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Abstract 

Uppsatsens syfte är att redogöra för hur de två apoteksaktörerna, Apoteket AB (statligt) och 

Apotek Hjärtat AB (privat) realiserar sina respektive verksamheter språkligt i de 

verksamhetspresentationer som återfinns på deras webbplatser. Med hjälp av den systemisk-

funktionella grammatiken, SFG, undersöks dels relationsskapandet mellan apoteksaktörerna 

och konsumenten samt dels hur de konstruerar den egna verksamheten språkligt. Genom en 

kritisk diskursanalys vidgas perspektivet och resultaten av textanalyserna fördjupas. Den 

kritiska diskursanalysen bidrar till att ge förståelse för hur och varför texterna ser ut som de 

gör och kopplar det till aktuella samhällsförändringar som skett de senaste årtiondena. 

Resultatet av analyserna visar att de två apoteksaktörerna konstruerar relationen till 

konsumenten såväl som den egna verksamheten på olika sätt. Apoteket AB upprätthåller en 

auktoritär roll och en distans till konsumenten. Apotek Hjärtat har ett tydligt konsumentfokus 

där de själva såväl som konsumenten konstrueras som centrala. Slutsatser som kan dras av 

analysen är att Apoteket AB upprätthåller den ”traditionella” synen på apoteksverksamhet, så 

som vi är vana att se apoteksverksamheten. Apotek Hjärtat, med sitt konsumentorienterade 

angreppsätt, visar en ny sida av apoteksverksamheten, präglad av drag som vi är vana att se i 

övrig detaljhandel.  

 

Engelsk titel:  
 
Business presentations on the new pharmacy market – a functional text analysis  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Fram till år 1970 drevs apoteken i Sverige av enskilda apotekare, vilka genom så kallade 

privilegiebrev gavs tillstånd att driva apoteksverksamhet. I juni 1970 ändrades villkoren på 

marknaden när apoteksverksamheten förstatligades och apoteksmonopolet bildades. Från 

1970 och knappt 40 år framåt ansvarade det statliga aktiebolaget Apoteksaktiebolaget, idag 

Apoteket AB, för all läkemedelshandel i landet. Den 1 juli 2009 trädde omregleringen av den 

svenska apoteksmarknaden i kraft. Omregleringen innebar att Apoteket AB förlorade sin 

ensamrätt för handel med läkemedel. Nu fick andra aktörer, som efter erhållande av tillstånd 

från Läkemedelsverket, starta upp apoteksverksamhet i Sverige (Omreglering av 

apoteksmarknaden, prop. 2008/09:145, s.11). Apoteksverksamheten fyller en central funktion 

för Sveriges folkhälsa (Läkemedelsverket). Syftet med omregleringen av apoteksmarknaden 

var därför bland annat att öka tillgängligheten på läkemedel, sänka läkemedelskostnader och 

möjlighet att kunna erbjuda bättre service och ett bredare produktutbud (Statskontoret 

2012:10).  

Läkemedelsverket är den statliga myndighet som reglerar och utfärdar tillstånd till de som 

önskar starta upp en apoteksverksamhet. I Sverige regleras apoteksverksamheten i sin tur av 

flertalet myndigheter, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket (Sveriges Apoteksförening, 2013, s.3). Att tillhandahålla 

information, rådgivning och samtliga läkemedel är alltså några av de krav som ställs på 

apoteken, och således något som konsumenten kan förvänta sig av samtliga apoteksaktörer. 

Liksom andra yrken och institutioner med kopplingar till vården har apoteken en 

auktoritetsroll och förväntas kunna bistå med information och kunskap rörande konsumentens 

hälsa. På apoteken ställs därför högre krav vad det gäller kunskap och rådgivning än vad man 

gör i en stor del av övrig detaljhandel.  

Apoteksmarknaden är inte ensam om att ha genomgått omfattande förändringar. De senaste 

åren har flertalet om- och avregleringar skett i Sverige, exempelvis SJ, Postverket, Televerket 

och Bilprovningen har gått från att verka på en monopolmarknad till konkurrens. Flertalet 

verksamheter från den offentliga sektorn har således gått över till att bli en marknadsekonomi 

med konkurrens, denna samhällsförändring kallas kommersialiseringen. Hellspong och Ledin 

(1997, s. 263) lyfter fram ytterligare två samhällsförändringar som påverkat 

myndighetsspråket i Sverige de senaste årtiondena, informaliseringen och  individualisering. 
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Den förstnämnda handlar om att myndigheter har gått från att använda ett strikt formellt 

språkbruk till att mer likna språkbruket i den privata sfären. Den sistnämnda, 

individualiseringen, innebär att människor idag upplever en större klyfta mellan sig själva 

och samhället till följd av ett större fokus på den egna individen.  

Det som skedde på apoteksmarknaden var en omreglering, och inte en avreglering. För 

Apoteket AB:s del innebar omregleringen att de gick från ett monopolföretag med tydligt 

samhällsuppdrag till att konkurrera med andra privata apoteksaktörer på en förändrad 

marknad (apoteket.se). Staten reglerar fortfarande delar av marknaden och de äger 

fortfarande 100 procent av aktierna i Apoteket AB. Redan före omregleringen var Apoteket 

ett statligt ägt aktiebolag med vinstintresse men inför omregleringen genomgick Apoteket 

AB en organisatorisk omstrukturering som bland annat innebar att de sålde av apotek för att 

kunna släppa in andra aktörer på marknaden. Det som skiljer det gamla Apoteket AB från det 

nya Apoteket AB är främst konkurrensen. För att kunna möta de nya kraven ställs Apoteket 

AB inför nya utmaningar.  

Till följd av att ha verkat fyra årtionden på en monopolmarknad har Apoteket AB har haft tid 

på sig att bygga upp sitt varumärke och ett förtroende hos sina konsumenter utan konkurrens, 

men står nu inför utmaningen att anpassa sin verksamhet till den nya konkurrensen. På sin 

webbplats beskriver Apoteket AB verksamhetens mål. Under fliken Mål och strategier står 

bland annat att (fetstilt markering gjord av mig):  

”Apotekets kärnvärden ska genomsyra företagskulturen och det dagliga arbetet. I alla kundmöten 
och erbjudanden vill vi uppfattas som trovärdig och omtänksam. Genom att vara initiativrika 
och engagerade stärks upplevelesen av Apoteket som en modern och attraktiv aktör som i hela 
sin verksamhet verkar för en hållbar utveckling. […] 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.” (apoteket.se) 

En av de nya aktörerna på marknaden är Apotek Hjärtat, som idag är den största fristående 

apotekskedjan i Sverige. De har sedan det öppnade upp sin verksamhet i februari 2010 

utvecklats snabbt och driver idag drygt 300 apotek över hela landet (apotekhjartat.se). Apotek 

Hjärtat skriver på sin webbplats om verksamhetens värderingar: 

”Vår vision På Apotek Hjärtat arbetar vi tillsammans mot det gemensamma målet: Framtidens 
apotek och Sveriges ledande hälsoerbjudande. Vår mission På Apotek Hjärtat jobbar vi varje dag 
med: Att ge varje kund bättre hälsa och större välbefinnande. 
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Våra värderingar  
KundfokusVi hjälper våra kunder att må bättre genom vår kunskap och de produkter och tjänster 
som vi erbjuder. […] Lagarbete Alla som arbetar på Apotek Hjärtat är betydelsefulla för helheten. 
[…] Enkelhet Vi minimerar byråkrati och skapar enkla affärer. […].” (apotekhjartat.se) 

 

Apotek Hjärtat är nya på marknaden och befinner sig i en etableringsfas, där arbete med att 

bygga upp sitt varumärke och finna en ny konsumentgrupp ingår. Deras olika bakgrunder 

skapar olika förutsättningar.  

Samhällsförändringar är faktorer som i högsta grad påverkar apoteksaktörerna och som de 

måste anpassa sin verksamhet efter, även språkligt. Apoteksaktörerna befinner sig således på 

samma marknad, där de fyller funktionen av att både tillhandahålla läkemedel såväl som  

arbeta med försäljning och vinst. Den här undersökningen syftar till att undersöka hur, eller 

om, dessa förutsättningar realiseras språkligt i deras verksamhetspresentationer. Uppstår en 

konflikt mellan tradition och nytänkande? Upprätthåls den traditionella apoteksdiskursen när 

förutsättningarna förändrats?  

 

1.1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur apoteksaktörerna, Apoteket AB och Apotek 

Hjärtat AB, realiserar relationen till konsumenten samt sin konstruerar sin verksamhet 

språkligt i de givna verksamhetspresentationerna, som finns på deras respektive webbplats. 

Frågeställningar 

• Hur konstrueras relationen mellan Apoteket AB och konsumenten? 

• Hur konstrueras relationen mellan Apotek Hjärtat och konsumenten? 

• Hur konstruerar Apoteket AB sin verksamhet i den givna texten? 

• Hur konstruerar Apotek Hjärtat sin verksamhet i den givna texten? 

• Hur skiljer sig språkbruket åt mellan verksamhetspresentationerna? 

• På vilket sätt speglas samhällsförändringar språkligt i de givna 

verksamhetspresentationerna? 

2. Teori och tidigare forskning 
I följande avsnitt presenteras teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning som använts i 

undersökningen. Inledningsvis presenteras de teoretiska utgångspunkterna följt av den 
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tidigare forskningen, vilken presenteras under rubrikerna: Forskning om apotek och 

Forskning med metodologiskt utgångspunkt i SFG och övrig forskning. 

2.1 Teorietiska utgångspunkter: 
Nedan följer en presentation av den teori som använts för att analysera materialet i 

undersökningen. Den teoretiska utgångspunkten i undersökningen är den systemisk-

funktionella grammatiken och Faircloughs kritiska diskursanalys.  

2.1.1 Systemisk-funktionell grammatik 

Den systemisk-funktionella grammatiken, SFG, är en språkteori med fokus på betydelse och 

utgår från språkets sociala funktion. SFG erbjuder således en språkmodell som utgår från att 

den språkliga formen ger uttryck för betydelse (jfr Halliday & Matthiessen, 2004, s.26). En 

utgångspunkt är att språket inte bara speglar verkligheten, utan också är en del i formandet av 

den (jfr Halliday & Matthiessen, 2004, s.24). Grammatiken ger uttryck för betydelse 

samtidigt som den skapar betydelse (Holmberg & Karlsson 2013, s.10 & 12).  
 

Figur 1. Skikt och metafunktioner i SFG. Figuren är inspirerad av illustartionen i Funktionell Textanalys 

(2011:10). 

 
 

I figur 1 ses språket ur olika skikt: kontext, semantik, lexikogrammatik och fonologi/ortografi 

(Holmberg & Karlsson 2013, s.18). De tre metafunktionerna går tvärs igenom respektive 

skikt, Holmberg, Karlsson och Nord beskriver begreppet metafunktion: 

”Termen metafunktion antyder att det handlar om övergripande och allmänna funktioner som gäller 
både det som sker i kontexten och i de språkliga yttrandena, deras semantik och lexikogrammatik. 
Varje kontext har dessa tre metafunktionella dimensioner: det pågår verksamhet (ideationellt), det 
finns en relation mellan de inblandade (interpersonellt), och ett visst kommunikationssätt 
(textuellt).” (2011, s.10) 
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Figur 1 illustrerar hur respektive skikt bidrar till att skapa en förståelse av språket. Det första 

skiktet, kontexten, handlar om hur språket fungerar och struktureras i en specifik situation. 

Kontexten beskrivs inom SFG med hjälp av begreppen verksamhet, relation och 

kommunikationssätt. Verksamheten rör den sociala handling som sker inom en viss domän 

eller ämnesområde. Relationen rör den relation och de roller som finns mellan de inblandade. 

Kommunikationssättet rör hur det kommuniceras och vilken roll språket spelar. Till den 

sistnämnda hör också vilken kommunikationskanal som används, exempelvis om det är 

muntlig eller skriftlig kommunikation (Holmberg, Karlsson & Nord 2011, s. 160 och 

Karlsson & Nord 2013, s.18-19). Kontexten utgör grunden för betydelsen och realiseras i det 

semantiska skiktet, som i sin tur realiseras i lexikogrammatiska skiktet. Det 

lexikogrammatiska skiktet ser till ord och det semantiska skiktet till betydelsen (Holmberg, 

Karlsson, Nord 2011, s.12). Relationen mellan det semantiska skiktet och det 

lexikogrammatiska skiktet är särskilt central inom SFG (Holmberg, Karlsson & Nord 2011, 

s.11). Halliday och Matthiessen (2004, s. 24) beskriver det: 

”This is what allows the meaning potential of a language to expand, more or less indefinitely. The 
reason for this can best be explained in terms of the functions that language serves in human lives.” 

Nedan presenteras metafunktionerna mer utförligt. 

Ideationell metafunktion 

Den ideationella metafunktionen rör den del av språket som berör vilka erfarenheter som 

skapas av världen till följd av språkliga val. Den ideationella grammatiken har flera olika 

system som syftar till att visa hur erfarenheter realiseras och organiseras språkligt (Holmberg, 

Karlsson & Nord 2011, s.21-22). Det system som främst förekommer inom textanalys är 

transivitetssystemet, och handlar om överföring. Transivitetssystemet konstruerar 

erfarenheter av världen i processtyper, till vilka specifika deltagare kopplas (jfr Halliday & 

Matthiessen, 2004, s.170). Transivitetssystemet har fyra huvudsakliga processtyper, 

relationella, materiella, verbala och mentala. De relationella processerna beskriver hur saker 

förhåller sig till varandra, de materiella processerna något som händer eller förändras i den 

fysiska världen, mentala processer beskriver något som sker inombords eller på ett 

symboliskt plan och de verbala processerna uttrycker språkligt formulerade skeenden 

(Holmberg, Karlsson & Nord 2011, s-78-94). Till varje processtyp kopplas en eller flera 

specifika deltagare. Förstadeltagaren i relationella processer kallas för utpekad, bärare eller 

existerande, i materiella processer för aktör, i mentala för upplevare och i de verbala för 

talare.   
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Inom SFG säger man att sändaren med till följd av valet av processtyp, med dess respektive 

deltagare, konstruerar sin bild av verkligheten (Holmberg, Karlsson & Nord 2011, s.26). 

Tabell 1 nedan visar processer och deltagare. 

Tabell 1. Processtyper och deltagare 

Processtyp Förstadeltagare Processkärna Andradeltagare 
Materiell Pelle (aktör) sprang efter katten. (Mål) 
Relationell Pelle (bärare) har  en katt. (Attribut) 
Mental Pelle (upplevare) tänkte på katten. (Fenomen) 
Verbal Pelle (talare) ropade på katten. (Talmål) 
 

Satserna i tabell 1 visar hur de olika processtyperna är knutna till olika deltagarroller. 

Interpersonell metafunktion 

Den interpersonella metafunktionen berör språkets funktion som resurs för relationsskapande 

mellan sändare och mottagare, både vad det gäller det talade språket och den skrivna texten. I 

en interpersonell analys ses språket framförallt ur två skikt, det semantiska skiktet och det 

lexikogrammtiska skiktet (Holmberg, Karlsson & Nord 2011, s.97), se figur 1. Utifrån den 

interpersonella metafunktionen ser SFG på språket som att det har två utbyten: information 

och varor och tjänster, samt två talarroller: givande och krävande (jfr Halliday & 

Matthiessen, 2004, s.107). Språkhandlingar (modus) realiseras genom att olika utbyten och 

talarroller kombineras (Holmberg & Karlsson, 2013, s.34). De fyra huvudsakliga 

språkhandlingarna inom SFG är påstående, fråga, uppmaning och erbjudande.  

Tabell 2. Exempel på språkhandlingar 

Språkhandling (modus) Sats 
Påstående Du springer. 
Fråga Springer du? 
Uppmaning Spring! 
Erbjudande (modusmetafor) Du får springa om du vill. 
 

Tabell 2 visar att valet av språkhandlingar ger mottagaren olika möjligheter till respons. 

Modus kan realiseras kongruent, vilket innebär att grammatik och semantik uttrycker samma 

sak. Det kan också uttryckas inkongruent genom så kallade modus metaforer (Holmberg, 

Karlsson, Nord 2011, s.103), vilka förskjuter satsens betydelse. En text med många 

kongruenta påståenden kan exempelvis peka på att texten har en formell karaktär medan en 

text med större variation av språkhandlingar och modalitet kan visa på att den är av en mer 

informell karaktär (Holmberg & Karlsson 2013, s.70-71).  
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Modalitet är ytterligare en aspekt som förskjuter språkhandlingars betydelse (jfr Halliday & 

Matthiessen, 2004, s.147). Modaliteten realiseras dels genom modala verb, vilka inom SFG 

ses som verktyg för sändaren att förskjuta språkhandlingsbetydelsen i någon av 

modalitetstyperna: sannolikhet, förpliktelse, villighet och vanlighet. Dessa graderas i sin tur i 

tre modalitetsgrader: låg, medelhög och hög (Holmberg, Karlsson & Nord 2011, s.105). 

Modaliteten realiseras även i form av interpersonella satsadverbial, vilka också förskjuter 

betydelsen ytterligare.  

Tabell 3. Exempel på modalitet 

Modalitet Sats 

Modalt verb Vi ska ses. 
Modalt verb + interpersonellt satsadverbial  Vi kanske ska ses. 
 

Satserna i tabell 3 illustrerar hur modaliteten, till följd av det interpersonella satsadverbialet 

kanske, påverkar och förskjuter betydelsen. I det övre exemplet uppfattas det som säkert att vi 

ska ses, genom det modala hjälpverbet ska. I undre exemplet bidrar det interpersonella 

satsadverbialet till att skapa en osäkerhet. 

Hellspong och Ledins interpersonella struktur 

Hellspong och Ledin presenterar i Vägar genom texten (1997) en tidig kartläggning av SFG 

på svenska i läroboksform. Till den interpersonella strukturen som presentas i boken, vilken 

delvis kommer att tillämpas i denna undersökning, ses analysverktygen omtal, tilltal, närhet 

och distans, som centrala. En text återspeglar inte bara yttre faktorer och villkor, utan de 

skapar även en inre miljö som anpassas efter textens (egentliga) syfte. Hellspong och Ledin 

(1997) menar att man genom att studera de omtal och tilltal som förekommer i en text kan 

synliggöra både vilka röster som talar i texten och vilka förutsättningar för samspel som 

skapas mellan sändare och mottagare. Omtal och tilltal är faktorer som i sin tur fungerar som 

vägvisare för huruvida sändaren skapar en relation präglad av närhet eller distans till 

mottagaren.  

2.1.2 Kritisk diskursanalys 

I nära anslutning till SFG, men som betraktas som en egen inriktning, ligger den kritiska 

diskursanalysen, CDA (Nord, 2011, s. 156). Nord menar att diskursbegreppet inte ansluter till 

SFG, men att det är relevant då det används i forskningsfält som exempelvis CDA, vilken 

ligger nära SFG (Nord, 2011, s. 162).  CDA används till att synliggöra dolda textmönster 

som kan visa om det i en text finns tecken på att det utövas makt, förtryck eller befästning av 
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normer med hjälp av språket. Med hjälp av begreppet diskurs kan textanalysen fördjupas då 

det belyser text och språkbruk ur ett bredare perspektiv. I denna undersökning är detta 

relevant till följd av den omreglering som skett på apoteksmarknaden och hur 

apoteksaktörerna förhåller sig i relation till de olika diskursmöten som uppstår.  

Den kritiska diskursanalysen erbjuder teori och metod för att systematiskt kunna undersöka 

relationerna mellan den diskursiva praktiken, där texten produceras och konsumeras, och den 

sociala praktiken, som styr och formar den diskursiva praktiken och tvärtom (Winther 

Jörgensen, 2000, s. 25 & 66).  

Det finns inom den kritiska diskursanalysen ett flertal inriktningar, men som samtliga har 

följande gemensamma drag: diskursiva praktiker ses som en central arena för vardaglig social 

och kulturell reproduktion och förändring. Den sociala praktiken har en dubbel funktion där 

den dels konstituerar den sociala världen samtidigt som den konstitueras av andra sociala 

praktiker, språkbruket analyseras utifrån det sociala sammanhanget. Diskursiva praktiker ses 

som skapande och reproducerande aspekter av ojämlika maktförhållanden. De strävar öppet 

efter att blottlägga ojämlikheter och tar ställning för de undertryckta samhällsgrupperna 

(Winther Jörgensen, 2000, s. 66-70).  Bortsett från de likheter som tagits upp ovan finns det 

stora skillnader mellan de diskursanalytiska angreppssätten. Utgångspunkten i denna 

undersökning kommer att vara Norman Faircloughs angreppsätt av den kritiska 

diskursanalysen, vilken presenteras nedan. 

Fairclough definierar diskursbegreppet som: ”the language used in representing a given 

social practice.” (Fairclough 1995 I: Nord, 2011, s.162). Han anser att textanalys inte ensamt 

kan säga tillräckligt om diskursen, då relationen mellan texten och samhälleliga och 

kulturella strukturer inte åskådliggörs i den mån som krävs (Winther Jörgensen, 2000, s.72). 

Centralt för Faircloughs perspektiv av diskurs är att den är en viktig del i den sociala 

praktiken, till vilken han räknar sociala relationer som finns i institutioner såväl som finns i 

allmänhet (jfr Fairclough 1992, s. 64-66). Fairclough framhåller således diskursen som både 

konstituerande och konstituerad, vilket innebär att den både formar och omformar såväl som 

speglar sociala strukturer i samhället (Winther Jörgensen, 2000, s.68). Fairclough anlägger ett 

textorienterat angreppsätt och betonar systematiska analyser av såväl tal som skrift. 

Fairclough presenterar en textorienterad diskursanalys där han kopplar ihop tre dimensioner: 

text, diskursiv praktik och social praktik.  
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I dimensionen text analyseras textens egenskaper och formella drag. Dimensionen mellan 

texten och den sociala praktiken är den diskursiva praktiken. Det är den dimension där vi 

använder språket för att producera och konsumera text, vilken påverkas och styrs av den 

sociala praktiken. Det primära syftet med en kritisk diskursanalys är att blottlägga band 

mellan språkbruk och social praktik. Den diskursiva praktiken, där upprätthållandet av social 

ordning och förändring sker, får således en central del i analysen (Winther Jörgensen, 2000, 

s. 76). Modellen ses som ett analytiskt ramvek som kan tillämpas vid empiriska studier av 

kommunikation och samhälle. Vid en diskursanalys studeras dels den kommunikativa 

händelsen och dels diskursordningen. En kommunikativ händelse beskrivs som en typ av 

språkbruk, det vill säga vad det är för typ av text det handlar om. Diskursordning är ett mer 

komplext begrepp med innebörden av att flera diskurser verkar, och eventuellt konkurrerar, 

inom samma sociala domän eller institution.  

Teoretiska begrepp 

Centralt för Faircloughs kritiska diskursanalys är förändring, och innebär att det konkreta 

språkbruket som används härstammar från tidigare diskursiva strukturer (Winther Jörgensen, 

2000, s.13). Termen för detta är intertextualitet och innebär att en text bär med sig 

beståndsdelar från tidigare texter som producerats. Genom sammanbindning mellan olika 

beståndsdelar bildas och förändras diskurser och det är där som förändringen av det konreta 

språkbruket sker. Intertextualitet är således ett användbart begrepp för att studera förändring 

såväl som reproduktion av diskurser. Ett närbesläktat begrepp är interdiskursivitet: 

”The concept of interdiscoursivity is modelled upon closely related to intertextuality (Kristeva 
1980), and like intertextuality it highlights a historical view of texts as transforming the past – 
existing conventions, or prior texts – into the present.” (Fairclough, 2010, s.95). 

Interdiskursivitet beskriver hur texter bär med sig fragment, sätt att uttrycka sig, från tidigare 

producerade texter och lyfter in de i nya texter och sammanhang. När en text innehåller 

explicita citat eller referat kallar Fairclough det för intertextualitet (jfr Fariclough 1992, s. 85 

& 104). För denna undersökning är begreppen intressanta i avseendet för att beskriva hur 

statens krav på apoteksaktörerna i kombination med den vinstdrivande verksamheten som de 

är en del av kan urskiljas i verksamhetspresentationerna.  

Register beskrivs av Halliday som:  ”a functional variety of language” (jfr Halliday, 2004, 

s.27), en variant av språket som används i specifika situationer eller syften. Ur ett funktionellt 

perspektiv kan textens register bringa klarhet i varför den ser ut på det sätt som den gör. En 
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styrka med registeranalysen är att den på ett övergripande plan kan synliggöra hur generella 

drag i texten samt att dess kontext speglas genom språkbruket (Nord, 2011, s.165). En analys 

av en texts register kan därmed synliggöra både typiska drag såväl som oväntade drag. 

Begreppet genre betraktas inom SFG som funktionellt, det vill säga hur man går tillväga för 

att uttrycka sig kommunikativt och strukturellt. Martin (2005) beskriver genre: 

”Genre on the other hand is set up above and beyond metafunctions (at a higher level of abstraction) 
to account for relations among social processes in more holistic terms, with a special focus on the 
stages through wich most texts unfold.” (2005, s.6).  

En text struktureras alltså i olika faser och steg vilka tillsammans utgör en funktionell 

handling (Holmberg, Karlsson, Nord, 2011, s.162).  

2.2 Tidigare forskning 
I följande avsnitt kartläggs relevant forskning för undersökningen. Forskningsbakgrunden i 

denna undersökning är indelad i tre delar, en del som rör forskning om apoteksverksamhet, 

en del som rör forskning där SFG har tillämpats som metod, samt en del med övrig relevant 

forskning för undersökningen. Forskningen presenteras nedan.  

Forskning om apotek 

Det finns flertalet studier av Apoteket AB:s verksamhet inom flertalet inriktningar. Då 

omregleringen är relativt ny har jag inte hittat liknande forskning i samma utsträckning om 

Apotek Hjärtat. 

Per Ledin har i sin språkvetenskapliga studie, Intertextualitet, smärta och ett mångstämmigt 

apotek (1997), undersökt en informationsbroschyr utgiven av Apoteket AB år 1996, det vill 

säga före omregleringen. Med hjälp av en intertextuell analysmodell, med utgångspunkt i 

Faircloughs definition av intertextuella relationer,  analyseras broschyrtexterna i två steg: 

textsamspel och normsamspel. Ledin vill bland annat undersöka hur Apoteket AB, som 

offentlig institution, ska tilltala människor. Detta gör han med hjälp av 

intertextualitetsbegreppet, som han menar fångar in och ska ses i ljuset av 

samhällsförändringar som informalisering och kommersialisering. Han menar vidare att 

offentliga institutioner respektive den privata sfären traditionellt sett präglas av olika sociala 

värden, där den förstnämnda förknippas med distans, formalitet och auktoritet medan den 

sistnämnda förknippas med närhet och solidaritet (1997, s. 82).  
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Ledin visar med sin analys hur Apoteket AB, i sin broschyr, intar flera olika röster vi 

kommunicerandet av budskapen. Från inslag som påminner om reklam och personlig dialog 

till en opersonlig och auktoritär röst. Ledin framhåller paralleller mellan intertextualitet och 

samhällsförändringar, och utgår från att samhällsförändringarna är något som de måste 

hantera i broschyren. Det bör också, hävdar han, föra med sig komplexa intertextuella 

relationer från olika kontexter och diskurser och är därför inte självklart hur Apoteket AB ska 

förhålla sig till situationen. Ledin kommer fram till att Apoteket AB framträder med flertalet 

röster, och lyfter frågan om det ens finns en genuin och typisk Apoteks-röst. Han identifierar 

också minst fem stycken roller som läsarens (konsumenten) antas inta till följd av de flertalet 

genrer som broschyren är uppbyggd med. Ledins studie är intressant för min undersökning i 

flera avseenden. Dels undersöker den hur Apoteket konstruerar sig själva och läsaren i texten. 

Dels diskuteras intressanta, och för min studie, relevanta faktorer som samhällsförändring där 

kommersialiseringen är i fokus. Han diskuterar hur stora delar av den offentliga sektorn, 

exempelvis Televerket och Postverket, har gått över från en monopolmarknad till en 

marknadsekonomi. Han spekulerar också i Apoteket AB kan bli näst på tur, något som nu 

också har skett.  

Det har även bedrivits forskning om apoteksmarknaden i andra länder. Schmidt och Pioch 

(2005) har undersökt apoteksverksamheten på den brittiska marknaden. Den brittiska 

apoteksmarknaden står till följd av avreglering under hård press. De ställer frågan om 

branding, profilering av varumärket, kan vara ett svar på hur apoteksaktörerna ska kunna 

urskilja sig ur mängden. Undersökningen har en kvalitativ ansats som bygger på intervjuer 

med apotekare i Manchester. Schmidt och Pioch diskuterar avregleringen som skett där i 

relation till hur apoteksverksamheten ser ut idag, och varför det ser ut som det gör. Även de 

diskuterar den komplexa situation som Ledin (1997) tar upp i sin undersökning. Och menar 

att detta kan ses som en förklaring till det ambivalenta förhållningssättet de måste ta ställning 

till i mötet med konsumenten. Å ena sidan är apoteksverksamheten och dess personal strikt 

reglerade att förhålla sig till etik och ser därför konsumenten som patient snarare än en kund. 

Å andra sidan verkar de i en vinstdrivande verksamhet. I en SWOT-analys kartläggs 

apoteksverksamheternas styrkor och svagheter. Analysen visar att apoteksaktörernas generella 

styrkor ligger i personalens utbildning och deras roll som expertrådgivare. Analysen visar 

dock även på generella svagheter i apoteksaktörernas sätt att ta till vara på de möjligheter som 

marknadsföring av detaljhandelsmarknadsdelen av verksamheten  kan bidra till.  
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Schmidt och Piochs undersökning visar att apotekspersonalen först och främst ser sig själva 

som professionella vårdgivare och att företagsverksamheten kommer i andra hand, något som 

forskarna menar leder till att apoteken går miste om viktiga konkurrensfördelar på den 

förändrade marknaden. De menar vidare att profilering av varumärket (branding), kan vara ett 

sätt för apoteken att komplettera personalens etos för att på så sätt vinna konkurrensfördelar 

på marknaden. Konkurrensverket (2010:4) skriver i sin rapport att apoteksaktörerna på den 

svenska marknaden ser profilering som ett viktigt verktyg för att stå sig i konkurrensen på den 

förändrade marknaden.  

Det har som tidigare nämnts inte bedrivits forskning i samma utsträckning om Apotek Hjärtat 

som det gjorts på Apoteket AB. Men Jacobsson och Tropp har i en kandidatuppsats från 2010 

studerat hur Apotek Hjärtat gått till väga för att kommunicera sin varumärkes- och 

företagsidentitet till konsumenterna. De gjorde en jämförelse mellan hur Apotek Hjärtats 

planerade kommunikation såg ut i relation till hur målgruppen uppfattade dem. Metoden som 

de använde sig av var närläsning, fokusgrupper och intervjuer. Resultatet av undersökningen 

var att den planerade kommunikationsstrategin i mångt och mycket stämde överens med den 

bild som målgruppen hade om Apotek Hjärtat. Trots att undersökningen genomfördes samma 

år som Apotek Hjärtat startade upp visar deras undersökning att de redan då har ett starkt 

varumärkeskapital.    

Forskning med metodologiskt utgångspunkt i SFG  

Lassus (2010) har i sin avhandling undersökt socialförsäkringsbroschyrer riktade till 

barnfamiljer och frågar sig hur mottagaren och institutionen synliggörs i texterna och vilka 

betydelser som kan knytas till dessa. Med hjälp av den systemisk-funktionella grammatiken 

undersöker hon aspekter som tilltal och omtal, modus, processer och ordval och kopplar detta 

till den kontext som texterna befinner sig i. Lassus är framförallt intresserad av att studera hur 

institutionerna tilltalar föräldrar. Hon framhåller att barnfamiljsbroschyrer är viktiga texter 

eftersom de har en stor del av befolkningen som mottagare. Hon menar vidare att det därför, 

ur ett språkvetenskapligt perspektiv, är viktigt att studera den språkliga kommunikationen 

som sker i texterna. Lassus undersökning är intressant för min undersökning då hon 

undersökt och jämfört texter från två institutioner, inom samma domän. Lassus visar i sin 

studie att hon med hjälp av verktyg från SFG på ett effektivt sätt kan visa på såväl likheter 

som skillnader. Detta är något som även jag ämnar att göra, om än i mindre skala. Lassus 

kommer bland annat fram till att texterna är relativt liknande varandra men att mottagarna 

(föräldrarna) ges olika roller i de sverigesvenska respektive det sverigefinska materialet. 
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Claes Ohlsson (2007) är i sin avhandling intresserad av reklamens och 

samhällsinformationens språk. Han har analyserat textmaterial om fond- och 

pensionssparande från den statliga Pensionsmyndigheten (PPM) och kommersiella bank- och 

försäkringsbolag. Finansmarknaden i Sverige avreglerades på 1980-talet och har påverkats av 

samma faktorer som apoteksmarknaden. Texterna utgörs dels av informationsmaterial från 

PPM och dels reklammaterial från privata bank- och försäkringsbolag. Den grundläggande 

språksynen i avhandlingen är funktionell och baseras på Halliday och Matthiessen (2004). 

SFL används inte fullt ut i avhandlingen då avhandlingen har syftet att undersöka hur 

verksamheterna konstruerar sina texter för att nå olika mål och hur dessa i sin tur förhåller sig 

till domesticeringsprocessen. För att studera texternas roll i domesticeringsprocessen menar 

Ohlsson att begreppen diskurs och genre är centrala. Han undersöker hur verksamheterna 

presenterar de budskap de har och hur de rent språkligt går till väga för att nå de uppsatta 

målen. Det centrala här är att visa samhällsförändringarnas roll och inverkan på språket. Han 

ramar in sin undersökning med hjälp av begreppet domesticering, som i sammanhanget 

innebär att pensionssparande i finansprodukter i texterna presenteras som något vardagligt 

och självklart. Han undersöker bland annat relationen mellan avsändare och mottagare. 

Ohlsson menar att samhällsförändringar som individualisering och informalisering präglar 

information från myndigheter såväl som övrig information och reklam. Han diskuterar hur 

språket har förändrats till följd av samhällsförändringar, som informalisering och dess 

inverkan på myndighetsspråk och marknad. Ohlssons avhandling är relevant för min uppsats 

då den tangerar flera aspekter som kommer att lyftas här. Han undersöker skillnaden mellan 

statligt och privat samt diskuterar samhällsförändringar och dess påverkan på språk och text.  

Övrig forskning 

Lindström och Karlsson (2005) har undersökt verbkonstruktioner i svenska språket med 

fokus på så kallade V1-konstruktioner. Svenska språket är egentligen ett så kallat V2-språk, 

vilket innebär att det finita verbet oftast hamnar på andra plats, efter subjektet, i satserna. 

Lindström och Karlsson har med hjälp av conversation analysis (CA) undersökt talspråk, i 

vilket de menar att dessa konstruktioner är vanligt förekommande. De kommer fram till att 

V1-konstruktioner är en viktig resurs för omformandet av budskap och För denna 

undersökning är Lindström och Karlssons resultat intressant i diskussion kring vilka 

konsekvenser som V1-konstruktioner för med sig, både för betydelsen men också i 

interaktionen mellan sändare och mottagare.  
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3. Material och metod 
I följande avsnitt redogörs för metoder som använts i undersökningen, materialurval samt de 

avgränsningar som gjorts.  

3.1 Material 
Materialet i undersökningen utgörs av två stycken texter som presenterar verksamheten, 

hädanefter kallade verksamhetspresentationer, för konsumenterna. Texternas teman berör 

service, erbjudanden, sortiment och verksamhetsinformation. Dessa berör således inte 

specifika erbjudanden utan ska informera konsumenten om verksamheten på ett mer allmänt 

plan. Verksamhetspresentationerna återfinns på respektive apoteksaktörs webbplats under 

flikarna Om Apoteket (Apoteket AB) respektive Om oss (Apotek Hjärtat). Texterna återfinns 

även i sin helhet i bilaga 1 och 2. 

Apoteket AB:s verksamhetspresentation: Om Apoteket 

Apoteket AB:s verksamhetspresentation består av 2055 tecken inklusive blanksteg (330 ord). 

Texten inleds med en ingress som presenterar Apoteket AB:s vision. Brödtexten är indelad i 

tre rubriker: Vi gör det enklare att må bra, Både läkemedel och attraktiva hälsoprodukter 

samt Vår kunniga personal hjälper dig!.  

Apotek Hjärtats verksamhetspresentation: Om oss 

Apotek Hjärtats verksamhetspresentation består av 2306 tecken inklusive blanksteg (426 

ord). Verksamhetspresentationen inleds med en ingress som talar om vilka de är. Brödtexten 

är indelad i tre rubriker: Apotek Hjärtat – framtidens apotek, Varför heter vi Apotek Hjärtat? 

samt Kort historik. I texten finns en punktlista bestående av två punkter, en som behandlar 

information om högkostnadsskydd, och en om Apotek Hjärtats priser. Den sista meningen i 

verksamhetspresentationen avslutas med en länk för konsumenten som vill läsa vidare om 

deras apotekskoncept.  

3.1.1 Urval 

Jag har valt att undersöka Apoteket AB:s och Apotek Hjärtats verksamhetspresentationer då 

de är de två största apoteksaktörerna på svenska marknaden idag. 

Verksamhetspresentationerna är intressanta dokument då de ger sin bild av verksamheten och 

lyfter fram de aspekter som de anser är viktiga för dem. En jämförelse av texterna är 

intressant då de som företag har olika bakgrunder och förutsättningar. Apoteket AB anpassar 

sig till den nya fria marknaden, är statligt ägt, har ett starkt varumärke och hög kännedom 

bland befolkningen. Apotek Hjärtat är ny aktör på marknaden, är privatägt, bygger upp sitt 
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varumärke och ska vinna förtroende hos en konsumenten. Gemensamt har de att de 

konkurrerar om samma kunder, snarlikt sortiment samt regleras av Läkemedelsverket och 

övriga inblandade statliga myndigheter.  

3.1.2 Avgränsningar 

Jag har valt att analysera textavsnitt som är publicerade på den del av apoteksaktörernas 

webbplatser som riktar sig till den privata konsumentmarknaden, och således valt bort de 

delar av texterna som riktar sig till vårdinstitutioner. 

3.2 Metod 

Undersökningen är en kvalitativ studie av två skriftliga verksamhetspresentationer, varav en 

från Apoteket AB:s webbplats och den andra från Apotek Hjärtat, vilka har närlästs i 

analysarbetet. Jag avser att jämföra texterna för att synliggöra eventuella likheter och 

skillnader genom textanalys. Den systemisk-funktionella grammatiken ligger till grund för 

den interpersonella och ideationella analysen. Den interpersonella analysen kompletteras med 

hjälp av begrepp som Hellspong och Ledin (1997) presenterar i samband med deras 

genomgång av den interpersonella strukturen. Undersökningen fördjupas i en analys av 

språkets form med hjälp av analysverktygen register och genre, som avslutningsvis mynnar 

ut i en kritisk diskursanalys. Hur jag gått till väga i analysarbetet beskrivs mer utförligt 

nedan. 

3.2.1 Systemisk-funktionell grammatik, SFG 

Valet av olika språkliga resurser bestäms utifrån situationen. SFG-modellen är användbar för 

studien eftersom den möjliggör synliggörande av händelser som sker utanför språket, och 

mot situationer där olika språkliga verktyg används (Holmberg & Karlsson 2013, s.12). 

Undersökningen kommer bestå av analyser från samtliga tre metafunktioner, vilka nedan 

förklaras mer ingående.  

3.2.2 Interpersonell analys 

Verktyg från den interpersonella analyskategorin syftar i den här undersökningen till att svara 

på vilka relationer som skapas, i respektive verksamhetspresentation, till följd av de språkliga 

val som gjorts. I den interpersonella analysen har jag studerat modus (språkhandlingar), 

modalitet, tilltal och omtal, som sedan kopplas till närhet och distans. Jag har främst lutat mig 

mot den systemisk-funktionella grammatikens modell för textanalys, men valt att komplettera 

denna med hjälp av interpersonella analysverktyg presenterade i Hellspong och Ledins 
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(1997) tidiga version av SFG. Nedan följer en presentation av de interpersonella 

analyskategorierna samt en redogörelse för hur de använts: 

 

Modus 

I analysen av modus, språkhandlingar, har grafiska meningar analyserats. Jag har utgått från 

de fyra huvudsakliga språkhandlingarna som SFG presenterar: påstående, uppmaning, fråga 

och erbjudande. De olika språkhandlingarna fyller olika funktioner i en text och påverkar hur 

vi uppfattar den, se figur 1 och tabell 2 ovan. Jag har tagit hänsyn till kontexten, det 

lexikogrammatiska skiktet såväl som det semantiska skiktet i analyserna.  

Modalitet 

Genom modalitet kan satsens betydelse förskjutas ytterligare. Därför är det intressant att 

undersöka vilka modala hjälpverb och interpersonella satsadverbial som återfinns i 

apoteksaktörernas verksamhetspresentationer. Särskilt intressant är det i diskussionen kring 

huruvida apoteken upprätthåller en auktoritär roll i beskrivningen av sig själva eller om de 

har en mjukare framtoning i verksamhetspresentationerna. Se tabell 3 ovan för exempel. 

Hellspong och Ledins interpersonella struktur 

Jag kommer att använda mig av delar av Hellspong och Ledins  begreppsapparat för att 

redogöra för intressanta aspekter i den analyserade texterna. De valda delarna av 

textanalysmodellen tillämpas då den erbjuder relevanta verktyg och begrepp som kan urskilja 

intressanta mönster i materialet. Närhet och distans skapas genom att olika tilltal, omtal och 

sociala strategier används. Tilltal, omtal, närhet och distans syftar i denna undersökning till 

att synliggöra och begripliggöra centrala relationsskapande element i 

verksamhetspresentationerna. I denna undersökning har begreppen tilltal och omtal 

ytterligare en funktion, att synliggöra vem eller vilka som är synliga i 

verksamhetspresentationerna.  

 

3.2.3 Ideationell analys 

Med hjälp av språkliga resurser beskriver vi hur något upplevs, vilka som är delaktiga i något 

eller hur något känns. I beskrivningarna speglas också våra erfarenheter i dessa.  

Den ideationella metafunktionen handlar om språket och dess funktioner att beskriva 

omvärlden. Den består av två delar, den logiska och den erfarenhetsmässiga. Med det är  

endast den sistnämnda, även kallad transivitetsanalys, som använts i denna undersökning, 
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Transivitetssystemet är även det system som är vanligast vid en ideationell textanalys 

(Holmberg, Karlsson, Nord 2011, s.22).  

Verktyg från den ideationella analyskategorin syftar i denna undersökning till att svara på 

vad som pågår i texterna och vem som berörs. För att undersöka detta analyseras  

processtyper och deltagare i verksamhetspresentationerna. I denna undersökning är det 

intressant för att visa hur Apoteket AB och Apotek Hjärtat, som tillhör en verksamhet som 

tillhandahåller och distribuerar läkemedel, konstruerar sin verksamhet respektive relationen 

till konsumenten i förhållande till varandra. I den ideationella analysen har jag i huvudsak 

analyserat huvudsatser, men har i undantagsfall varit tvungen att frångå på detta på grund av 

stasernas uppbyggnad. Hur jag gått till väga i dessa fall presenteras i kapitel 3.2.4 nedan.  

3.2.4 Framförställd frågeformad konditionalsats 

Det svenska språket är ett V2-språk, vilket betyder att det finita verbet vanligtvis kommer på 

andra plats, efter subjektet. Till följd av att Apotek Hjärtats verksamhetspresentation 

innehåller satser uppbyggda med så kallad V1-konstruktion, det vill säga att det finita verbet 

inleder satsen, har jag valt att göra undantag i analysen av dessa. Detta för att det inom SFG 

inte talas om adverbiella (omständighets-) bisatser, då de ligger utanför satsens ideationella 

centrum. Och det centrala vid en transivitetsanalys är, som visats ovan, vanligtvis 

processkärnan. Omständighetsadverbialen ses således endast som relaterad till satsens 

processkärna och brukar därför inte intressant som mål för en analys (Holmberg & Karlsson, 

2013, s.103-104). De tre meningarna i Apotek Hjärtats verksamhetspresentation kräver dock 

att man tar hänsyn även till omständighetsadverbialen, då en analys av enbart huvudsatsens 

processkärna blir missvisande. Den speciella meningsuppbyggnaden kan förklaras med 

begreppet framförställd frågeformad konditionalsats, FFK (Lindberg, 1992, s.236), som 

nedan illustreras med ett exempel: 

FFK: Åker du så blir jag ledsen. 

Exemplet ovan kallas för en framförställd frågeformad konditionalsats, och kan identifieras 

genom att den inledningsvis talar om en förutsättning i form av en fråga. Detta är en 

intressant och relevant aspekt att visa i denna undersökning. Detta innebär för den 

ideationella analysen att jag har hanterat dessa meningar som två huvudsatser istället för en 

huvudsats och en bisats, exempelvis: 

 ”Är du sjuk och i behov av en trygg och säker läkemedelshantering ska du mötas med respekt.” 
(Apotek Hjärtat) 
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Begreppet FFK fyller i denna undersökning en dubbel funktion: att kunna förklara och 

underbygga mina avväganden i analysen samt för att peka på intressanta textdrag i 

verksamhetspresentationerna. Då jag i den interpersonella analysen utgår från betydelsen har 

jag därför tolkat den sisa delen av dessa satser., det vill säga som ett erbjudande och inte som 

en fråga.   

3.2.5 Språkets form 
Med hjälp av begreppen register och genre synliggörs övergripande aspekter i texterna. I 

registeranalysen studeras enskilda ordval följt av en jämförelse och diskussion kring hur 

respektive apoteksaktörers ordval bidrar till att skapa olika betydelser. Genre studeras genom 

att urskilja olika aspekter i texternas övergripande struktur.  Resultaten av analyserna är tätt 

kopplade till den kritiska diskursanalysen, som också ser till övergripande aspekter i och 

omkring verksamhetspresentationerna. Detta redovisas nedan. 

3.2.6 Kritisk diskursanalys 

Vid analys av den diskusriva praktiken ligger fokus på hur en text produceras och 

konsumeras. Därför är begreppen interdiskursivitet och intertextualitet centrala för analysen. 

Dimensionen text analyseras med hjälp av den systemisk-funktionella grammatiken som 

beskrivits ovan. Textanalysen har i detta avseende funktionen av att kartlägga hur diskurserna 

realiseras textuellt. Den sociala praktiken analyseras genom att belysa resultaten av den 

textuella och diskursiva praktiken i en bredare dimension, det vill säga i sitt sociala 

sammanhang. Detta är intressant då denna dimension berör de förhållanden och 

förutsättningar, både gemensamma och olika, som apoteksaktörerna är en del av. En 

diskursanalys är också intressant i diskussionen mellan att apoteken å ena sidan har en 

auktoritetsroll och å andra sidan en säljande roll. Övergripande aspekter i texten, språkets 

form, kommer även att analyseras med hjälp av begreppen register och genre.  
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4. Resultat och analys 
Nedan följer analys och resultat presenterade under de fyra huvudsakliga rubrikerna: 

Interpersonell analys, Transivitetsanalys, Språkets form och Kritisk diskursanalys. Värdena i 

tabellerna i kapitel 4, Resultat och analys, presenteras i både antal och procent.  Kortare 

diskussioner följer i samband med att analysresultaten presenteras, men fördjupas i kapitel 

5.1 Resultatdiskussion.  

4.1 Interpersonell analys 
I följande avsnitt presenteras den interpersonella analysen som syftar till att redogöra för de 

relationer som skapas mellan sändare och mottagare. För att undersöka detta har jag använt 

mig av tre analyskategorier. Tilltal och omtal synliggör hur apoteksaktörerna bygger upp 

läsarrelationen. Modus (språkhandlingar) synliggör hur informationen i 

verksamhetspresentationerna presenteras och hur de påverkar mottagarens 

responsmöjligheter. Modaliteten i texterna modifierar språkhandlingarnas betydelse och får i 

detta sammanhang även funktionen av att synliggöra dolda krav från reglerade av staten. Jag 

har analyserat samtliga grafiska meningar i respektive apoteksaktörs 

verksamhetspresentation. Enskilda exempel följer genom hela avsnittet och syftar till att visa 

hur jag tänkt och vilka avväganden som gjorts i analysen. För mer information om hur jag har 

gått till väga i min analys, se kapitel 2.1 Teori och kapitel 3.2 Metod. Analysresultaten 

presenteras i ordningen: tilltal och omtal, närhet och distans och modus och modalitet.  

4.1.1 Tilltal och omtal 

I Hellspong och Ledins interpersonella textanalysmodell ses tilltal och omtal som en aspekt i 

relationsskapandet mellan sändare och mottagare (Hellspong & Ledin, 1997). Tilltal och 

omtal är således en central aspekt i hur apoteksaktörerna konstruerar sin relation till 

mottagaren i verksamhetspresentationerna, och vilka konsekvenser det får.    

Analysen visar att fördelningen av till- och omtal är liknande i apoteksaktörernas 

verksamhetspresentationer. Sändarna Apoteket AB och Apotek Hjärtat är väl synliga i båda 

texter genom substantiv i form av egennamn och pronomenet vi. Hur de till- och omtalar sina 

konsumenter och hur de omtalar sig själva skiljer sig dock åt mellan apoteksaktörerna. Den 

största skillnaden är att omtal och tilltal som refererar till apoteken själva och dess 

verksamhet får större utrymme i Apoteket AB:s verksamhetspresentation. I tabell 4 nedan 

presenteras resultaten, en mer grundlig redovisning av till- och omtal finns i bilaga 3. 
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Tabell 4. Tilltal och omtal. Tilltal och omtal som refererar till apoteksaktör respektive konsument fördelat i 
procent. 

 Apoteksaktör Konsument Obestämd (man) 
Apoteket AB 71% 23% 6% 
Apotek Hjärtat 45,5% 54,5% 2% 
 

Som tabell 4 visar syftar 71 procent av till- och omtal i Apoteket AB:s 

verksamhetspresentation på den egna verksamheten, exempelvis: Apoteket erbjuder, vi 

erbjuder, vår rådgivning, vårt sortiment eller vår kunniga personal, det vill säga både som 

tredje person och som vi. Tilltal och omtal som syftar på konsumenten utgör 23 procent varav 

cirka hälften (4 stycken) av dessa är direkta tilltal genom pronomina du, dig eller din: 

(1) ”(…) tillsammans med dig går vi igenom vilka mediciner du använder och hur din 
läkemedelsanvändning kan bli så bra som möjligt.” (Apoteket AB) 

Tre av fem direkta tilltal som syftar på konsumenten är koncentrerade till en och samma 

mening, och innebär således att det endast finns ytterligare två du-tilltal i texten. Bristen på 

direkta tilltal bidrar till sändaren Apoteket AB distanserar sig gentemot konsumenten. Detta 

visar sig också i de övriga omtalen som refererar till konsumenten, de distanserade omtalen 

kunderna och individen:  

(2) ”Kunderna möts av engagerade medarbetare med djup kunskap om läkemedel.” (Apoteket AB) 

(3) ”Utgångspunkten är individens egna upplevelse av hälsa och välbefinnande.” (Apoteket AB) 

Konsumenterna omtalas alltså på ett generellt plan, som medborgare, och inte som 

exempelvis våra, som i våra kunder, eller du, som i du som är kund hos oss.  Övriga tilltal 

och omtal i Apoteket AB:s verksamhetspresentation utgörs av pronomen man och 

substantivet människa, som refererar till den allmänna människan: 

(4) ”Man kan vara frisk men ändå hälsosam (…).” (Apoteket AB) 

(5) ”Våra egna varumärken innehåller inga onödiga tillsatser och är därmed skonsammare för 
människa och miljö. ” (Apoteket AB) 

I Apotek Hjärtats verksamhetspresentation utgör istället tilltal och omtal som refererar till 

konsumenten störst andel, genom du, vi, familjen, än de till den egna verksamheten. Texten 

består till 54,5 % av direkta tilltal, genom pronomenet du, exempelvis: 

(6) ”Men vad som får just dig att må bra beror på vem du är och vilka förutsättningar du har.” 
(Apotek Hjärtat) 
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(7) Vem du än är, och vad du än behöver, kommer vi på Apotek Hjärtat alltid att utgå från dig och 
ditt liv. (Apotek Hjärtat) 

Det tydliga du-tilltalet som konstrueras i verksamhetspresentationen bidrar till att skapa en 

förtrolig ton mellan sändaren Apotek Hjärtat och konsumenten genom hela texten. Skillnaden 

blir särskilt stor när den  ställs i relation till Apoteket AB:s verksamhetspresentation, där du-

tilltalet istället koncentrerat till ett fåtal ställen. Resterande till- och omtal i Apotek Hjärtats 

verksamhetspresentation, 45,5 procent, syftar på den egna verksamheten: 

(8) ”Varför heter vi Apotek Hjärtat? Det gör vi för att hjärtat symboliserar livet.” (Apotek Hjärtat) 

Apoteket AB omtalar sig själva med egennamn i större utsträckning än Apotek Hjärtat, 

exempelvis Apoteket vill inspirera och Apoteket erbjuder. Apotek Hjärtat omtalar sig med 

egennamn vid konkret fakta om företaget eller tillsammans med vi, som i Vi på Apotek 

Hjärtat. 

Detta kan ses som ett sätt för Apoteket AB att markera sin auktoritet gentemot 

konsumentmarknaden, då det har ett starkt varumärke med hög kännedom hos befolkningen 

(Svenskt Kvalitetsindex 2011). Det skulle samtidigt fylla funktionen av att skapa och bygga 

upp ett förtroende gentemot konsumenten. Apotek Hjärtat, som är nyare på marknaden kan 

inte dra samma nytta av detta. Ledin kommer i sin undersökning fram till att Apoteket AB 

frekvent använder sig av sitt varumärkesnamn i den broschyr som han har analyserat, endast i 

reklamgenren förekommer vi-omtal som refererar till den egna verksamheten (Ledin 1997, 

s.75). Detta går i linje med analysresultaten av Apoteket AB:s verksamhetspresentation där 

varumärkesnamn förekommer frekvent genom texten, vi-omtal förekommer endast 

tillsammans med service. 

4.1.2 Närhet och distans  

En annan aspekt som synliggörs vid analysen av tilltal och omtal är hur Apoteket AB 

markerar en framträdande skillnad mellan vi (Apoteket AB) och du (konsumenten). Detta 

genom att frekvent göra skillnad mellan pronomenet du, som refererar till konsumenten, och 

egennamn och pronomenet vi, som refererar till den egna verksamheten. Med andra ord 

konstrueras ett exkluderande vi-tilltal i Apoteket AB:s verksamhetspresentation. Det 

exkluderande vi-tilltalet bidrar ytterligare till att skapa distans till mottagaren (Hellspong & 

Ledin, 1997, s.179). Apoteket AB kan således sägas inta en, gentemot konsumenten, 

auktoritär och upplysande roll som talar om för konsumenten vad den behöver.  
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Även Apotek Hjärtat markerar en skillnad mellan dem själva och konsumenten, men inte i 

samma utsträckning som Apoteket AB gör. Apotek Hjärtat närmar sig konsumenten på ett 

annat sätt, när de lyckas skapa närhet genom du-tilltal. Ett frekvent användande av du-tilltal 

bidrar till att bygga upp förtroende mellan sändare och mottagare (Hellspong & Ledin 1997, 

s.173). I verksamhetspresentationen inkluderas också konsumenten i verksamheten, 

exempelvis:  

(9) ”Och viktigast av allt - vi tänker bli svenska mästare på att förstå och lyssna på dig och vad just 
du behöver. Enkelt uttryck kommer du att bli vår främsta apoteksspecialist.” (Apotek Hjärtat) 

(10) ”Tillsammans med medarbetare och kunder utvecklar vi framtidens apotek.” (Apotek Hjärtat) 

Visserligen görs här en skillnad mellan vi (Apotek Hjärtat) och du (konsumenten) men 

samtidigt konstrueras samhörighet och gemenskap genom att inkludera konsumenten i 

verksamheten och därigenom visar de välvilja gentemot konsumenten. I reklamtexter är det 

vanligt förekommande att gradvis bygga upp en gemensam social identitet med hjälp av ett 

inkluderande vi, vilket Apotek Hjärtat gör i sin verksamhetspresentation (Hellspong & Ledin, 

1997, s.174). Detta kan ses som ett tecken på den kommersiella diskurs som de befinner sig i. 

Genom du-tilltal och ett omtal som inkluderar konsumenten i verksamheten bygger Apotek 

Hjärtat upp en mer personlig relation mellan dem själva och mottagaren, än vad Apoteket AB 

gör. Det vill säga att de olika grammatiska val som Apoteket AB respektive Apotek Hjärtat 

gör när de väljer tilltal och omtal, påverkar hur relationen dem emellan ser ur. (Holmberg & 

Karlsson 2013, s.174).  

4.1.3 Modus och modalitet 

En analys av språkhandlingar synliggör vilka responsmöjligheter som mottagaren får till följd 

av sändarens grammatiska val (Holmberg & Karlsson, 2011, s.31-36). Hur de två 

apoteksaktörerna väljer att realisera information, som informativa påståenden eller som 

attraktiva erbjudanden är därför intressant i den kontext som texterna befinner sig i. 

Apoteksmarknaden är unik på det sätt att alla invånare, under hela sin livstid, är potentiella 

kunder. Individens behov förändras över tid men apotekens uppgift är att säkerställa att de 

kan tillhandahålla produkter och tjänster som täcker in alla dessa behov (Läkemedelsverket). 

Nedan följer exempel på hur jag resonerat i analysarbetet och kommit fram till resultaten.  

Apoteket AB:s och Apotek Hjärtats verksamhetspresentationer är lexikogrammatiskt lika 

varandra och är huvudsakligen uppbyggda av påståendesatser. I tabellen nedan redovisas 
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fördelningen av språkhandlingar i Apoteket AB:s och Apotek Hjärtats 

verksamhetspresentationer. Tabell 5 redovisar språkhandlingar som analyserats och tolkats ur 

ett semantiskt perspektiv, det vill säga den betydelse som språkhandlingarna får i sitt 

sammanhang.  

Tabell 5. Modus. Fördelning av språkhandlingar i texterna analyserade ur ett semantiskt perspektiv. 

Språkhandling Apoteket AB Apotek Hjärtat 
Påstående 11   (52%) 16 (61,5%) 
Fråga - 1   (4%) 
Uppmaning - - 
Erbjudande 

- - i påståendeform 
- - i uppmaningsform 

10   (45%) 
(9) 
(1) 

9   (34,5%) 
(9) 

Total 21 27 
 

Tabell 5 visar att fördelningen av språkhandlingar i apoteksaktörernas respektive 

verksamhetspresentation är liknande. Båda texterna innehåller flest kongruenta påståenden, 

följt av erbjudanden realiserade i påståendeform. Det som är intressant, och även det som 

skiljer dem åt, är vilken typ av information som realiseras med hjälp av de olika 

språkhandlingarna.  

Påståenden  

De båda verksamhetspresentationerna, i sin helhet, berör samma teman i form av 

erbjudanden, service och sortiment. Gemensamt för verksamhetspresentationerna är att 

fördelningen av påståendesatser är liknande, som tabell 5 visar. Apotek Hjärtats 

verksamhetspresentation innehåller något fler påståenden till följd av den fakta som 

presenteras. Något som är typiskt för informationstexter är att de är uppbyggda av 

påståendesatser (Holmberg & Karlsson 2013, s.34-35.), vilket också stämmer i 

verksamhetspresentationerna. Den förväntade responsen som följs av ett påstående är att 

mottagaren ska  bekräfta påståendet, alternativt ifrågasätta det (Holmberg 2011, s.99). Därför 

är det intressant att se vilken typ av information som respektive apoteksaktör väljer att 

realisera med kongruenta påståendesatser, då det påverkar konsumentens responsmöjligheter. 

Exempelvis: 

(11) ”Läkemedel och medarbetarnas farmaceutiska kompetens är basen i vår verksamhet.” 
(Apoteket AB) 

(12) ”Vi började vår resa 8 februari 2010 då Apotek Hjärtat-skylten sattes upp på 206 apotek över 
hela Sverige” (Apotek Hjärtat) 
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(13) ”Vi är och ska vara rikstäckande och ska finnas överallt.” (Apotek Hjärtat) 

Apoteket AB väljer att realisera delar av deras profil och profession med kongruenta 

påståendesatser, i exempel (11) ovan i form av läkemedelsinformation och medarbetarnas 

kompetens, i större utsträckning än vad Apotek Hjärtat gör. Apoteket AB:s profil och 

profession, vilka bör ses som några av deras säljande element, realiseras med hjälp av 

påståenden med responsföljden bekräftelse eller avvisande. Sett ur sin kontext verkar 

Apoteket AB inom en auktoritär verksamhet, vars expertis understryks med hjälp av frasen 

farmaceutisk kompetens. Detta i kombination med deras starka varumärke och förtroende hos 

befolkningen gör att risken för att mottagaren (konsumenten) ska ifrågasätta detta kan 

betraktas som relativt liten. Apoteket AB:s påståenden kan alltså sägas ha goda möjligheter  

att uppfattas som självklarheter.   

I Apotek Hjärtats verksamhetspresentation utgörs istället en stor del av de kongruenta 

påståendesatserna av fakta om verksamheten, hur de startade, verksamhetens expandering 

och medarbetarnas utbildning med mera, se exempel (12) och (13). Majoriteten av 

påståendesatserna i Apotek Hjärtats verksamhetspresentation realiserar således fakta som inte 

har en direkt inverkan eller påverkan, på konsumenten. Informationen är viktig utifrån den 

kontext som de är en del av, som nya på marknaden och står inför arbetet att bygga upp 

förtroende hos en ny konsumentgrupp, och kan det här därför ses som en form av verktyg för 

att skapa förtroende. 

Som konsumenter är vi vana att kunna skilja reklam och erbjudanden från en faktatext. Till 

följd av Apoteket AB:s tillsynes formella språkbruk har det i vissa fall har det varit 

svårbedömt huruvida det rör sig om ett påstående eller ett erbjudande som lånat påståendets 

grammatik. Exempelvis:  

(14) ”Vi ser hälsa i ett brett perspektiv där kunskap, läkemedel och läkemedelsanvändning 
tillsammans med förebyggande insatser och livsstilsförändringar bidrar till ett hälsosammare liv.” 
(Apoteket AB) 

I exempel (14) ovan förklarar Apoteket AB hur och varför de ser på läkemedel och hälsa på 

det sätt som de gör, vilken talar för att det ska ses som ett påstående. Tveksamheten uppstår 

dock till följd av att meningen avslutas med att synen bidrar till ett hälsosammare liv, ett 

implicit erbjudande i stil med att ”vårt sätt att se på läkemedel och hälsa får dig att må bra”. 

Mitt val av att trots allt tolka exempel (14) som ett påstående grundar sig i att de konstaterar 

deras egen syn på hälsa med hjälp av den subjektiva modalitetsmetaforen ”Vi ser” och inte 
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heller lyfter in en konkret mottagare (konsumenten) i detta uttalande. Det gör att den 

erbjudande aspekten också hamnar i andra hand. Denna brydsamhet förekommer inte i 

Apotek Hjärtats verksamhetspresentation, då deras erbjudanden är tydligt 

konsumentinriktade. Detta illustreras nedan.   

Erbjudanden 

Tabell 5 ovan visar att verksamhetspresentationerna är rik på erbjudanden. Apoteket AB:s 

verksamhetspresentation innehåller något fler erbjudanden än Apotek Hjärtats, vilka är 

realiserade i påståendeform. Apoteksaktörerna intar en givande talarroll i ett utbyte av varor 

och tjänster, vilket inom SFG karaktäriserar ett erbjudande (Holmberg, 2011, s.99). Det är 

intressant att synliggöra olikheterna i apoteksaktörerna tillvägagångssätt för att beskriva deras 

erbjudanden. Exempelvis: 

(15) ”Vi erbjuder förutom receptföreskrivna läkemedel också ett brett sortiment av receptfria 
läkemedel och andra hälsoprodukter. ” (Apoteket AB) 

(16) ”Men med en vidare syn på hälsa och välbefinnande blir självklart kraven på oss högre. Därför 
tänker vi ha ett bredare produktutbud, bättre utvecklade tjänster, klokare öppettider och en 
mer personlig rådgivning än vad du är van vid.” (Apotek Hjärtat)  

Exempel (15) och (16) ovan har tolkats som konkreta erbjudanden då de explicit uttrycker 

vad apoteksaktören erbjuder konsumenten. I flertalet av Apotek Hjärtats erbjudanden har 

ytterligare en dimension lagts till, då den också talar om hur konsumenten gynnas av 

erbjudandet.  

(17) ”Har du bara gått och blivit lite förkyld ska du ändå få tips om rätt sorts värktablett och 
nässpray för att lindra besvären.” (Apotek Hjärtat) 

(18) ”Är du sjuk och i behov av en trygg och säker läkemedelshantering ska du mötas med respekt.” 
(Apotek Hjärtat) 

(19) ”Och handlar det helt enkelt om att du vill fortsätta vara frisk, ska du såklart få tips på de 
hälsoprodukter som hjälper just dig bäst med det.” (Apotek Hjärtat) 

I exempel (17), (18) och (19) ovan har en speciell meningsuppbyggnad till följd av den 

inledande framförställda frågeformade konditionalsatsen, här understrukna. Meningarna 

inleds med en förutsättning i form av en fråga, vilken besvaras i den följande satsen. Jag har 

tolkat erbjudandet som det centrala buskapet i texten, men de framförställda frågeformade 

konditionalsatserna, förutsättningarna, får i sammanhanget funktionen av att rikta 

erbjudandena direkt till konsumenten och göra de personliga. Exemplen på situationer och 

tillstånd där konsumenten har behov av de varor och tjänster som Apotek Hjärtat 

tillhandahåller gör erbjudandena konkreta och lättillgängliga. Detta tillsammans med ett 
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tydligt du-tilltal bäddar för mottagaren (konsumenten) att visualisera en situation när denne är 

förkyld och i behov av värktabletter, en situation som vi alla kan identifiera sig med. 

Kausaliteten mellan satserna skapar på så sätt ett dynamiskt erbjudande.  

Apoteket AB väljer istället att beskriva majoriteten av erbjudanden av sortiment och tjänster 

på ett mer allmänt plan. Majoriteten erbjudanden av Apoteket AB:s varor och tjänster 

realiseras med hjälp av verbet erbjuda exempelvis: 

(20) ”Apoteket erbjuder läkemedel, hälsoprodukter och hälsotjänster till konsumentmarknaden.” 
(Apoteket AB) 

(21) ”Vårt sortiment är av hög kvalitet och ska svara mot behoven i livets olika skeenden.” 
(Apoteket AB) 

Det allmänna förhållningssättet gör att alla typer av läkemedel och konsumentbehov täcks in 

i erbjudandet, och underförstått att de tillhandahåller alla typer av läkemedel och kan 

tillgodose samtliga konsumentbehov. Apoteket AB:s sortiment ska svara mot behoven i alla 

livets skeenden, som med ett relativt abstrakt angreppssätt, trots allt innefattar alla behov som 

finns. I relation till Apotek Hjärtats konkreta erbjudande framstår det dock än mer abstrakt. 

Trots att Apoteket AB:s verksamhetspresentation innehåller en större andel erbjudande 

språkhandlingar får de allmänt hållna erbjudandena i kombination med det distanserade 

omtalet, som konsumentmarknaden och individen, konsekvensen av ett mer distanserat 

erbjudande i relation till Apotek Hjärtats mer personliga angreppsätt och dynamiska 

erbjudanden. Denna bild förstärks av det som diskuterades i avsnitt 4.1.1: att du-tilltal endast 

förekommer tillsammans med tre erbjudanden i Apoteket AB:s verksamhetspresentation, då i 

samband med den personliga service som den välutbildade personalen kan ge konsumenten: 

(22) ”De flesta apotek erbjuder personlig läkemedelsrådgivning med en specialutbildad farmaceut 
som tillsammans med dig går igenom vilka mediciner du använder och hur din 
läkemedelsanvändning kan bli så bra som möjligt. ” (Apoteket AB) 

Apoteket AB väljer således att använda du-tilltal vid erbjudanden om service medan Apotek 

Hjärtat använder du-tilltal i information om både sortiment, service och verksamhet. De båda 

apoteksaktörerna erbjuder således samma sak, men på olika sätt. Apoteket AB:s mer 

abstrakta angreppssätt som innefattar alla behov och Apotek Hjärtats mer konkreta 

angreppssätt att explicit tala om för konsumenten att den får hjälp med alla typer av besvär, 

stora som små.  
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I Apotek Hjärtats verksamhetspresentation presenteras några erbjudanden ur ett 

aktörsperspektiv och några i ett konsumentperspektiv. Intressant är hur gränsen mellan 

Apotek Hjärtat och konsumenten på detta sätt suddas ut. Den mångfacetterade roll som både 

konsumenten och de själva får i Apotek Hjärtats verksamhetspresentation gör det stundtals 

svårt att avgöra huruvida delar av texten ska ses som påståenden, erbjudanden eller 

uppmaningar.  

(23) ”Vår uppgift är att följa dig på vägen och göra din resa så bra som möjligt.” (Apotek Hjärtat) 

(24) ”Och viktigast av allt - vi tänker bli svenska mästare på att förstå och lyssna på dig och vad just 
du behöver.” (Apotek Hjärtat) 

(25) ”Enkelt uttryck kommer du bli vår främsta apoteksspecialist.” (Apotek Hjärtat) 

Stundtals är det Apotek Hjärtat som är aktiv och stundtals är det konsumenten. Konsumenten 

konstrueras genom Apotek Hjärtats verksamhetspresentation som passiv (23), delvis aktiv 

(24) och aktiv (25). Exempel (25) är särskilt intressant då konsumenten indirekt uppmanas att 

vara en aktiv konsument som ställer frågor såväl som krav på verksamheten. Apotek Hjärtats 

roll som auktoritet är således inte alltid lika tydlig. Det explicita konsumentorienterade 

angreppssättet kan tolkas som bro för relationsskapande mellan Apotek Hjärtat och 

konsumenten. Men då konsumenten kunskapsmässigt står i underläge gentemot apoteken kan 

Apotek Hjärtats strategi, att konstruera konsumenten som central, ge konsekvensen att det 

sker på bekostnad av deras auktoritet.  

En tredje aktör 

Exempel (26) och (27) nedan är intressanta att studera dessa närmare då de synliggör en 

central aspekt i sammanhanget, nämligen en dold aktör. Sett ur apoteksaktörernas perspektiv 

kan (26)  och (27) uppfattas som uppmaningar riktade till dem själva , då det krävs ett 

åtagande från deras sida för att löftena ska hållas. Det här kan härledas till de krav på 

sortiment och tillhandahållande av tjänster som Läkemedelsverket med flera ställer på 

apoteksaktörerna (Lag 2009:366, 6§). Det skulle förklara varför exemplen nedan uppfattas 

som kravställanden på den egna verksamheten, och således är svårbedömda: 

(26) ”Vårt sortiment är av hög kvalitet och ska svara mot behoven i livets olika skeenden.” 
(Apoteket AB) 

(27) ”Har du bara gått och blivit lite förkyld ska du ändå få tips om rätt sorts värktablett och 
nässpray för att lindra besvären. Och handlar det helt enkelt om att du vill fortsätta vara frisk, ska 
du såklart få tips på de hälsoprodukter som hjälper dig bäst med det.” (Apotek Hjärtat) 
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Exempel (26) från Apoteket AB har tolkat som ett påstående och exempel (27) från Apotek 

Hjärtat som ett erbjudande. Det modala hjälpverbet ska, med hög grad av 

förpliktelsemodalitet, förskjuter betydelsen och indikerar att det är mer än ett erbjudande från 

apotekens sida, vilket jag tolkar som någon form av kravställande. Läkemedelsverket skulle i 

exempel (26) och (27) kunna ses som en osynlig och indirekt sändare som talar om vad 

apoteken ska erbjuda. Det framgår något tydligare i exempel (26) än i exempel (27), men 

alternativet skulle vara att modaliteten ska ses som villighetsmodalitet av hög grad. Det får 

dock i sammanhanget en egendomlig innebörd då det skulle innebära att konsumenten ska få 

den service som erbjuds, men implicerar samtidigt att det inte garanteras. 

Apoteket AB och Apotek Hjärtat styrs av samma myndigheter, men den senare konkretiserar 

lagarna genom specifika situationer där konsumenten är i behov av deras tjänster – de 

omvandlar lagen till erbjudanden. Apoteket AB, där det mer tydligt går att urskilja fragment 

från myndigheternas krav, behåller ett distanserat förhållande gentemot konsumenten i form 

av ett relativt abstrakt erbjudande där sortiment och behov realiseras som det centrala. 

Sortimentet beskrivs inte vidare och det uttalas varken vems eller vilka behov det rör. Apotek 

Hjärtat förvaltar och tar tillvara på myndigheternas kravställande och gör om dem till 

personliga erbjudanden där konsumenten realiseras som central. Överlag kan alltså Apotek 

Hjärtat uppfattas ha en mer erbjudande karaktär i jämförelse med Apoteket AB, trots att de 

utgår från samma krav.  

Sammanfattning 

Den interpersonella analysen visar att till- och omtal skiljer sig åt i apoteksaktörernas 

verksamhetspresentationer. Apoteket AB omtalar sig själva, både som vi och med 

företagsnamn, i stor utsträckning. Till- och omtal som refererar till konsumenten är 

majoriteten av gångerna distanserade. Apotek Hjärtat till- och omtalar konsumenten i större 

utsträckning än de omtalar sig själva, majoriteten av gånger med hjälp av direkta tilltal. 

Analysen av språkhandlingar visar att de mångt och mycket är uppbyggda på samma sätt, 

med en liknande fördelning av språkhandlingar. Det som skiljer verksamhetspresentationerna 

åt är att de använder språkhandlingstyper för att realisera olika typ av information. De 

erbjudanden som finns i Apoteket AB är allmänt hållna där fragment från statliga regelverk 

går att urskilja. Apotek Hjärtat specificerar sina erbjudanden och omvandlar regelverket för 

att realisera personliga erbjudanden. Båda verksamhetspresentationer innehåller således 

tvetydiga språkhandlingar som, beroende på vilket perspektiv som anläggs, får olika 

betydelser.  
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4.2 Transivitetsanalys  

Nedan presenteras den ideationella analysen med hjälp av en transivitetsanalys. För att 

undersöka hur apoteksaktörerna realiserar och positionerar den egna verksamheten och dess 

konsumenter i förhållande till varandra har jag undersökt processtyper och deltagarroller. I 

analysen är det i första hand processkärnor i huvudsatserna som har analyserats. Undantaget 

är tre satser med specifik meningsuppbyggnad, V1-konstruktion, där jag valt att frångå detta 

för att fånga in hela betydelsen, se kapitel 3.2.3. Enskilda exempel följer genom avsnittet för 

att illustrera hur jag gått till väga i analysarbetet.  

Tabell 6. Processtyper. Fördelning av processtyper i antal och procent. 

Processtyp Apoteket AB Apotek Hjärtat 

Materiella 3   (13%) 7   (28%) 
Relationella 17 (74%) 15 (60%) 
Mentala 3   (13%) 2   (8%) 
Verbala - 1   (4%) 
Total 23 stycken 25 stycken 
 

Tabell 6 redovisar att fördelningen av processtyper i verksamhetspresentationerna är relativt 

liknande. Analysen visar att informationen i respektive verksamhetspresentation är realiserad 

med samma processtyper. Apotek Hjärtats verksamhetspresentation innehåller en något större 

andel materiella processer, till följd av den praktiska fakta som de presenterar med hjälp av 

dessa.  

(28) ”Vi började vår resa 8 februari 2010 […]” (Apotek Hjärtat) 

(29) ”Apoteket driver drygt 350 apotek […]” (Apoteket AB) 

Då verksamhetspresentationernas syfte är att beskriva verksamheterna och dess sortiment och 

tjänster kan majoriteten relationella processer, vilka är vanliga för att beskriva hur någonting 

förhåller sig (Holmberg & Karlsson2013, s. 90), därför ses som väntat. Apoteket AB:s 

verksamhetspresentation innehåller en lite större andel relationella processer, bland annat på 

grund av deras beskrivning av sortiment och dess innehåll.  

(30) ”Vår ambition är att ge varje kund bättre hälsa och välbefinnande genom personligare 
service, bredare sortiment och utökade tjänster.” (Apotek Hjärtat) 

(31) ”Vi erbjuder läkemedel, hälsoprodukter och hälsotjänster till konsumentmarknaden.” 
(Apoteket AB) 
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En jämförelse mellan exempel (31) och (32) nedan är särskilt intressant då de visar en tydlig 

skillnad mellan apoteksaktörernas förhållningssätt.  

(32) ”Läkemedel och medarbetarnas farmaceutiska kompetens är basen i vår verksamhet.” 

Här utgör läkemedel och medarbetarnas farmaceutiska kompetens förstadeltagare i en 

identifierande relationell process, den utpekade, och basen i vår verksamhet utgör 

andradeltagaren värde. Apoteket AB utgår här från sig själva, och konstruerar sortiment och 

kompetens som centralt. I Apotek Hjärtats verksamhetspresentation beskrivs liknande 

information enligt följande: 

(33) ”Är du sjuk och i behov av en trygg och säker läkemedelshantering ska du mötas med 
respekt.” (Apotek Hjärtat) 

Exempel (33) är uppbyggd med V1-konstruktion. Denna mening har tolkats som två 

huvudsatser till följd av den speciella meningsuppbyggnaden, se avsnitt 3.2.4, Framförställd 

frågeformad konditionalsats. I exempel (33) ovan finns således två processkärnor, är och 

mötas. Processkärnan är har här tolkats som en mental process där konsumenten (du) utgör 

förstadeltagaren upplevare och tillståndet (sjukdom och behov) andradeltagaren fenomen. 

Den andra huvudsatsen med processkärnan mötas har tolkat som en identifierande relationell 

process där förstadeltagaren, den utpekade, är du (konsumenten) och andradeltagaren, värde, 

med respekt. Konsumenten konstrueras således som central i båda satserna, först som 

upplevare av ett hälsotillstånd och  därefter som utpekad och ska mötas med respekt. Det 

skapas således en form av orsak-verkan-samband mellan satserna där det finns ett problem 

(sjukdomstillstånd) och en lösning (tryggheten i att få hjälp och stöd). Konsumenten får både 

rollen som den som upplever och den som får hjälp. Apotek Hjärtat är osynlig i satsen men 

underförstått är det dem som ska hjälpa och möta konsumenten med respekt.  

Intressant är hur respektive apoteksaktör, trots att de har en liknande fördelning av 

processtyper, konstruerar och positionerar sig själva på olika sätt. Det gäller framförallt hur 

vem eller vad som konstrueras som centralt genom att realiseras som förstadeltagare. I en 

transivitetsanalys räknas förstadeltagaren som mer central än andradeltagaren (Holmberg, 

Karlsson, Nord, 2011, s.27).  Det är intressant utifrån den kontext som de befinner sig i där 

apoteken som besitter kunskap och auktoritet, på olika sätt förhåller sig till den komplexa 

situation vid mötet mellan auktoritet och försäljning. Det gäller således för apoteksaktörerna 

att ta hänsyn till och upprätthålla två typer av relationer och flera typer av roller.  
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Analysen visar att de främst förekommande förstadeltagarna i verksamhetspresentationerna 

är apoteken själva tillsammans med icke-mänskliga förstadeltagarna, tjänster och sortiment. 

Det innebär att det i första hand är apoteken som gör, förhåller sig, upplever och talar. Att 

det är apoteken själva som är de främst förekommande förstadeltagarna kan sägas gå i linje 

med den kontext som texterna befinner sig i, att beskriva sin verksamhet.  

Genom att studera fördelningen av första- och andradeltagare i synliggörs att förstadeltagare i 

Apoteket AB:s verksamhetspresentation utgörs av dem själva, deras sortiment och tjänster, 

exempelvis: Apoteket, vårt sortiment och våra lösningar, läkemedel och medarbetarnas 

farmaceutiska kompetens, vårt utbud och vi.  

(34) ”Vår rådgivning och våra lösningar inspirerar till ett liv i hälsa (…).” (Apoteket AB) 

Detta med ett undantag, där konsumenten är förstadeltagare: 

(35) ”Kunderna möts av engagerade medarbetare med djup kunskap om läkemedel.” 

I Apoteket AB:s verksamhetspresentation förekommer konsumenten som andradeltagare ett 

fåtal gånger, men endast genom pronomenet du en gång. Övriga andradeltagare i Apoteket 

AB:s verksamhetspresentation, som inte refererar till den egna verksamheten, är abstrakta din 

läkemedelsanvändning och konsumentmarknaden.  

Fördelningen av förstadeltagare i Apotek Hjärtats verksamhetspresentation är inte lika 

homogen som i Apoteket AB:s. De är synliga som exempelvis, vi på Apotek Hjärtat, vår 

uppgift, vår ambition.  

(36) ”Apotek Hjärtat är Sveriges största fristående apotekskedja.” (Apotek Hjärtat) 

I Apotek Hjärtats verksamhetspresentation förekommer konsumenten som både första- och 

andradeltagare flertalet gånger, genom pronomenet du, exempelvis: 

(37) ”Enkelt uttryckt kommer du att bli vår främsta apoteksspecialist.” (Apotek Hjärtat) 

Konsumenten förekommer således både som första- och andradeltagare i större utsträckning i 

Apotek Hjärtats verksamhetspresentation än i Apoteket AB:s. Vilket indikerar att Apotek 

Hjärtat konstruerar sig själva tillsammans med konsumenten som kärnan i deras verksamhet. 

Apoteket AB konstruerar istället sin verksamhet, tjänster och sortiment som kärnan i 

verksamheten, med följden att konsumenten hamnar i andra hand.  
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Det här säger något om vad respektive apoteksaktör anser är det centrala för 

apoteksverksamheten. Apoteket AB som fokuserar på professionalitet och auktoritet i 

jämförelse med Apotek Hjärtat som fokuserar på konsument och service. Och blir särskilt 

intressant i ljuset av apoteksaktörernas erbjudanden, vilka kan ses som indikatorer på vad de 

tror att konsumenten värdesätter och förväntar sig av dem.  

Genom de språkliga val som görs speglas enligt SFG sändarens uppfattning av verkligheten. 

Den ideationella analysen har visat att de två apoteksaktörerna konstruerar sin verksamhet på 

olika sätt. I Apoteket AB:s verksamhetspresentation är det deras egna uppfattning av 

verksamheten som konstrueras som central. Det är de själva, deras sortiment och tjänster som 

gör, vill och är något. Genom de språkliga val de gör upprätthålls en auktoritär ställning där 

Apoteket AB, till följd av att inta rollen som expert, kan informera konsumenten om deras 

syn på hälsa, deras egna produkter och varumärken och uppfattas som trovärdiga. Detta med 

någon form av dolt antagande om att konsumenten litar på dem. Denna auktoritet och 

professionalitet konstrueras således som det centrala i deras verksamhetspresentation då 

analysen speglar Apoteket AB:s syn på sig själva och sin verksamhet. Detta går delvis i linje 

med de mål och strategier som finns publicerade på deras webbplats, strävan efter att vara 

trovärdiga. Deras andra mål, att de utgår från individen egna upplevelse, synliggörs inte lika 

tydligt i verksamhetspresentationen då den framhåller Apoteket AB:s upplevelse av 

verksamheten.  

I Apotek Hjärtats verksamhetspresentation konstrueras en annan bild av 

apoteksverksamheten. Apotek Hjärtat, som lyfter in och engagerar konsumenten i större 

utsträckning, får en större spridning av deltagare där både de själva, sortiment och tjänster 

samt konsumenten ingår. Detta innebär att såväl konsumenten som Apotek Hjärtat 

konstrueras som centrala. Detta går också i linje med deras uttalade kundfokus.  

Sammanfattning 

Analysen visar på en relativt jämn fördelning av processer. Apoteket AB konstruerar sig 

själva och sin verksamhet som central. Apotek Hjärtat lyfter in konsumenten i större 

utsträckning och konstruerar således en mer jämlik bild, där både den egna verksamheten och 

konsumenten är centrala.  

4.3 Språkets form 
Nedan presenteras analysen av språkets form, det vill säga övergripande  aspekter i 

verksamhetspresentationerna, med hjälp av begreppen register och genre. Jag studerar och 
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jämför enskilda ordval i en registeranalys och undersöker texternas uppbyggnad med hjälp av 

en genreanalys. Analysen syftar till att fånga in och ge svar på vad dessa aspekter bidrar till.  

4.3.1 Register och genre 

Analyserna ovan visar att verksamhetspresentationerna har många likheter. De är 

huvudsakligen uppbyggda av språkhandlingarna, påståenden och erbjudanden, och har syftet 

att presentera verksamheten. En texts register är tätt kopplat till situationskontexten (Nord 

2011, s.161). En registeranalys synliggör skillnader i hur texterna, med hjälp av olika 

språkliga val och ord, väljer att presentera informationen i verksamhetspresentationerna. 

Tabell 7 visar ord hämtade från respektive verksamhetspresentation:  

Tabell 7. Register.  

Register Apoteket AB Apotek Hjärtat 

Vård- och hälsoregister Farmaceutisk rådgivning, hälsa, 
sjukdom, läkemedel, 
livsstilsförändringar, 
hälsosammare liv, ohälsosamt, 
receptfria och receptföreskrivna 
läkemedel, hälsocoach, motionera, 
stressa mindre, förändra matvanor, 
sluta röka, läkemedelsanvändning 
mm. 

Hälsa, välbefinnande, sjuk, frisk, 
må bra, välmående, läkemedel, 
apoteksspecialist mm. 

Kommersiellt register Kvalificerad rådgivning, vår 
rådgivning och våra lösningar, 
medarbetarnas farmaceutiska 
kompetens och rådgivning, 
hälsoprodukter, attraktivt 
sortiment, [varumärken] 

Bredare produktutbud, framtidens 
apotek, bättre utvecklade tjänster, 
klokare öppettider, personlig 
rådgivning, personligare service, 
utökade tjänster, hälsoprodukter, 
apotekskoncept mm. 

 

Språkdrag kopplade till hälsa och säljande är påtagliga i texterna, vilket är förväntat i den 

kontext som de befinner sig i. Genom att studera språkdrag och enskilda ordval närmare går 

det att urskilja likheter såväl som skillnader mellan de två texterna, både vad gäller vård- och 

hälsoregistret och  försäljningsregistret. Apoteket AB innehåller en större andel ord som 

uttrycker tillstånd, vilka anknyter till hälsoregistret, hos den generella individen. Exempelvis 

hälsosam och sjukdom. Flera av dessa ord kan i sin tur kopplas till ett mer specialiserat och 

medicinskt register, exempelvis farmaceutisk rådgivning och receptföreskrivna läkemedel. 

Apotek Hjärtat beskriver hälsotillstånd med hjälp av mer vardagliga och allmänna ord, 

exempelvis sjuk och frisk, som konsumenten kan identifiera sig med.  
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Tabell 7 synliggör att Apoteket AB använder liknande ord i vård- och hälsoregistret som i 

försäljningsregistret, vilka realiserar erbjudanden. De specialiserade orden som används i 

Apoteket AB:s text bidrar till att upprätthålla en auktoritär ställning gentemot konsumenten.  

I Apotek Hjärtats verksamhetspresentation synliggörs en tydligare skillnad mellan hälso- och 

vårdregistret och det kommersiella registret. Det förekommer, bortsett från läkemedel, inga 

ord som skulle kunna kopplas till det specialiserade medicinska registret. Något som är 

intressant är dock beteckningen, apoteksspecialist, som kan upplevas autoritärt. I Apotek 

Hjärtats verksamhetspresentation refererar dock apoteksspecialisten till konsumenten: 

(38) ”Enkelt uttryck kommer du bli vår främsta apoteksspecialist.” (Apotek Hjärtat) 

Apoteksspecialist är inte en yrkestitel, men specialist associeras ändå med profession. 

Nationalencyklopedin definierar ordet specialist på följande sätt: 

”speciali´st, person som är expert på visst område (som vanligen har att göra med yrket); inom 
hälso- och sjukvården läkare med kompetens inom någon medicinsk specialitet samt motsvarande 
inom tandvård och veterinärmedicin.” (Nationalencyklopedin)  

Apotek Hjärtat benämner alltså konsumenten med en titel eller benämning, som vanligtvis 

associeras med profession. Det här uppfattar jag som ett oväntat drag både i det här registret 

och i den kontext som texten befinner sig i. De flesta apoteksanställda har idag en gedigen 

utbildning, som apotekare, receptarie, apotekstekniker eller liknande. Apotekspersonalen 

besitter kunskap som konsumenten inte har, och att tillhandahålla kunskapen är också en av 

apotekens primära samhällsfunktioner. Att benämna konsumenten som apoteksspecialist kan 

därför uppfattas som oväntat, dels för att det vanligtvis refererar till utbildade medarbetare 

och dels för att det i viss mån kan sänka Apotek Hjärtats etos. Medarbetarnas profession och 

kunskap bör i sin kontext ses som ett värdefullt konkurrensverktyg då konsumenten är 

tvungen att förlita sig på apotekspersonalens kompetens. I kontexten kan således budskapet 

uppfattas som tvetydigt.  

I samband med att konsumenten utnämns som apoteksspecialist förekommer ytterligare en 

oväntad aspekt, i form av en sport- eller tävlingsmetafor, i samband med att de uttrycker ett 

av verksamhetens mål:  

(39) ”Vi ska bli svenska mästare på att förstå och lyssna på dig och vad du behöver.” (Apotek 
Hjärtat) 
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Att Apotek Hjärtat de ska bli svenska mästare på att förstå och lyssna tolkar jag i denna 

situation som att de ska bli ledande inom service. Då läkemedels- och apoteksverksamhet 

kännetecknas av auktoritet, gör att sportmetaforen kan uppfattas som oväntad i denna 

kontext. Å andra sidan förekommer metaforen inte i direkt samband med läkemedel, utan den 

säljande delen av verksamheten och texten. Det här går i linje med Apotek Hjärtats mål och 

mission, ”att ge varje kund bättre hälsa och välbefinnande.” (Apotek Hjärtat).   

Även i det kommersiella registret går att urskilja skillnader. Ord som farmaceutisk 

rådgivning och farmaceutisk kompetens, används både i vård- och hälsoregistret samt för att 

realisera Apoteket AB:s erbjudanden och försäljningsområden. Apotek Hjärtat talar här 

istället om bredare produktutbud, personligare service och längre öppettider, vilka påminner 

om ett typiskt kommersiellt register. Bland annat till följd av de beskrivande adjektiven, 

bredare, personligare och längre.  

Orden ovan illustrerar också de två apoteksaktörernas olika perspektiv på hur de informerar 

om rådgivning. Apoteket AB erbjuder medarbetarnas farmaceutiska kompetens som ger 

konsumenten kvalificerad rådgivning. Apotek Hjärtat erbjuder personlig rådgivning och 

personligare service. I jämförelse med Apoteket AB kan Apotek Hjärtat säga inta en mer 

explicit kommersiell roll än en auktoritär roll genom dessa ordval. Registeranalysen visar 

också att Apoteket AB använder ett mer formellt språk i sin verksamhetspresentation i 

relation till Apotek Hjärtat. Apotek Hjärtat använder mer vardagliga uttryck för att uttrycka 

tillstånd, exempelvis sjuk, frisk, och må bra medan Apoteket AB väljer att använda  ord som 

ohälsa, sjukdom och livsstilsförändringar. Samma sak gäller vid information om läkemedel 

där Apotek Hjärtat specificerar läkemedlen genom nässpray och värktabletter medan 

Apoteket AB väljer att använda den övergripande termen läkemedel.  

Registeranalysen visar således att Apoteket AB kan sägas använda ett mer formellt språk i 

relation till Apotek Hjärtat. De förstnämnda lyfter in ord som kan relateras till ett smalare 

läkemedelsregister när de realiserar sina erbjudanden. Apotek Hjärtat använder en mer 

informell ton i sin verksamhetspresentation där ord som kopplas till hälsoregistret tydligt går 

att skilja från försäljningsregistret.  

Ytterligare en intressant aspekt i Apotek Hjärtats verksamhetspresentation är att det 

förekommer ett antal infinitivfraser, att-satser, med huvudsatsordföljd med syftet att 

deklarera påståenden, exempelvis Apotek Hjärtat kommer alltid att utgå från dig, att du vill 

fortsätta vara frisk. Enligt Svenska språknämnden är detta ett grepp som främst används i 
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talspråk (2007, s.298). De menar vidare att att-konstruktionen i påståenden har ett 

kommunikativt värde då det ”erbjuder ytterligare möjligheter att nyansera framställningen” 

(Svenska språkhämnden 2007, s. 298). 

Apotek Hjärtats verksamhetspresentation har en bredare genrevariation än Apoteket AB:s. 

Under rubrikerna Varför heter vi Apotek Hjärtat och Kort historik i Apotek Hjärtats 

verksamhetspresentation har texterna en dialogliknade och narrativ karaktär, exempelvis: 

(40) Varför heter vi Apotek Hjärtat? Det gör vi för att hjärtat symboliserar livet.  
Och det är för att göra ditt, din familjs och alla människors liv så friskt som möjligt som vi finns. 
Man brukar säga att livet är en resa. En hisnande färd med både toppar och dalar. (Apotek Hjärtat) 

(41) Vi började vår resa 8 februari 2010 då Apotek Hjärtat-skylten sattes upp på 206 apotek över 
hela Sverige. Sedan dess har vi startat eller övertagit närmare 100 nya apotek. (Apotek Hjärtat) 

Den inledande frågan i exempel (40) bidrar till att skapa en dialogliknande text. I exempel 

(41) går att urskilja narrativa drag där berättelsen utgår med avstamp i verksamhetens start, 

fortsätter med utveckling och avslutas med vad de har uppnått hittills. De narrativa dragen 

går också att urskilja i erbjudandena, till följd av de framförställda frågeformade 

konditionalsatserna, se exempel (23-25) ovan. Apotek Hjärtat informerar om verksamheten 

genom att berätta, snarare än att explicit informera. I Apoteket AB:s verksamhetspresentation 

finns inte spår av dessa narrativa drag, och kan därför sägas vara  mer explicit informerande.  

Sammanfattning 

Detta innebär således att Apoteket AB upprätthåller en auktoritär roll med hjälp av 

specialiserade ord, vilket går i linje med deras mål om att vara trovärdiga. Apotek Hjärtats 

informella ton gör det möjligt att använda ett bredare register som tilltalar kunden och har 

försäljningsfokus. Resultatet av register- och genreanalyserna styrker också resultaten av 

analyserna ovan, som visade att Apoteket AB presenterar sin verksamhet utifrån deras eget 

perspektiv medan Apotek Hjärtat väljer att anlägga ett konsumentorienterat perspektiv. Ett 

möjligt sätt att tolka detta är också att Apoteket AB fokuserar på dess mål att vara trovärdiga 

(apoteket.se) medan Apotek Hjärtat väljer att fokusera på den service som de erbjuder 

konsumenten (apotekhjartat.se).  

4.4 Kritisk diskursanalys 
I Faircloughs tredimensionella analysmodell utgörs den kritiska diskursanalysen av tre 

dimensioner, text, diskursiv praktik och social praktik, se avsnitt 2.1.2 Kritisk diskursanalys. 

Textanalyserna som presenterats ovan har kartlagt texten men också vidrört aspekter av den 
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diskursiva såväl som den sociala praktiken. I följande avsnitt fördjupas analysen av den 

dessa.  

Utifrån analysresultaten presenterade ovan synliggörs att verksamhetspresentationerna 

innehåller element från flera olika diskurser. Analysen har bland annat urskiljt en 

övergripande vård- och läkemedelsdiskurs, en hälsodiskurs och en kommersiell diskurs. Den 

interdiskursiva blandningen kan härledas till den komplexa situation där apoteksaktörerna ska 

tillgodose flera intressen parallellt: krav från staten kopplade till vård och medicin samt 

försäljning (Ledin 1997 & Schmidt & Pioch 2005). Det här kan i sin tur kopplas till den 

sociala praktik som apoteksaktörerna befinner sig i. De samhällsförändringar som skett de 

senaste årtiondena har påverkat hela vårt samhälle, så även apoteksverksamheten. 

Samhällsförändringar bidrar till att skapa nya intertextuella relationer. Individualisering och 

kommersialisering är några, men närmast i tiden är det omregleringen av apoteksmarknaden 

som skedde år 2009.   

Apoteket AB:s bakgrund som offentlig institution utgör grunden för deras förutsättningar på 

den nya marknaden. Som beskrevs inledningsvis har Apoteket AB finnits på den svenska 

apoteksmarknaden sedan 1970 där de verkat på en monopolmarknad. De har därför haft lång 

tid på sig att bygga upp sitt varumärke och ett förtroende hos sina konsumenter men står inför 

utmaningen att anpassa sin verksamhet till den nya konkurrensen.  

Apotek Hjärtat ägs av investmentbolaget Altor Fund III, de är nya på marknaden, arbetar med 

att etablera sitt varumärke och finna en ny konsumentgrupp. Apoteksaktörerna har således 

olika förutsättningar. Gemensamt för de båda apoteksaktörerna är att de står inför den 

komplexa situationen, vilken Ledin (1997, s.82) kallar för en dubbelroll mellan 

läkarvetenskap och vardagsmänniskan, vilken innebär att apoteken ska tillgodose flera 

intressen parallellt. De ska tillhandahålla läkemedel och rådgivning, de ska skapa ett 

förtroende gentemot sina konsumenter samtidigt som de är vinstdrivande företag. Analysen 

har visat att apoteksaktörerna hanterar denna situation på olika sätt.  

Den svenska apoteksverksamheten har en auktoritetsroll med nära koppling till vård och 

landsting (Malmquist & Ögren 2013). Detta är väl synligt i Apoteket AB:s 

verksamhetspresentation som genom facktermer och formella språkdrag kan sägas vara starkt 

präglad av vård- och myndighetsdiskurser, där målgruppen är hela befolkningen. Det tydliga 

verksamhetsperspektivet, där Apoteket AB konstrueras som den centrala deltagaren i texten, 

kan kopplas till dess statliga ägande och den monopolmarknad som de verkade på tidigare, 



38 
 

det vill säga en typ av myndighetsdiskurs. Att det ska vara tydligt att det är en uppgift som 

Apoteket AB ska förvalta och en verksamhet som styrs av staten och skulle också  förklara 

varför konsumenten ges en mindre roll. Den auktoritära diskursen upprätthålls (se: Winther 

Jörgensen, 2000, s.89) av Apoteket AB genom att tydligt skilja mellan vi (professionen) och 

du (konsumenten), distanserat konsumenttilltal samt konstruerar Apoteket AB som tydlig 

avsändare av information och erbjudanden,  

I Apoteket AB:S verksamhetspresentation är det framförallt rubrikerna som avslöjar att de 

befinner sig i en typ av kommersiell diskurs. Rubrikerna Både läkemedel och attraktiva 

hälsoprodukter, satsfragment som Nord menar är typiskt för reklamdiskursen (Nord 2011, s. 

200), och Vår kunniga personal hjälper dig! kan kopplas till en kommersiell diskurs. Den 

förstnämnda är intressant i den mening att läkemedel inte tillskrivs en egenskap, till skillnad 

från hälsoprodukterna, som beskrivs som attraktiva. Det går att urskilja ett mönster i 

Apoteket AB:s verksamhetspresentation, där information kopplat till läkemedel inte 

förekommer ihop med den kommersiella diskursen. Apotek Hjärtat informerar om läkemedel 

såväl som service med hjälp av språkliga drag kopplade till den kommersiella diskursen.  

Apotek Hjärtats verksamhetspresentation kan i större utsträckning sägas präglas av en 

kommersiell marknadsföringsdiskurs än vad Apoteket AB gör. Texten innehåller fler element 

som kan tolkas säljande, från satsuppbyggnad och enskilda ordval till den nära och personliga 

relation som skapas mellan dem genom du-tilltal. Apotek Hjärtat, som har ett uttalat 

konsumentfokus och analysen också visar att den konstrueras som central, får i viss mån 

konsumenten att verka jämställd med personalen. Exempelvis ifråga om utlånandet av 

beteckningen apoteksspecialist, men också till följd av hur konsumenten stundtals 

konstrueras som aktiv i verksamheten. Detta gör att den auktoritära diskursen inte 

upprätthålls i samma utsträckning i Apotek Hjärtats verksamhetspresentation. De går istället 

mot en mer kommersiell och konsumentorienterad diskurs som kan kopplas till 

samhällsförändringarna: kommersialisering, individualisering och informalisering.   

En intressant aspekt är de facto att Apotek Hjärtat informerar om att högkostnadsskyddet 

gäller hos dem, att de har kommit väl ut i oberoende prisundersökningar och deras 

företagshistoria (Apotek Hjärtat). Den här informationen ser jag som ett tecken på en form av 

etableringsdiskurs, dit både konsumentetablering och verksamhetsetablering kan knytas, då 

det indikerar att de befinner sig i en annan position på apoteksmarknaden än Apoteket AB. 

Det skulle också kunna ses som en markör för den starka position som Apoteket AB har på 
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den svenska apoteksmarknaden. Informationen kan tolkas både som att Apotek Hjärtat visar 

välvilja gentemot konsumenten men också som en strategi för att vinna konsumentens 

förtroende för att etablera en ny kundkrets. Oavsett går detta i linje med deras värderingar 

och vision, kundfokus och arbetet för ett ledande hälsoerbjudande.   

Analysen synliggör spår av intertextualitet och interdiskursivitet,  att det finns spår av en 

tredje dold aktör i form av de myndigheter som har till uppgift att ansvara för 

apoteksmarknaden. Spår av lagar och regelverk synliggörs i verksamhetspresentationerna, 

men på olika sätt. Apoteket AB väljer att informera medan Apotek Hjärtat erbjuder. Detta går 

i linje med de olika perspektiv som anläggs i verksamhetspresentationerna. Influenser från 

olika diskurser i texterna skapar en komplex interdiskursiv blandning, vilket enligt 

Fairclough ska ses som en indikation på förändring. Detta innebär således att undersökningen 

har synliggjort att den diskursiva blandningen i Apotek Hjärtats verksamhetspresentation 

skiljer sig från Apoteket AB:s mer enhetliga och traditionella apoteksdiskurs. Vilket i sin tur 

skulle kunna indikera en förändring av diskursordningen.  

Resultatet ovan kan sägas gå i linje med verksamheternas mål: att Apoteket AB fokuserar på 

att framstå som trovärdiga medan Apotek Hjärtat fokuserar på kundfokus och lagarbete, 

(apotekhjartat.se). Apoteket AB:s mål, förutom att vara trovärdiga, är att uppfattas som 

omtänksamma (apoteket.se). Något som denna undersökning inte explicit har kunnat urskiljas 

i deras verksamhetspresentation. Detta kan ses som ytterligare ett sätt som Apoteket AB 

upprätthåller sin auktoritära roll. 
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5. Diskussion  

5.1 Resultatdiskussion 
Analyserna ovan har synliggjort både likheter och skillnader i apoteksaktörernas 

verksamhetspresentationer. Nedan lyfts de viktigaste resultaten av undersökningen fram och 

kopplas till teori och tidigare forskning.  

5.1.1 Vilka relationer skapas? 
Den interpersonella analysen visar att relationen mellan apoteksaktörerna och deras 

konsumenter skiljer sig åt. Apoteket AB behåller en distans till konsumenten genom att 

informera om deras verksamhet från deras eget perspektiv. Som nämndes i teoriavsnittet 

visar Ledin (1997) i sin studie av Apoteket AB:s informationsbroschyrer att offentliga 

institutioner, som Apoteket AB, traditionellt förknippas med sociala värden som formalitet, 

distans och auktoritet. Detta är faktorer som även synliggörs i denna undersökning av 

Apoteket AB:s verksamhetspresentation. Apoteket AB är väl synliga i texten genom 

pronomenet vi och företagsnamn. Företagsnamnet, Apoteket AB, förekommer i samband 

med informativa påståenden såväl som erbjudanden, vilket gör att de genom hela 

verksamhetspresentationen framträder som tydlig avsändare. Att Apoteket AB upprepar 

företagsnamnet visar också Ledins (1997) studie. Få direkta tilltal refererar till den enskilde 

konsumenten, distanserade omtal där exempelvis kunderna och individen konstrueras som 

central bidrar till att skapa en distans mellan sig själva och konsumenten. Analysen synliggör 

även, vad jag tolkar som, spår av intertextualitet i form av Läkemedelsverkets krav på 

verksamheten genom modaliteten ska. I samband med detta används något som kan uppfattas 

som ett regelrätt språkbruk, att deras sortiment ska vara mot behoven i livets olika skeenden.  

Den interpersonella analysen av Apotek Hjärtats verksamhetspresentation visar att de skapar 

närhet till sina konsumenter genom du-tilltal och inkluderande vi-tilltal. De lyfter således in 

konsumenten i verksamheten och uppmuntrar dem till att ställa krav på verksamheten. De 

erbjudanden som presenteras riktas direkt till konsumenten, varav flertalet gånger i en 

dialogliknande form där en fråga om konsumentens hälsotillstånd möts med ett svar från 

Apotek Hjärtat. Dessa faktorer pekar mot det som Ledin (1997) benämner som privatlivets 

sociala värden, som innefattar närhet och solidaritet. Det jag tolkar som Läkemedelsverkets 

krav på verksamheten, att konsumenten ska få hjälp vid alla typer av hälsotillstånd, tas till 

vara på och används för att skapa personliga erbjudanden. Det här tolkar jag som att Apotek 

Hjärtat visar välvilja för konsumenten, som i sig kan sägas vara ett relationsskapande 

verktyg.  
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5.1.2 Hur konstrueras verksamheten? 
Den ideationella analysen visar att verksamhetspresentationerna har en förhållandevis 

liknande fördelning av processtyper, där de relationella processerna följt av materiella 

processerna dominerar. Detta är inte förvånande sett till verksamhetspresentationerna som 

texttyp, där syftet är att informera (Holmberg & Karlsson, 2013, s.90). Det intressanta är 

istället vilka deltagare som apoteksaktörerna lyfter in i texterna. Den ideationella analysen 

synliggör att Apoteket AB konstruerar sig själva, dess sortiment och tjänster som det centrala 

i verksamheten.  Dessa utgör förstadeltagare i samtliga processer utom en. Det är alltså deras 

utbud, deras kompetens och deras syn på hälsa som framhålls. Konsumenten får till följd av 

detta en tillsynes dold roll i verksamhetspresentationen. Det här tolkar jag som aspekter 

typiska för den traditionella apoteksdiskursen, som de här reproducerar.  

Den ideationella analysen visar att Apotek Hjärtat konstruerar sig själva såväl som 

konsumenten som centrala i deras verksamhetspresentation. I de delar av texten som rör 

praktisk information, i form av fakta kring deras verksamhet, utgår de från dem själva. Det är 

Apotek Hjärtat som är den största fristående apotekskedjan och det är dem som hjälper dig 

med frågor om läkemedel, hälsa och välmående. Det som är intressant, och även den största 

skillnaden mellan apoteksaktörernas verksamhetspresentationer, är konsumentens centrala 

roll i Apotek Hjärtats verksamhet. De utgår inte från sig själva i samma utsträckning som 

Apoteket AB. Det är istället konsumentens behov som är det viktiga. Apotek Hjärtats breda 

sortiment, kloka öppettider och personliga rådgivning finns på grund av dig (konsumenten). 

Konsumenten tilldelas också rollen av att vara både den som upplever de hälsotillstånd som 

räknas upp i texten samt att vara den som får hjälpen som Apotek Hjärtat erbjuder. 

Konsumenten konstrueras således både som aktiv och passiv i deras apoteksverksamhet. 

Konkurrensverket skriver i sin rapport att många av de nya apoteksaktörerna har skaffat sig 

en egen profil med ett specifikt koncept för att möta konsumentbehov, och på så sätt sticka ut 

på marknaden (Konkurrensverket 2010:4, s.29). Med utgångspunkt i analysresultaten av 

Apotek Hjärtats verksamhetspresentation, och med stöd av deras värderingar som finns 

publicerade på deras webbplats, är det tydligt att de är starkt konsumentorienterade och att 

detta är deras profil. Apotek Hjärtats erbjudanden och service utgår från konsumenten och 

dennes hälsa och välmående. Konkurrensverkets uppfattning är också att apoteksaktörerna 

anser att profileringen är en viktig del i deras verksamhet.  
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5.1.3 Språkets form 
Register- och genreanalysen synliggör skillnader på en mer övergripande textuell nivå i 

verksamhetspresentationerna. Apoteket AB använder fackterminologi för att beskriva deras 

kompetens och sortiment. Intressant är att de använder samma ordval i samband med att 

erbjudanden till konsumenten presenteras, något som ytterligare understryker det auktoritära 

medicinska området som de verkar inom. Apoteket AB:s verksamhetspresentation kan på så 

sätt sägas gå i linje med hur vi traditionellt sett är vana att se på apoteksverksamheten i 

Sverige, det vill säga baserat på hur det såg ut före omregleringen. Detta går i linje med de 

mål och strategier som Apoteket AB presenterar på sin webbplats: att framstå trovärdiga. 

Apotek Hjärtat använder sig av vardagliga ord för att beskriva hälsotillstånd och beskriver 

sortiment och tjänster med ord kopplade till ett kommersiellt register. De lyfter även in icke 

registertypiska drag i texterna, i form av utnämnandet av konsumenten som apoteksspecialist 

samt sportmetaforen svenska mästare.  

Apotek Hjärtat innehåller även aspekter som kan kopplas till talspråk, något som inte 

synliggörs i Apoteket AB:s verksamhetspresentation. Aspekter kopplade till talspråk gäller 

främst att-ordföljden (infinitiv) i påståenden som visades i kap 4.3.1. Svenska språknämnden 

framhåller att-satser, med huvudsatsföljd, som påståenden som typiska för talspråk. Men det 

gäller också V1-ordföljden i samband med erbjudanden. Lindström och Karlsson (2005) visar 

att satser som inleds med V1-konstruktioner, är en viktig språklig resurs i talad svenska. V1-

kosntruktioner förekommer främst i frågesatser, vilket också är fallet i meningarna i Apotek 

Hjärtats verksamhetspresentation. Exempelvis Är du sjuk och Har du bara gått och blivit lite 

förkyld. Lindström och Karlsson menar att dessa typer av V1-konstruktioner är ett effektivt 

sätt att modifiera responsmöjligheten och att introducera ett nytt tema  då det ger effekten av 

att det uppfattas som något redan känt. Stora delar av texterna i Apotek Hjärtats 

verksamhetspresentation har även en narrativ karaktär som skildrar relationen mellan 

konsumenten och verksamheten, dess historia och etableringsprocess. Den narrativa 

skildringen av verksamheten, där både Apotek Hjärtat och konsumenten figurerar som 

medverkande, kan också sägas fungera som ett verktyg för att skapa en närhetsrelation 

mellan parterna. Detta går i linje med den privata och vänskapliga ton som råder i 

verksamhetspresentationen, och kan ses som ett sätt för Apotek Hjärtat att etablera en 

kundkrets.  
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5.1.4 Diskurs 
Den kritiska diskursanalysen har visat att Apoteket AB och Apotek Hjärtat använder sig av 

olika strategier för att nå ut till konsumenten och för att konstruera sin verksamhet. Den 

förstnämnda genom att upprätthålla en auktoritär ställning och den senare genom att skapa en 

konsumentnära relation. Ledin (1997) diskuterar apoteksverksamhetens dubbelsidiga roll, där 

apotekens två huvudsakliga syften är att tillhandahålla läkemedel och kvalificerad service 

kontra arbeta med försäljning. Det vårdinriktade och de försäljningsinriktade går inte alltid 

hand i hand, apoteken kan därför varken sägas vara en renodlad vårdinrättning eller 

detaljhandel. Detta resulterar i en svävande roll. Det är intressant att se hur apoteksaktörerna 

gör för att hantera den komplexa situation som både Ledin (1997) och Schmidt & Pioch 

pekar på. En övergripande skillnad mellan apoteksaktörernas verksamhetspresentationer är 

att Apoteket AB anlägger ett verksamhetsperspektiv medan Apoteket AB anlägger ett 

konsumentorienterat perspektiv. 

Apoteket AB:s angreppssätt skulle kunna tolkas som ett arv från verksamhetens historia som 

monopolföretag, men också som något som ses karaktäristiskt för myndighetsspråk, det vill 

säga distans och ett korrekt skriftspråk (se: Ledin 1997). Det är Apoteket AB själva som 

konstrueras som aktiva, och konsumenten konstrueras således som passiv. De övergripande 

diskursmönstren i Apotek AB:s verksamhetspresentation har kopplingar till vård och hälsa. 

Den kommersiella diskursen är begränsad till få avsnitt i texten. Resultaten av min analys 

visar flera likheter med Ledins (1997) undersökning av Apoteket AB:s informationsbroschyr. 

Den auktoritära och rådgivande rösten som Ledin diskuterar synliggörs i denna 

undersökning. Min undersökning visar dock inga spår av dialogliknande eller narrativa drag i 

Apoteket AB:s verksamhetspresentation. Något som kan bero på att de analyserade 

textmaterialens syften skiljer sig åt mellan undersökningarna.  

I Apotek Hjärtats verksamhetspresentation kan deras konsumentorienterade perspektiv ses 

som ett sätt för dem att profilera sig och skapa en egen identitet på marknaden. Det gör de 

genom att blanda in element från flera olika diskurser, där den dominerande diskursen som 

kan urskiljas i verksamhetspresentationen kan härledas till det som påminner om 

konventionell detaljhandel. Den dialogliknande kommunikationen med konsumenten samt att 

de visar välvilja bidrar till detta. Konkurrensverket (2010:4) framhåller i sin rapport att 

profilering är ett viktigt verktyg som svenska apoteksaktörer använder sig av för att nischa 

verksamheten. Resultaten av detta talar dock emot Schmidt & Pioch (2005) i fråga om 
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profilering, då de menar att apoteken inte tar tillvara på varumärkesprofileringen som resurs 

för ökad konkurrensfördel.   

Med utgångspunkt för hur apoteksmarknaden har sett ut före omregleringen, tolkar jag det 

som att Apoteket AB upprätthåller en ”traditionell” apoteksdiskurs där auktoritära och 

professionalistiska aspekter dominerar och upprätthålls. Winther Jörgensen & Phillips menar 

att detta utifrån Faircloughs perspektiv kan ses som ett tecken på upprätthållande av den 

dominerande diskursordningen (2000, s. 77, jfr. Fairclough 1993, s. 137). Apotek Hjärtat 

blandar och lyfter in nya diskurstyper, som enligt Winther och Jörgensen & Phillips ska ses 

som en indikation på diskursiv och med detta sociokulturell förändring (Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000, s. 77).  Apotek Hjärtats verksamhetspresentation innehåller en tydlig 

diskursblandning, där flertalet element som kan kopplas till en kommersiell diskurs och 

skulle kunna indikera på en förändring av hur apoteken bemöter sina kunder och förhåller sig 

till den komplexa situationen. I samband med att apoteksmarknaden förändras omformas 

också den diskursiva och sociala praktiken. Apotek Hjärtat skulle i sådana fall representera 

en nya sida av verksamheten, som har flera likheter tillsammans med övrig detaljhandel. 

Apoteket AB, som upprätthåller en auktoritär ställning och ton, kan sägas innehålla fler 

element från en vård- och läkemedelsdiskurs.  

 

5.2 Slutsatser 
Uppsatsens syfte var att undersöka hur apoteksaktörerna konstruerar sig själva samt hur 

relationen mellan dem själva och konsumenten ser ut i de givna verksamhetspresentationerna. 

Texterna berör samma teman: service, erbjudanden, sortiment och verksamhetsinformation. 

Men analyserna av Apoteket AB:s och Apotek Hjärtats verksamhetspresentationer har 

synliggjort likheter såväl som skillnader. Likheterna har främst legat i det använda språkets 

struktur, i form av modus, modalitet och processer. En stor skillnad har legat i vilken relation 

som skapas mellan respektive apoteksaktör och konsumenten. Konsumenten har konstruerats 

som mer central i Apotek Hjärtats verksamhetspresentation än i Apoteket AB:s, där de själva 

konstrueras som mest central. Den interpersonella analysen visade att Apoteket AB skapar 

distans mellan sig själva och konsumenten genom framförallt två faktorer: ett distanserat till- 

och omtal och allmänt hållna erbjudanden. Samma analys visar att Apotek Hjärtat är synliga i 

texten men skapar en mer personlig relation till konsumenten genom du-tilltal, erbjudanden 

som inkluderar konsumenten. Den ideationella analysen visar att de båda apoteksaktörerna 



45 
 

utgör den största andelen förstadeltagare i verksamhetspresentationen, vilket indikerar att de 

också konstrueras som centrala. I Apotek Hjärtats verksamhetspresentation utgör dock 

konsumenten både första- och andradeltagare i större utsträckning. Den språkliga formen 

skiljer sig också mellan texterna. Apoteket AB markerar sin auktoritära ställning med hjälp 

av fackord kopplade till medicin och hälsa och definierar således sin verksamhet därefter. 

Apotek Hjärtat har ett mer konsumentorienterat angreppssätt där erbjudanden beskrivs i en 

dialogliknande form. Analysen visar också att den traditionella apoteksdiskursen inte 

upprätthålls i samma utsträckning av Apotek Hjärtat som Apoteket AB. Apoteket AB:s 

verksamhetspresentation innehåller fler rent informativa drag kopplade till vård och hälsa 

medan det går att urskilja fler kommersiella drag i Apotek Hjärtats verksamhetspresentation.  

5.3 Metoddiskussion och framtida forskning 
Jag anser att kombinationen av de systemisk-funktionella analysverktygen och den kritiska 

diskursanalysen har varit lämpliga verktyg för att svara på uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Den systemisk-funktionella grammatiken erbjuder en teori och metod som 

utgår från språket i sin kontext och att det skapar betydelse. Jag anser att SFG som teori och 

metod har varit ett bra redskap för att undersöka de relationer som skapas mellan sändarna 

(apoteken) och mottagarna (konsumenten) samt hur de konstruerar sina respektive 

verksamheter. Den kritiska diskursanalysen har bidragit med analysverkstyg för att fördjupa 

resultaten av textanalyserna och placera och diskutera dessa i ett större sammanhang. Det var 

varit särskilt relevant till följd av den förändring som den svenska apoteksmarknaden har varit 

en del av. Jag anser att valet av material, verksamhetspresentationerna, har varit relevanta 

texter att undersöka i relation till undersökningens syfte och frågeställningar, och således ger 

en täckande bild av apoteksaktörernas verksamheter. Verksamhetspresentationerna ger 

information om deras verksamhet, vad de erbjuder och vilka de vänder sig till och syftar till 

att presentera verksamheterna. Verktyg från SFG har bidragit med att synliggöra hur de gör 

detta. Den kritiska diskursanalysen har visat på möjliga förklaringar till varför de gör som de 

gör.  

Det skulle vara möjligt att studera andra texter utgivna av apoteksaktörerna, för att ytterligare 

komplettera den bild som erhålls med den använda metoden samt synliggöra andra aspekter. 

Förslag på kompletterande material kan  exempelvis vara reklamkampanjer, 

informationsbroschyrer eller andra texter publicerade på webbplatsen. En reklamkampanj 

eller informationsbroschyrer har andra syften än verksamhetspresentationerna, och kan 

exempelvis tänkas förekomma i flertalet medium samt på ett mer explicit sätt rikta sig direkt 
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till konsumenten. Genom att anlägga samma syfte och frågeställningar skulle man kunna 

undersöka om apoteksaktörerna konstruerar en annan bild av sin verksamhet och sin relation 

till konsumenten än vad som visats i dessa texter. I en analys av reklammaterial vore det även 

intressant att göra en multimodal analys för att synliggöra samspelet mellan text och bild. Det 

skulle också vara givande att knyta an resultaten till verksamhetsteoretiska aspekter för att 

fånga in fler perspektiv.   
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7. Bilagor 
I följande kapitel återfinns bilagorna som uppsatsen refererar till. 

Bilaga 1. Verksamhetspresentation: Apoteket AB 
 
Om Apoteket  

Apoteket vill inspirera till ett liv i hälsa och erbjuder ett attraktivt sortiment och kvalificerad, 
farmaceutisk rådgivning 

Vi gör det enklare att må bra 

Apoteket erbjuder läkemedel, hälsoprodukter och hälsotjänster till konsumentmarknaden. 
Kunderna möts av engagerade medarbetare med djup kunskap om läkemedel. Vår rådgivning 
och våra lösningar inspirerar till ett liv i hälsa och gör det enklare att må bra.  

Apoteket driver drygt 350 apotek och cirka 20 franchisedrivna apotek.  

Vi ser hälsa i ett brett perspektiv där kunskap, läkemedel och läkemedelsanvändning 
tillsammans med förebyggande insatser och livsstilsförändringar bidrar till ett hälsosammare 
liv. Utgångspunkten är individens egna 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. 
 

Både läkemedel och attraktiva hälsoprodukter (om oss – sortiment) 
Läkemedel och medarbetarnas farmaceutiska kompetens är basen i vår verksamhet. Vi 
erbjuder förutom receptföreskrivna läkemedel också ett brett sortiment av receptfria 
läkemedel och andra hälsoprodukter. I vårt utbud ingår också kvalificerad farmaceutisk 
rådgivning för en god hälsa.  
Vårt sortiment är alltid av hög kvalitet och ska svara mot behoven i livets olika skeenden. 
Våra egna varumärken innehåller inga onödiga tillsatser och är därmed skonsammare för 
människa och miljö. Exempel på egna varumärken är Apoliva, Försvarets hudsalva och 
Apoteket - en serie basprodukter inom framförallt tandvård, kropp och skönhet. Dessutom 
erbjuder vi en serie receptfria läkemedel, Apofri, som tillverkas speciellt för Apoteket.  
 
Vår kunniga personal hjälper dig! (om oss – rådgivning & tjänster) 
 
Vi på Apoteket erbjuder kvalificerad rådgivning på apotek, apoteket.se och via vår 
kundservice. 
De flesta apotek erbjuder personlig läkemedelsrådgivning med en specilutbildad farmaceut 
som tillsammans med dig går igenom vilka mediciner du använer och hur din 
läkemedelsanvändning kan bli så bra som möjligt. Tjänsten är kostnadsfri. På över hundra av 
våra apotek finns specialutbildade hälsocoacher som erbjuder rådgivning och stöd till dig 
som vill ha hjälp med långsiktiga livsstilsförändringar för att må bättre. Det kan handla om 
stöd i att förändra matvanor, sluta röka, börja motionera och stressa mindre.  
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Bilaga 2. Verksamhetspresentation: Apotek Hjärtat 
 
Apotek Hjärtat – framtidens apotek 

Apotek Hjärtat är Sveriges största fristående apotekskedja med drygt 300 apotek 
och närmare 2 000 anställda. Tillsammans med medarbetare och kunder utvecklar 
vi framtidens apotek. 

Vår ambition är att ge varje kund bättre hälsa och välbefinnande genom personligare 
service, bredare sortiment och utökade tjänster. 

• Självklart fungerar reglerna kring högkostnadsskydd och e-recept hos Apotek Hjärtat. 
• Vi har också kommit väl ut i de oberoende prisundersökningar som gjorts sedan 

avregleringen inleddes i februari 2010. 

Apotek Hjärtat har apotek i hela Sverige - i storstad, i landsort och på glesbygd. Vi är och ska 
vara rikstäckande och finnas över hela landet. 
 
Varför heter vi Apotek Hjärtat? 
Det gör vi för att hjärtat symboliserar livet.  
Och det är för att göra ditt, din familjs och alla människors liv så friskt som möjligt som vi 
finns. Man brukar säga att livet är en resa. En hisnande färd med både toppar och dalar. Vår 
uppgift är att följa dig på vägen och göra din resa så bra som möjligt. 

Men vad som får just dig att må bra beror på vem du är och vilka förutsättningar du har. 
Är du sjuk och i behov av en trygg och säker läkemedelshantering ska du mötas med respekt. 
Har du bara gått och blivit lite förkyld ska du ändå få tips om rätt sorts värktablett och 
nässpray för att lindra besvären. Och handlar det helt enkelt om att du vill fortsätta vara frisk, 
ska du såklart få tips på de hälsoprodukter som hjälper just dig bäst med det. 

Vem du än är, och vad du än behöver, kommer vi på Apotek Hjärtat alltid att utgå från dig 
och ditt liv. Men med en vidare syn på hälsa och välbefinnande blir självklart kraven på oss 
högre. Därför tänker vi ha ett bredare produktutbud, bättre utvecklade tjänster, klokare 
öppettider och en mer personlig rådgivning än vad du är van vid. Och viktigast av allt - vi 
tänker bli svenska mästare på att förstå och lyssna på dig och vad just du behöver. 
Enkelt uttryck kommer du att bli vår främsta apoteksspecialist. 
 
Kort historik 
Vi började vår resa 8 februari 2010 då Apotek Hjärtat-skylten sattes upp på 206 apotek över 
hela Sverige. Sedan dess har vi startat eller övertagit närmare 100 nya apotek. Vi har starkt 
bidragit till att människor har fått närmare till ett apotek och bättre öppettider. Vi har närmare 
2 000 medarbetare – många med fem års utbildning – som hjälper dig tillrätta med frågor om 
läkemedel, hälsa och välmående. 

Här kan du läsa mer om vårt apotekskoncept: Våra första apotek 
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Bilaga 3. Tilltal och omtal 
Deltagare Apoteket AB Apotek Hjärtat AB 

Oss/vi/vår/vårt 13 (40%) 16 (30%) 
Egennamn 4 (12,5%) 4 (8%) 
Medarbetare 

- specialutbildad farmaceut 
- specialutbildade 

hälsocoacher 

4 (12,5%) 
(1) 
 
(1) 

3 (5,5%) 

Apotek (allmänt) 2 (6%) - 
Svenska mästare (apoteket) - 1 (2%) 
Du/dig/din/ditt 4 (12,5%) 23 (43%) 
Kund/kunder 
- Apoteksspecialist (kund) 
 

1 (3,5%) 3 (5,5%) 
(1) 

Individen 1 (3,5%) - 
Människor 1 (3,5%) 1 (2%) 
Familj - 1 (2%) 
Man 2 (6%) 1 (2%) 
TOTAL 32 53 
 
*Siffrorna inom parantes är inkluderade i det översta värdet i kolumnen. 
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Bilaga 4. Modalitet 
 
Tabell X. Modalitet 
Modalitet Apoteket AB Apotek Hjärtat AB 
Ska 1 4 
Kan 2 1 
Vill 2 1 
Total 5 6 
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Bilaga 5. Lag 2009:366 
 

Krav på verksamheten 

6 § /Upphör att gälla U:2014-01-01/ Den som har tillstånd enligt 1 § att bedriva detaljhandel 

med läkemedel till konsument ska 

1. ha lokalen bemannad med en eller flera farmaceuter under öppethållandet, 

2. bedriva verksamheten i lokaler som är lämpliga för sitt ändamål, 

3. tillhandahålla samtliga förordnade läkemedel, och samtliga förordnade varor som omfattas 

av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., 

4. ha en läkemedelsansvarig för apoteket, 

5. vid expediering av en förskrivning lämna de uppgifter som anges i 8 § lagen (1996:1156) 

om receptregister till Apotekens Service Aktiebolag, 

6. ha ett elektroniskt system som gör det möjligt att få direktåtkomst till uppgifter hos 

Apotekens Service Aktiebolag, 

7. till Apotekens Service Aktiebolag lämna de uppgifter som är nödvändiga för att bolaget 

ska kunna föra statistik över detaljhandeln, 

8. utöva särskild kontroll (egenkontroll) över detaljhandeln och hanteringen i övrigt och se 

till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram, 

9. på begäran utfärda intyg enligt 3 a § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, 

10. på begäran erbjuda konsumenter delbetalning av läkemedel och varor som omfattas av 

lagen om läkemedelsförmåner m.m., 

11. tillhandahålla individuell och producentoberoende information och rådgivning om 

läkemedel, läkemedelsanvändning och egenvård till konsumenter samt se till att 

informationen och rådgivningen endast lämnas av personal med tillräcklig kompetens för 

uppgiften, och 

12. ha ett för Läkemedelsverket registrerat varumärke för öppenvårdsapotek väl synligt på 

apoteket. Lag (2010:270). 

 

 


