 

mer sanningsenligt resultat. Mitt hermeneutiska förhållningssätt är intressant i den mån att en 

text alltid tolkas av läsaren. Därmed är det den enskilde läsarens förståelse av en text som är 

väsentliga i sammanhanget. I det här fallet var läsaren jag, och det var min förförståelse som 

låg till grund för min tolkning och uppfattning av texten. Eftersom jag dessutom ibland även 



37	  

	  

är apotekskund, är min inställning till dessa texter och deras betydelse av synnerligen stor vikt 

för Apotekets verksamhet och marknadsföring. Det är sådana som jag som trots allt utgör 

Apotekets kundkrets. 

Det svåra i denna undersökning har varit att belägga de iakttagelser jag gör och de 

resonemang jag för, då en analys kan ge olika resultat beroende på vad som eftersöks. Med 

andra ord bortser jag från tendenser som pekar på andra aspekter än ethos. Även detta är en 

verkan av den hermeneutiska ansatsen som begränsar resultatet, samtidigt som den underlättar 

och lämnar plats för vidare diskussion kring ethos framträdande i texter av dessa slag. 

Det som fascinerar mig är hur viktigt ethos är, oavsett om det handlar om enskilda 

personer, institutioner eller företag. Retoriken kan ses som det ultimata verktyget när det 

gäller att formulera ett företags målsättning och vision, i synnerhet ethos tre delar, arete, 

fronesis och eunoia. Med hjälp av retoriken kan sargade ethos återupprättas, intetsägande 

verksamheter personifieras och retoriken kan tydliggöra en verksamhets sätt att se på sig 

själva, kunden eller omvärlden med hjälp av bland annat dygder.  

I fallet med Apoteket AB har arbetet med företagets ethos uppenbarligen fungerat bra, 

vilket löpande attitydundersökningar hos allmänheten har visat. Denna framgång är dessvärre 

inte verklighet för alla. Något som skulle vara intressant att undersöka vidare är hur retoriken 

kan fungerar som verktyg i arbeten med företags sargade ethos och hur dygdebegreppet kan 

användas i nya former. Denna idé och ansats till vidare forskning avslutar härmed denna 

uppsats.
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