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Förord	

	

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till vår handledare Aku Valtakoski som har stöttat oss 

genom hela vår arbetsprocess. Tack för dina goda råd och svar på alla våra frågor. Därtill vill vi 

tacka våra respondenter, utan dem vore denna studie inte möjlig. Vi vill även rikta ett tack till 

våra medstudenter för goda insikter och peppande ord. Sist av allt vill vi tacka varandra för en 

rolig termin med många skratt! 
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Sammanfattning	
 

Titel: En bransch i digital förändring - en studie om e-handelns påverkan på den svenska 

apoteksmarknaden    

Författare:  Linnea Josefsson och Sofia Tennander 

Handledare: Aku Valtakoski  

Nyckelord: digitalisering, e-handel, strategier, försäljningskanaler, svensk apoteksverksamhet 

 

Bakgrund: Digitaliseringen har haft en stor påverkan på den svenska handeln. E-handeln har 

de senaste åren fått en ökad betydelse och präglas idag av stark tillväxt. Inom flera branscher har 

det därtill skett en kanalförflyttning från fysiskt till digitalt och en reduktion av fysiska butiker. 

Inom den svenska apoteksbranschen har renodlade nätaktörer dykt upp och skapat prispress 

samt förhöjd konkurrens på marknaden. Detta skapar således problem för apotek med flera 

försäljningskanaler att generera lönsamhet för överlevnad. Därmed ställs idag krav på en 

konkurrenskraftig strategi i den digitala ekonomi företag verkar i. Vi ser att det idag finns en 

avsaknad av vetenskapliga studier angående digitaliseringen av den svenska 

apoteksverksamheten, varför vi finner detta viktigt att studera.  
Syfte: Denna uppsats syftar till att förstå hur en ökad digitalisering, med utbredning av e-handel, 

har påverkat de företag som bedriver apoteksverksamhet i Sverige. Uppsatsen ämnar undersöka 
detta utefter de aktiviteter som företagen gör i syfte att tillfredsställa eller vinna kunden. Vi 

vill vidare undersöka de möjligheter som finns för apoteken som bedriver handel, både via fysiska 

butiker och online, att genom en anpassning te sig unika och stå konkurrenskraftiga i en digital 

omvärld influerad av e-handel och pressade priser. 
Metod: Denna kvalitativa uppsats applicerar ett fenomenologiskt perspektiv samt har utvecklats 

genom en abduktiv ansats. Det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade 

intervjuer med nio respondenter från tre stycken fallföretag inom apoteksverksamheten. Dessa 

har valts ut genom en kombination av lämplighets-, bekvämlighets- samt snöbollsurval.  

Slutsats: Svenska fysiska apotek ser idag vikten av att vara verksamma inom flera kanaler.  

Oavsett aktör görs idag stora satsningar inom e-handeln, vilken apoteken sedan försöker att 

koppla samman med butiken genom en hög integration och samarbeten med vårdgivare. Givet en 

fortsatt tillväxt inom e-handeln måste apoteken arbeta med automatisering och bygga ut 

logistiken. Genom parallella digitaliseringsresor satsar butikerna på digitala lösningar vilka ska 

skapa smidigare kundupplevelser. Butiker kommer aldrig att försvinna helt, vilket grundar sig i 

att e-handeln aldrig kommer kunna möta den direkta produktanskaffningen samt erbjuda en 

social interaktion. Apotekens roll kommer framöver att förändras, där tjänster kommer att vara 

en större del av värdeerbjudandet och där apoteken närmar sig primärvården. 

	 	



 
 
	

 

Abstract	
 

Title: An industry in digital transformation - A study about how e-commerce affects the Swedish 

pharmacy market 

Authors:  Linnea Josefsson and Sofia Tennander 

Supervisor: Aku Valtakoski  

Keywords: digitalisation, e-commerce, strategies, multichannel, the Swedish pharmacy market 

 

Background: Digitalisation has had a great impact on Swedish retail. During the recent years e-

commerce has gained an increased importance and as of today the phenomenon is characterized 

by rapid growth. Furthermore, within multiple industries we can detect a transition regarding 

sales channels, from physical to digital, with a reduction of physical stores. Within the Swedish 

pharmacy market pure e-commerce players has been established and are now creating 

competition regarded to low product prices. Pharmacies operating multiple sales channels are 

thus facing a challenge generating profitability and not having to close down their stores. 

Therefore, demands are set for a strong competitive strategy, applicable to the digital economy in 

which the companies are operating. Today, we find a lack of scientific studies investigating 

digitalisation within the Swedish pharmacymarket, indicating a need for further studies. 

Purpose: The aim of this thesis is to create an understanding of how an increased digitalisation, 

with a spread of e-commerce, has affected companies pursuing business within the Swedish 

pharmacy market. Moreover, we want to further investigate the possibilities laying ahead for 

pharmacies, operating through both physical stores and online, adjusting to a unique appearance 

and stay competitive in a digital economy influenced by e-commerce and lowered prices.   

Methodology: This qualitative thesis takes an abductive approach, while applicating a 

phenomenological perspective. The empirical material has been gathered through semi-

structured interviews with nine respondents representing three case-companies.  These have 

further been selected based upon a combination of a suitability-, a convenience- and a snowball 

method. 

Conclusion: Swedish pharmacies are now realizing the importance of running their businesses 

through multiple channels. Regardless of the actor, great investments are being aimed at 

developing the e-commerce, which the pharmacies work to connect with the physical stores 

through high integration and through collaborations with healthcare providers. Given the fact 

that online shopping continues to grow, the pharmacies must work with automatisation and 

expanding their logistics. Through parallel journeys of digitalisation the physical stores are 

working to create better and more efficient customer experiences. These stores will never 

completely vanish, based on the fact that the direct delivery of products and the social interaction 

provided by the stores never will be met within the e-commerce. Looking forward, the role of the 

pharmacy will change, meaning that services will constitute a greater part of the value offer and 

that the pharmacies will be approaching the primary healthcare.  



 
 
	

 

Begreppsförklaringar	
 

Apotek Enligt Läkemedelsverket (2018) kan apotek delas in i tre 

undergrupper, nämnda öppenvårdsapotek, sjukhusapotek 
samt extremporéapotek. I denna uppsats syftar apotek 

endast på öppenvårdsapotek, vilket Läkemedelsverket 

(2018) definierar enligt “Öppenvårdsapotek är de apotek 
som bedriver detaljhandel med läkemedel till allmänheten, 

till förskrivare och till sjukvården.” 

Egenvårdsprodukter “Receptfria läkemedel och övriga apoteksprodukter.” 

(Apoteket, 2018, s. 88) 

E-recept “Elektronisk receptförskrivning, är en tjänst som gör att 

läkaren [eller annan förskrivare] kan skicka recept 
elektroniskt till apoteket från sitt journalsystem.” 

(Vårdgivarguiden, 2019) 

Förskrivna läkemedel “Produkter som är förskrivna på recept.” (Apoteket, 

2018, s. 88) 

Handelsvaror Se Egenvårdsprodukter 

Öppenvård “Hälso- och sjukvård för patienter som inte är inlagda på 

sjukhus eller motsvarande.” (Apoteket, 2018, s. 88) 

Övriga 

apoteksprodukter 

Produkter som varken faller inom kategorin 

receptbelagda - eller receptfria läkemedel. 
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1.	Inledning	
Inledande kapitel avser att förklara studiens bakgrund och lyfta dess problemformulering. 

Här behandlas digitaliseringen påverkan på handeln och apoteksverksamheten i Sverige. 

Därefter presenteras studiens syfte och frågeställningar. 
 

1.1	Bakgrund	

Den digitala transformationen påverkar i en allt större grad samhället (Hagberg, Sundström 
& Egels-Zandén, 2016). Det handlar om individers förändrade levnadssätt, med avseende på 

såväl kommunikation som konsumtion och om hur företag bedriver sina verksamheter (Alm, 
Colliander, Deforche Lind, Stohne, & Sundström, 2016). Snickars (2014) menar att alla 

processer som går att göra digitala förr eller senare kommer att transformeras och 

digitaliseringen har under det senaste decenniet blivit allt mer viktigt för företag med 
avseende på deras lönsamhet och överlevnad (Bharadwaj, El Sawy, Pavlou & Venkatamaran, 

2013).  
 

Digitalisering är vidare ett begrepp som kan tolkas på skilda sätt. En definition som 
uppsatsen i fortsättningen kommer att utgå ifrån lyder “Omvandling av information från 

analog till digital representation” (Nationalencyklopedin, 2019). En stor del av hur 

verksamheter förändras handlar i och med det om hur information och kommunikation 
hanteras i olika IT-system (Bharadwaj m.fl., 2013). Bharadwaj m.fl. (2013) menar dock att 

företag som använder sig av digitala strategier sträcker sig längre än så, där processer för 
hantering av sådant som logistik, marknadsföring och försäljning även täcks upp. Att 

integrera teknologi i den traditionella strategin ses med det som ett sätt att skapa 
konkurrensfördelar (Bharadwaj m.fl., 2013). Vidare menar författarna att den digitala 

strategin inte ska ses som underordnad den övergripande företagsstrategin, utan snarare en 
uppdaterad version av den (Bharadwaj m.fl., 2013). Utifrån det väljer de också att definiera 

begreppet som följer: 

 
digital business strategy is /.../ organizational strategy formulated and 

executed by leveraging digital resources to create differential value (Bharadwaj 
m.fl., 2013, s. 472) 

 
Digitaliseringen har bland annat haft en stor påverkan på utvecklingen inom detaljhandeln 

(Hagberg, Sundström & Egels-Zandén, 2016), vars marknad är i ständig förändring på grund 

av konsumenternas förändrade köpbeteende och preferenser. Den medför att det ställs nya 
krav på organisationer, till exempel gällande tillhandahållandet av information, smarta 

applikationer, pris, service, leveranser och betalningsmedel (Sundström & Ericsson, 2015). 
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Förändringen i efterfrågan genererar i sin tur nya affärsmodeller hos detaljhandelsföretagen 

(Sundström & Ericsson, 2015). Samtidigt skapar det ett hot där bland annat överlevnad 

gentemot konkurrenternas digitala framfart blir en viktig faktor (Tillväxtverket, 2018). 
Företag som inte agerar proaktivt mot marknadsförändringar eller de som väljer att inte ta 

tillvara på digitaliseringen, hindrar således sig själva mot framtida möjligheter till framgång 
(Berman & Bell, 2011). Genom att vara lyhörda gentemot kunderna guidas företag mot en 

digital anpassning (Berman & Bell, 2011). Detta kan göras genom att använda den kunddata 
företag idag har tillgång till (Santoro, Fiano, Bertoldi & Ciampi, 2018).    

 

Utöver den kundcentrerade drivkraften ser Tillväxtverket (2018) att en av huvudorsakerna 
till en ökad digitalisering beror på att man vill uppnå ökad effektivitet inom företaget. Det 

kan exempelvis handla om förbättrade administrationsprocesser (Tillväxtverket, 2018) och 
tillåter företaget att bli mer agila i sin verksamhet (Allen, 2015). Samtidigt uttrycker de ett 

behov för företagen att se förbi aspekten av ökad effektivitet, och istället fokusera på att 
optimera kundnytta (Tillväxtverket, 2018).  Denna skapas enligt Porter (1985) genom 

tillfredsställelse av kundens behov. Givet en ökad internetanvändning bland Sveriges 
befolkning, som idag ligger på 94 procent (Internetstiftelsen i Sverige, 2018), får allt fler 

konsumenter erfarenhet av näthandel. Gefen, Karahanna och Straub (2003) menar att det 

medför förändrade konsumentbeteenden och att nya behov på så vis skapas. Givet detta 
måste företagen anpassa sig efter nya rådande förhållanden (Svensk Handel, 2018) och vi ser 

ett ökat intresse att bedriva e-handel. 
 

E-handeln har kommit som en följd av en digital strategisk förändring på den svenska 
handelsmarknaden och är vidare något som har vuxit snabbt de senaste åren (Svensk Handel, 

2018). Genom den internetbaserade försäljningskanalen menar Rosen och Howard (2000) 

att det säljande företaget gynnas både genom att de kan nå ut till fler konsumenter, samtidigt 
som de tillåts att på ett enklare sätt generera information om konsumenterna och sänka sina 

driftkostnader. Om vi ser till den globala marknaden finner vi ett tydligt exempel i det 
världsledande företaget Amazon, som på ett innovativt sätt och i ett tidigt skede lyckats att 

ta tillvara på internets möjligheter och därtill skapat en otroligt stark tillväxt (Laudon & 
Traver, 2013). Genom att erbjuda låga priser i kombination med tillgängligheten av ett 

extensivt utbud, med både egna produkter och uthyrda annonseringsutrymmen, lyckas de 

attrahera och tillfredsställa kunder och därtill stå ut gentemot konkurrenter (Laudon & 
Traver, 2013). 

 
Trenden av en stark tillväxt av e-handel visar sig störst i branscher med låga inträdesbarriärer 

och där behovet av att prova, klämma och känna på produkterna innan ett köp är begränsat 
(Svensk Handel, 2018). Här återfinns bland annat försäljningen av böcker och 

hemelektronik, där över hälften respektive en tredjedel av försäljningen sker online (Svensk 
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Handel, 2018). En annan bransch som verkar inom detaljhandeln och som till stor grad 

digitaliserats är den svenska apoteksverksamheten, där vi bland annat har en stark 

utveckling av näthandeln och där kunderna möts av digital rådgivning och möjligheten att 
hämta ut recept online (Sveriges Apoteksförening, 2018). Likt bokbranschen rör det sig om 

homogena produkter vilka ej behöver inspekteras. 
 

För drygt tio år sedan rådde det monopol på den svenska apoteksmarknaden och det var 
endast ett företag, Apoteket AB, som hade tillstånd att bedriva försäljning av receptbelagda 

läkemedel (Apoteket, 2019a). Avskaffandet av monopolet förde med sig ett ökat antal 

verksamma auktoriserade aktörer och en ökad konkurrens (Sveriges Apoteksförening, 2018). 
Idag finns cirka 70 stycken entreprenörsdrivna öppenvårdsaktörer, varav fem större kedjor, 

som tillsammans driver drygt 1400 apotek (Sveriges Apoteksförening, 2018). 
 

I jämförelse med traditionell verksamhetsetablering är inträdesbarriärerna för att upprätta 
e-handel låga (Porter, 2001). Däremot bör det nämnas att apoteken regleras av tydliga lagar 

och regler samt att de står under ett starkt beroende från statliga verksamheter (Sveriges 
Apoteksförening, 2018). Läkemedelsverket är det organ som beslutar angående vad som 

klassas som receptfria kontra receptbelagda läkemedel och myndigheten Tandvårds- och 

läkemedelförmånsverket (TLV) hanterar frågor angående statligt subventionerade 
läkemedel samt justerar priserna på förskrivna läkemedel (Sveriges Apoteksförening, 2018).  

 
Det faktum att apoteken inte själva kan vara med och fullt ut påverka vad som ska säljas, i 

vilken mängd och till vilket pris gör att branschen skiljer sig markant från andra. Utöver detta 
finns en mängd olika krav delvis gällande kvalitet, personalresurser och arbetssätt som 

stramar åt vad som är möjligt för apoteken att göra och inte (Sveriges Apoteksförening, 

2018). Ett exempel berör leveranserna av receptbelagda läkemedel, där distribueringen från 
läkemedelsproducenterna endast hanteras av två distributörer. Det medför att apoteken får 

ett begränsat inflytande över den här delen av värdekedjan, och tillåts inte differentiera sig 
för att sticka ut mot konkurrenterna (Sveriges Apoteksförening, 2018).  

 
En viktig digital förändring inom apoteksbranschen var införandet av e-recept, vilket Sverige 

var först i världen med (Apoteket, 2019b). E-receptens digitala påverkan på branschen påstås 

ligga till grund för Sveriges senare effektiva implementering av e-handel jämfört med andra 
länder (Höiseth, 2018). Starten för e-handel med receptbelagda läkemedel skedde år 2004 

av Apoteket AB och år 2010 bestod fyra procent av försäljningen av handel via telefon och 
internet (Apoteket, 2019c). År 2011 kom Apotea som det första renodlade nätapoteket 

(Apotea, 2019) och sedan dess har utvecklingen haft en stark uppgång. Idag tillhandahåller 
samtliga av de stora aktörerna multipla kanaler, med försäljning både fysiskt och online 

(Sveriges Apoteksförening, 2018). I början av 2018 utgjorde näthandeln åtta procent av den 
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totala omsättningen (Sveriges Apoteksförening, 2018). Detta utgör i sin tur idag en stor del 

av branschens tillväxt och Sveriges Apoteksförening (2018) visar i sin rapport att 77 procent 

av tillväxten, i termer av omsättning år 2017, kunde härledas till e-handel.  
  

1.2	Problematisering	

Den starka tillväxten inom branschen har inneburit att fler aktörer etablerat sig på 
marknaden och upprättat apotek i form av nätbutiker (Sveriges Apoteksförening, 2019). I 

takt med den allt mer utbredda e-handeln har därmed konkurrensen de senaste åren ökat 
(Sveriges Apoteksförening, 2018). Digitaliseringen inom apoteksbranschen har inneburit 

flera förändringar och e-handeln påverkar enligt Sveriges Apoteksförening (2018) 
beteendemönster hos kunderna och marknadens utveckling. Idag möter fysiska butiker 

konkurrens från e-handeln och kan ha det svårt att följa med i den digitala utvecklingen 

(Johansson, 2018). För överlevnad i branschen är det då viktigt att ha en konkurrenskraftig 
strategi och därigenom erbjuda kunden något unikt (Porter, 1985).  Enligt Porter (2008) 

handlar den ökade konkurrensen till exempel om att de nya aktörerna sätter lägre priser för 
att de har sett möjligheter att sänka kostnader. För att följa med i branschens utveckling kan 

det således krävas investering och förnyelse bland de befintliga företagen (Porter, 2008).  
 

Vi ser att apoteken i Sverige säljer homogena produkter och i takt med e-handelns tillväxt 

pressas priser på receptfria läkemedel och övriga apoteksprodukter (Konkurrensverket, 
2018). En av Apoteas styrelsemedlemmar (Styrelsemedlem, 2019) berättar att som nätapotek 

kan Apotea sätta prispress på marknaden till följd av deras lägre kostnader. Till skillnad från 
apotek med fysiska butiker har de till exempel lägre kostnader för lokaler och personal, då 

ett fysiskt apotek har krav på att en farmaceut ska finnas på plats under apotekets öppettider, 
vilket ökar personalkostnaden (Styrelsemedlem, 2019). Enligt Sveriges Apoteksförening 

(2018) kan apoteken fritt fastställa sina försäljningspriser på receptfria läkemedel och övriga 

apoteksprodukter. Däremot saknar de möjlighet att påverka till vilka priser de säljer 
förskrivna läkemedel (Sveriges Apoteksförening, 2018). Det är TLV som beslutar om 

samtliga inköpspris och adderar därtill en handelsmarginal som ger det slutliga 
försäljningspriset (Sveriges Apoteksförening, 2018). Detta är ytterligare en aspekt som gör 

apoteksbranschen unik. 
 

I en studie gjord av bolagskoncernen Axel Johnson (2018) identifierades en trend som 
innebär att när e-handelns andel av den totala försäljningen inom en bransch eller 

produktkategori når 10–15 procent, så börjar en exponentiell förflyttning ske från den fysiska 

kanalen till den onlinebaserade. Det innebär att butikstillväxten helt avtar och istället 
retarderar, vilket gör att butiker tvingas stängas ned och vändpunkten benämns som 

handelns inflection point (Axel Johnson, 2018). Svenska Handelsrådet (2018) är överens om 
att denna brytpunkt finns, men placerar den närmare 15 procent. Som tidigare nämnt är två 
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branscher som kommit långt i e-handelsförsäljningen bok- respektive elektronikbranschen. 

Efter att dessa två hade nått en e-handelsandel på 15 procent fortsatte andelen att växa med 

i genomsnitt 16 respektive 13 procent årligen under de nästkommande sex åren och man såg 
en konsolidering av både butiker och aktörer (Svensk Handel, 2018). Givet att försäljningen 

av apoteksvaror över nätet idag ligger på åtta procent (Sveriges Apoteksförening, 2018), med 
en fortsatt stark tillväxt, är det rimligt att tro att denna brytpunkt snart även nås där. Enligt 

Svensk Handel (2018) beräknas detta ske mellan åren 2020–2025. 
 

Givet detta finner vi det intressant att studera hur apoteksverksamheten anpassas utefter en 

ökad digitalt präglad handel och hur aktörerna kan nyttja digitala verktyg och strategier för 
att stå konkurrenskraftiga och därigenom hantera den eventuella reduktionen av fysiska 

butiker. Digitalisering är idag ett utbrett forskningsområde (Björkdahl, Wallin & Kronblad, 
2018), där exempelvis Hagberg, Sundström och Egels-Zandén (2016) beskriver 

digitaliseringens påverkan på detaljhandeln. Därtill finns det flera tidigare studier kopplade 
till försäljningskanaler inom handeln (se exempelvis Beck & Rygl, 2015; Piotrowicz & 

Cuthbertson, 2014; Verhoef, Kannan & Inman, 2015) för att nämna några.  
 

Gällande apoteksbranschen återfinns en studie kring verksamheten i Indien och hur den kan 

gynnas av en ökad digitalisering (Patidar, Vinchurkar & Balekar, 2008). Begränsningen blir 
dock att denna marknad skiljer sig mycket ifrån den svenska. Överlag finns en avsaknad av 

vetenskapliga studier angående hur den svenska apoteksbranschen påverkas av att verka 
inom en digital kontext. Om vi bortser från digitalisering och därtill vänder oss till utländska 

studier rörande industrin finner vi Zellmer (2010). I sin artikel gör han en kartläggning över 
faktorer som kommer påverka marknaden i USA i framtiden, där branschen gått från 

produkt- till kundfokus. Likväl gör Chen (2019) en analys av konkurrensen på USA:s 

apoteksmarknad och dess prispåverkan. Vidare kan vi se att det finns företagsekonomiska 
studier gällande kundnöjdhet och produktivitet (se exempelvis Westlund & Löthgren, 2001), 

men att det återigen finns få företagsekonomiska studier angående digitalisering inom 
branschen.  

 
Apoteksbranschen utgör en marknad där aktörerna konkurrerar om andelar och där den 

största delen av marknadens tillväxt idag sker inom e-handel. Vi finner det intressant att 

studera hur apoteken med multipla kanaler agerar för att möta konkurrensen från de 
renodlade nätbutikerna.  
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1.3	Syfte	och	forskningsfrågor	

Denna uppsats syftar till att förstå hur en ökad digitalisering, med utbredning av e-handel, 
har påverkat de företag som bedriver apoteksverksamhet i Sverige. Uppsatsen ämnar 

undersöka detta utefter de aktiviteter som företagen gör i syfte att tillfredsställa eller vinna 
kunden. Vi vill vidare undersöka de möjligheter som finns för apoteken som bedriver handel, 

både via fysiska butiker och online, att genom en anpassning te sig unika och stå 
konkurrenskraftiga i en digital omvärld influerad av e-handel och pressade priser. Detta 

genom att besvara följande frågeställningar: 

 
- Hur arbetar svenska apotek, som tillhandahåller multipla kanaler, strategiskt för att 

stå konkurrenskraftiga gentemot nätapotek i en digital ekonomi?  
- På vilket sätt kommer svenska apotek, som tillhandahåller multipla kanaler, behöva 

förändras givet en fortsatt tillväxt inom e-handeln? 
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2.	Teoretisk	referensram	
I följande kapitel presenteras teori som avser att vidare tillämpas i syfte att besvara 

studiens frågeställningar. Först introduceras marknadskonkurrens och strategier för att 

hantera denna. Därefter berörs ämnet affärsmodeller och tidigare forskning kring hur 
digitalisering har påverkat detaljhandeln. Avslutningsvis presenteras den modell som 

kommer att ligga till grund för uppsatsens analys. 
 

2.1	Konkurrens	

Som tidigare nämnts har apoteksbranschen genomgått en tydlig förändring vilket fört med 
sig att konkurrensen under de senaste åren har ökat (Sveriges Apoteksförening, 2018). Av 

den anledningen finner vi det relevant att studera hur marknaden ser ut idag samt vilka 

strategiska positioner företagen fortsatt bör inta. Konkurrens mellan företag inom 
detaljhandeln drivs av kundernas krav, förväntningar och preferenser, vilket tillsammans 

med teknologi även möjliggör effektiviserad distribution och förbättrad service (Fox & 
Sethuraman, 2010). Ökningen av tillhandahållandet av flera försäljningskanaler har därtill 

lett till förhöjd konkurrens (Yao & Liu, 2005). Porter (2008) är en författare som är 
uppmärksammad för sina teorier om konkurrensstrategi. Hans femkraftsmodell visar på hur 

företag ska förstå den bransch de verkar inom för att kunna hantera dess konkurrens och 

därigenom positionera sig för att uppnå konkurrensfördelar (Porter, 2008). Tre av modellens 
fem dimensioner är hot från nya aktörer, kunders förhandlingsstyrka och hot från befintlig 

konkurrens, vilka kommer beröras nedan. Med det exkluderas dimensionerna leverantörers 
förhandlingsstyrka och hot från substitut, då dessa inte anses relevanta för 

apoteksverksamheten.  
 

Kritik har däremot riktats mot Porters modell, dels angående dess svårighet att appliceras i 
verkligheten (Dobbs, 2014; Grundy, 2006) och Grant (2005) påpekar att det kan vara så att 

branschen främst utgörs och styrs av någon eller några få stora aktörer snarare än av de fem 

krafterna tillsammans. Däremot, i en studie av Karagiannopoulos, Georgopoulos och 
Nikolopoulos (2005), landar dem i att femkraftsmodellen fortsatt är värdefull för att 

analysera en bransch som verkar i en digital ekonomi.  
 

Hot från nya aktörer påverkas av branschens inträdesbarriärer, det vill säga den fördel 
befintliga företag har gentemot de nya aktörerna (Porter, 2008). Inträdesbarriärer kan till 

exempel vara att de befintliga aktörerna kan dra nytta av stordriftsfördelar och därmed har 

låga kostnader per enhet, något som ett nystartat företag kan ha problem att konkurrera med 
(Porter, 2008). Vidare beskriver Porter (2008) att det kan vara svårt att bilda ett nätverk lika 

stort som de etablerade företagen skapat, eller att ett hinder kan vara att kunder inte ser 
värde i att byta till de nya aktörerna på marknaden. För att kunna konkurrera med de 
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befintliga företagen kan en inträdesbarriär även vara att det initialt krävs stora investeringar 

samt statliga regleringar (Porter, 2008). Därtill kan det enligt Porter (2008) även handla om 

fördelar för befintliga företag i form av erfarenhet, geografiskt läge, distributionskanaler och 
ett redan etablerat varumärke. Digitaliseringen skapar dock idag större möjligheter även för 

nyetablerade företag att nå ut till kunder och sänker på så sätt inträdesbarriärerna (Porter, 
2001). Befinner sig branschen i tillväxt leder det vanligtvis till att nya aktörer ser möjligheter 

och äntrar marknaden (Porter, 2008).    
 

Kundens förhandlingsstyrka är enligt Porter (2008) stark om företagets produkter är 

standardiserade, eftersom detta tillåter kunder att enkelt jämföra priser. Kunden har även 
starkt inflytande när kostnaden för att gå till en av företagets konkurrenter är låg (Porter, 

2008). Befintlig konkurrens utgörs av de konkurrenter som är lättast att identifiera och 
präglas vidare av prispress, kampanjer, lansering av nya produkter, marknadsföring, kvalité 

och service (Porter, 2008).  Enligt Fox och Sethuraman (2010) kan konkurrensen inom 
detaljhandel även handla om format, sortiment och plats. Porter (2008) beskriver 

konkurrensen som intensiv när det är många aktörer på marknaden alternativt att företagen 
är lika stora i storlek. Därtill är då även tillväxten låg och konkurrens om marknadsandelar 

uppstår (Porter, 2008).  
 

2.2	Porters	generiska	strategier	

Porter (2004) beskriver hur företag ska lyckas skapa långsiktiga strategier för att sticka ut 

gentemot konkurrenterna och samtidigt bygga sig en stark position på marknaden. Han 
presenterar tre generiska strategier nämnda kostnadsledarskap, differentieringsstrategi 

och fokusstrategi (Porter, 2004). Samtliga av dessa visar på sätt att hantera 
konkurrenskrafterna i hans femkraftsmodell och därigenom låta företaget generera en högre 

avkastning än branschgenomsnittet (Porter, 2004). Dessa tre marknadspositioner bör dock 

ses som strategiska utgångspunkter, vilka kan komma att behöva anpassas utefter den 
industri där företaget är verksam.  Likväl menar Porter (2004) att de tre generiska 

strategierna inte strikt måste bedrivas enskilt utan även i unika fall kan kombineras och trots 
det nå framgång. Detta läggs dock fram med försiktighet, då försök på en kombinerad strategi 

oftast medför att den sammantagna prestationen inte lyckas överträffa resultatet av att 
bedriva endast en av de generiska strategierna, vilket resulterar i en lägre lönsamhet (Porter, 

2004). Den fokuserade strategin, vilken utgår ifrån antingen ett kostnads- eller 
differentieringsfokus och därtill riktar in sig mot antingen en specifik kundgrupp, ett unikt 

produktsegment eller en geografisk marknad, är ej relevant för större apotek idag (Porter, 

2004). Av den anledningen kommer strategin fortsättningsvis inte beröras.  
 

Ett alternativ till Porters teori (2004) är den resursbaserade synen. Denna menar att företag 
ska ta tillvara på de resurser som de besitter och utifrån dessa utveckla sina strategier för att 
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stå konkurrenskraftiga (Barney & Delwyn, 2007). Företag som lyckas med detta bör ha en 

fördel gentemot de konkurrenter som istället ser till att införskaffa sig resurserna (Barney & 

Delwyn, 2007). Varför vi ändå väljer att använda oss av Porters teori (2004) handlar om att 
den resursbaserade synen förutsätter relativt stabila industrier (Barney, 2002). Teorins 

möjlighet att förklara hur företag når hållbara konkurrensfördelar begränsas både av ny 
teknologi och marknadsutveckling, eftersom resurserna då inte är lika väl anpassade 

(Barney, 2002). Givet att apoteksbranschen nu gått in på e-handelsmarknaden samt står 
inför en digital anpassning väljs det resursbaserade synsättet bort. 
 

2.2.1	Kostnadsledarskap	

Det företag som konkurrerar genom kostnadsledarskap har ett huvudmål som ska 
genomsyra hela organisationen som handlar om att hålla nere samtliga kostnader (Porter, 

2004). Givet att ett sådant företag kan ta samma pris för en vara som en konkurrent, som 

inte bedriver denna strategi, kommer bruttomarginalen inte behöva täcka en lika stor 
kostnadsmassa och företaget erhåller därmed en högre vinst (D’Arcy, Norman & Shan, 2012). 

Dessa vinstmedel kan på så vis nyttjas genom att de återinvesteras i verksamheten (Porter, 
2004). Likväl tillåts företaget att med sänkta kostnader ta ett lägre pris, vilket stärker 

efterfrågan på produkten (Salop & Scheffman, 1983). Hur stor förändringen i efterfrågan blir 
beror dock dels på priselasticiteten och dels på inkomstelasticiteten (Frank & Cartwright, 

2013). En produkt klassad som en nödvändighetsvara kommer exempelvis med en 
proportionellt mindre efterfrågeökning jämfört med ökningen i inkomst, samtidigt som 

efterfrågan på en normal vara stiger proportionellt med den ökade inkomsten (Frank & 

Cartwright, 2013).  
 

Marknadspositionen för kostnadsledarskap är genom sin strategi känslig för både 
kostnadsinflation och snabba teknikskiften som kräver kostsamma uppdateringar och som 

gör att befintlig utrustning och investeringar tappar värde (Porter, 2004). Bortsett från 
sådana hot är en viktig del för att den kostnadsledande positionen ska fungera effektivt att 

det finns en samstämmighet mellan kostnadstänket och företagets övergripande strategi och 

styrfilosofi. Utöver en samstämmig företagsstrategi talar Porter (2004) om ytterligare 
förutsättningar för att lyckas med ett kostnadsledarskap. Företaget gynnas av att arbeta med 

noggranna bevakningar av marknaden och inte låsa sitt fokus till endast kostnader och på så 
vis missa nya möjligheter eller förändrade preferenser hos kunderna (Porter, 2004). Störst 

effekt av att introducera en lågkostnadsstrategi kan fås genom att vara först ut i en bransch 
som historiskt haft ett differentieringsfokus. Porter (2004) menar att: 

 

“A cost leadership strategy can sometimes revolutionize an industry in which 
the historical bases of competition have been otherwise and competitors are ill-
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prepared either perceptually or economically to take the steps necessary for 

cost minimization.” (s. 36) 

 
Trots ett försök till att skapa inträdesbarriärer kvarstår en risk att nya eller redan etablerade 

företag lyckas imitera delar av eller hela strategin, vilket tar ifrån företaget dess fördelar 
(Porter, 2004).  
 

2.2.2	Differentieringsstrategi	

Differentiering, vilket Porter (2004) definierar som att tillhandahålla något unikt i 
förhållande till konkurrenterna, kan ske inom många olika områden, på olika sätt eller över 

olika så kallade dimensioner. Det kan handla om användandet av en viss teknik, att 
produkten erbjuder en unik egenskap eller funktion, eller att differentieringen ligger i 

varumärket och hur denna uppfattas (Porter, 2004). Viktigt att tillägga är också att ett och 

samma företag oftast försöker uppnå differentiering på fler sätt. Det räcker exempelvis inte 
med att ha en unik funktion på produkten, utan det handlar om att samtidigt förmedla och 

tillhandahålla en extraordinär service (Porter, 2004). Det minskar samtidigt risken för att 
konkurrenter ska imitera det unika som företaget gör (Porter, 2004). Enligt Kim, Nam och 

Stimpert (2004) är svårimiterade egenskaper en förutsättning för att företag ska lyckas med 
differentiering, med ökad lönsamhet som följd. 

 
Den sammantagna differentieringen medför att företagen tillåts ta ett högre pris för varan 

eller tjänsten (Porter, 2004). Detta kan inkludera att värde adderas genom att kombinera 

produkten med ytterligare service, vilket gör det totala erbjudandet mer unikt, trots att den 
centrala produkten ej är det (Vandermerwe & Rada, 1988). Givet detta har kunderna inte 

något konkret att jämföra med, vilket får som följd att de inte blir lika priskänsliga (Porter, 
2004). Trots avsaknad av likvärdiga erbjudande måste kunden uppleva en tillräcklig 

värdeökning i differentieringen för att denne ska vara villig att betala det högre priset (Porter, 
2004). Detta är alltid en avvägning som företag som bedriver denna strategi måste göra 

(Porter, 2004). Vidare kan företaget genom differentiering skapa en kundlojalitet, då inga 

nära substitut finns som kan matcha de förväntningar som skapas hos kunden efter att ha 
använt varan eller tjänsten (Porter, 2004). Denna lojalitet är också en bidragande faktor till 

den minskade priskänsligheten som möjliggör för förbättrade marginaler (Porter, 2004).  
 

2.2.3	Stuck	in	the	middle		

Om ett företag inte lyckas att bedriva en av dessa tre strategier kan de uppleva problem med 

en låg lönsamhet som följd (Porter, 2004). Detta kan vara då företaget varken är tillräckligt 
stora för att nå fördelarna av att förhandla priser, nå skalfördelar eller inte lyckas skära ned 

sina kostnader (Porter, 2004). Givet detta begränsas företaget från att vara det bästa 
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alternativet på marknaden och Porter (2004) benämner fenomenet som att företaget är stuck 

in the middle. Positionen anses inte var fördelaktig och företaget måste antingen arbeta för 

att åtminstone nå lågkostnadsparitet, alternativt nischa sig enligt fokusstrategin. 
 

2.3.4	Digitaliseringens	påverkan	på	Porters	generiska	strategier	

Kim, Nam och Stimpert (2004) har undersökt huruvida Porters (2004) slutsatser kring de 

generiska strategierna håller för företag som verkar i en digital samtid och bedriver e-handel. 
En viktig slutsats är att de ser att en kombinerad strategi, där fokus ligger på att både hålla 

nere kostnaderna och att differentiera sig, är överlägsen en strategi som fokuserar på endast 
en av dessa (Kim, Nam & Stimpert, 2004). Detta går emot Porters (2004) teori kring att 

företag som kombinerar tenderar att möta en reducerad lönsamhet eftersom de riskerar att 
bli stuck in the middle.  

 

Givet att internet suddar ut både fysiska hinder och geografiska distanser argumenterar Kim, 
Nam och Stimpert (2004) för att introducera den kombinerade strategin, vilken de namnger 

som en integrerad strategi, som ett fjärde alternativ i Porters modell. De menar att 
digitaliseringen tillåter företaget att på ett smidigare sätt och till en lägre kostnad samla 

information kring givna kundsegment, vilket medför att de kan täcka både en bred geografisk 
marknad och samtidigt smalna av till en specifik nisch (Kim, Nam & Stimpert, 2004). Att 

hantera stora kundgrupper kan på så vis göras mer effektivt (Kim, Nam & Stimpert, 2004). 
 

Ytterligare en justering som Kim, Nam och Stimpert (2004) gör kring Porters modell, till 

följd av en digital miljö, är att lågkostnads- och differentieringsstrategin inte längre jämställs. 
De ser istället att den sistnämnda är att föredra, givet att vi analyserar en e-

handelsverksamhet (Kim, Nam & Stimpert, 2004). Den internetbaserade marknaden skapar 
möjlighet för kunder att enkelt jämföra priser hos olika återförsäljare samtidigt som 

kostnaden för att byta företag reduceras (Kim, Nam & Stimpert, 2004). Företag som agerar 
enligt en lågkostnadsstrategi riskerar med det att fastna i en ond cirkel, där priserna pressas 

ned kontinuerligt (Kim, Nam & Stimpert, 2004). De företag som är mest exponerade för 

denna risk är de som bedriver försäljning av homogena eller icke-differentierade varor (Kim, 
Nam & Stimpert, 2004; Rangan & Bowman, 1992). Att byteskostnaden sjunker kan ses som 

ett argument för företag att differentiera sig och på så vis hålla kvar kunderna (Kim, Nam & 
Stimpert, 2004). Med andra ord är det svårt med rena lågkostnadsstrategier på internet. 

Däremot till skillnad från företag som verkar på den fysiska marknadsplatsen kan de som 
bedriver e-handel genom sin lågprissättning enklare nå ut till nya kunder och likt väl 

smidigare justera priserna efter kundernas agerande (Kim, Nam & Stimpert, 2004; Bakos, 

1998). 
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2.3	Affärsmodeller		

Som tidigare nämnts ställs företag inför en förändring av deras affärsmodeller. 
Affärsmodeller har förklarats som essensen av företagets realiserade strategi (Casadesus-

Masanell & Ricart, 2010) och ett företags strategi och affärsmodell är vidare starkt 
förknippade med varandra, men de verkar på olika nivåer (Sorescu, Frambach, Singh, 

Rangaswamy & Bridges, 2011). Affärsmodellen verkar på en mer detaljerad nivå och således 
behöver en omarbetning av affärsmodellen inte innebära en förändring i företagsstrategin 

(Sorescu m.fl., 2011). Casadesus-Masanell och Ricart (2010) definierar strategi och 

affärsmodell på följande sätt:    
 

Strategy refers to the choice of business model through which the firm will 
compete in the marketplace (Casadesus-Masanell & Ricart, 2010, s. 196)   

 
Business Model refers to the logic of the firm, the way it operates and how it 

creates value for its stakeholders (Casadesus-Masanell & Ricart, 2010, s. 196)   

 
Clauss (2017) har delat in affärsmodellen i tre dimensioner, värdeskapande (value creation), 

värdeerbjudande (value proposition) och förmågan att fånga värde (value capture). För 
förnyelse av affärsmodellen krävs en förändring i dessa tre (Clauss, 2017). Dessa dimensioner 

har han sedan delat in i underkategorier. Värdeskapande handlar om att se nya möjligheter 
som uppstår i den kontext företaget verkar i. Vidare kan värdeskapande vara ny teknologi 

och nya processer som visar på hur aktiviteter är förenade. Därtill kan det även handla om 
nya samarbetspartners som möjliggör för förnyelse av affärsmodellen, vilket kan vara såväl 

leverantörer som konkurrenter, eller övriga aktörer. Dimensionen värdeerbjudande menar 

Clauss (2017) består av nya erbjudanden som kan skapas för att tillfredsställa kundens behov. 
Vidare kan det även handla om nya kundsegment eller nya försäljningskanaler, på vilket sätt 

företaget kan nå ut till ytterligare kunder. Ett företags värdeerbjudande innefattar även 
kundrelationer, vilket Clauss (2017) beskriver är extra viktigt i de fall då det finns nära 

substitut till produkterna. Sista dimensionen, förmågan att fånga värde, består av nya 
inkomstmodeller och nya pris och/eller kostnadsmodeller som bör vara i linje med företagets 

övergripande strategi och därmed anpassas därefter (Clauss, 2017).    

 
Teece (2010) beskriver att en affärsmodell ska generera värde för kunderna och att en 

lyckosam affärsmodell således skapar konkurrensfördelar. Det vill säga, för att innovationer 
ska generera värde krävs en väl utvecklad affärsmodell. En framgångsrik affärsmodell är en 

unik sådan som är svår att imitera av andra företag (Teece, 2010). Därtill påpekar Sorescu 
m.fl. (2011) att för en hållbar position på marknaden krävs konstant förnyelse av 

affärsmodellen. Digitaliseringen har lett till nya innovativa idéer och därmed bör företags 

affärsmodeller vara anpassade till en digital värld (Zott & Amit, 2017).     



 
 
	

13 
 

2.4	Digitalisering	inom	detaljhandeln	

Hagberg, Sundström och Egels-Zandén (2016) har undersökt hur en ökad digitalisering har 
förändrat och fortsatt påverkar specifikt detaljhandeln. De har utifrån det utvecklat ett 

ramverk som beskriver inom vilka delar av verksamheten vi kan väntas se dessa förändringar. 
Viktigt att notera är att ramverket, som visar på hur företagen och kunderna kopplas 

samman, utgår ifrån en syn på digitalisering där internet är närvarande (Hagberg, 
Sundström & Egels-Zandén, 2016).  Att kunder integrerar sina mobiltelefoner i 

köpupplevelsen genom scanning av QR-koder, prisjämförelser och inhämtning av 

produktinfo kommer därav som en följd (Hagberg, Sundström & Egels-Zandén, 2016). 
 

Hagberg, Sundström och Egels-Zandén (2016) ser inte digitalisering som ett fristående 
fenomen som sedan kan appliceras på detaljhandeln. Istället definieras det som en ständigt 

pågående process som utvecklas inom kontexten för detaljhandeln, där verksamheten i sig 
har en stor påverkan på hur digitaliseringen tar sig i form (Hagberg, Sundström & Egels-

Zandén, 2016). I samma bemärkelse talar Moisander och Eriksson (2006) om dagens 

informationssamhälle i termer av att det skapas genom interaktion, där både individer och 
organisationer producerar innehållet. 

 
Digitaliseringen har pågått under en längre period, men det är först på senare år som 

kunderna i en större utsträckning tillåts att se det, genom att de blir mer involverade i de 
digitala processerna (Hagberg, Sundström & Egels-Zandén, 2016). Det är utifrån denna 

involvering som Hagberg, Sundström och Egels-Zandén (2016) utvecklat sitt ramverk i 
vilken de undersöker digitaliseringens påverkan på platser, utbytesprocesser, aktörer och 

erbjudanden (settings, exchanges, actors och offerings). De menar vidare att dessa fyra både 

kan verka fritt, men att de samtidigt kan stärka eller driva en förändring i någon av de andra 
(Hagberg, Sundström & Egels-Zandén, 2016).  
 

 
Figur 1 - Egen figur som visar Hagberg m.fl. (2016) modell av digitaliseringens påverkan inom detaljhandeln 
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2.4.1	Platser	

I termer av platser diskuterar Hagberg, Sundström och Egels-Zandén (2016) delvis hur 

företagen inte längre når kunder enbart via fysiska butiker utan även online, vilket uppsatsen 
kommer att diskutera mer djupgående i avsnitt 2.5. Därav hänvisas läsaren till avsnittet om 

försäljningskanaler för att förstå hur digitaliseringen påverkar kanalerna genom vilka 
handeln utspelar sig. Med platser inkluderar författarna dock inte enbart försäljningskanaler 

utan även de fysiska platser från vilka kunderna handlar (Hagberg, Sundström & Egels-
Zandén, 2016). Genom användningen av smarta telefoner kan konsumenterna handla på 

bussen på väg till arbetet eller när de befinner sig i lekparken. Det har fört med sig att 
företagen utnyttjar att mobilerna kan känna igen geografiska platser (Licoppe, 2013), vilket 

exempelvis kan trigga erbjudanden (Aalto, Göthlin, Korhonen & Ojala, 2004). 
 

2.4.2	Utbytesprocesser	

Hagberg, Sundström & Egels-Zandén (2016) tar i diskussionen om utbytesprocesser avstamp 
i att företag bedriver försäljning över ett flertal kanaler. De menar att både interaktion och 

integration kanaler emellan, och mellan kanalerna och kunden, är vad som möjliggör för 
utbyten (Hagberg, Sundström & Egels-Zandén, 2016). Dessa delas sedan in i tre 

underkategorier, genom vilka analys av processerna ska möjliggöras, nämnda distribution, 
kommunikation och transaktion (Peterson, Balasubramanian & Bronnenberg, 1997). 

Förändring i transaktioner ses inte relevant att undersöka för apoteksverksamheten, varför 
detta ej kommer att diskuteras vidare. 

 

Kommunikation	

Kommunikation, sedd som “access to and the exchange of information” (Hagberg, 
Sundström & Egels-Zandén, 2016, s. 698), förändras på flera sätt till följd av digitaliseringen. 

Vi kan se hur företag och konsumenter idag kommunicerar genom både mailutskick, 
applikationer och material länkat till kundklubbar (Vesel & Zabkar, 2009; Verhoef, Kannan 

& Inman, 2015) samtidigt som både intern och extern Word-of-Mouth (hädanefter WOM) 
fått en ökad förekomst (Zhou & Duan, 2015). Med intern WOM menas att konsumenter tar 

del av information och recensioner som tillhandahålls på företagets egna hemsida, medan 
den externa hänförs till recensioner eller verktyg för produktjämförelser på hemsidor drivna 

av en tredje part (Zhou & Duan, 2015). Att företag själva är transparenta och delger sina 

kunder god information menar Egels-Zandén och Hansson (2016) bidrar en ökad 
betalningsvilja hos konsumenten.  

 

Distribution	

Distribution berör tillhandahållandet av produkter, både från leverantörer ut till företaget 

och även från företagen ut till kund (Hagberg, Sundström & Egels-Zandén, 2016). Här har 
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digitaliseringen fört med sig en utsuddad gränsdragning av vad som är produkter och vad 

som är tjänster (Hagberg, Sundström & Egels-Zandén, 2016). Företagen tillåts tillhandahålla 

nya typer av service genom att dessa kan distribueras digitalt, vilket också för med sig att fler 
affärsmodeller kan komma att inkluderas inom detaljhandeln (Hagberg, Sundström & Egels-

Zandén, 2016). 
 

2.4.3	Aktörer	

Inom handel tillåts vi att identifiera ett antal olika aktörer, där själva företaget och kunderna 
är två centrala parter (Porter, 2008), men där vi även involverar övriga intressenter som kan 

länkas till företagets värdekedja (Sorescu m.fl., 2011). Med en ökad digitalisering uppstår 
förändrade förutsättningar för dessa aktörer, som kan resultera i både ökad och minskad 

betydelse av dess roller samt ändrade uppgifter (Hagberg, Sundström & Egels-Zandén, 

2016). Det medför i sig att gränslandet mellan vad som är rollen av detaljhandlaren och rollen 
av kunden inte längre kan ses som lika självklar (Hagberg, Sundström & Egels-Zandén, 

2016).  
 

Då konsumenterna nästan ständigt har tillgång till internet, genom att de bär med sig sina 
mobiltelefoner, måste synen på kunden och dess egenskaper och möjligheter ändras 

(Hagberg, Sundström & Egels-Zandén, 2016). I en analys av kunders förhandlingsstyrka ser 
Rezabakhsh, Bornemann, Hansen och Schrader (2006) att internet stärker deras position i 

termer av en minskad informationsasymmetri och ökad transparens, samt en ökad möjlighet 

att gå samman i större grupper och vara med och påverka produkter och priser. Bakos (2011) 
menar vidare att en digitaliserad verksamhet också skapar utrymme för nya intermediärer, 

som exempelvis distributörer av e-handelsvaror och externa företag som hanterar 
betalningen. 

 
Enligt Ritzer och Jurgenson (2010) ses produktion och konsumtion inte längre som åtskilda 

aktiviteter, utan istället vävs de samman till det författarna anger som prosumption. 

Kunderna är idag mer involverade i det värdeskapande som företagen arbetar mot (Sorescu 
m.fl., 2011). Det kan handla om att kunden själv hanterar sin betalning vid kassorna för 

självutcheckning eller att de tillåts sätta samman innehållet i ett personligt servicepaket 
(Sorescu m.fl., 2011; Prahalad & Ramaswamy, 2004). 
 

2.4.4	Erbjudanden	

Hagberg, Sundström och Egels-Zandén (2016) menar att det som utgör själva erbjudandet 
innefattar både varor och tjänster, för vilka gränsdragningen som nämnts har suddats ut 

(Araujo & Spring, 2006). Erbjudanden förändras vidare i takt med att fysiska produkter 
kombineras med IT-funktioner och utgör digitala hybrider, vilket Novales, Mocker och 
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Simonovich (2016) menar oftast benämns som smarta produkter. Det kan innebära att 

produkten kan kopplas samman med stödjande mobilapplikationer genom vilka företagen 

kan ge kompletterande service såväl innan som efter köpet (Novales, Mocker & Simonovich., 
2016; Saarijärvi, Mitronen & Yrjölä, 2014). Detta i kombination med att kunden görs mer 

delaktig i värdeskapandet, medför också att företagens erbjudanden kan göras mer 
personliga (Hagberg, Sundström & Egels-Zandén, 2016). 

 
Kowalkowski, Gebauer, Kamp och Parry (2017) ser att många företag skiftar från produkt- 

till servicefokus. Enligt Vandermerwe och Rada (1988) adderar företag service för att 

överleva på en konkurrensutsatt marknad och skapa möjlighet för differentiering. Vidare 
menar Kowalkowski m.fl. (2017) att företag med detta har som avsikt att generera ökat 

kundvärde, vilket således innebär en förändring i affärsmodellen. Porter (2008) talar om 
komplement, det vill säga tjänster kopplade till huvudprodukten. Dessa uppstår när kunden 

gynnas mer av en kombination av dessa än när de verkar i ensamhet. Porter (2008) beskriver 
hur komplement kan komma att påverka en hel bransch på grund av en efterfrågan från 

kunder. Därmed kan det påverka hans tidigare nämnda femkraftsmodell, på så vis att 
förutsättningarna kan ändras i de olika krafterna, vilket företag bör ta i beaktning. Därtill 

enligt Kowalkowski m.fl. (2017) behöver inte ökad service vara fördelaktigt för alla företag, 

exempelvis kan det på en marknad med prispress generera större positiv effekt att reducera 
företagets serviceerbjudande. Vidare kan det vara problematiskt att gå mot ett servicefokus 

där företaget historiskt präglats av ett produktfokus (Gebauer & Friedli, 2005). Det kan 
exempelvis handla om svårigheter med att förändra företagskulturen (Kowalkowski m.fl., 

2017). 
 

2.5	Försäljningskanaler	

Idag är det vanligt att företag bedriver försäljning genom flera kanaler samtidigt, likt att 
kunden kan handla via såväl fysiska butiker som mobila applikationer eller via 

internethemsidor (Beck & Rygl, 2015; Verhoef, Kannan & Inman, 2015). En kanal definieras 
enligt Neslin m.fl. (2006) som en plats där kunden och företaget kan interagera med 

varandra. De talar om en tvåvägskommunikation där kunden aktivt söker upp företaget och 
dess erbjudande och exkluderar med det massutskick av reklam och shopping via television, 

där kunden inte kan välja huruvida den vill bli exponerad för erbjudandet eller ej (Neslin 
m.fl., 2006).  

 

Vart kunden väljer att genomföra sitt köp påverkas enligt Piotrowicz och Cuthbertson (2014) 
av såväl dennes preferenser och val av produktkategori som vart kunden befinner sig 

geografiskt sett och vilken tid på dygnet det är. Neslin m.fl. (2006) lyfter fram hur kunder 
inte alltid finner den information de efterfrågar online, utan givet denna erfarenhet föredrar 

en köpupplevelse där personlig kontakt är inblandad. Enligt Verhoef, Neslin och Vroomen 
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(2007) ställs kunden alltid inför två stycken beslut, varav sökandet efter information är det 

ena. Det andra berör vart köpet genomförs, och dessa två beslut kan riktas till olika kanaler 

(Verhoef, Neslin & Vroomen, 2007). Nedan presenteras följande försäljningskanaler; fysiska 
butiker och e-handel, samt nivåer av integration. 
 

2.5.1	Fysisk	handel		

Majoriteten av all detaljhandel sker i den fysiska butiken (Hagberg, Jonsson & Egels-Zandén, 
2017). Hagberg, Jonsson och Egels-Zandén (2017) visar exempel på fysiska butiker som 

befinner sig i problematiska tider till följd av den konkurrens som uppstått av e-handel, men 
enligt Hultman, Johansson, Wispeler och Wolf (2017) innebär det snarare att fysiska butiker 

får ett annat format då de anpassas och förändras i takt med nya köppreferenser.  
 

Det finns flera anledningar till varför handel i butik fortfarande är det dominerande sättet att 

handla. Hos många människor handlar det om vana, det vill säga konsumenterna har 
etablerat en rutin att handla vissa produkter i butik (Jonsson, Egels-Zandén, Hagberg, 

Lammgård & Sudström, 2017). Därtill vill kunden kunna testa, se, känna och jämföra 
produkterna innan de bestämmer sig för köp (Piotrowicz & Cuthbertson, 2014). Ytterligare 

en fördel med fysisk försäljning är att kunden inte behöver invänta leverans av sina produkter 
(Jonsson m.fl., 2017). I vissa fall kan kunden vara i behov av att komma i kontakt med 

produkten direkt, ett exempel på detta kan vara läkemedel (Porter, 2001). 
 

I det fysiska mötet skapas även interaktion mellan människor som skapar en personlig 

relation med företaget ifråga (Jonsson m.fl., 2017). Vistelsen i den fysiska butiken skapar 
således en upplevelse vilken kan användas som ett unikt attribut för företagen, något som 

vidare är svårt för e-handelsföretagen att skapa online (Jonsson m.fl., 2017). Konsumenters 
val av fysisk butik kontra e-handel påverkas av tidigare köpupplevelser och den service 

butiken tillhandahåller (Piotrowicz & Cuthbertson, 2014).  
 

2.5.2	E-handel				

Onlinehandeln medför att kunder kan handla alla tider på dygnet (Laudon & Traver, 2013). 

Däremot kan de inte fysiskt bedöma produkterna, vilket skapar en ovisshet (Head, Archer & 
Yuan, 2000). Likaså riskerar kunden att inte få sina varor levererade i utlovad tid och i 

fullständigt skick, eftersom förseningar och defekter kan uppstå under transporten. 

Nätförsäljning tillhandahåller däremot både mer information och ett större utbud på 
produkter vilket lockar många kunder (Head, Archer & Yuan, 2000). Trots detta menar 

Head, Archer och Yuan (2000) att som kund kan all denna informationsmängd upplevas som 
överväldigande och då kan köp i butik vara att föredra.  
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Produkter har många gånger ett lägre pris på nätet än i butik (Jonsson m.fl., 2017) och många 

renodlade nätbutiker har en lågkostnadsstrategi (Laudon & Traver, 2013). De har ofta även 

en affärsidé där de vill förenkla kundens vardag, vilket de till exempel kan göra genom snabba 
leveranser (Laudon & Traver, 2013). Jämfört med fysisk handel har näthandel inte samma 

kostnader kopplat till butikshyra och butikspersonal som ska bekostas, däremot har de ofta 
högre logistikkostnader och kostnader för utformning av e-handelsplattformar (Laudon & 

Traver, 2013).  
 

En framgångsrik e-handel präglas enligt Laudon och Traver (2013) av god lagerstyrning, låga 

kostnader och ett brett sortiment. För att möta kundens förväntningar är det viktigt att 
säkerställa att kunden får sitt paket på utlovad tid (Laudon & Traver, 2013) och effektiva 

flöden är därför en central del för en lyckad e-handel (Żurek, 2015). Żurek (2015) menar 
därtill att för att uppnå detta är förmågan att göra goda prognoser över kundens förväntade 

efterfrågan av stor vikt. Vidare bör strategin för effektiv logistik vara av sådant slag som gör 
företaget mer snabbrörlig jämfört med konkurrenter (Żurek, 2015). Inom detaljhandeln är 

marginalerna ofta låga, varför effektiva arbetssätt är avgörande för långsiktig lönsamhet 
(Laudon & Traver, 2013). Att starta en renodlad e-handel kan enligt Laudon och Traver 

(2013) vara problematiskt eftersom det är svårt att differentiera sig på nätet och därtill skapa 

ett etablerat varumärke. På grund av ökad konkurrens kan det också vara problematiskt att 
skapa lojala kunder (Srinivasan, Andersson & Ponnavolu, 2002). 

 
Via internet når företag ut till en bred geografisk marknad, däremot förloras de kunderna 

som inte näthandlar (Laudon & Traver, 2013). Det har till exempel visat sig att äldre 
människor inte handlar på nätet i lika stor utsträckning som övriga befolkningen (Piotrowicz 

& Cuthbertson, 2014). E-handeln har under de senaste åren haft en stark tillväxt, men 

människor ser den fysiska handeln som en social aktivitet och värdesätter möten med andra 
människor varför Laudon och Traver (2013) ser att den fysiska handeln inte kommer 

försvinna.      
 

2.5.3	Försäljning	och	integrering	över	multipla	kanaler	

När företag väljer att bedriva försäljning över multipla kanaler måste de också besluta om 

huruvida dessa ska ses som fristående eller om de på något vis ska vara sammanlänkade. 
Graden av integration, både från kundens och företagets perspektiv, kan variera och Beck 

och Rygl (2015) har genom en litteraturstudie tagit fram en taxonomi över nivåer av 
integration kring multipel försäljning inom detaljhandeln. Denna baseras på i vilken mån 

kunden kan välja att integrera kanalerna och huruvida detaljhandlaren kan integrera kunden 

över kanalerna. Taxonomin resulterar i tre kategorier nämnda multi-, cross- och omnikanal, 
där den lägsta graden av integration återfinns hos multikanalförsäljning och den högsta inom 

omnikanalsförsäljning (Beck & Rygl, 2015). Multikanalhandel berör försäljning under ett 
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varumärke genom fler än en kanal, samtidigt som dessa till stor del verkar fristående (Beck 

& Rygl, 2015). Denna grad av integration kan redan från start uteslutas för 

apoteksverksamheten, varför endast de övriga två varianterna kommer att diskuteras nedan. 
 

Cross-kanal	

Cross-kanalförsäljning kan bedrivas under två dimensioner, där den första berör en 

integrering bland samtliga kanaler, men där integrationen begränsas till endast vissa 
aktiviteter (Beck & Rygl, 2015). Därtill kan vi se en full grad av integration mellan exempelvis 

två kanaler, där erbjudanden länkas samman och produkter som exempelvis handlats online 
kan lämnas ut eller returneras i butik, samtidigt som en tredje kanal fortsatt bedrivs 

fristående (Beck & Rygl, 2015). Cross-kanalförsäljning kan genom det möjliggöra för 
pushnotiser som aktiveras när du närmar dig en fysisk butik och låter dig se lagersaldon i 

butik via en online applikation (Beck & Rygl, 2015). Likväl kan företaget i sig nyttja lager-, 

pris- eller kunddata som genererats via en onlinekanal för aktiviteter i butik (Beck & Rygl, 
2015). 

 
Enligt Emrich, Paul och Rudolph (2015), som benämner den hybrida varianten av fullt ut - 

och icke-integrerade kanaler som asymmetrisk integration, kan vi genom de olika nivåerna 
också se hur produktsortiment skiljer sig åt. Inom en cross-kanal, eller en asymmetriskt 

integrerad kanal, är det ofta vanligt att en del av utbudet stämmer överens med utbudet i den 

fysiska butiken, men att sortimentet därtill är betydligt större online (Emrich, Paul & 
Rudolph, 2015). Detta grundar sig i både skilda kostnader och försäljningsmöjligheter 

kanalerna emellan (Berry, Bolton, Bridges, Meyer, Parasuraman & Seiders, 2010). Emrich, 
Paul och Rudolph (2015) menar dock att kunderna kan påverkas negativt av detta, då de 

förväntar sig att finna samma utbud i den fysiska butiken, och får därmed en felaktig 
referenspunkt. Därtill beskriver Neslin m.fl. (2006) hur ett allt för likt sortiment i vissa fall 

kan innebära att onlinekanalen kannibaliserar den fysiska handeln. Det är ett argument som 
dock möts av motstånd, då Herhausen, Binder, Shoegel och Herrmann (2015) i deras studie 

inte lyckas finna ett signifikant bevis på att en integrerad onlinekanal kan ses som ett hot mot 

den fysiska butiken. De menade istället att integrationen endast medförde positiva aspekter 
i form av att kunderna i en ökad mån höll sina köp till företagets e-handelssida och avstod 

från att vända sig till alternativa webbplatser (Herhausen m.fl., 2015). 
 

Omnikanal	

Försäljning via omnikanaler tillhandahåller enligt Beck och Rygl (2015) den högsta graden 
av integration. Kunden tillåts att integrera fritt mellan samtliga kanaler, likväl som att varje 

försäljare kan nyttja information som genererats via de övriga kanalerna för att öka 

försäljningen (Beck & Rygl, 2015). Oavsett vart kunden väljer att handla ska hen ha möjlighet 
att köpa samma varor eller tjänster och därtill nyttja samma erbjudanden (Beck & Rygl, 
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2015). På så vis bör kunden relatera sitt köp till varumärket snarare än till den specifika 

kanalen (Piotrowicz & Cuthbertson, 2014). Vidare ses en fördel med hög integration vara att 

onlinekunder lockas till de fysiska butikerna, där butikerna får ytterligare en chans till 
försäljning (Piotrowicz & Cuthbertson, 2014). Genom sina mobiler kan kunder som befinner 

sig i fysiska butiker enkelt söka upp mer detaljerad information om produkten på dess 
nätbaserade kanal, vilket kan ses som positivt för både kund och försäljare (Verhoef, Kannan 

& Inman, 2015). Samtidigt medför det ett problem med att kunden kan jämföra alternativa 
priser hos konkurrenter, vilket kan resultera i ett uteblivet köp och en minskad lojalitet 

(Verhoef, Kannan & Inman, 2015; Neslin m.fl., 2006). Dock pekar de flesta studier, genom 

en förbättrad service, på att multipla kanaler stärker lojaliteten (Neslin m.fl., 2006). 
 

En av grundorsakerna till att en hög grad av integration ofta är svårt att uppnå beror enligt 
Piotrowicz och Cuthbertson (2014) på att det är olika personer och olika avdelningar inom 

företaget som ansvarar för de olika kanalerna. Givet att samarbetet dessa avdelningar 
emellan inte är tätt riskerar en låg grad av integration att komma som följd (Piotrowicz & 

Cuthbertson, 2014), vilket i sin tur minskar möjligheten att uppnå synergier kanalerna 
emellan (Neslin m.fl., 2006). Cao och Li (2015) menar dock på att om företaget lyckas 

hantera en integration, åtminstone delvis, så kommer en ökad försäljning att komma som 

följd, och företaget kan förväntas uppleva både en ökad tillit och lojalitet från kunderna. 
Samtidigt är denna påverkan betydligt mindre givet att företaget lägger ett betydande större 

fokus på en av kanalerna (Cao & Li, 2015). Neslin m.fl. (2006) hävdar att ökad försäljning 
inte bara kommer av en ökad integration, utan även av enbart etableringen av fler kanaler. 

De skriver: 
 

A simple view might argue that multiple channels are a type of extended 

distribution; in the same way that more soda machines increase soda sales, 
more channels increase firm sales, following a pure availability effect. (Neslin 

m.fl., 2006, s.101) 
 

Som tidigare nämnts spelar kunders preferenser, erfarenhet samt placering i tid och rum roll 
för valet av köpkanal (Piotrowicz & Cuthbertson, 2014; Neslin m.fl., 2006). Det implicerar 

att det är viktigt för företagen att förstå hur kunden påverkas av olika faktorer och att samla 

information om dennes beteende (Neslin m.fl., 2006). En bra kundkännedom och det faktum 
att företaget tar tillvara på kundernas skilda preferenser, både när det kommer till hur de 

söker information och hur de väljer att handla, skapar förutsättningar för att differentiera sig 
(Zettelmeyer, 2000). Med andra ord bör företagen ta tillvara på den kund- och 

försäljningsdata som de besitter och utifrån den justera sin strategi (Neslin m.fl., 2006). 
Genom god kännedom kring vad kunderna efterfrågar samt väl utformade verktyg och 

strategier ökar företagen sin möjlighet att hålla kvar kunden genom hela processen, från 
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sökandet av information till genomfört köp. Detta benämns enligt Verhoef, Neslin och 

Vroomen (2007) som att företagen skapar en lock-in, och kan ske både inom en och samma 

kanal eller över olika kanaler men inom samma företag. 
 

2.6	Kundkännedom		

Den information som genereras av de digitala spår som vi idag lämnar efter oss i nästintill 
allt vi gör benämns som Big Data (Marr, 2017). Fisher och Raman (2018) har forskat om vad 

tillgången till de stora datamängder som erhålls idag har inneburit och innebär för 
detaljhandeln. De senaste åren har mer och gynnsammare data genererats genom nya 

analytiska verktyg och genom att använda Big Data kan företag upptäcka möjligheter till nya 
innovativa lösningar (Fisher & Raman, 2018). Därtill kan det även användas till att analysera 

vad i affärsmodellen som bör omarbetas (Fisher & Raman, 2018). Enligt Santoro m.fl. (2018) 

skapar Big Data möjligheter att arbeta med sin strategi. Det kan handla om att se möjligheter 
att reducera kostnader för att erbjuda lägre priser än konkurrenter eller identifiera sina 

kunder för att rikta unika erbjudanden (Santoro m.fl., 2018).  

Big Data ger möjligheter att se vad som säljs, när det säljs och var det säljs, så kallad point-

of-sale (Fisher & Raman, 2018). Fortsättningsvis beskriver Fisher och Raman (2018) att det 
även går att studera vem kunden är och vad en person är intresserad av för typ av produkter. 

Företag kan på så sätt enkelt skapa och förstå kundprofiler (Santoro m.fl., 2018). Insamling 
av data kan idag även göras genom att studera människor i butiken genom videoanalyser och 

ansiktsigenkänning (Fisher & Raman, 2018). De kan även få kännedom om sina kunder i 

butiken genom att kundernas smarta mobiltelefoner är uppkopplade (Inman & Nikolova, 
2017). Analys av shoppingmönster har även gjorts genom att använda så kallade RFID 

(Radio Frequency Identification) taggar på produkterna (Fisher & Raman, 2018). Sådana 
taggar har Larson, Bradlow och Fader (2005) använt i sin studie för att se hur kunder i en 

livsmedelsbutik rör sig över butiksytan och hur länge de befinner sig i butiken. Kunddata kan 
också på ett enkelt sätt samlas in med hjälp av medlemskap i detaljhandelsföretaget, där de 

produkter som kunden köper registreras när kunden drar sitt kort för att samla poäng 
(Santoro m.fl., 2018). Enligt Santoro m.fl. (2018) är det som är mest fördelaktigt med Big 

Data den ökade förståelsen för kundens preferenser och beteende. 

Big Data kan användas på många smarta sätt av företag. Till exempel kan det generera 

merförsäljning genom att det på e-handelshemsidor finns rekommendationer som 

“rekommenderat för dig” eller “köps ofta tillsammans med” när en produkt visas (Fisher & 
Raman, 2018). Enligt Santoro m.fl. (2018) är kunddata speciellt användbart inom 

marknadsföring där det kan skapa nya idéer att nå ut till kunden. Likaså kan företag med den 
data de har tillgång till effektivisera logistiken i företaget genom prognoser och på så sätt kan 

kostnader sänkas (Santoro m.fl., 2018). Vidare beskriver Marr (2017) att med den 
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datatillgång som företag har kommer de i framtiden kunna förutse vad kunden planerar att 

köpa och kunna skicka ut varorna innan kunden lagt sin order.  

 
När kunders preferenser förändras och nya produkter lanseras på marknaden krävs förnyelse 

i sortimentet och Fisher och Raman (2018) förklarar att med hjälp av Big Data kan då företag 
beräkna hur en ny produkt i sortimentet kommer te sig på marknaden. Detta leder till att 

företaget kan optimera sitt utbud för att möta efterfrågan (Fisher & Raman, 2018). Olika data 
kan därtill användas för att analysera vilka fysiska butiker som presterar positivt kontra vilka 

som underpresterar (Fisher & Raman, 2018). Enligt Sorescu (2017) har de företag som idag 

integrerar denna information i sina affärsmodeller större möjlighet att generera lönsamhet 
jämfört med de aktörer som inte gör det.  
 

2.7	Digitala	butiker		

Digitaliseringen genererar nya idéer som har lett till att digital teknik implementeras även i 

den fysiska butiken (Inman & Nikolova, 2017). Fuentes, Bäckström och Svingstedt (2017) 
beskriver hur smarta mobiltelefoner förändrar shoppingupplevelsen i butik och relationen 

mellan kunden och försäljaren. Många företag idag väljer att integrera mobilen med butiken 
genom att tillhandahålla en applikation där det exempelvis ges tillgång till en karta över 

butiken eller möjlighet att scanna produkter för specialerbjudande och sedan betala i 

mobilen (Inman & Nikolova, 2017). Företag kan däremot ha svårigheter med att få kunderna 
att använda dessa applikationer då människor tenderar att vilja minimera antal 

applikationer på sina mobiltelefoner (Inman & Nikolova, 2017).  

En teknik vi ser i många butiker är interaktiva pekskärmar som kan tillhandahålla 

information om produkter och liknande (Inman & Nikolova, 2017). Likaså har många butiker 
displayer uppsatta som visar produkterbjudanden (Roggeveen, Nordfält & Grewal, 2016). 

Roggeveen, Nordfält och Grewal (2016) har studerat hur dessa digitala displayer påverkar 
försäljningen i olika butiker. De kom fram till att större butiker är de som gynnas av att ha 

displayer i butiken, medans det i mindre butiker visar det sig ha en negativ effekt för 
försäljningen (Roggeveen, Nordfält & Grewal, 2016). 

Inman och Nikolova (2017) presenterar i sin artikel fler exempel på hur digital teknik kan 
användas i de fysiska butikerna. Självutcheckningskassor är vanligt förekommande i butiker 

för att underlätta för kunden och minska behov av personalresurser (Inman & Nikolova, 

2017). De finns även så kallade “smarta hyllor” som har sensorer som uppdaterar lagerstatus 
på hyllan, vilket innebär att inga hyllor står tomma (Inman & Nikolova, 2017). Via bluetooth 

ska även dessa hyllor kunna skicka notiser till kundernas mobiltelefoner när de går förbi, det 
kan handla om riktade erbjudanden eller påminnelser som exempelvis: har du glömt att köpa 

huvudvärkstabletter? (Inman & Nikolova, 2017). 
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Det företag bör ta i beaktande enligt Inman och Nikolova (2017) vid implementering av 

digital teknik i sina fysiska butiker är att väga kostnaden mot nyttan samt att undersöka vad 

kunder efterfrågar. Nya digitala verktyg kan av kunder upplevas svåra och tidskrävande att 
förstå, företaget kan då riskera att deras kunder går till en konkurrent (Inman & Nikolova, 

2017). Enligt Betzing, Hoang och Becker (2018) blir WOM centralt här, om kunden upplever 
en positiv köpprocess till följd av digitala lösningar kontra en negativ, påverkas företaget av 

hur kunden för vidare denna upplevelse till andra kunder. Detta påverkar i sin tur företagets 
lönsamhet (Betzing, Hoang & Becker, 2018). 
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2.8	Analysmodell	

För att möjliggöra en analys av vårt problem har vi valt att utgå ifrån den modell som 
Hagberg, Sundström och Egels-Zandén (2016) tagit fram. Därefter har vi justerat denna 

utefter våra valda teorier, vilka kommer att hjälpa oss att besvara våra frågeställningar och 
kategoriserat in all teori under ett antal givna rubriker. Analysen utgår först och främst ifrån 

att allt vi tittar på sker inom en digital kontext. Därtill klargörs först den konkurrensbild som 
återfinns inom branschen och de strategiska positioner som de olika aktörerna bör ta. 

Apotekens valda strategier och affärsmodeller samt deras anpassning till den digitala 

ekonomin har vidare en effekt på hur digitaliseringen ter sig i apoteksbranschen, varpå vi för 
en analys över fem punkter. Dessa är de fyra ursprungliga utifrån Hagberg, Sundström och 

Egels-Zandén (2006) med tillägg för kundkännedom. Avsnittet 2.3 angående affärsmodeller 
återfinns i analysens samtliga delar och är således inte ett separat avsnitt i analysbilden, detta 

eftersom vi ser att det genomsyrar alla områden. Gällande digitala butiker i avsnitt 2.7 
återfinns en stor del av denna teorin i analysen under rubriken erbjudanden men även 

integrerat under andra avsnitt. Genom denna analysmodell kommer vi att på ett strukturerat 

sätt ta oss igenom hur de svenska apoteken idag arbetar och i framtiden kommer att behöva 
arbeta, givet den digitala kontexten med en stark e-handelstillväxt. 

 

 
Figur 2 - Egen analysmodell, med utgångspunkt i Hagberg m.fl. (2016) modell, som visar vilka områden som förändras 

till följd av att apoteksverksamheten sätts in och anpassas efter en digital kontext. Egen figur. 
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3.	Metod	
I det här kapitlet presenteras det metodologiska tillvägagångssätt som ligger till grund för 

denna studie. Diskussioner förs angående lämplighet och applicerbarhet av perspektiv, 

ansatser och strategier för insamling av både empiriskt och teoretiskt material. 
Avslutningsvis behandlas de etiska aspekterna kopplade till studiens genomförande. 
  

3.1	Vetenskapligt	perspektiv	

Bryman och Bell (2015) definierar ett vetenskapligt perspektiv som ett förhållningssätt till 

forskningsresultat som ämnar att göra dessa abstrakta och se det från en större synvinkel. 
Det fenomenologiska perspektivet ställer sig emellan realismens objektivitet och den 

subjektivitet som kommer av det postmoderna synsättet (Justesen & Mik-Meyer, 2012). Det 

utgår vidare ifrån att det som studeras inte kan ses som konkret fakta, utan att informationen 
kommer av ett tolkande (Justesen & Mik-Meyer, 2012). Här räcker inte naturvetenskapliga 

modeller till för att förklara det som studeras, utan vi söker att förstå den sociala kontexten 
och på vilket sätt människor uppfattar sin omvärld (Bryman & Bell, 2015). I vårt fall rör detta 

de anställdas sammantagna uppfattning, vilket i sig bildar företagets syn. 
 

Fenomenologi är ofta tätt sammanvävt med hermeneutiken som även den utgår ifrån att 

tolka den verklighet som studeras, snarare än att förmedla en precis avbildning (Alvesson & 
Sköldberg, 2017). Hermeneutiken är dock mer inriktad på att tolka och förstå mänskligt 

beteende (Bryman & Bell, 2017) och då vi i uppsatsen sökte det subjektiva synsättet hos 
apoteksföretagen såg vi att det fenomenologiska perspektivet var att föredra. Enligt Justesen 

och Mik-Meyer (2012) har ordet fenomen i sig ett antikt ursprung med betydelsen “det som 
omedelbart framträder” (s. 18), och detta synliggörande måste ses av ett subjekt. 

Verkligheten tolkas med andra ord av de personer som erfarar den. 
 

I vår studie ville vi studera hur apoteksföretagen hanterar den konkurrens de möter på 

marknaden. Då konkurrens kan finnas inom många aspekter såsom kampen om kunder, 
omsättning, innovation och kvalité, måste vi förstå hur företagen själva tolkar konkurrensen 

och hur de utifrån det väljer att agera. Vi ser med det att deras strategier kan ses som 
produkter av hur de upplever sin omgivning, med kunder och övriga intressenter. Vi ser även 

digitalisering och digital strategi som två begrepp som kommer med tolkningsfrihet. Det var 
väsentligt för oss att förstå hur de olika företagen såg på begreppen och vad de innefattar, för 

att utifrån deras perspektiv kunna göra rättvisa tolkningar av varför de olika företagen valt 

att agera på olika sätt. För att sammanfatta var vi i vår studie intresserade av att förstå 
motiven till företagens handlingar, vilket enligt Justesen och Mik-Meyer (2012) 

karaktäriserar hur fenomenologer arbetar. 
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3.2	Forskningsansats	

Den abduktiva forskningsansatsen har blivit allt vanligare i kvalitativa studier (Bryman & 
Bell, 2017) och används ofta vid fallstudier (Alvesson & Sköldberg, 2017). Denna studie utgår 

ifrån abduktion eftersom ansatsen enligt Bryman och Bell (2017) handlar om ett problem 
inom ett empiriskt fenomen som befintlig forskning inte kan redogöra för och som ska 

förklaras. Den här förklaringen stämmer väl överens med studiens syfte eftersom ett problem 
inom apoteksbranschen ska kartläggas. En abduktiv forskningsansats är en växling mellan 

den deduktiva ansatsen, som utgår ifrån teorin och utifrån den härleder en hypotes som 

sedan styr empiriinsamlingen, och en induktiv ansats, som istället utgår från empirin och där 
teorin är resultatet av det som ska förklaras (Bryman & Bell, 2017). En abduktiv ansats 

kringgår de begränsningar som finns med deduktion och induktion. Deduktion skapar 
problem om valet av teori inte är självklart och induktion kan vara problematiskt då det inte 

går att säkerhetsställa att empirin kommer möjliggöra en teoriformulering (Bryman & Bell, 
2017).  

 

Vidare såg vi att denna ansats skapade det mest passande arbetssättet för att uppnå studiens 
syfte, eftersom att en abduktiv logik består av ett samspel mellan empiri och teori som 

används för att utveckla teorier och slutsatser om verkligheten (Bryman & Bell, 2017). Vi har 
i denna studie växlat mellan teori och empiri för att på så sätt bygga upp förklaringar om 

problemet utifrån studiens givna syfte. Innan vi genomförde vår empiriinsamling 
sammanställdes däremot stora delar av teorin och därmed skulle vi säga att studiens ansats 

till stor del är deduktiv. Dessa teorier använde vi sedan som utgångspunkt när vi 
konstruerade vår intervjuguide. Efter intervjuerna omarbetades referensramen genom 

utveckling, revidering och addering av teorier så att den lämpade sig för den data och 

kunskap vi erhållit vid empiriinsamlingen. Detta är den induktiva delen av vår 
forskningsansats. En växling mellan deduktiv och induktiv ger oss en abduktiv 

forskningsansats.      
 

3.3	Forskningsstrategi								

Som klargjorts i uppsatsens inledning finns det idag en brist på studier som undersöker den 
svenska apoteksverksamheten ur en företagsekonomisk synvinkel. Därtill har vi inte funnit 

några studier kring digitalisering inom branschen. Ser vi istället till tidigare forskning inom 

ämnet för digitalisering inom detaljhandel har den vanligaste forskningsmetoden varit av 
kvalitativ karaktär (se exempelvis Piotrowicz & Cuthbertson, 2014; Santoro m.fl., 2018) med 

datainsamling i form av intervjuer, fokusgrupper och observationer. Denna uppsats tar även 
stöd av akademiska artiklar som kartlagt olika fenomen genom litteraturstudier (se 

exempelvis Hagberg, Sundström & Egels-Zandén, 2016; Beck & Rygl, 2015) samt sådana som 
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har använt mer kvantitativa metoder för att påvisa olika samband (se exempelvis Inman & 

Nikolova, 2017; Emrich, Paul & Rudolph, 2015). 

Den här studien har utgått från en kvalitativ forskningsmetod, vilken enligt Justensen och 

Mik-Meyer (2011) är lämplig vid en beskrivning av ett fenomen i dess sammanhang. Vidare 

är det vanligt att empiriinsamlingen för den kvalitativa metoden utgörs av intervjuer 
(Justensen & Mik-Meyer 2011), vilket även varit fallet för denna studie. Syftet med studien 

var vidare att förstå problemet i dess kontext snarare än att generalisera. Det vill säga, vi såg 
den svenska apoteksmarknaden som säregen, vilket medförde att resultaten knöts an till just 

denna bransch. Detta resonemang passar väl in på Bryman och Bells (2013) syn på den 
kvalitativa studien. I denna metod används ord och förståelse för ett fenomen snarare än 

nummer och generaliserbarhet, vilket den kvantitativa studien kontrastivt syftar till (Bryman 
& Bell, 2013). Vidare har en kvalitativ metod enligt David och Sutton (2011) ett mer subjektivt 

förhållningssätt som eftersträvar djup validitet i studien. Dessa resonemang styrker vårt val 

av en kvalitativ forskningsmetod då det valda problemet syftar till att djupdyka inom ett 
begränsat antal företag för att förstå dess kontext. 

3.4	Studiedesign	

I vår studie var vi intresserade av att på ett djupare plan undersöka och kunna förklara hur 
apotek agerar i en digital kontext, genom att studera tre organisationer. Detta karaktäriserar 

enligt David och Sutton (2011) det som kallas för fallstudie, vilken lämpar sig vid studier som 
händer just nu (Yin, 2007). Då avsikten vidare var att jämföra fysiska apotek med ett renodlat 

näthandelsföretag landade vi mer specifikt i en flerfallstudie (David & Sutton, 2011). 

Studerandet och jämförandet av multipla enheter återfinns även i tvärsnittsstudier (Bryman 
& Bell, 2015). Varför vi valde bort detta designalternativ handlade om att vi inte enbart var 

intresserade av att studera fenomenet vid en given tidpunkt. Utöver situationen idag var vi 
även nyfikna på framtiden och hur företagen ser att de bör anpassa sig givet en fortsatt 

digitalisering inom branschen. Givet uppsatsens forskningsfrågor är denna uppsats vidare 
empirinära, menat att empirin till stor del har kunnat förklara resultatet. 

 

Enligt Bryman och Bell (2015) definieras ett fall av tydligt avgränsade enheter, vilka vidare 
kan utgöras av individer, organisationer, platser eller händelser. Forskaren är intresserad av 

att förstå hur denna enhet påverkas av den miljö den verkar inom och söker i sin förståelse 
ett djup som fångar in en större mängd variabler (Bryman & Bell, 2015). Genom vårt val att 

begränsa antalet undersökningsenheter ville vi nå en detaljerad förståelse för hur apoteken 
upplever att e-handeln har påverkat deras verksamheter samt vilka beslut och ageranden 

som kommer till följd. Vi tilläts gå in mer på djupet i hur de arbetar och lägger upp sina 
strategier. Därtill har vi i större utsträckning haft möjlighet att anpassa oss efter varje 

organisation och till viss del låtit det unika hos företaget styra empiriinsamlingen. 
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Anledningen till att vi å andra sidan valde att inte enbart studera en organisation grundar sig 

att vi sökte förståelse för branschen snarare än för ett företag. Vi såg inte att resultat 

genererat från en aktör direkt kunde generaliseras till övriga. Genom att däremot studera de 
tre utvalda fallföretagen fångade vi in majoriteten av marknaden (se tabell 1), vilket därmed 

bildar en mer representativ bild. 
 

3.5	Datainsamling	

Kvalitativa studier kan generera sin data genom metoder som etnografiska studier, 
diskursanalyser, intervjuer, observationer och genom dokumentstudier (David & Sutton, 

2011). I denna uppsats har primärdata använts i form av intervjuer för att för att besvara den 
problematik och frågeställning som tidigare presenterats. Därtill har vi genomfört en 

prisjämförelse i butik och i e-handeln, vilken presenteras i bilaga 4. 
   

3.5.1	Semistrukturerade	intervjuer		

Med uppsatsens fokus kring att undersöka unika uppfattningar och handlingar hos olika 
fallföretag krävdes en metod för datainsamling som tog hänsyn till en stor detaljrikedom. Vi 

valde utifrån det att använda oss av intervjuer, en metod som enligt Bryman och Bell (2015) 
erbjuder en stor grad av flexibilitet. Intervjuer kan vidare genomföras i form av 

gruppintervjuer, fokusgrupper eller som i detta fall enskilda intervjuer, där endast en person 
står i fokus (David & Sutton, 2011). Beroende på vald grad av struktur tillåts respondenten 

sedan i en mer eller mindre utsträckning styra innehållet i samtalet (David & Sutton, 2011). 
Då vi inte intresserade oss för numerisk eller annan mer precis data utan istället var ute efter 

ett djup och fallspecifika detaljer var intervjuerna mer ostrukturerade.  

 
Ostrukturerade så väl som semistrukturerade intervjuer faller ofta in under det 

gemensamma namnet kvalitativa intervjuer, och i dessa intresserar vi oss för respondentens 
upplevelser och syn på olika frågor (Bryman & Bell, 2015). Det är inte ovanligt att 

intervjuaren fångar upp saker som respondenten berättar och spinner vidare på det. På det 
viset har vi också lyckats få fram vad respondenten själv anser vara mer och mindre viktigt 

(Bryman & Bell, 2015) vilket hjälpt oss att styra uppsatsen i rätt riktning. 

 
Under intervjun ville vi behandla ett antal givna teman och frågor, varför vi såg att en 

semistrukturerad intervju lämpade sig bäst. Enligt Bryman och Bell (2015) tillät det oss att 
använda en intervjuguide för att säkerställa avhandlandet av dessa ämnen, samtidigt som 

varje intervju kunde anpassas efter det företag och den person som samtalet fördes med. 
Genom de gemensamma huvudfrågor som vi tog med till intervjun skapade vi också 

möjlighet att jämföra svaren företagen emellan och enklare kunna göra en analys. 
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3.6	Urval	

3.6.1	Urval	av	fallföretag	

I vår studie var vi intresserade av två typer av apotek, de som bedriver försäljning via multipla 

kanaler och de som enbart är verksamma på internet. Vid valet av fallföretag utgick vi ifrån 

de som är störst på marknaden inom respektive kategori, med avseende på marknadsandelar 
(Sveriges Apoteksförening, 2018). Bland multikanalsföretagen valdes Apoteket AB och 

Apotek Hjärtat ut. Dessa två håller båda drygt 30 procent av konsumentmarknaden vardera, 
vilket vidare är markant högre än marknadsandelen för den tredje största aktören (Sveriges 

Apoteksförening, 2018), vilket synliggörs nedan i tabell 1. Givet att vi inte hade någon tidigare 
koppling till något apoteksföretag med flera försäljningskanaler var tillgängligheten och 

företagens vilja att bidra även något som styrde urvalet.   

 
Apoteket AB, vilka ägs av den svenska staten, var under verksamhetsåret 2017 den största 

apoteksaktören i Sverige (se tabell 1) med 394 öppna apotek utöver 628 apoteksombud 
(Apoteket, 2018). Bortsett från butiker och ombud bedriver Apoteket sin verksamhet via 

hemsida och applikation, vilka idag besitter samma funktioner. Därtill tillhandahåller de 
även försäljning via telefon. Apotek Hjärtat, som har funnits med sedan omregleringen, ägs 

sedan slutet av år 2014 av ICA-gruppen (ICA-gruppen, 2018) och är idag Sveriges näst största 

apoteksaktör (se tabell 1). Under verksamhetsåret 2017 bedrev företaget 386 butiker och 
därtill försäljning via både hemsida och applikation, vilka idag besitter samma funktioner 

(ICA-gruppen, 2018). 
 

Gällande renodlad apotekshandel är Apotea dominerande på marknaden (Sveriges 
Apoteksförening, 2018), varför endast de väljs ut i den kategorin. Deras medverkan i denna 

studie är väsentlig givet att vi vill förstå hur de har påverkat konkurrensbilden på marknaden 
och vilket hot de skapar gentemot de fysiska apoteken. Styrkorna och svagheterna hos Apotea 

är vad övriga aktörer bör hantera respektive dra nytta av. Bland de renodlade nätapoteken är 

Meds Apotek och Apohem de två närmaste konkurrenterna till Apotea. Dessa startade bägge 
under 2017, varför tillgängliga försäljningssiffror inte finns att tillgå. Däremot berättar en 

styrelsemedlem i Apotea att Meds Apotek siktar på en omsättning om 100 miljoner kronor 
år 2019, vilket givet en total omsättning på öppenvårdsmarknaden året innan om 45,4 

miljarder (Sveriges Apoteksförening, 2019) skulle innebära en marknadsandel om 2 
promille. Apohem beräknas därtill ha en ännu lägre omsättning och således andel 

(Styrelsemedlem i Apotea, 2019).  Givet vårt val att utgå ifrån marknadsandelar menar David 

och Sutton (2017) att vi gör ett selektivt urval av fallföretag. De menar att ett sådant urval 
styrs av forskarnas tidigare kunskap och uppfattningar kring ämnet som ska studeras (David 

& Sutton, 2017). 
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Tabell	1	-	Data	över	de	största	apoteken	i	Sverige,	med	avseende	på	omsättning.		

 
 
Apoteksföretag 

Nettoomsättning 
konsumentmarknaden* (Mkr) 

Marknadsandel baserat på 
omsättning** 

2017 2018 2017 2018 

Apoteket AB 14 067 15 222 34% 34% 

Apotek Hjärtat 12 876 14 110 31,1% 31% 

Kronans 
Droghandel 

7 524 - 18,2% - 

Apoteksgruppen 3 799 - 9,2% - 

Lloyds Apotek 1 514 1535 3,7%  3,4% 

Apotea 
(Endast näthandel) 

1535 - 3,7% - 

* Nettoomsättning för Apoteket, Apotek Hjärtat och Apoteksgruppen har hämtats från respektive företags årsredovisning. 

Nettoomsättningen för Kronans Droghandel, Lloyds Apotek och Apotea har hämtats från Allabolag (2019).  

** Marknadsandelar är beräknade på en total marknadsomsättning om 41,4 Mdkr år 2017 (Sveriges apoteksförening, 

2018) och 45,4 Mdkr år 2018 (Sveriges apoteksförening, 2019) 

 

3.6.2	Urval	av	respondenter	

De valda fallföretagen kan ses som populationer från vilka vi ville göra ett urval (David & 

Sutton, 2017). För att öka validiteten i det empiriska materialet såg vi det lämpligt att 
intervjua tre personer på respektive företag. Vid bestämmelse om urvalsstorlek i kvalitativa 

studier är empirisk mättnad enligt Bryman och Bell (2017) av stor vikt. Vi ser att en mättnad 

av data fyllts genom vårt urval eftersom liknande information genererades från de olika 
respondenterna. Vid urvalet var det även viktigt att respondenterna hade en tydlig koppling 

till marknads- och digitaliseringsarbetet. 
 

För att skapa initial kontakt med Apoteket AB och Apotek Hjärtat använde vi oss av ett 
selektivt urval då vi mailade en person på respektive företag. Dessa hjälpte oss sedan att 

förmedla vidare relevanta kontakter till presumtiva respondenter. Gällande Apotea landade 

vi mer i ett bekvämlighetsurval då vi hade en personlig koppling till en styrelsemedlem som 
kunde länka oss vidare till lämpliga personer. Den sammantagna respondentgruppen har 

sedermera nåtts via ett snöbollsurval, då vi använt våra initiala kontaktpersoners sociala 
nätverk för att komma fram till det slutliga urvalet i varje population (David & Sutton, 2017). 

Det medför att vi i vår analys behövde beakta problematiken kring ett eventuellt snedvridet 
urval, då vi som författare stått utanför beslutsfattandet om lämpliga respondenter (David & 

Sutton, 2017). Samtidigt har syftet för studien samt representativa ämnen för avhandling 
tydligt klargjorts för företagens kontaktpersoner, vilket stärker sannolikheten att rätt kontakt 

förmedlats. 
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De personer som valts ut inom respektive företag sitter på olika befattningar, vilket i sig 

medför att de heller inte kan förväntas sitta på samma typ av kunskap. Detta hade kunnat ses 
som ett problem givet att vi efterfrågade mer specifika kunskaps- eller faktabaserade svar. 

Istället vill vi komma åt en mer övergripande företagssyn, varför olika befattningar och valet 
kring att intervjua flera personer på varje företags huvudkontor snarare berikar vår 

empiriska insamling. Därtill valde vi att på Apoteket AB och Apotek Hjärtat intervjua 
apotekschefer. Detta eftersom vi såg att dessa besitter en annan kunskap och kan beskriva 

fenomenet från ett mer kundnära perspektiv. Problemet med olika befattningar hanteras 

även genom att vi ställer sådana frågor som lämnar utrymme för respondenten att klargöra 
hur denne tolkar ämnena och begreppen i fråga. Det skapar i sig förutsättningar för oss att 

kunna göra rättvisa jämförelser intervjuerna emellan. 
 
Tabell	2	-	Lista	över	intervjurespondenter 

Respondent Företag 
Koppling till- / roll på 
företaget 

Intervjuns tidsfrist 

Fredrik 

(fiktivt namn)* 

Apoteket AB Marknadsavdelningen 69 minuter 

Roy Apoteket AB Chef för 

affärsutveckling/CIO 

65 minuter 

Charlotte Apoteket AB Apotekschef 53 minuter 

(Telefonintervju) 

Christina Apotek Hjärtat Chef digitala kanaler 46 minuter 

Mia Apotek Hjärtat Customer Experience 

Manager 

59 minuter 

Marianne Apotek Hjärtat Apotekschef 39 minuter 

Thomas 

(fiktivt namn)* 

Apotea Styrelseledamot 59 minuter 

Sofia Apotea Marknadschef 38 minuter 

Anna-Maria  Apotea Marknadsansvarig 42 minuter 

*Dessa personer har godkänt fiktivt namn och befattning 
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3.6.3	Urval	av	teori	

Vid sammansättningen av uppsatsens referensram har ämnen och teorier med en tydlig 

koppling till e-handel och digitala affärsmodeller identifierats och valts ut. Detta eftersom vi 
såg att dessa ämnen låg nära det givna forskningsområdet och kunde hjälpa till att förklara 

uppsatsens problematik. En vidare förståelse för området och den forskning som tidigare 
bedrivits har fåtts genom en litteratursökning, där de mest frekvent använda sökorden landat 

i; digitalization, digitization, multichannels, clicks-and-bricks, click-and-collect, e-
commerce, retail, differentiation, integrated channels, strategy och business model. De 

böcker och akademiskt publicerade artiklar som lagt grunden för våra teorier har således 
nåtts genom litteratursökningar i portaler som Scopus, UniSearch och Google Scholar. 

Därefter användes dessa böcker och artiklar för att identifiera nya ämnen och teorier, vilka 

ledde oss vidare till ytterligare publiceringar. Genom detta tillvägagångssätt nådde vi snabbt 
en extensiv ram, med både många nya spår och tangeringspunkter. Att beröra alla delar 

skulle inte ha varit möjligt med avseende på den tidsfrist vi hade att tillgå, varför vi valde att 
begränsa oss till de områden vi ansåg vara mest centrala för vår frågeställning. Därmed 

ställdes vi inför en process av att både välja och välja bort.  
 

3.7	Konstruktion	av	intervjuguide	

Vid sammansättningen av den intervjuguide som användes vid insamlingen av det empiriska 

materialet formulerades initialt en stor mängd frågor, grundade i uppsatsens 
problemdiskussion och referensram. Dessa frågor kategoriseras därefter in under 

identifierade kategorier, varpå närliggande och mindre relevanta frågor eliminerades. Med 
utgångspunkt i frågeställningarna fortsatte processen med att skala ned och omformulera 

frågor tills dess att en lagom mängd frågor kvarstod och som täckte upp den teoretiska 
grunden. Efter detta ombads vår handledare att granska intervjuguiden, varpå en ny 

revidering genomfördes. Slutligen genomfördes en pilotintervju med en person som stått 

utanför arbetsprocessen med att upprätta denna studie. Detta för att säkerställa att frågorna 
var formulerade på ett begripligt sätt. Under empiriinsamlingens gång anpassade vi sedan 

frågorna mellan de olika intervjuerna. På så sätt kunde vi utefter föregående intervju se vad 
som behövde kompletteras och vad vi ville lyfta som tidigare inte kommit fram. Vi ser att 

detta möjliggjorde en bred förståelse av fenomenet.  
 

3.8	Genomförande	av	intervjuer		

Vid genomförandet av intervjuerna närvarade vi båda två vid sex av nio intervjuer och vid de 
övriga tre var endast en av oss närvarande. Under var och en av intervjuerna var det en av 

oss som höll i samtalet och ställde frågor medans den andra satt bredvid, lyssnade och flikade 

in med enstaka följdfrågor. En av intervjuerna genomfördes via telefon medan de övriga åtta 
respondenterna intervjuades personligen på respektive företag. Anledningen till att en 
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gjordes via telefon var på grund av det geografiska avståndet och kostnaden för oss att ta oss 

dit. En nackdel med telefonintervju är att respondentens kroppsspråk och reaktion på frågor 

inte går att utläsa (Bryman & Bell, 2017). Vi såg ändå att tillgången till information vägde upp 
detta. Därtill säkerställde vi att innehållet hade återgetts på ett korrekt sätt genom att låta 

respondenten ta del av den färdigställda empirin. Intervjuernas tidsfrist var i genomsnitt 52 
minuter. 

 
Justensen och Mik-Meyer (2012) rekommenderar ljudupptagning under intervjun eftersom 

det är svårt att kunna föra anteckningar som är så pass detaljerade som de bör vara för att 

utgöra underlag i en analys. Vi spelade in intervjuerna med dubbla ljudupptagningskällor för 
att säkerhetsställa att ljudet fångades upp och att inget gick förlorat. Det finns en risk att 

människor kan bli obekväma givet vetskapen av att det dem säger spelas in (Bryman & Bell, 
2017). Vi upplevde däremot inte att detta var ett problem hos respondenterna i denna studie. 

Om vi inte skulle fått tillåtelse att spela in hade vi behövt föra anteckningar. Detta kan enligt 
Bryman och Bell (2017) bli ett distraherande moment då koncentrationen dras till 

anteckningarna och bort från vad respondenten säger, varpå följdfrågor då inte kommer lika 
naturligt. Eftersom vi hade semistrukturerade intervjuer var det viktigt för oss att lyssna 

uppmärksamt och interagera.     
 

3.9	Analys	av	data		

Vid analysering av det empiriska materialet är det essentiellt att förhålla sig till 

intervjukontexten, det vill säga interaktionen mellan oss som intervjuare och respondenten 
(Justensen & Mik-Meyer, 2012). Vi kan ha haft en påverkan på respondenten, till exempel 

med avseende på våra personligheter, att vi är unga kvinnor och att vi studerar 
civilekonomprogrammet. Likaså kan respondentens befattning, tjänsteår, ålder med mera 

påverkat sammanhanget (Justensen & Mik-Meyer, 2012). Därtill bör påpekas att 

fallföretagens syn på fenomenet inte nödvändigtvis är representativt för hela verksamheten 
då empirin endast består av tre personer från respektive företag. Vidare kan det vara så att 

respondenterna vill framställa sin arbetsgivare i positiv bemärkelse.  
 

Justensen och Mik-Meyer (2012) rekommenderar även att ljudupptagningen transkriberas. 
Fördelar med detta är att respondenterna kan citeras ordagrant. Samtidigt innebär det stora 

textmassor och är väldigt tidskrävande (Bryman & Bell, 2017). Vi transkriberade alla nio 
intervjuer för att enkelt kunna gå tillbaka och titta på exakt vad som sades under samtalet 

och därtill citera korrekt.  

 
Vid analys av data har vi utgått ifrån Szklarskis (2015) analysmetod som lämpar sig för ett 

fenomenologiskt perspektiv. Först gick vi igenom den empiri vi samlat in för att få en 
helhetsbild och sålla bort sådant som skulle komma att inte vara relevant för analys. I enighet 
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med Szklarskis (2015) andra steg i modellen gjordes sedan en mer detaljerad granskning av 

materialet för att bryta ner och hitta meningar som beskrivs från olika vinklar för att 

kategorisera ihop dessa med varandra. I nästa steg analyserade vi sedan dessa ytterligare för 
att reda ut meningarnas innehåll och dess sammanhang (Szklarski, 2015). I det fjärde steget 

handlar det om att säkerhetsställa att ingen information från empiriinsamlingen som är 
relevant utelämnas eller förvrängs. Under alla dessa steg identifierades teman för att kunna 

göra en indelning av materialet och i det femte steget analyserade vi hur de olika 
respondenterna var samstämmiga eller om svaren varierade i de olika temana. På så sätt fick 

vi också en tydlig bild av det centrala av fenomenet. Detta underlättade även för oss då vi fick 

en bild över vilka teorier i referensramen som var mest relevanta och vad som vi behövde 
komplettera, varpå vi sedan kunde skriva vår analys. Till sist säkerhetsställde vi att våra 

beskrivningar stämde överens med vad respondenternas hade sagt genom att delge dessa 
personer slutresultatet.     
 

3.10	Kvalitet	

Vanligt förekommande kvalitetsbegrepp inom kvantitativ forskning är reliabilitet och 

validitet (Bryman & Bell, 2013). Enligt Bryman och Bell (2013) bör dessa begrepp anpassas 
för att ha relevans i en kvalitativ forskningsmetod. Exempelvis berör begreppet validitet 

mätningar och detta blir således inte aktuellt vid en sådan studie (Bryman & Bell, 2013). 

Forskare har därför presenterat andra sätt att bedöma kvalitén i den givna 
forskningsmetoden (Bryman & Bell, 2013). Ett exempel på detta är Lincoln och Guba (1985, 

ur Bryman & Bell, 2013) som beskriver trovärdighet och äkthet. Denna studie utgår således 
från dessa kvalitetskriterier då det är lämpliga för en kvalitativ studie (Lincoln & Guba, 1985). 

Trovärdighet består av fyra kriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 
konfirmering (Lincoln & Guba, 1985).  

 

Tillförlitlighet innebär att studiens resultat går att tilltro genom att säkerhetsställa att läsaren 
kan lita på det material som presenteras (Lincoln & Guba, 1985). Enligt Lincoln och Guba 

(1985) kan detta säkerhetsställas genom användning av flera olika källor för samma 
information vid insamling av data. I denna studie har flera respondenter från samma 

fallföretag ställts inför likvärdiga frågor vid intervjutillfällena, på så sätt har vi samlat in mer 
än en persons sätt att se på en företeelse.    

 
Överförbarhet handlar om att resultatet av studien ska kunna tillämpas i andra kontexter 

(Lincoln & Guba, 1985). I kvalitativ forskning kan detta te sig problematiskt då det handlar 

om en beskrivning och förståelse av ett fenomen i dess sammanhang (Bryman & Bell, 2013). 
Enligt Lincoln & Guba (1985) är således en djup beskrivning en nödvändighet för att skapa 

överförbarhet i studien. Kriterier för vad som utgör en tillräckligt djup beskrivning i en studie 
är svårdefinierat, men studien bör bestå av så pass omfångsrik information om fenomenet så 
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att överförbara bedömningar ska vara möjliga (Lincoln & Guba, 1985). Vi har i denna studie 

strävat efter en detaljerad förståelse för problemet genom att samla på oss ett brett empiriskt 

material där flera djupintervjuer genomförts. Däremot begränsas denna studie av vad som 
är rimligt att utföra under de 20 veckor som finns till förfogande. Som tidigare nämnts är 

apoteksbranschen unik och därmed svår att generalisera. Vi ser att vissa resultat i vår studie 
däremot är överförbara till andra branscher inom detaljhandeln, eftersom e-handelns 

påverkan på fysiska butiker är ett utbrett problem. Speciellt applicerbart kan vi se att det är 
i branscher där rådgivning spelar en stor roll och där yrkesutbildad kunskap krävs. Därmed 

kan delar av denna studiens rekommendationer tillämpas i dessa kontexter.  

 
Pålitlighet som kvalitetskriterium handlar om att vi som forskare bör anta ett granskande 

synsätt under arbetets gång och redogöra för hela undersökningsprocessen (Lincoln & Guba, 
1985). Under arbetets gång har våra processer i denna studie granskats av handledare och 

medstudenter, för att se till så att arbetet sker på ett korrekt sätt. Från dessa utomstående 
parter har även konstruktiv kritik mottagits, då vi under arbetets gång haft tillfällen för 

opponering. 
 

Konfirmering innebär att forskaren har handlat med goda avsikter där personliga 

värderingar inte påverkar resultatet (Lincoln & Guba, 1985). Vid utformande av vår 
intervjuguide formulerade vi frågorna så att dessa inte skulle vara vinklade och under 

intervjuerna strävade vi efter att ha ett objektivt förhållningssätt, även vid de tillfällen då vi 
ställde följdfrågor. Lincoln och Guba (1985) påpekar däremot att det är omöjligt att vara helt 

objektiv även som forskare men att detta ändå ska eftersträvas.  
 

Äkthet är enligt Lincoln och Guba (1985, ur Bryman & Bell, 2013) det andra sättet att bedöma 

kvalitet, förutom trovärdighetskriterierna. Det handlar om att bygga upp en rättvis bild av 
fenomenet i sin studie, vilket kan göras genom att samla information från flera synvinklar 

(Lincoln & Guba, 1985, ur Bryman & Bell, 2013). Vi kan i denna studie på så sätt argumentera 
för att det är positivt att respondenterna har olika positioner inom företagen och därmed ser 

problemet på olika sätt. Vidare handlar äkthetskriteriet om huruvida studien bidrar till att 
respondenterna får en bättre förståelse för sitt sammanhang och andra människor i 

sammanhanget (Lincoln & Guba, 1985, ur Bryman & Bell, 2013). Det handlar även om ifall 

beskrivning av fenomenet bidrar till att de medverkande kan förändra sina situationer samt 
om studien har skapat bättre möjligheter för dem att göra detta (Lincoln & Guba, 1985, ur 

Bryman & Bell, 2013). Till vilken grad denna studie bidrar till detta är upp till läsaren att 
bedöma.     
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3.11	Etik		

Forskning ska ha ett etiskt förhållningssätt när den behandlar människor (David & Sutton, 
2011). Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) finns fyra huvudkrav som 

bör följas. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002), vilka samtliga har tagits hänsyn till i samband med 

denna studie. Informationskravet innebär att upplysa om vad respondenternas deltagande 
fyller för funktion samt tydliggöra deltagarnas villkor, samt att klargöra avsikten med studien 

(Vetenskapsrådet, 2002). Då uppsatsen behandlar uppgifter kring konkurrensstrategier kan 

informationen i intervjuerna ses som känslig. Av denna anledning har samtliga respondenter 
delgetts både studiens syfte samt vilka övriga företag som deltar i studien, vilket är i linje med 

informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har därtill gjort det tydligt att den 
färdigställda uppsatsen kommer att publiceras. De uppgifter som vi delgetts bör enligt 

företagens syn därför vara av sådan karaktär att de får nå ut till konkurrenter.  
 

Medverkande respondenter ska även bli underrättade om att deras deltagande är frivilligt 

(Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet handlar således om rätten för deltagarna att 
själva bestämma om de vill delta och rätten att avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 

2002). Innan intervjutillfället blev studiens respondenter informerade om deras villkor 
genom att vi mejlade ut ett informationsblad, se bilaga 1, Information om 

intervjudeltagande.  
 

Deltagarnas personuppgifter har i studien behandlats konfidentiellt enligt 
konfidentialitetskravet, det vill säga personer utöver vi som författare inte har delgetts sådan 

information (Vetenskapsrådet, 2002). Innan intervjutillfället fick deltagarna frågan om vi 

fick tillåtelse att använda namn, befattning och företagsnamn i uppsatsen, alternativ om de 
önskade vara anonyma. Varför vi önskade att använda namn på intervjupersonerna och 

således inte göra dem anonyma var främst för att vi ville synliggöra deras befattning. Vi ser 
att detta ger styrka till studien då det visar på att valda personer är relevanta för att kunna 

besvara problemet. Därtill leder precis beskrivning av befattning tillsammans med 
företagsnamn till att respondenten ändå förlorar sin anonymitet, varför namn efterfrågades.  

 

Enligt David och Sutton (2011) är det viktigt att vi som forskare agerar professionellt och 
sedan bearbetar och hanterar data på ett korrekt sätt. Vetenskapsrådets (2002) sista krav är 

nyttjandekravet vilket handlar om att datainsamlingen endast får användas till 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Insamlingen av data från intervjuerna har i 

denna studie inte använts i annat syfte än att besvara dess frågeställningar och i samband 
med att uppsatsen blivit godkänd kommer materialet från intervjuerna att förstöras.   
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4.	Empiri	
I följande kapitel framställs den empiri som samlats in vid intervjuerna med studiens 

fallföretag. Kapitlet är upplagt på så sätt att varje företag presenteras var för sig och 

kommer att behandla företagets verksamhet, hur de arbetar med digitalisering och vad de 
ser för framtidsutsikter.  
  

4.1	Apotea		

4.1.1	Företagets	verksamhet	

Inledningsvis i de tre intervjuerna med respondenterna på Apotea diskuteras företagets 

övergripande strategi. Thomas som sitter i Apoteas styrelse beskriver företaget på följande 
sätt:   

 
Det utgår väldigt mycket från kunden. /.../. Att man tänker sig in i kundens 

situation och som kund så inbillar vi oss [på Apotea] att man vill ha låga priser, 

ett stort sortiment, snabba leveranser och att man inte vill betala för 
leveranserna. /.../. Om det händer någonting vill man ha en schysst 

kundservice. (Thomas, styrelseledamot Apotea) 
 

De övriga respondenterna talar också om att det är kunden som är företagets fokus, det ska 
vara enkelt för kunden att beställa läkemedel på nätet. En annan viktig del som lyfts fram 

under intervjuerna är logistiken. För att kunna hålla vad de lovar kunden enligt ovan krävs 

en effektiv logistik. Som marknadschefen Sofia sa: “Det är logistiken som är vårt hjärta”. 
Läkemedel kan vara något kunden är i behov av snabbt och en viktig del i detta är enligt Sofia 

att alltid ha varorna på lager. Det handlar om att hela tiden förbättra verksamheten för att 
minimera tiden mellan beställning och leverans. Kunden ska även kunna välja vilket 

leveranssätt som passar hen bäst. 
 

Kunderna blir nästan chockade när de får det samma dag, för de räknar inte 
med det och sen har vi då kunder som återkommer just av den anledningen. 

(Sofia, marknadschef Apotea) 

 
På följande sätt beskriver Anna-Maria, som är marknadsansvarig, varför priset är viktigt: 

 
Vi tror inte att kunder är lojala. Utan vår utgångspunkt är att inför varje köp 

så kan kunden överväga att gå någon annanstans, därför blir det jätteviktigt 
att vi har det bästa priset. (Anna-Maria, marknadsansvarig Apotea)  
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Anna-Maria beskriver fortsättningsvis att fokus bör ligga i att skapa en positiv upplevelse för 

kunden, det ska vara så smidigt och enkelt att hen vill komma tillbaka och handla. Apotea 

har inte något kundlojalitetsprogram eller liknande. Det de använder sig av är att de skickar 
ut nyhetsmejl med information om kampanjer och liknande till trogna kunder. Thomas 

beskriver hur de ser att de produkter de väljer att framhäva där har en positiv effekt på 
försäljningen. Samtliga respondenter beskriver att när företaget skapar en positiv 

köpupplevelse fungerar detta som marknadsföring för Apotea genom WOM. Detta är något 
de anser att de har lyckats med och därtill har de vunnit utmärkelser för mest nöjda kunder. 

Som Thomas beskriver det:  

 
När kunderna blir nöjda och berättar för grannen och andra, det är guld värt 

för oss. Det är nog en viktig förklaring till varför vi växer. Vi har märkt det att 
när vi har dragit ner på TV-reklam och andra sådana aktiviteter att vi växer i 

alla fall. Vi har alla kunder som ambassadörer som är ute och berättar om hur 
nöjda de är, inte alla förstås tyvärr, men det stora flertalet i alla fall. (Thomas, 

styrelseledamot Apotea)  
 

Under intervjun frågade vi också vad de anser att deras företag gör som är unikt i förhållande 

till sina konkurrenter. Så här beskrivs vad de gör som är unikt med logistiken:  
 

Jag tror att det är just att vi fokuserar på logistiken. Många har jättefina sajter, 
de har ett bra sortiment och kanske bra priser. De gör allting rätt med sin 

hemsida, men sen när kunden trycker på beställ, då slutar jobbet där på något 
vis. Det är inte mycket fokus på logistiken eller att berätta för kunden när 

produkten kommer. Det har vi fokuserat jättemycket på och det tror jag är vår 

största fördel, /.../. Kunden ska känna att när jag tryckt på beställ så vet jag 
exakt när det här [paketet] kommer. (Sofia, marknadschef Apotea)   

 
Sofia beskriver vidare under intervjun att det inte heller fungerar att endast fokusera på 

logistiken, utan man måste se helheten och det ska kännas tryggt för kunden att handla sina 
läkemedel på nätet. Enligt Thomas handlar det inte bara om att säga att de är 

kundorienterade utan att också vara det. Det handlar om full transparens och att aldrig 

försöka lura eller dölja något för kunden. Det framkommer också att förmågan att kunna 
hålla nere kostnader och att vara ett IT-starkt bolag är viktigt. Grundaren och vd:n Pär har 

lyckats med detta och är en nyckelperson i Apoteas framgång enligt Thomas. Genom att vara 
mer effektiv jämfört med konkurrenterna har han drivit bolaget med tillväxt och lönsamhet. 

Det kan handla om hur man ska plocka varorna, hur man ska packa dem och i vilken ordning 
de ska skickas.  
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Apotea ser att konkurrenter tar efter deras sätt att arbeta, men en sak som de nämner som 

inte går att kopiera är företagskulturen. De anställda på Apotea beskrivs som prestigelösa 

och med ett personligt engagemang. Sofia ger ett tydligt exempel på det då hon berättar om 
hur de anställda på marknadsavdelningen kan släppa vad de gör och åka upp till 

logistikcentret i Morgongåva och hjälpa till för att få ut paketen vid tillfällen då trycket är 
högt. Sofia säger därtill: “det är en utmaning, /.../ att organisera upp sig när man växer och 

behålla kulturen.”   
 

Under intervjuerna vittnar respondenterna om de begränsningar som branschens 

regleringar för med sig och berättar därtill att e-hälsomyndigheten även de ställer krav. De 
granskar att hemsidan upprättas och drivs på rätt sätt, med avseende på patientsäkerhet. 

Thomas beskriver vidare att branschen beskrivs som strukturellt växande och 
konjunkturokänslig. Det är idag stor tillväxt inom e-handeln, vilket är till Apoteas fördel. 

Tillväxten inom branschen beror delvis på att definitionen av vad som är apoteksprodukter 
breddas. Thomas beskriver hur Apoteket AB tidigare endast sålde “klassiska” 

apoteksprodukter, exempelvis märket ACO, och hur han nu ser att de olika aktörerna börjar 
sälja produkter utanför denna kategori. Fortsättningsvis beskriver Thomas att de ska 

fördubbla sitt sortiment från 20 000 produkter till 40 000 produkter de kommande åren. 

Tillväxten inom branschen beror också på att Sveriges befolkning blir äldre och medicinerna 
blir dyrare. Givet att Apotea idag har en relativt liten marknadsandel ser de goda möjligheter 

till tillväxt och har därtill satt en ambition om att bli Sverige största apotek.      
 

Idag ser Apotea de aktörer som bedriver en multikanalsstrategi som sina konkurrenter, men 
tittar mest på deras e-handelsverksamhet. Företaget vill vara det billigaste alternativet på e-

handelsmarknaden. Thomas säger däremot att det är svårt att prisbevaka alla produkter de 

har i sitt sortiment men att deras strategi är att vara billigast sett över tid jämfört med 
konkurrenterna. Företaget gör emellanåt konkurrentanalyser men säger att de inte anpassar 

sig särskilt mycket efter det. Istället handlar det om att de ska följa sin strategi och göra det 
så bra som möjligt.           

 
Den dagen man börjar tro att man är så bra att man inte behöver förbättras, 

det är alltid början på slutet. Det är det vi måste ha i oss hela tiden, att vi måste 

bli bättre för att vi vet att alla runt omkring oss blir det (Thomas, 
styrelseledamot Apotea) 

 
Alla tre respondenter säger att företaget är digitala i allt det gör men att det alltid finns 

punkter att förbättra. Till exempel handlar det om att öka automatiseringsgraden i logistiken 
på lagret. Apotea är ett starkt IT-företag där nästan allt de gör hamnar hos IT-avdelningen. 



 
 
	

40 
 

Kompetensen kring detta är därför en väldigt viktig del i företaget, att hitta riktigt duktiga 

utvecklare är däremot en utmaning då det är en bristvara i Sverige.  

 
Apotea samlar in kunddata när kunden genomför köp, men bara den i den grad de behöver. 

Kunden ska få vara anonym. Detta eftersom apoteksprodukter kan vara känsliga och de vill 
till exempel inte påminna kunden om att hen tar ångestdämpande läkemedel. Med det gör 

de väldigt få analyser av data, men Anna-Maria beskriver ändå att den kan användas för att 
optimera relevansen för kunden:  

 

Man försöker underlätta och utveckla köpprocessen, /.../ att erbjuda dem 
fraktsätt som passar för att man bor i ett visst område eller beroende på vad 

det ligger i paketet. Det finns massor av parametrar som spelar in (Anna-
Maria, marknadsansvarig Apotea) 

 

4.1.2	Synen	på	försäljning	via	multipla	kanaler			

Under intervjuerna beskrivs det att det finns en gemensam bild av att apoteksprodukter 
lämpar sig väldigt bra för e-handel eftersom det är små produkter som passar bra att skicka. 

Som Sofia sa: “En Alvedonförpackning är väldigt lite klämma och känna faktor”. Det är 
även väldigt låg returgrad inom apoteksbranschen. Läkemedel får kunden inte returnera och 

när det gäller övriga produkter vet kunden ofta vad den vill ha och vad den får.  
 

Apotea bedriver idag inte försäljning via någon mer kanal än e-handeln och ser heller inte att 

de kommer att göra det. De har flera gånger funderat på att lansera en applikation men 
känner att det viktigaste är att fokusera på att göra en så bra hemsida som möjligt. Hemsidan 

bör fungera så pass bra i den mobila webbläsaren att den upplevs som en app. Anna-Maria 
beskriver följande problem med en sådan potentiell lansering:  

 
Det blir lite märkligt att driva kunden åt två håll. Istället för att bara säga kom 

hit så ska vi säga gå dit eller dit. Sen ska du underhålla två plattformar och se 

till att du inte tappar någon funktionalitet i den ena kontra den andra. Sen blir 
folk blir mer och mer picky med vilka appar de väljer att ladda ner /.../ och folk 

stänger av att man får notiser. (Anna-Maria, marknadsansvarig Apotea)  
 

Hon beskriver fortsättningsvis att notiser i mobilen via en applikation annars skulle kunna 
vara ett bra sätt att säga till kunden att hens läkemedel är slut och bör beställa nytt. Samtidigt 

säger hon att de har mycket annat att titta på och fokusera på än att lansera en applikation. 

Vad gäller försäljning via fysisk butik ser de inte att det skulle finnas några fördelar med det 
för Apoteas del. Rådgivningen som kunden kan få i butik anser Sofia fungerar lika bra över 

nätet. Hon anser att samma rådgivning kan ges och att kunden dessutom kan vara anonym 
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och på ett enkelt och snabbt sätt kan få svar på sina frågor oavsett var hen befinner sig. 

Thomas sa att de flera gånger fått förslaget att öppna fysisk butik i Gallerian i Stockholm:  

 
Som någon sa, tänk vad många kunder det passerar där. Ni skulle få tusen nya 

kunder varje vecka bara av att finnas där. Ja kanske det, men om vi kollar hur 
många nya kunder vi får nu, liksom 10 000 varje vecka bara som det är nu, 

och så ska vi dra på oss massa kostnader och bli mer lik de gamla 
konkurrenterna. En förklaring till varför vi tar så mycket marknadsandelar är 

att vi kan ha så mycket lägre priser och det beror på att vi har en annan 

kostnadsstruktur, att vi inte har de där dyra hyrorna på stan. Har du ett apotek 
på stan då måste du ha in ett lager och ha en farmaceut där när du har öppet. 

Farmaceuter är dyra och så kommer det in en kund och går runt och letar en 
tandborste i 30 minuter och personalen står [och rullar tummarna]. Med den 

affärsmodellen vi har är detta inte så attraktivt, så vi ser inte det som ett 
alternativ. (Thomas, styrelseledamot Apotea) 

 
Thomas säger också att de är beredda att ändra sig om de ställs inför en bra anledning till 

varför, men när Apoteas vd lämnade bokföretaget Adlibris öppnade de fysiska butiker, vilket 

inte visat sig framgångsrikt. Den största fördelen som Sofia ser med fysiska butiker är att 
kunden kan komma i kontakt med läkemedlet direkt och det är något Apotea inte kan 

konkurrera med. Thomas beskriver även hur det också ses som smidigt för kunder att kunna 
kombinera mathandling med köp av apoteksprodukter på Apotek Hjärtat. Därtill sa Sofia hur 

hon ser att butikerna fungerar som reklampelare på stan. Däremot har respondenterna en 
gemensam syn att nackdelarna överväger fördelarna.  

 

De ser även problem hos de aktörer som har multipla kanaler gällande deras e-handel, då de 
måste matcha Apoteas priser och hur det resulterar i att de konkurrerar med sig själva i de 

olika kanalerna allteftersom att e-handeln växer. På sikt kommer det bli ett problem att ha 
olika priser, då det skapar förvirring hos kunder och lönsamhetsproblem för företagen. Det 

som apotek historiskt sett enligt Thomas har genererat lönsamhet på är när kunder har varit 
inne på apoteket för att hämta ut sina receptbelagda mediciner och samtidigt även köpt 

egenvårdsprodukter. Dessa har butiken kunnat ha höga priser på. De har haft en 

kostnadsstruktur där de inte har tjänat pengar på receptbelagt. Det Apotea har gjort är att de 
har pressat priserna på egenvårdsprodukter med cirka 30 procent och genom effektivitet 

kunnat tjäna pengar även på receptbelagda läkemedel. 
 

Apotea ser den ökade konkurrensen på marknaden som något positivt och känner sig inte 
hotade av de fysiska aktörernas beslut att bedriva e-handel. Alla aktörer arbetar idag med sin 

e-handelsverksamhet för att förbättras. Det har lett till att det har blivit bättre ur 
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konsumentens perspektiv då det har genererat lägre priser, större sortiment och fler 

leveransalternativ:  

 
Vi tror att det gynnar oss att alla driver kunden till nätet, för vi upplever 

fortfarande att vår tjänst och våra priser är bäst så att om de handlar 
apoteksprodukter på nätet hos någon annan så kommer de förr eller senare 

prova att handla hos oss också (Anna-Maria, marknadsansvarig Apotea)  
 

Det är idag brist på IT-utvecklare, men också farmaceuter. På grund av detta beskriver 

Thomas att Apotea inte marknadsför att de säljer receptbelagda läkemedel. Många kunder 
vet inte om att de kan beställa sina läkemedel på nätet, men för Apoteas del växer deras 

försäljning av receptbelagda läkemedel ändå. Det är också en utmaning att kunna leverera 
till små avskilda orter, vilket Anna-Maria beskriver. Hon säger att ett alternativ skulle kunna 

vara att ha logistikcenter på fler platser i landet. 
 

4.1.3	Framtiden		

Apotea ser ljust på framtiden inom e-handeln vilket beskrivs på följande sätt:  

 
Vi kommer se en fortsatt tillväxt för e-handeln, på bekostnad av fysiska butiker 

och jag tror och hoppas att Apotea kommer fortsätta dominera. Jag tror att 
tillväxttakten om någonting kommer accelerera (Thomas, styrelseledamot 

Apotea)   

 
De ser att det kommer bli svårt för alla aktörer på marknaden att lyckas med omställningen 

till e-handel varför antalet aktörer troligtvis kommer minska och slås ihop. Thomas beskriver 
hur han tror att de stora aktörerna kommer finnas kvar men att de små kommer att försvinna. 

På kort sikt tror Anna-Maria att det kommer dyka upp några fler nätaktörer men att det ändå 
bara kan finnas ett visst antal apotek på marknaden.  

 

Det finns en gemensam bild om att det kommer bli färre fysiska butiker. Vissa av dessa 
kunder kommer förflyttas till andra butiker medans det också kommer driva på e-handeln 

ytterligare. De ser att e-handeln aldrig kommer ta över hela marknaden. Sett till 
bokbranschen sker idag majoriteten av försäljningen via nätet och respondenterna anser att 

apoteksprodukter lämpar sig ännu bättre för e-handel än böcker. Anna-Maria ser att 
apoteken har börjat nischa sig där Apoteket AB går mot kontroller och trygghet, Apotek 

Hjärtat mot en shop-in-shop lösning och Kronans Apotek mot exklusiv hudvård. I framtiden 

ser hon att: “det kan bli så att de blir helt olika tillslut. Du har ett discount-apotek, du har 
ett skönhetsapotek och du har ett köp-din-lunch-apotek” (Anna-Maria, marknadsansvarig). 
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Respondenterna ser också att de fysiska butikerna idag börjar erbjuda saker som man måste 

vara fysiskt på plats för att kunna genomföra och att vården och apotek kommer smälta 

samman:  
 

Så jag tror att, att de fysiska apoteken kommer gå mera åt att erbjuda den här 
vården på plats, att man kan gå in, göra en undersökning, få sitt 

halsflussrecept och gå därifrån. (Anna-Maria, marknadsansvarig Apotea)  
 

De ser idag även hur apotek matchas ihop med digitala vårdgivare. Anna-Maria beskriver hur 

Apotea har varit lite avvaktande där eftersom de digitala vårdgivarna har varit i blåsvädret 
men företaget ser ändå att det är mycket möjligt att de kommer samarbeta med en digital 

vårdgivare i framtiden. Därtill ser hon att mer kommer digitaliseras och att mycket i 
vårdkedjan kommer kunna lösas med artificiell intelligens där diagnos och utskrift av recept 

sker på ett ännu mer digitalt sätt än vad de gör idag.  
 

Thomas vittnar om hur företaget håller på med automatiseringsarbeten på lagret vilket gör 
att de i framtiden kommer kunna hantera större volymer. Han beskriver också att andelen 

sålda receptbelagda produkter kommer öka. De har sedan start sett att den delen ökar mer 

och mer och att utvecklingen kommer att fortsätta uppåt. Apotea vill i framtiden vara det 
självklara valet för kunden. De ska veta att Apotea är billigast och snabbast.  

 

4.2	Apoteket	AB	

4.2.1	Företagets	verksamhet	

Den största delen av Apotekets försäljning, runt 75 procent av omsättningen från 
konsumentaffärer, handlar om receptbelagda produkter. Med det så är företagets strategi 

väldigt inriktat på just receptkunderna. Roy arbetar som Chief Innovation Officer och menar 
att “det handlar egentligen om att vinna läkemedelskunden”. Av de kunder som besöker 

Apoteket AB i syfte att hämta ut förskrivna läkemedel klassificeras ungefär 80 procent som 

kroniker. Med kroniker menas de som har ett återkommande behov av läkemedel och kan 
röra problem med exempelvis högt blodtryck eller diabetes. Fredrik som arbetar på 

marknadsavdelningen menar vidare att: 
 

Strategin är att hitta de här kronikerna och försöka lojalisera dem. Det är de 
som har återkommande behov. Är de återkommande så är det bra att de 

kommer till oss. (Fredrik, marknadsavdelningen Apoteket AB) 
 

Fredrik fortsätter med att förklara fördelen med att kronikerna kontinuerligt kommer in i 

butikerna då det för med sig att de även passar på att köpa andra produkter när de väl är där. 
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På så vis gynnas företaget av dessa personer blir lojala butikskedjan, vilket de försöker att 

åstadkomma genom att erbjuda olika systemstöd och möjlighet till prenumeration på 

läkemedel. Detta är något som underlättar för kunden, givet att denne slipper hålla koll på 
receptförnyelser. 

 
En stor del av apotekens roll handlar om att tillhandahålla läkemedelsrådgivning. Roy 

förklarar att den typen av service många gånger faller bort för de återkommande kunderna. 
De är väldigt kunniga i sina sjukdomar och är därför inte intresserade av den typen av tjänst. 

För de stora grupperna av kroniker handlar det istället om att erbjuda mer vårdnära koncept 

som försöker att förebygga och hantera vanliga komplikationer samt följdsjukdomar. 
Avslutningsvis handlar strategin även om att etablera sig i stora kundflöden och att vara där 

kunden är. Roy, menar att “kunden vill inte ha friktion”, och ser potential i kombinationsköp 
samt att nyttja det faktum att företaget besitter en väldigt stor kundklubb. 

 
När vi frågar respondenterna om vad de anser gör apoteksbranschen unik är de väldigt eniga. 

Det handlar om receptförsäljningen och att marknaden är styrd av lagar och regleringar. 
Apoteken är enligt Charlotte, apotekschef i Göteborg, “både en förlängning av vårdkedjan 

samtidigt som det är en del av den vanliga detaljhandeln.”. Det är vårdanknytningen som 

tillför det säregna. Både Fredrik och Roy nämner därtill att det är komplext att kliva in och 
bedriva apotek. “Det är en avreglerad marknad men med ett reglerat monopol nästan. Den 

[marknaden] är ganska unik skulle jag säga” menar Roy. 
 

Charlotte resonerar vidare: 
 

Alternativt att vi är ett alternativ till den vanliga detaljhandeln där vi sitter på 

en yrkesutbildad kunskap där vi kan ge fördjupad information och rådgivning 
och helhetslösningar till kunden. (Charlotte, apotekschef Apoteket AB) 

 
Apoteket AB är som tidigare nämnt statligt ägda, vilket Fredrik beskriver medför en fördel i 

att ägandeskapet inte kommer med ett krav på att ständigt tillfredsställa marknaden och 
maximera avkastning till aktieägare. Samtidigt innebär det att Apoteket hindras från att 

samarbeta med vissa parter eller aktörer. Samarbeten som annars potentiellt kunnat vara 

gynnsamma för företaget. 
 

4.2.2	Konkurrensen	på	marknaden	

Fredrik berättar att han ser att konkurrensen på apoteksmarknaden har ökat mycket de 

senaste åren. Delvis på grund av den ökade förekomsten av e-handel och e-handelsaktörer. 
Detta synliggörs bland annat av att TV-reklam för apotek frekvent rullas ut. Samtidigt menar 

Fredrik att dessa två kanaler näst intill utgör två skilda marknader, givet att renodlade 
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näthandlare idag till väldigt stor del endast säljer egenvårdsprodukter och inte så mycket 

receptbelagda läkemedel. Därtill anser Fredrik att det är viktigt för Apoteket, som bedriver 

både e-handel och fysisk handel, att analysera kanalerna ihop till en större grad. Dessa två 
har börjat närma sig varandra och han berättar att:  

 
Våra bästa kunder är de som är i båda kanalerna. De spenderar mer, de 

besöker oss oftare och de har ett högre snittkvitto. Där ett bra beteende om de 
är i båda kanalerna, så därför är det viktigt för oss att hålla koll på det. 

(Fredrik, marknadsavdelningen Apoteket AB) 

 
Charlotte påpekar även att konkurrensen skiljer sig åt beroende om vi tittar på storstäder 

eller mindre orter. I de mindre samhällena finns kanske bara ett apotek och en aktör, vilket 
gör att deras egentligen enda konkurrens kommer ifrån onlinemarknaden. Annat blir det i 

de större städerna. Där måste Apoteket i större grad arbeta med innovativa lösningar för sina 
butiker för att locka kunderna specifikt till dem. Fredrik menar att: “Apoteken är ganska 

generiska. Varför ska jag gå till specifikt en kedja nu när det är samma pris, produkterna 
är precis likadana och alla står under det här regelverket?”. Det gör att det är svårare att 

konkurrera med fysiska butiker. Kunderna går till det apotek som är närmast. Han fortsätter 

med att nämna att hälften av alla recept hämtas ut en inom en timma efter att dem 
expedierats. Det gör att Apoteket arbetar mycket med strategisk positionering av sina 

butiker. Det kan handla om att man placerar sig i anslutning till vårdställen eller i 
shoppingcenter eller andra knutpunkter där det finns stora kundflöden. 

 
Idag är Apoteket enligt Roy marknadsledande på receptförsäljning, både online och offline. 

Det de däremot tappar på är egenvården, där han ser att Apotea skapar konkurrens om 

handelsvarorna. Roy spinner vidare på en diskussion om att konkurrens kräver att man 
definierar marknaden. “Apotea har gått in och förändrat bilden av vad ett apotek kan sälja 

eller bör sälja.” Sedan följer fler aktörer i samma spår och han ser en branschglidning där 
man går ifrån det klassiska med bara medicin och istället börjar sälja sådant som mat. 

Samtidigt menar Roy att det finns en efterfrågan från kunder om ett bredare sortiment. 
Däremot måste man göra en strategisk avvägning kring hur brett man kan gå utan att det ska 

påverka uppfattningen om företaget. Där menar Roy att Apoteket kanske är mer restriktiv 

vad det gäller branschglidning.  
 

Charlotte tar upp att länken mellan rådgivning och köp påverkas givet en ökad e-handel. 
Kunder kommer in till butikerna för att få rådgivning men har samtidigt med sig sin telefon 

i vilken de googlar och gör prisjämförelser i butiken. Rådgivningen resulterar med det inte 
alltid i ett köp, utan detta gör kunden på nätet. Där handlar det om hur personalen möter 

det.  
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vi kan ju inte säga att vi inte kan dela med oss av vår kunskap. Däremot är 

skillnaden att om de kommer in till oss och får råd så kan de få med sig en 
produkt direkt om de har ett behov. Det kan de inte om de näthandlar 

(Charlotte, apotekschef Apoteket AB) 
 

Roy funderar vidare över om det kanske inte är e-handeln som är hotet mot apoteken, utan 
att det är nya medicintekniska aktörer som dyker upp och som lyckas att lösa patienternas 

problem. På så vis skulle de kunna fånga in och sno hela stora patientgrupper.  

	

Respondenterna är eniga i att Apoteket inte gör något unikt på ett övergripande 
konsumentaffärsperspektiv, utan att företagen i sig är rätt lika. Roy uttrycker det som att 

“alla har appar och alla har butiker som har samma personal, samma öppettider och 
sortiment och alla har någon form av e-handel”. Han menar istället att det unika sitter i 

detaljerna och tar upp att Apoteket har tre stycken starka egna varumärken samt att de 
erbjuder optiktjänster som exempel på detta. Utöver det erbjuder de också 

konsumentförsäljning av individförpackade läkemedel till patienter som dagligen äter 

flertalet olika preparat. På så vis underlättar Apoteket för kunden som slipper hålla koll på 
vilka tabletter som denne har tagit eller ska ta på en given dag. Vidare väljer Charlotte att 

lyfta den tuffa kvalitetskontrollen som Apoteket bedriver. 
 

Fredrik ser att Apoteket sitter på ett historiskt kunnande som skiljer dem från 
konkurrenterna, givet att resterande företag inte funnits med i branschen lika länge. Sedan 

lyfter han att de försöker rikta in sig mot att utveckla innovativa lösningar. 

 
Vi jobbar med massor av olika initiativ som vi tror kunderna kommer att tycka 

om. Varför gör vi det? Jo det är för att de ska välja oss framför de andra.  /.../ 
[Apotekens verksamheter] är annars precis likadana, och det ska vara precis 

likadant, för det är så regelverket är uppsatt. Du ska känna dig trygg, oavsett 
om det heter Apoteket, Apotea, Apotek Hjärtat eller Kronans Droghandel och 

så vidare. Därför blir det väldigt svårt att vara unik med själva produkten. Då 
är det rådgivningen, men den ska också vara uppstyrd för att du ska få den 

rådgivning du ska ha. Då får man titta på tjänsterna kring det här. Det är de 

som måste uppfinnas. Man måste göra det enklare för kunderna att ta sina 
mediciner eller kanske till och med komma snabbare ut ur sina 

sjukdomstillstånd och bli friska. Det är inom de här områdena som man får 
börja titta på att erbjuda tjänster som kan differentiera sig mot 

konkurrenterna. (Fredrik, marknadsföringsavdelningen Apoteket AB) 
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4.2.3	Försäljning	genom	multipla	kanaler	

De erbjudanden som Apoteket har kan skilja sig åt mellan de onlinebaserade kanalerna och 

den fysiska, detta eftersom de har ett webbunikt sortiment och webbunika priser. Kunderna 
som befinner sig i butik har möjlighet att handla till samma priser, givet att de beställer hem 

varorna. Att kanalerna närmar sig varandra och blir allt mer integrerade är tydligt. Samtidigt 
menar Fredrik att en integration i form av att man handlar via en kanal och returnerar via en 

annan inte blir lika förekommande, givet att det är få returer i branschen jämfört med annan 
detaljhandel. Som ytterligare exempel på integration över Apotekets kanaler är möjligheten 

för kunderna att på nätet boka hälsotjänster som utförs i butik. Därtill anser Charlotte att det 
är viktigt att butikspersonalen kan hantera frågor om den digitala kanalen och få kunden 

medveten om att det finns ett utökat sortiment online.  

 
Roy lyfter ett annat erbjudande som handlar om att kunden kan lägga beställningar online 

för att sedan hämta ut sin beställning inom två timmar på ett apotek som personen själv 
väljer. Detta antingen över disk eller att du får en engångskod till ett litet postfack inne i 

butiken. Charlotte nämnder dock att expresshanteringen inte har varit så populär i hennes 
butik. Detta trots att den är belägen på centralstationen i Göteborg, där hon tänker att folk 

är på språng och skulle kunna ha ett intresse av att hämta upp sin order snabbt innan de 

hoppar på tåget eller dylikt.  
 

Vi trodde /.../ att våra kunder här skulle nappa mycket mer på det här med 
expressbehandling, alltså de sitter på jobbet på dagen och lägger en order på 

vad de vill ha och så hämtar de en färdig påse när de går hem utan att köa. Det 
har vi föreslagit för många av våra stammisar här, men nej det är inte så noga 

det går så fort här ändå. Det behövs inte säger dem. (Charlotte, apotekschef 

Apoteket AB)  
 

Ett alternativ som prövas i Stockholm är konceptet där kunden erbjuds hemleverans inom 
två timmar, dygnet runt. Denna service hanteras av en dygnet runt-öppen butik och vi får, 

som Roy säger, en integration där butiken servar nätkunden.  
 

Det faktum att butikerna annars begränsas i sortiment och öppettider kan enligt Fredrik ses 

som ett argument till att bedriva e-handel. Han menar på att kunden ska kunna handla när 
den har ett behov och fortsätter, “finns inte vi där [på nätet], utan bara våra konkurrenter, 

ja då ger vi bort affären. /.../. Vi vill vara relevanta för kunden och relevanta för vår egen 
affär.” (Fredrik, marknadsavdelningen). Respondenterna ser vidare att det sker en 

kanalförflyttning mot e-handeln. Kunderna bryr sig mer och mer om enkelheten och mindre 
om den fysiska miljön. Det som de fysiska butikerna har är snabbheten i 

produktförskaffningen. Kunden, som kanske har ett mer akut behov, får med sig produkten 
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direkt i butik, vilket är något e-handeln inte kan möta. Samtidigt lämpar sig inte e-handel för 

all typ av försäljning. Roy tar upp läkemedel kopplat till behandling av Hepatit C som ett 

exempel, där preparatet kostar runt 150 000 kr.  
 

Även om tillväxten är störst för den onlinebaserade försäljningen ser Fredrik ännu inte att 
tillströmningen till de fysiska butikerna har börjat avta. Däremot anar han att det snart 

kommer att bli så och hänvisar till fenomenet med inflection point. År 2018 var det första 
året som Apoteket inte öppnade någon ny butik. E-handeln är vidare den mindre lönsamma 

av försäljningskanalerna. “Det är svårt att få lönsamhet i e-handel generellt.” (Fredrik, 

marknadsavdelningen). Samtidigt som det genereras högre snittkvitton online och därmed 
en bättre bruttovinst, så tillkommer en kostsam logistik och kostnad för att täcka kundernas 

fraktavgifter. Därtill är priserna många gånger lägre på webben. Detta försöker Apoteket 
hantera genom att trimma kanalerna, få folk att lägga fler artiklar i varukorgarna, köpa mer 

av de dyra produkterna, det vill säga läkemedel, och styra om de olönsamma flödena. Det kan 
handla om att få kunder att hämta de ordrar de lagt på hemsidan i en fysisk butik istället för 

att få den hemskickad. Det bästa är om kunderna gör så kallade korsköp, där de handlar både 
läkemedel och handelsvaror, vilket få dock gör idag. Slutligen måste kunderna också se det 

webbunika sortimentet och inte endast handla de varor som de annars skulle handlat i butik. 

 
Att priserna skiljer sig åt ser respondenterna inte som ett problem. Charlotte menar på att 

kunderna som handlar på webben idag är vana vid skilda priser. Webbpriserna uttrycks också 
vara ett sätt för Apoteket att möta konkurrensen från företagen som Apotea och Meds. 

Gällande Apotea ses de av Apoteket som väldigt duktiga e-handlare, men som inte lyckas att 
fånga den traditionella apotekskunden. De kommer undan kostnaden för butikspersonal och 

-lokal, samt har en kostnadseffektivitet som genomsyrar allt de gör. Roy funderar över om 

pris kommer att vara ordervinnaren framgent, sett till den stora kundmassan. Vad händer 
när priserna matchas? Han menar att vill kunden ha mer värde än shopping av handelsvaror 

väljer man kanske någon av de större fysiska apoteken. Slutligen lyfter Charlotte att Apotea 
tillåts att vara mer snabbrörliga:  

 
Driver man en renodlad näthandel så kan man satsa hundra procent på att 

bara jobba på sin webb-unika lösning, vilket gör att du kanske kan utveckla 

den fortare än om du behöver ha tre-fyra parallella lösningar som ska funka 
både på webb och i butik och i flera led. (Charlotte, apotekschef Apoteket AB) 

 

4.2.4	En	digital	verksamhet	

Varken Fredrik eller Roy vill tala om att Apoteket har en digital strategi. Istället får man 
vända på begreppet och se det som att företaget får anpassa sig efter att de verkar i en digital 

ekonomi, där det digitala blir en del av den övergripande strategin. Respondenterna är 
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överens om att digitalisering är ett viktigt område att satsa på med bland annat olika former 

av automatisering, däribland mycket administrativt. Därtill rör digitalisering skapandet av 

nya tjänster och kunderbjudanden genom ny teknik, att bli mer effektiv på kundsidan.  
 

Sett till orginaluppdraget för ett apotek landar det dels i rådgivningen. När den biten ska 
plockas in i e-handeln blir uppdraget lite svårare. Då handlar det om att digitalisera 

rådgivningen genom exempelvis chatbots, det vill säga robotstyrd rådgivning, eller genom 
andra digitala assistenter. Enligt Fredrik kan kunden potentiellt få bättre rådgivning via de 

digitala kanalerna jämfört med i fysisk butik. Det bygger på att den aggregerade kunskapen 

från Apotekets samtliga farmaceuter kan samlas i en databas. Kunden kan då fylla i sina 
förutsättningar, kring sådant som fysiskt och medicinskt tillstånd samt vikt och längd och så 

vidare. Allt för en så precis rådgivning som möjligt. Dock menar Fredrik på att tekniken inte 
riktigt är där än, men att de arbetar med att utveckla ett elektroniskt expertsystem. En 

digitaliserad rådgivning kan också underlätta för kunder som söker hjälp med mer privata 
besvär och frågor som de inte vill stå och diskutera öppet över disken i en butik. 

 
Charlotte tar upp vikten av att anpassa sin digitala förändring utefter olika målgrupper. Det 

finns en äldre generation kvar som äter mycket mediciner, men som inte känner sig hemma 

med digitala hjälpmedel.  
 

Vi får göra en parallell resa här tror jag. Vi får inte vara antingen eller, utan 
man måste kunna möta kunder på flera olika sätt. Kunden måste känna sig 

trygg. (Charlotte, apotekschef Apoteket AB) 
 

En framtida lösning handlar om virtuella kölapps-system. När kunden sitter på bussen på 

väg till apoteket kan hen i mobilen se kötiden och ta en kölapp så att denne slipper vänta när 
den väl kommer fram. Roy tror generellt på en ökad betydelse av mobiltelefoner framöver 

när vården blir allt mer uppkopplad. Exempelvis skulle det kunna handla om möjligheten att 
göra tester hemma. Hälsan finns med det i mobilen. Det är där kunden är och då måste de 

anpassa sig efter det och agera utifrån kundens villkor. Om inte annat går kunden till nästa 
aktör. Tidigare, när det bara var fysiska butiker, var kunden mer beroende av apoteken än 

tvärtom. “nu är det kunden som sitter i förarsätet.” menar Fredrik, som ser digitaliseringen 

som något positivt. Framförallt för att det blir mer transparent och lättillgängligt för kunden. 
Samtidigt ställer det krav på att företagen besitter en god digital kompetens. Fredrik menar 

att det är svårt att rekrytera bra personer som har gjort liknande saker innan.  
 

När det kommer till hur Apoteket arbetar med digitalisering i sina fysiska butiker ser vi dels 
digitala skyltar, samt att butikspersonalen har med sig Ipads ut i butik ifall de vill kunna visa 

något för en kund i samband med rådgivning. Olika digitaliseringsinitiativ rullas ut över tid 
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och på test i olika butiker. Charlotte berättar att de i hennes butik har haft digitala skärmar 

där kunden kan knappa in e-handelsbeställningar. Funktionen föll dock inte kunderna i 

smaken, då de ville ha sina produkter här och nu. Samtidigt ser Charlotte att det skulle kunna 
fungera i andra butiker. Även Roy talar om det svala intresset för dessa. Utöver det har 

Apoteket gått ut med pilotprojekt i ett antal butiker och lanserat informationspunkter i form 
av digitala skärmar vid olika hyllsektioner i butiken, på vilka du kan få medicinsk rådgivning 

eller få reda på mer information om produkterna i fråga. Roy lyfter dock fram att lösningen 
inte lämpar sig för alla sektioner, givet att ibland vill kunden ha det mer privat. För Apotekets 

vinning kan de med digitala verktyg även analysera flöden i butikerna och se vilka 

butikszoner som är heta genom att kundernas mobiltelefoner kopplas upp mot WiFi. 
 

En stor del av kunderna som kommer in på ett apotek för att hämta ut ett recept får veta att 
deras recept har gått ut och inte längre är giltiga. För att kunden ska slippa att vända om och 

ta sig till vårdcentralen för att få ett nytt recept utskrivet erbjuder Apoteket förnyelse i 
butiken med express inom fem minuter. Då får kunden gå in i ett litet bås där den genom ett 

videosamtal med en läkare kan lösa problemet. Kunden blir nöjd, Apoteket går inte miste om 
en försäljning och det hela underlättar genom att avlasta vårdköerna till vilka kunden annars 

hade gått. 

 
Idag sitter Apoteket på en stor mängd kunddata, som samlats in genom alla typer av 

interaktioner. Enklast är det att hämta hem användbar information från de kunder som är 
medlemmar i Apotekets kundklubb, vilken är den tredje största i Sverige, och som registrerar 

sina kort vid köp. För dessa personer kan företaget se hur de rör sig mellan kanalerna, vilka 
produkter de handlar på de olika ställena och vilka målgrupper som handlar var. Bland annat 

ses en överrepresentation av yngre kvinnor som använder mobilapplikationen och en äldre 

målgrupp som vänder sig till butiken. Fredrik ser även att kunderna rör sig mer och mer över 
kanalerna och menar på att det kan variera beroende på om besöket är mer akut eller mer 

planerat.  
 

Apoteket få inte spara uppgifter kring kundernas köp av läkemedel, utan detta är 
konfidentiell data. Utav den information som företaget däremot får spara används den för 

anpassade reklamutskick utifrån olika kundprofiler. “Jag vill ju inte ha hem rabatter på 

bindor till mig själv” förklarar Roy. När kunderna besöker hemsidan kan Apoteket analysera 
vad kunden gör och vart den klickar sig in på hemsidan. Hur många procent av besökarna 

gör si och så? Hur många minuter spenderar snittkunden på sidan? Vart i köpprocessen 
hoppar kunden av? Den här typen av information använder sig sedan Apoteket av för att 

optimera hemsidan och försäljningen. Fredrik ger även exempel på att man kan använda sig 
av analyser från Google Store Visits. Om en kund har klickat sig in på en produkt på låt säga 

Apotekets hemsida, via en annons på Google, och senare besöker en av företagets butiker. Då 
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registrerar Google besöket genom att den känner av mobilens geografiska position genom 

registrering av koordinater. På så vis får företaget en uppfattning om huruvida deras 

annonseringar genererar butiksbesök. Det finns även möjlighet att köpa data från 
Mastercard, där du kan se vart kunder spenderar pengar och utifrån det se till att finnas i rätt 

flöden. 
 

Att implementera ny digital teknik är inte helt lätt. För Apotekets fall handlar det till stor del 
om att de är ett äldre företag som fortfarande har många gamla och spridda system, ett arv 

och en kultur. Det gör att Apoteket många gånger är långsammare i förändring och det kan 

vara svårt att infria de förväntningar som kunderna har. Denna typ av arv menar Roy att 
Apotea inte har, vilket är en bidragande faktor till att de kan röra sig snabbt. Därtill har 

Apotea bara en kanal. Även att Apoteket ska balansera flera olika affärsben gör dem 
långsammare.   

 
Apoteksverksamheten är på sätt och vis väldigt självorganiserande. Alla vill vara med och 

bidra till att de blir friska. Fredrik ser även en möjlighet till att kunder framöver kan komma 
att använda och involvera så kallade fitnesstrackers, små apparater som känner av ditt 

allmänna tillstånd och som kan justera så att du tar din medicin optimalt utefter din 

dagsform. Det möjliggör att individen kan komma fortare ut ur sjukdomen. Dessa mätare 
kan sedan synkas med apoteken. För en diabetiker som använder tekniken för att känna av 

insulinkoncentrationen i blodet skulle en farmaceut kunna kopplas upp mot patientens 
mätare och styra doserna på distans, eller att detta görs automatiskt. 

 
Kunden involveras själv i värdeskapandet genom de rådgivande diskussionerna som förs. 

Roy ser också att värde kan bildas då Apoteket går in och skapar lösningar med andra parter 

och som upplevs enkla och relevanta. Det kan handla om provtagningar eller att korta 
kötiderna för de med återkommande rutinkontroller. Patienten ska inte behöva vänta tre 

månader, utan kunna gå in på ett apotek redan imorgon. “Så tillgänglighet, enkelhet och 
trovärdighet är sådana saker som tror jag kommer vara nyckeln i de bitarna [kundvärde 

och lojalitet]” (Roy, Chief Innovation Officer). 
 

4.2.5	Framtiden	

Utöver rådgivning erbjuder idag Apoteket tjänster som exempelvis optik och vaccination. De 

är den tredje största vaccinationskedjan i Sverige och samtliga respondenter tror på att fler 
butiker ska ta in sådana tjänster samt att utbudet av dessa kommer att utvecklas och vidgas. 

Med fler utökade tjänster blir apoteken vårdgivare och närmar sig primärvården. Alternativt 

så köper de in de vårdnära tjänsterna. 
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Hur lätt är det att få tid på en vårdcentral? Hur lätt är det att få tid på MVC 

[mödravårdscentralen] eller BVC [barnavårdscentralen]? Det är rätt svårt. De 

är otillgängliga. Hur lätt är det att få tag i sina journaler? Hur lätt är det att 
se hur min hälsa är? (Roy, Chief Innovation Officer Apoteket AB) 

 
Givet att apoteken i framtiden kommer att ta sig an fler tjänster, som idag annars ges på 

vårdcentralen, så menar Fredrik att vårdkedjan kommer att skrivas om. Roy tror därtill att 
det är den förebyggande vården som kommer att vara intressant i framtiden. Det kostar 

sjukvården mycket pengar att finansiera läkemedelskonsumtionen i Sverige. Om apoteken 

kan hindra patienter från att komma in i vårdsystemet finns en otrolig vinning att göra. Man 
vet vad som orsakar vissa typer av sjukdomar och återigen, här kan fitnesstrackers komma 

in i bilden. 
 

Det kommer också komma sådana här medtech [medicintekniska] produkter 
som man kopplar på telefonen för att kunna göra tester hemma /.../ Jag tror 

det kommer bli ekosystem runt vissa patientgrupper istället och att det kommer 
växa ihop. Att apotek, vård, /.../ medtechbolag och liknande kommer jobba 

runt vissa patientgrupper som är stora för att lösa och göra det enklare för 

dem (Roy, Chief Innovation Officer Apoteket AB) 
 

Fredrik ser att det i framtiden kommer finnas ett betydligt ökat vårdbehov. Givet att behovet 
för medicin och vård stiger med ålder, samtidigt som allt fler blir allt äldre, menar han att 

systemet inte kommer att hålla. Fredrik håller med Roy om att det handlar om att arbeta 
förebyggande och adderar att apoteket har en väsentlig roll i detta givet att de sitter på mycket 

kundkontakt och -data, vilket gör att de kan identifiera riskindikatorer och då ligga steget 

före.  
 

Idag är apoteken lika och Fredrik ser redan nu att det har börjat experimenteras, både från 
Apotekets håll och från konkurrenternas. Samtidigt tror Roy att det kommer att gå i olika 

faser, där det inledningsvis handlar om prispress och minskad lönsamhet, vilket kommer att 
leda till konsolidering. På längre sikt är han enig med Fredrik. 

 

Jag tror att det kommer att bli mer av en divergering där man väljer olika 
positioner på marknaden. Här borta är det litet mer premium, vi kan 

läkemedel, och här är det lägst pris där man kör lite av Amazontänket. Ett stort 
varuhus som säljer allt möjligt, likt en virtuell galleria, /.../ växer fram och det 

tror jag att Apotea kommer göra. (Roy, Cheif Innovation Officer Apoteket AB) 
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Han avslutar med att säga att de som inte tar en tydlig position på marknaden och hamnar i 

mitten kommer inte att klara sig. Charlotte tror att även om konsolidering är ett faktum så 

kommer det lokala butikerna i vissa lägen att behöva finnas kvar. Butiksbehovet grundar sig 
i att kunderna vill ha läkemedlen snabbt. Ur företagets perspektiv fungerar expressleverans 

i storstäderna men inte lika väl i de mindre. De förväntar sig även, med e-handelns 
utbredning, att företag som Google och Amazon tar över och skapar en så kallad 

plattformskonkurrens.  
 

När vi avslutningsvis ber respondenterna att ringa in de utmaningar som Apoteket står 

framför så landar det i att förstå deras framtida roll. “Ska man bara leverera medicin? Vad 
händer när du kan 3D-printa medicin hemma i garderoben som är skräddarsydd för dig? 

Har apoteket en roll då?” (Fredrik, marknadsavdelningen). Han menar med det att de delvis 
står inför en utmaning att inte försvinna som grossist, framförallt då internet möjliggör att 

producenterna och konsumenterna kan kopplas ihop direkt.  
 

4.3	Apotek	Hjärtat	

4.3.1	Företagets	verksamhet		

Apotek Hjärtat vill skapa bättre hälsa och göra varje dag enklare för kunden. Under 
intervjuerna beskrivs att sedan de blev uppköpta av ICA har de en strategi kring att 

tillhandahålla långa öppettider och att placera apoteken nära en ICA-butik. Synergierna 
däremellan har än så länge varit goda, både för Apotek Hjärtat och ICA. Läge och långa 

öppettider är viktigt av den anledningen att om en kund är sjuk går de flesta till det apotek 

som ligger närmast. Marianne, apotekschef i Linköping, beskriver att under de tider på 
dygnet då övriga apotek har öppet är kunderna i hennes butik främst sådana som också 

passar på att göra besöket när de ändå är på ICA Maxi och handlar mat. Tack vare apotekets 
generösa öppettider, som sträcker sig från klockan 07–22, besöks de dock av många andra 

kunder som inte ska handla mat, som kommer då övriga apotek har stängt. 
 

Att vara en del av ICA-familjen skapar enligt Mia, Customer Experience Manager, en fördel 

gentemot konkurrenterna då de har ett väl uppbyggt logistiknät för varupåfyllnad i hela 
Sverige. Alla fysiska butiker kan även nyttjas som utlämningsställen för deras digitala affärer. 

Något Christina som är chef för digitala kanaler nämner att Apotek Hjärtat har som är unikt 
är deras egna produktvarumärken, vilka representeras av produktserien Hjärtats och 

Apolosophy. Därtill beskriver Mia hur hon anser att företaget verkligen har lyckats med 
personliga kundmöten i butik. Unikt är även deras Minutkliniker, på vilka sjuksköterskor 

finns på plats och utför enklare vårdärenden. De har sedan tidigare investerat i den digitala 
vårdgivaren Min Doktor, vilka har köpt upp dessa klinker varför de under 2019 kommer att 

döpas om till Min Doktor kliniken. Så småningom kommer företaget upprätta allt fler 
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kliniker, eftersom de sett att lanseringen och mottagningen av dessa har varit positiv. Mia 

beskriver detta på följande sätt:    

 
Vi såg ett behov att knyta ihop kundresan med en digital läkartjänst för att 

kunna få in receptförnyelse och hela flödet. /.../. Så att när en kund eller patient 
till exempel får ett recept utskrivet så är tanken att den ska hämta ut det hos 

Hjärtat, och när ett recept behöver förnyas så är tanken att man får hjälp med 
receptförnyelsen via Min Doktor. Där har vi haft en enorm kundnöjdhet med 

de som har besökt de här klinikerna. Just när det gäller enklare vårdärenden 

som vi annars skulle behöva gå till en vårdcentral för. (Mia, Customer 
Experience Manager Apotek Hjärtat) 

 
Mia ser att apoteksbranschen skiljer sig från andra branscher på så vis att det inte finns någon 

riktig motsvarighet. På den ena sidan finns receptförsäljningen, som är hårt reglerad. På den 
andra sidan finns handelsvaror. Här kan de olika apoteksaktörerna påverka mer gällande 

priser och sortiment. Receptexpidieringen är däremot den viktigaste delen eftersom den 
utgör störst del av försäljningen. Den farmaceutiska rådgivningen är därtill en viktig del av 

verksamheten för att möjliggöra att kunden hittar rätt produkt: “Det är i många fall som det 

finns ett kundbehov men inte definierat vilken produkt som kunden behöver.” (Mia, 
Customer Experience Manager) 
 

4.3.2	Konkurrens	på	marknaden		

E-handeln inom apoteksbranschen växer. Både Mia och Christina har en gemensam bild om 
att det också sker en branschglidning. För Hjärtats del beskriver Mia att det medför att de 

kan växa och ta marknadsandelar från till exempel företag som säljer skönhetsprodukter. 
Detta gör att apoteksaktörer indirekt idag har fler konkurrenter. Mia berättar att de jämför 

sig med branschutomstående aktörer prismässigt men att Apotek Hjärtat främst tittar på de 
företag som säljer receptbelagda läkemedel, eftersom recept är en så stor del av Apotek 

Hjärtats försäljning. Christina beskriver det också som att man måste göra en avgränsning 

någonstans i vilka deras konkurrenter är.    
 

Mia berättar att när Apotea kom in på marknaden och satte helt egna priser, då upptäckte 
kunden prisskillnaderna och skillnaden mellan e-handel och butik. Apotek Hjärtat tog då 

beslutet att skilja på priser i butik och på nätet för att möta nätkonkurrenterna. Likaså kunde 
Apotea ha ett bredare sortiment på nätet och då mötte Apotek Hjärtat denna konkurrensen 

genom att ta in webbunika varor. Mia beskriver svårigheter med olika prissättningar:  

 
Det finns absolut problem som härrör från att ha olika prissättningar. Men 

samtidigt så är det inte möjligt att sänka priset så mycket ute på fysiska apotek 
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för då täcks inte de kostnader för att driva apotek och ha personalen på plats. 

Så det är väl att man får betala lite högre för att få närheten att kunna köpa en 

vara direkt istället för att vänta /.../. Sen suddas de där gränserna ut lite grann 
i och med att man jobbar med expressutlämning /.../ och två-timmars-

leveranser. Det blir också så att man närmar sig de fysiska apoteken och e-
handeln otroligt mycket. (Mia, Customer Experience Manager Apotek Hjärtat)  

 
Marianne säger att det handlar om att få kunder att förstå att det måste vara skillnad i pris 

fysiskt och digitalt. Hade butikerna tagit så låga priser som på nätet hade butikerna gått i 

konkurs och om näthandeln hade tagit butikspriser hade de inte behövt ha någon e-handel 
för då hade ingen handlat där. Därtill talar Mia om sortimentstrategi som en viktig del i att 

nå framgång inom e-handel. Kunden har kanske sett en viss produkt av ett visst varumärke. 
Digitalt nöjer sig då inte kunden med en annan liknande produkt utan hen kan enkelt gå över 

till en annan aktör. Därför är ett brett sortiment viktigt på en e-handel. Likadant så vill 
kunden online ofta passa på att köpa allt de behöver på en gång hos ett företag, varför 

varukorgen bli allt viktigare digitalt. Angående sortiment beskriver Mia också att de gör noga 
kontroller för vilka produkter de tar in och hon anser att de har högre kontroller än både 

Apotea och Apoteket AB.  

 
Mia säger att de inte agerar utifrån vad konkurrenter gör utan att de försöker sätta sin egna 

strategi. Ibland handlar det sedan om att Apotek Hjärtat och dess konkurrenter ser samma 
möjlighet och har samma planer. I vissa fall är Hjärtat först, i vissa fall är konkurrenterna 

först. Christina beskriver hur hon ser att konkurrenter nu har börjat försöka hitta sin egen 
position:  

 

Tar man Kronan /.../ så har de gått in på det här med Care of Beauty /.../. De 
har hudvårdsbehandlingar och har gått den vägen. [Apoteket] AB har tagit 

mer av den här kvalitet/ursprungs-apoteks-positionen, och vi går mot det här 
med hälsa /.../. Så det har börjat ske att man /.../ jobbar med att ha sin egen 

strategi, sin egen nisch. (Christina, chef digitala kanaler Apotek Hjärtat)   
 

4.3.3	En	digital	verksamhet	och	försäljning	via	multipla	kanaler	

Mia och Christina hade en gemensam syn om att digital strategi är väldigt brett begrepp och 

att det kan innefatta många olika delar. Enligt Mia kan det till exempel handla om 
försäljningskanaler och vilka olika digitala verktyg man ska använda i de olika kanalerna. 

Christina beskriver det som om att det snarare handlar om att se hur företaget kan verka i en 

digital kontext:  
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Jag tycker inte man ska ha någon digital strategi /.../. Utan man ska ha en 

affärsstrategi för ett bolag där man tittar på ett nuläge. Nu råkar det vara 

digitaliseringen som sker. Då får man titta på hur vår affärsstrategi ska 
anpassas efter digitaliseringen. (Christina, chef digitala kanaler Apotek Hjärtat)   

 
Apotek Hjärtat har flera digitala projekt på gång. Mia beskriver att de arbetar med 

robotlösningar på lagret och hur artificiell intelligens med det kan nyttjas för att ta bort icke-
värdeskapande arbete och låta en bot göra jobbet. Hon säger också hur det handlar om att 

skapa digitala lösningar som adderar värde och förbättrar kundresan. Ett exempel på detta 

som nämnts tidigare är att lansera digitala vårdtjänster. Inom en snar framtid kommer 
Marianne få skärmar till sin butik där medarbetaren tillsammans med kunden kommer 

kunna göra e-handelsbeställningar. I hennes butik har de idag reklamskärmar där de tipsar 
kunden om deras expresstjänst. Apotek Hjärtat tittar även på att implementera interaktiva 

skärmar med vilken kunden kan koppla ihop sin mobil och få tips. Därtill vittnar Christina 
om att de även har testat digitala speglar där kunden också kopplar upp mobilen och kan 

skaka fram information, läsa på spegeln och sedan spara denna data i mobilen för att senare 
handla hemifrån.  

 

Apotek Hjärtat har idag boxar för utlämning som kunden kan gå till, knappa in en kod och få 
sin e-handelsorder. Idén grundar sig enligt Christina i att de märkte att det blev svårt för de 

fysiska apoteken att hantera alla utlämningar av e-handelspaket. Marianne säger att detta är 
något hon skulle vilja ha i sin butik, då hon ser att de skulle underlätta för kunden som vill 

hämta varor under tider då butiken inte har öppet. I butikerna tittar företaget även på 
möjligheten att använda självutcheckningskassor då de ser att detta har givit goda resultat 

hos andra företag. Christina säger att det handlar om att arbeta agilt för att hela tiden titta 

på vad de kan göra för att förbättra verksamheten. Vidare har de har en strategi som är 
digifysisk, menat att de inte särskiljer på e-handel och butik utan de vill maximera effekten i 

båda kanalerna beroende på var kunden befinner sig. Mia beskriver detta på följande sätt:  
 

Ja, det vävs ihop mer och mer. Jag tror att det är svårt att i dagsläget bara 
prata fysiskt eller digitalt, för det är på något sätt digifysiskt som är den 

verklighet vi lever i och verkar i. (Mia, Customer Experience Manager Apotek 

Hjärtat) 
 

Apotek Hjärtat jobbar i dagsläget på att ta fram en ny mobilapplikation som används 
digifysikt och ska skapa en personligare upplevelse och förenkla för kunden både innan, 

under och efter köpet. Christina ger exempel på en av applikationens funktioner:  
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Vi tittar på hur man på ett superenkelt sätt kan dela med sig av en fullmakt. Så 

om man har det i mobilen så kan man gå in på apoteket och hämta sin mormors 

medicin. (Christina, chef digitala kanaler Apotek Hjärtat) 
 

Christina beskriver hur de olika kanalerna kan nyttjas för olika kundgrupper. Akut sjuka är 
en kundgrupp som behöver sitt läkemedel nu och inte vill vänta på leverans. Då tittar 

företaget på expressleveranser hem till kunden inom två timmar. I detta fall använder de sig 
inte av e-handelslogistiken utan levererar istället från närmsta apotek. Företagets plan är att 

börja med detta systemet i Stockholm men sedan lansera det i hela landet under året. Apotek 

Hjärtats största kundgrupp är kroniker, vilka vanligtvis måste hämta läkemedel var tredje 
månad. De tittar därför på hur de ska underlätta för dessa patienter så att de ska slippa gå till 

ett apotek. Det kan handla om att arbeta med mobilapplikationen för att skicka push-notiser 
när kundens läkemedel börjar ta slut för att hen sedan ska kunna beställa det online.  

 
I dagsläget är försäljningen via fysisk butik mer lönsam än e-handelsförsäljningen. Att att så 

är fallet handlar om näthandelns höga kostnader för IT-utveckling och det som kommer bli 
viktigt där, enligt respondenterna, är att skapa en effektiv logistikkedja. Företaget har endast 

bedrivit e-handel i tre år och de gör idag stora investeringar inom denna del av verksamheten. 

Dock innebär det att de möter en utmaning i att hinna ikapp övriga konkurrenter. Samtidigt 
ser de att deras e-handel har vuxit år för år. De fysiska butikerna har andra typer av höga 

kostnader som de inte kan komma ifrån och därav ser Christina att e-handelskanalen 
kommer bli mer lönsam över tid jämfört med den fysiska kanalen. Det handlar för dem om 

att komma upp i ett visst antal användare digitalt för att situationen ska vända.  
 

En svårighet med att implementera ny teknik är de gamla system som butikerna använder 

och som enligt Mia förhindrar en snabb utveckling. Det kan också vara svårt att hitta rätt 
resurser enligt Christina, det vill säga att hitta personer med rätt kompetens för att skapa de 

digitala lösningarna. Hon beskriver annars att hon har uppfattat att butikspersonalen tycker 
det är spännande med utvecklingen och att kunder inte har problem att hänga med i den 

digitala resan. Detta bekräftar Marianne då hon säger att viljan att testa nya saker är hög. 
Gällande kunden säger hon följande:  

 

Det viktigt att behålla båda delarna tror jag. Kunden ska få välja själv. /.../. 
Att man inte försöker tvinga någon, utan berättar om fördelarna och försöker 

att ha koll på nackdelarna själv. Att veta vad har vi för flaskhalsar i vår 
distribution och var kan det krångla, och att vara tydlig med det i 

kommunikationen med kunden så vi inte lovar mer än vi kan hålla. (Marianne, 
apotekschef Apotek Hjärtat) 
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Även Mia menar att fokuset bör vara att göra det så enkelt för kunden som möjligt så att inget 

upplevs som ett hinder. Hon beskriver också att det är olika för olika kundgrupper men att 

det handlar om en beteendeförändring och att ändra en vana, något som kan ta lång tid för 
många kunder.    

 
Tack vare Apotek Hjärtats stora kundklubb på cirka tre miljoner kunder kan de använda data 

genererad därifrån för att analysera sina kunder. De kan då även jämföra vad konsumenterna 
handlar online och i butik. De analyserar även människor som är inne på hemsidan men som 

inte är med i kundklubben eller genomför ett köp. Med hjälp av detta försöker de rikta 

mejlutskick och liknande genom att till exempel titta på köphistorik och vilken målgrupp 
kunden tillhör, och på så vis göra det relevant för kunden. Christina beskriver också hur det 

har kommit en hel del ny teknik som gör det möjligt att studera kundbeteenden i butik och 
gissa på ålder, kön och vad personen valde att köpa. Apotek Hjärtat kan dock inte använda 

detta eftersom att det är förbjudet att filma i apotek enligt lag. De försöker istället göra andra 
mätningar i butik, till exempel genom att titta på kvitton och se hur många av de som går in 

i butiken som handlar. Apoteksprodukter är däremot av känslig karaktär, varför de måste 
vara försiktiga med data. Därtill får de inte spara data kopplat till recept.  

 

Mia ser det som positivt med ökad konkurrens i takt med att e-handeln har vuxit. Hon säger 
att det är bra med utmanare som har fått fysiska apotek att förstå att de måste förändras. 

Apoteas styrkor i förhållande till dem beskriver hon på följande sätt:  
 

Dels har de ett försprång när det gäller den här uppbyggnaden [av e-handeln] 
som vi gör just nu. De började redan 2011, vi började några år senare. Sen har 

de byggt sina system och allting utifrån ett e-handelsperspektiv, medans vi 

kommer från andra sidan. (Mia, Customer Experience Manager Apotek 
Hjärtat) 

 
Hon fortsätter med att säga att Apoteas logistik är deras största styrka. Apotek Hjärtat 

arbetar just nu mycket med att effektivisera logistiken. Mia berättar däremot att hon ser att 
inom branscher där e-handeln funnits länge handlar det inte enbart om att konkurrera med 

pris och sortiment, utan att i längden krävs en helhet kring kundupplevelse. Receptaffären 

är kärnan i verksamheten för ett apotek och därtill att ha en farmaceut på plats. Apotek 
Hjärtat har farmaceuter i hela landet i olika butiker som kan jobba med e-handel på distans, 

vilket gör att de inte behöver anställa farmaceuter specifikt för e-handelsaffären. Christina 
tror att det kommer bli en utmaning för Apotea att kunna hitta farmaceuter, speciellt då de 

har sin verksamhet på en enda plats i Sverige. Det kräver att farmaceuterna måste vara 
bosatta på den specifika orten. Hon tror därför att företagen kommer möta varandra på 
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mitten då båda har olika typer av utmaningar. Det är dock en utmaning med farmaceuter 

även för Apotek Hjärtat, då det är en bristvara i Sverige. 
 

4.3.4	Framtiden		

Respondenterna tror att det i framtiden fortfarande kommer finnas ett behov av fysiska 

butiker. Mia beskriver butiksdöden på följande sätt: “Butiksdöden i sig handlar mycket om 

att det är butiker som inte har förändrat sig, utan de gör precis på samma sätt som de alltid 
har gjort.” Hon fortsätter att beskriva att det i framtiden kommer handla om att arbeta 

utifrån digitala verktyg och att därigenom skapa positiva kundupplevelser i butik. 
Respondenterna beskriver hur de tror att gränsen mellan fysiskt och digitalt kommer suddas 

ut ännu mer i framtiden. Mia ser att kunden förmodligen kommer göra en större del av jobbet 
själv med hjälp av digitala verktyg och att farmaceuternas kompetens kommer kunna nyttjas 

bättre så att de inte ägnar sig åt sådant som inte är värdeskapande. 

 
Christina tror att antal fysiska apotek kommer bli färre och att aktörer konsolideras, så att 

det kommer bli tre till fyra stora aktörer, som även har fysiska butiker. De nya 
onlineaktörerna tror hon kommer få det tufft eftersom Apotea redan har tagit lågkostnads-

positionen och att det kommer bli svårt för dem att ta av deras marknadsandelar. Hon tror 
att de som kommer överleva är de som arbetar digifysiskt, för om man tittar på receptaffären 

så är det idag endast en till två procent online. Detta kommer troligt öka, men behovet efter 
fysiska butiker kommer att finnas kvar. Hon ser också att apotek med multipla kanaler 

kommer komma ikapp de renodlade näthandlarna. Apotek Hjärtats onlinemarknad växer 

just nu snabbare än marknaden.     
 

Alla respondenter ser att det finns det en framtid för digitala tjänster och tjänster på plats 
som exempelvis öronhålstagning, vaccinationer och blodtrycksmätning. Företagets arbete 

med Min Doktor är ett steg i den riktningen. För Apotek Hjärtat handlar det enligt Mia i 
framtiden om hur de ska få kundmöten att upplevas personligt även digitalt och hur dessa 

ska nyttjas bättre i kombination med e-handel. 
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Tabell	3	-	Sammanställning	av	empiri	

 Apotea Apoteket AB Apotek Hjärtat 

Övergripande 
strategi 

Det utgår väldigt mycket från kunden. /.../ 
man vill ha låga priser, ett stort sortiment, 
snabba leveranser och att man inte vill 
betala för leveranserna. (Thomas)  
    Det är logistiken som är vårt hjärta 
(Sofia) 

det handlar egentligen om att vinna 
läkemedelskunden (Roy)  
    Strategin är att hitta de här kronikerna 
och försöka lojalisera dem (Fredrik) 

Hjärtats strategi /.../ är fokus på hälsa och 
att göra varje dag enklare. Sen /.../ har vi 
strategin att bedriva långa öppettider och 
att man har ett apotek nära en ICA-affär 
(Christina)   

Motiv till låga 
priser 

Vi tror inte att kunder är lojala. Utan vår 
utgångspunkt är att inför varje köp så kan 
kunden överväga att gå någon annanstans, 
därför blir det jätteviktigt att vi har det 
bästa priset. (Anna-Maria) 

vissa produkter är billigare på nätet. Det 
är så det är. Det är ett sätt för oss att 
kunna möta konkurrensen från Apotea 
eller Meds (Fredrik) 

vi ett strategiskt beslut att helt enkelt 
skilja prissättningen online jämfört med 
fysiska apotek för att helt enkelt vara i 
nivå med Apoteas priser (Mia) 

Företagets 
unikhet 

Jag tror att det är just att vi fokuserar på 
logistiken. /.../ Kunden ska känna att när 
jag tryckt på beställ så vet jag exakt när 
det här [paketet] kommer. (Sofia) 

det sitter i små detaljer. Vi har tre väldigt 
starka varumärken till exempel /.../ vi har 
optik nu som ingen annan har (Roy)  
    Vi har individförpackade läkemedel 
(Roy)  
    vi har den tuffaste kvalitetskontrollen 
på marknaden. (Charlotte) 
 vi har är ett historiskt större kunnande 
(Fredrik) 

det som är jättestort för oss det är 
satsningen på Min Doktor där vi rullar ut 
fysiska kliniker /.../. Sen har ju vi hela 
ICA-samarbetet där vi tittar på hur vi kan 
skapa positiva synergier för kunden där. 
Vi utökar ju sortimentet på webben med, 
jobbar med att hitta allt ifrån unika 
leverantörer till unika produkter. 
(Christina)  

Branschtillväxt/ 
Branschglidning 

Vi adderar massor av nya produkter och 
sortiment och vi ska fördubbla vårt 
sortiment /.../ de kommande åren från 20 
000 till uppemot 40 000 produkter, och 
då förstår man att vi måste bli ganska 
breda. (Thomas) 

Vi gör det [breddar försäljningen] löpande 
hela tiden. Men det är svårare för oss. I 
och med vår kvalitetskontroll så väljer vi 
bort väldigt många produkter som Apotea 
kan ta in för de har inte den kontrollen 
som vi har (Roy)  
    det är en strategisk avvägning, hur brett 
kan man gå innan man uppfattas som att 
man inte är seriös? (Roy) 

Jag skulle säga att just nu är det en 
extremt stor branschglidning i produkter 
/.../ man glider åt olika håll och det gör 
även vi. (Christina) 
   apotekssortimentet växer och tar 
marknadsandelar från till exempel sådana 
som säljer skönhetsprodukter /.../ 
apoteken har andra närliggande 
konkurrenter idag jämfört med vad man 
hade tidigare. (Mia) 

Automatisering Vi har en ganska låg automatisering på 
vårt lager. /.../ vi tycker att människor 
fungerar otroligt bra. /.../ Men vi tittar 
såklart på automatiseringar och vi har 
även infört några som underlättar. (Sofia)  
    det mesta som går att effektivisera, 
automatisera, det är gjort eller är på gång. 
(Thomas)  
    med automatisering så får vi mer 
kapacitet och kan växa mer (Thomas) 

Jobbar du förebyggande/.../, till exempel 
att du har en fitnesstracker, /.../ en sådan 
som exempelvis kan känna av 
koncentrationen av insulin/.../ då kan ju 
farmaceuten vara med och reglera dosen 
eller att systemet i sig reglerar dosen. Hela 
den här digitaliseingsapparaten i sig gissar 
jag automatiseras. (Fredrik)  
    Det kommer också komma sådana här 
medtech [medicintekniska] produkter 
som man kopplar på telefonen för att 
kunna göra tester hemma (Roy) 

Det kan ju vara allt ifrån att titta på 
robotlösningar på lager till att titta på till 
exempel ett projekt som pågår där man 
jobbar med AI och egentligen digitala 
kollegor, för att helt enkelt ta 
arbetsuppgifter som idag är väldigt 
manuella och inte värdeskapande och så 
låter man en bot göra samma jobb. Den 
typen av projekt görs nu och har 
egentligen redan börjat implementeras. 
(Mia)  

Digitalt i butik  Vi har skyltar som är digitala/.../ som kan 
visa budskap. Det finns små 
informationspunkter [digitala skärmar] 
inne i butiken. /.../ butikspersonalen har 
en Ipad med sig när de går ut i butik 
(Fredrik) 
     i butik kan du gå in bakom en liten 
skärm och så har vi en liten Ipad där, och 
så kan du ringa upp eller starta en 
videokonferens med doktorn och få ett 
nytt recept bara inom ett par minuter 
(Fredrik) 
    Vi har haft pilot på ett antal apotek och 
tittat på sådana här digital science projekt, 
hur folk interagerar med skärmar allmänt. 
Hur många ska de vara? Var ska de vara 
placerade? Hur intelligenta är skärmarna? 
(Roy) 

när man kommer nära startas spegeln upp 
och så använder du mobilen, och så kan 
du skaka fram information och läsa på 
spegeln och interagera med den /.../. Sen 
tittar vi på allt från självbetjäningskassor, 
till något vi redan har idag, assistent 
buying i apoteken. /.../ kommer du in och 
har kollat på sajten /.../ kan personalen 
hjälpa dig att lägga den [ordern], så får du 
den hemskickad. (Christina) 
     det som rullas ut nu på test är till 
exempel paketboxar för utlämning av e-
handelsordrar på apotek. (Mia) 

E-handel vi /.../ tycker att apoteksvaror är bättre 
lämpade än böcker att sälja på nätet 
(Thomas)  

finns inte vi där [på nätet], utan bara våra 
konkurrenter, ja då ger vi bort affären. 
/.../ Vi vill vara relevanta för kunden och 
relevanta för vår egen affär. (Fredrik) 
 fler och fler värdesätter just enkelheten, 
att det är klick-klick-hem så kommer det, 
då kommer fler och fler flytta över till 
sådana kanaler som har en enkel digital 
lösning och så struntar man i den fysiska 
miljön (Fredrik) 

Visst, man måste ha sin specialiserade e-
handel för de stora volymerna, men 
mycket av det tror jag att de kommer 
decenetralisera ut i verksamheten (Mia)  
när dem vanliga apoteken också börjar nå 
upp till samma nivåer med pris och 
sortiment, då kommer inte det vara en lika 
stor konkurrensfördel som det är just nu. 
Jag tror att det blir viktigare att jobba mer 
med en helhet kring kundupplevelsen. 
(Mia) 
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Lönsamhet i  
e-handeln 

Det vi /.../ har lyckats med är att driva den 
här tillväxten med lönsamhet och /.../ det 
korta svaret är att man är bättre på 
effektivitet (Thomas) 

Det är svårt att få lönsamhet i e-handel 
generellt. /.../ logistik kostar att hantera, 
men vi har ju ett högre snittkvitto i e-
handeln än i butik. (Fredrik) 
     e-handeln kan vi ju styra till butik 
istället. Vi använder nu vissa apotek, och 
att leverera direkt till apotek [för 
utlämning där] på olika ställen. Det blir 
billigare och också snabbare (Fredrik)  
    det handlar om att få fler artiklar i 
varukorgarna såklart. Effektivare logistik, 
få ner kostnaderna i det flödet /.../ att få 
folk att kombinera läkemedel och den 
andra biten [egenvården] kommer vara en 
nyckel (Roy) 

I vår e-handel då måste vi dumpa priserna 
på vissa grejer för det är en 
priskonkurrens där /.../ vi kan inte ta 
inköpspriset för en vara här [butiken], då 
skulle vi gå i konkurs. /.../. Skulle vi ha 
butikspriser på vår e-handel då kunde vi 
strunta i att ha en e-handel för då skulle 
det bara kosta pengar och ingen skulle 
vilja handla där. (Marianne)  
    E-handeln har väldigt höga kostnader 
för att det handlar mycket om IT-
utveckling och det är klart att det påverkar 
lönsamheten för e-handeln. Med det sagt 
så i dagsläget är försäljningen via fysiska 
apotek mer lönsam än e-
handelsförsäljningen. (Mia) 

Multikanal- 
strategi 

fysisk butik kommer det aldrig bli /.../ 
App har vi pratat om i omgångar, men 
/.../det blir ju lite märkligt att driva 
kunden åt två håll (Anna-Maria) 

Våra bästa kunder är de som är i båda 
kanalerna. (Fredrik) 

Vi särskiljer inte på e-handeln och 
apoteken, utan vi tittar på hur kan vi 
maximera effekten av båda kanalerna 
givet var kunden befinner sig. För våra 
kunder handlar både online och i 
butikerna. Det är samma kund. 
(Christina) 

Integration  vi har ju pay and collect, när du handlar 
online och hämtar [i butik] (Roy)  
    hemleverans inom två timmar kommer 
inom kort i Stockholm dygnet runt /.../ då 
är det butiken som servar nätkunden 
(Roy) 

Vi kallar det för digifysiskt. Vi särskiljer 
liksom inte på e-handeln och apoteken, 
utan vi tittar på hur kan vi maxa effekten 
av båda kanalerna givet var kunden 
befinner sig. (Christina)  
    Vi håller på att utveckla en app som vi 
hoppas på ska kunna bli något som 
stärker både egentligen digitalt och 
offline, som blir ett verktyg som man kan 
använda i båda kanaler (Mia) 

E-handla i butik Nej Ja Ja 

Rådgivning Absolut [Som svar på frågan om huruvida 
hon känner att Apotek Hjärtat kan ge 
samma rådgivning på nätet som i de 
fysiska butikerna] (Sofia)  

vi ser en glidning mot att man kommer in 
till oss för att få vår profession och 
rådgivning, men det resulterar inte alltid i 
ett köp utan det kan mycket väl resultera i 
ett köp på nätet när de hittar det till ett 
lägre pris (Charlotte).  
    Jag tror man kan få bättre [rådgivning 
på nätet], i alla fall via de tester som vi gör 
nu. För då kan man ta alla våra 
farmaceuter som jobbar på apotek /.../ 
och deras aggregerade kunskap och köra 
in i en digital assistent. (Fredrik) 

Det är i många fall som det finns ett 
kundbehov men inte definierat vilken 
produkt som kunden behöver. (Mia) 

Erbjudanden  Nej, det är olika [erbjudanden] (Fredrik) 
    vi har webbunika sortiment och vi har 
webbunika priser som gäller bara där [i e-
handeln] (Roy) 

Apotea hade ett mycket större sortiment 
än alla fysiska apotek, så det Hjärtat 
gjorde var att ta in webbunika varor. (Mia)  
    bredden på sortiment vara viktig på 
nätet om man ska lyckas. (Mia)  

Utveckling av 
tjänster 

jag tror säkert att vi kommer hamna där 
förr eller senare [att erbjuda digitala 
vårdtjänster] som alla andra. Det är 
ofrånkomligt, det är den utvecklingen som 
sker just nu. (Anna-Maria)  
    de fysiska apoteken kommer gå mera åt 
att erbjuda den här vården på plats (Anna-
Maria) 

Det är de [tjänsterna] som måste 
uppfinnas, man måste göra det enklare för 
kunderna/.../ börja titta på att erbjuda 
tjänster som kan differentiera sig mot 
konkurrenterna (Fredrik).  
    sen har vi hur man med digital teknik 
kan skapa nya tjänster och nya 
kunderbjudande (Roy) 
    vi har optik nu som ingen annan har. 
Men många tittar nu på hälsotjänster 
(Roy) 

Vi såg ett behov att knyta ihop kundresan 
med en digital läkartjänst för att kunna få 
in receptförnyelse och hela flödet. /.../. 
Just när det gäller enklare vårdärenden 
som vi annars skulle behöva gå till en 
vårdcentral för. (Mia)  
    när det gäller digitala tjänster /.../ som 
vi utvecklar via Min Doktor, vissa av de 
här tjänsterna exploderar ju. (Christina) 

Att finnas där 
kunden är 

 i fysisk retail är det så viktigt att ha läget. 
/.../ det ska väldigt mycket till om du 
väljer att gå förbi ett apotek [och istället 
handla i en mer avlägsen butik] /.../ om 
du bara ska hämta ut penicillin till 
exempel. (Fredrik)  
    en timma efter att receptet är skrivet så 
hämtas hälften av alla receptprodukter ut 
(Fredrik)  

Då kan kunderna gå till ett ställe och 
handla sin mat /.../ och så har man 
apoteket i anslutning till det. (Christina) 

Kundlojalitets- 
program 

Nej Ja Ja 
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Kundkännedom Vi samlar in data genom att kunden måste 
skriva in sin data när de ska handla, men 
vi samlar ju bara in så mycket som vi 
behöver /.../ Vad det gäller analys av data 
och vad kunden har handlat och så gör vi 
väldigt lite (Sofia) 

Vi kan se vilka zoner som är heta i butiken 
genom att använda wifi och sådana saker. 
(Roy)  
    vi kommer bygga en digital 
management plattform där vi samlar all 
data (Roy)  
    Det är väldigt intressant att titta på hur 
kunderna rör sig mellan kanalerna /.../ 
Sen kan vi koppla till om du gör ett köp 
via kundklubb eller hur mycket av den här 
annonsen genererade faktiskt ett köp. Så 
då kan man räkna fram 
marknadsföringsinvesteringen (Fredrik) 

Vi har en väldigt stor kundklubb /.../ där 
vi får väldigt mycket kunddata som vi kan 
använda för att ta fram bra erbjudanden 
och rekommendationer. /.../. Sen så skulle 
jag säga att det skulle gå att göra mycket 
mer när det gäller personalisering än vad 
som görs idag. (Mia) 
    Vi försöker titta på kvitton, /.../ hur 
många handlar som går in och så 
vidare./.../ det är jätteintressant att kunna 
titta på butik och också kunna titta på det 
jämfört med online. (Christina) 

Utmaningar Största utmaningen, att leverera snabbt 
till små orter (Anna-Maria).  
    det är en väldigt sådan utmaning rent 
praktiskt i logistiken när du ska få in fler 
produkter och ut fler paket. /.../ och 
organisera upp sig när man växer och 
behålla kulturen. (Sofia) 

Sen är det kultur. Vi är ett stort gammalt 
bolag som sitter på gammal legacy. Det 
gör inte Apotea och många start-ups. Det 
gör oss långsamma /…/, att få ut nya saker 
går långsammare och just att vi har den 
här komplexa affärsstrukturen med de 
olika affärsbenen gör att vi behöver 
balansera utvecklingen av alla ben för att 
hänga med i de olika affärerna. (Roy) 

Jag tror att det är samma utmaningar som 
alla de fysiska apoteken har. Det är dels 
beroendet till äldre IT-system, att man 
behöver snabba upp den digitala 
utvecklingen eller IT-utvecklingen. (Mia)  
    hur man kan få det personliga 
kundmötet att upplevas personligt även 
digitalt, men också hur man kan nyttja det 
bättre i kombinationen med e-handeln 
(Mia)  
    Utmaningen skulle jag säga är kapacitet, 
att hitta de digitala resurserna som alla 
slåss om på marknaden (Christina) 

Konsolidering/ 
Butiksdöden 

Vi har sett i andra branscher att när e-
handels penetrationen når 10% ungefär, 
det är då butiksdöden brukar slå till, det 
har vi sett inom elektronik och kläder och 
nu är vi där i apoteksmarknaden. 
(Thomas)  
    Vi kommer se en fortsatt tillväxt för e-
handeln, på bekostnad av fysiska butiker 
och jag tror och hoppas att Apotea 
kommer fortsätta dominera (Thomas) 
    jag har svårt att se att alla de här 
aktörerna ska få en fungerande e-handel. 
Så att jag tror att det kommer att minska 
och slås ihop (Sofia) 

det har hänt i musikbranschen, 
resebranschen och bokbranschen. Man 
kommer upp till ungefär 15 procent /.../ 
och då börjar butiksutslagningen. Om vi 
är på tio procent nu och så växer det med 
40 procent, då kan ni räkna ut att det är 
snart som det kommer börja hända 
(Fredrik).  
    Det kommer gå ner och bli en 
konsolidering av antal aktörer i branschen 
tror jag. (Roy)  
    vi har inte sett att det har slokat så 
mycket med butikstillströmningen, men 
det kommer väl börja göra det nu när vi 
ser att det blir mer och mer kring 
nätkanalen. (Fredrik) 

Butiksdöden i sig handlar mycket om att 
det är butiker som inte har förändrat sig, 
utan de gör precis på samma sätt som de 
alltid har gjort. (Mia). 
    där tror kanske inte jag att det är riktigt 
klart än, utan att det kommer att bli 
kanske tre-fyra stora aktörer på den 
fysiska marknaden. Medan online så 
dyker det upp online apotek (Christina)  
    Jag tror att man kommer att få se en 
konsolidering (Marianne)  
    om vi nu har jättesnabba leveranser från 
e-handeln och vi har ett bredare 
sortiment, ah men vad är det som gör att 
man vill gå till en fysisk butik? (Mia)  

Apoteken 
närmar sig 
primärvården 

Jag tror att vi kommer ha någon form utav 
utveckling där vården och apoteken 
smälter ihop. (Anna-Maria) 

över tid kommer vi nog se en sådan 
förflyttning, antingen så flyttar vården in 
på apoteken eller så blir det som att man 
bygger konsumentnära vårdcentraler där 
läkemedel och undersökningar eller 
kontroller sitter ihop på ett eller annat sätt 
för att minska friktionen. Att göra det 
vården inte lyckas med /.../försöka fånga 
den stora massan (Roy)  
    Till exempel om man har provtagningar 
och /.../ återkommande behov av 
rutinkontroller. Jag vill inte ha en kötid på 
tre månader. Vi [Apoteket] kan ha 
express. /.../ Så tillgänglighet, enkelhet 
och trovärdighet är sådana saker som tror 
jag kommer vara nyckeln i de bitarna 
(Roy)  
    har man vårdcentraler på apoteken? Ah 
men då börjar man se att den här 
vårdkedjan håller på att skrivas om. 
(Fredrik) 

det är jätteroligt att jobba integrerat med 
vården och kunna ha en sjuksköterska 
som kollega (Marianne)  
    det som är jättestort för oss det är ju 
den här satsningen på Min Doktor där vi 
nu rullar ut fysiska kliniker. (Christina)  
    vi har haft en enorm kundnöjdhet med 
de som har besökt de här klinikerna. Just 
när det gäller enklare vårdärenden som de 
annars skulle behöva gå till en vårdcentral 
för. (Mia)  
    Tanken är väl att utifrån ett kundbehov 
titta på hur kan vi förenkla kundens 
vardag? (Mia) 
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5.	Analys	
Följande kapitel disponeras utefter den analysmodell som presenterades i kapitel 2, där 

den teoretiska grunden appliceras för att förstå och förklara det empiriska materialet. 

Inledningsvis förs ett resonemang om hur konkurrenssituationen på apoteksmarknaden 
ser ut idag, följt av en diskussion kring hur företagen arbetar för att hantera ovanstående, 

vad det grundar sig i samt vad det för med sig.  Slutligen förs en analys kring apotekens 
framtida roll och strategiska behov. 
 

5.1	Konkurrens	

Porter (2008) talar om vikten av att företag ska förstå den bransch de verkar inom för att på 

ett optimalt sätt kunna hantera konkurrensen och att hitta sin position. I våra intervjuer har 

respondenterna uttryckt att de anser att det är svårt att definiera branschen med avseende 
på marknad. Det grundar sig i att apoteksverksamheten är uppbyggd på två olika affärsben, 

där det ena handlar om receptbelagd försäljning och det andra om egenvårdsprodukter. 
Varför dessa så tydligt skiljs åt hänförs till att receptförsäljning är så pass strikt reglerat. De 

varor som säljs inom egenvården går idag att återfinna på fler ställen än på apoteken, såsom 
i mat- eller skönhetsbutiken. Givet den branschglidning som fallföretagen vittnar om blir 

spridningen av vart egenvården säljs allt mer aktuell. Det i sig gör att det blir svårt att dra 

gränsen för var branschen slutar och vilka som är konkurrenter och inte. Enklast analyseras 
apoteken därmed utifrån två marknader, där konkurrensbilden är betydligt mer bred för 

egenvården.  
 

I uppsatsen har vi valt att avgränsa oss till att tala om branschen som de aktörer som erbjuder 
receptförsäljning. Baserat på att e-handeln idag har en liten andel receptbelagd försäljning 

ser vi att de renodlade nätaktörerna idag främst konkurrerar med övriga aktörers e-handel 
och då främst gällande handelsvaror. Nedan kommer vi att föra en analys av konkurrensen 

baserat på delar av Porters (2008) femkraftsmodell.  

 
Givet att antalet aktörer på apoteksmarknaden är begränsat skulle det kunna vara jämförbart 

med ett oligopol, vilket gör att Grants (2005) kritik mot femkraftsmodellen kan ses som 
relevant. Han menar att branschen och konkurrensbilden snarare styrs av någon eller några 

få aktörer än av de fem krafterna. I dagsläget håller Apoteket AB och Apotek Hjärtat 
tillsammans 65 procent av marknaden. Vi ser med det att de har en stor påverkan på 

branschen givet att de har lätt att ta på sig rollen av trendsättare. Samtidigt ser vi inte att 

deras inverkan är större än de tre krafter från Porters modell som tagits upp i denna uppsats. 
Ett exempel på det är företaget Apotea som kom in som en liten aktör och drev fram e-

handeln i branschen. Därtill är apoteken generiska, varför likt väl en aktör såsom 
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Apoteksgruppen skulle kunna vara först ut med ett initiativ som tar spridning eller förändrar 

konkurrensbilden. 
 

5.1.1	Hot	från	nya	aktörer	

Det faktum att apoteken under de senaste åren har lanserat fler försäljningskanaler ska enligt 

Yao och Liu (2005) ha bidragit till en ökad konkurrensbild. Vi ser att detta stämmer vilket 

synliggörs av att nya aktörer, i form av bland annat Apotea, Meds och Apohem, har kommit 
in och etablerat sig inom e-handeln. Den här uppsatsen ämnar undersöka hur dagens fysiska 

aktörer ska hantera konkurrensen från nätaktörer. Det medför i sig att det blir relevant att 
undersöka hur stor risken är att ytterligare nätaktörer äntrar marknaden och skapar ett 

förstärkt hot. Hotet från nya aktörer beror av hur starka inträdesbarriärer som finns (Porter, 
2008). I apotekens fall ser vi att dessa utgörs främst av de lagar och regleringar som styr 

verksamheten samt erfarenhet, en god varumärkeskännedom och ett stort butiksnät hos de 

redan etablerade aktörerna. För att bedriva ett apotek krävs översyn och tillstånd från 
läkemedelsbranschen, och som ny konkurrent måste du acceptera prissättningen, vilket kan 

vara tufft rent finansiellt.  
 

Vi ser att det är enklare att etablera sig på nätet jämfört med på den fysiska marknaden, givet 
att aktörerna inte behöver bära kostnaderna av många butiker och enkelt når ut till en stor 

kundgrupp (Laudon & Traver, 2013). Dock krävs fortfarande tillstånd och en investering i 
logistik och IT (Laudon & Traver, 2013). De aktörer som kommer in skulle därtill behöva 

nischa sig, givet att Apotea redan gått in och tagit rollen som lågkostnadsföretag och därför 

har ett försprång. Med det menar vi att etableringen som ny nätaktör på marknaden är 
möjligt, givet att grundarna bär med sig relevant branschkunskap och ett gott finansiellt 

kapital. Apoteas framgång grundar sig de facto delvis i att de bar med sig erfarenhet kring 
hur en god e-handel bedrivs och kunde fokusera på förståelsen för läkemedel. Däremot ser 

vi begränsningar i möjligheten till tillväxt, menat att företaget ska kunna bli så stora att de 
skapar ett hot i paritet med Apotea. Resonemanget utgår å andra sidan från att Apotea lyckas 

med fortsatt tillväxt och att de utvecklas och levererar nya lösningar som tillfredsställer deras 

kunder. 
 

Slutligen ser företagen att det idag råder stor brist på utbildade farmaceuter i Sverige. Att de 
apotek som finns idag redan krigar om dessa blir ett argument för att inte ge sig in på denna 

marknad. Sammantaget ser vi därför att hotet från nya aktörer är lågt på den fysiska 
marknaden och mediokert för nätapoteken. Sannolikt kan vi komma att se fler nätaktörer 

givet en e-handelstillväxt och en branschglidning, som skapar möjligheter för aktörer att 

äntra marknaden med en nisch (Porter, 2008). 
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5.1.2	Kunders	förhandlingsstyrka	

Enligt Porter (2008) beror kundernas förhandlingsstyrka av graden av standardisering i de 

produkter som säljs samt hur svårt och kostsamt det är för kunderna att byta från en aktör 
till en annan. I empirin vittnar respondenterna om en starkt upplevd homogenitet bland de 

olika apoteken. Det är i stort sett samma produkter som säljs till eniga priser och oavsett till 
vem kunden går kan denne få bra rådgivning. Kunderna går oftast till den butik som ligger 

närmast och är därmed många gånger ej särskilt lojal. Den kostnad som kan hänföras till 
valet av att handla från en annan aktör berör kundens eventuella medlemskap, menat att de 

går miste om bonuspoäng vilka kan komma att översättas till rabatter. Denna kostnad kan 
näst intill ses som försumbar givet dess låga summa. Med det anser vi att kundens 

förhandlingsstyrka sammantaget är väldigt hög. 
 

5.1.3	Befintlig	konkurrens	

Om konkurrensen är hög på en marknad präglas den enligt Porter (2008) ofta av pressade 
priser. I en av intervjuerna med Apotek Hjärtat nämner Mia hur kunden blev medveten om 

den tydliga prisskillnaden mellan fysisk butik och online då Apotea klev in på marknaden. 
Konkurrensen från nätet i kombination med avskaffandet av apoteksmonopolet ser vi ha 

bidragit till en ökad prispress, vilket ytterligare stärks av att apoteken upplevs väldigt lika 
utav kunden. 

 
Givet lanseringen av fler kanaler vittnar samtliga fallföretag om att den befintliga 

konkurrensen har intensifierats, något som går i linje med Porters (2008) konkurrensteori. 

Även om det idag finns många små alternativ ser vi att apoteken fortfarande verkar på en 
oligopolistisk marknad, med ett begränsat antal större aktörer sett över samtliga kanaler. 

Enligt Porter (2008) skulle det begränsade antalet mjuka upp konkurrensen, samtidigt som 
det faktum att företagen är jämnstora bör hämma den effekten. Denna hämning ser vi dock 

inte vara allt för stor. I en av intervjuerna med Apoteket tas det upp att apoteksreklam är 
vanligt förekommande i media och på både hemsidor och i de fysiska butikerna möts kunden 

av olika kampanjerbjudanden, något som enligt Porter (2008) vittnar om en hög 

konkurrenssituation. Apotea ger även uttryck för att de inte förväntar sig att kunderna är 
lojala, varför det är viktigt att ständigt arbeta för att på nytt vinna kunden. Tecken på det kan 

ses i branschglidningen och att lansering av nya produkter inte är särskilt ovanligt. 
Tillsammans tyder dessa faktorer på en intensiv befintlig konkurrens (Porter, 2008). 

 
Givet att hotet från nya aktörer är lågt till mediokert, att kunders förhandlingsstyrka är hög 

och likaså den redan befintliga konkurrensen, menar vi att det är viktigt att företagen hittar 

den position på marknaden som ger dem en konkurrensfördel. Enligt Porter (2004) kan detta 
göras genom att ta en av de tre strategiskt generiska positionerna. För att realisera strategin 
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bör apoteken sedan arbeta med sina affärsmodeller (Casadesus-Masanell & Ricart, 2010) och 

därigenom skapa konkurrensfördelar (Teece, 2010). Samtidigt ser vi att detta endast går att 

göra inom området för egenvård då receptförsäljningen är så pass reglerad. Mest 
problematiskt blir det då för de fysiska butikerna givet att deras största del av omsättningen 

tydligt kommer från receptsidan. Vad som kan göras då är att istället addera tilläggstjänster 
till receptexpedieringen. Det på samma sätt som att hälsotjänster utvecklats till att bli en 

naturlig del i många butiker, och här ser vi att det finns möjlighet att positionera sig. 
 

5.1.4	Apotea	och	dess	lågkostnadsstrategi	

I intervjuerna med Apotea ges uttryck för att kostnadsmedvetenhet är något som tydligt är 

inbäddat i deras företagskultur och som genomsyrar deras strategi, vilket Porter (2004) 
menar är en förutsättning för att lyckas med denna position. Att företaget genom detta har 

kunnat ta lägre priser ser vi är en stor del av anledningen till deras tillväxt. Det i kombination 

med erfarenhet av god lagerstyrning och ett brett sortiment (Laudon & Traver, 2013). Givet 
att kunder har gått över till att handla sina egenvårdsprodukter hos Apotea kan en slutsats 

dras om att kunder är priskänsliga på området. Däremot ser vi att apoteksvaror är 
sällanköpsvaror och därtill många gånger nödvändighetsvaror. Med det menar vi att 

spontana köp kanske inte är så vanligt, givet att köpen oftast grundar sig på ett behov. Givet 
att en kund är akut sjuk kanske denne inte heller är så priskänslig, utan endast är ute efter 

att få produkten snabbt, och då försvagas Apoteas styrka i att vara ett e-handelsbolag med 
låga priser. 

 

En nackdel som Porter (2004) tar upp för positionen av en kostnadsledare är dess känslighet 
för snabba teknikskiften. Detta skulle kunna vara relevant för Apotea givet att ny teknik 

kräver kostsamma investeringar. Samtidigt menar vi att Apotea får fördelar av att bara 
bedriva en kanal och inte besitta gamla system, vilket gör de mer agila, och att det väger upp. 

Även känslighet för kostnadsinflation tas upp som en potentiell nackdel (Porter, 2004). 
Thomas (Apotea) ger dock uttryck för att apoteksbranschen inte är särskilt känslig för 

konjunktursskiften och återigen, givet att apoteksvaror ses som nödvändigheter lär kunderna 

oavsett aktör varken vara känsliga för något ökade priser eller minskad privatekonomi. 
Förkastningen av Apoteas potentiella nackdelar tyder på ett starkt behov för de fysiska 

apoteken att differentiera sig. 
 

Även om övriga lyckas att matcha Apoteas låga priser kommer de genom sina låga kostnader 
att nå en högre bruttovinst. Detta baserat på att de har lyckats med en effektiv logistik och 

därtill bara har en kanal. Övriga apotek skulle potentiellt mer eller mindre kunna kopiera 

logistiken, men då bär de fortfarande kostnaderna av butiker och personal. Med det bör de 
fysiska apoteken satsa på sin e-handel för att denna ska kunna kompensera för den lägre 

bruttovinsten som genereras i butik. På så sätt ses Apotea som mer finansiellt starka, även 
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om de idag är ett betydligt mindre bolag. Givet att de fortsätter att växa och ta 

marknadsandelar skapar de ett tydligt hot mot aktörer med fysisk handel. 

 
De fysiska aktörerna skulle potentiellt kunna skapa ett tydligare hot mot Apotea givet att de 

lyckas med att imitera det företaget gör (Porter, 2004). Redan idag förs ett arbete kring att 
effektivisera logistiken hos både Apoteket AB och Hjärtat. Samtidigt ligger mycket av Apoteas 

framgång i deras företagskultur, vilken är betydligt svårare att kopiera. Detta går i linje med 
Teece (2010) tankar om att framgång skapas av svårimiterade faktorer och det kan vidare ses 

som en hållbar konkurrensfördel. Dock uttrycker Sofia (Apotea) att det är en utmaning att 

behålla kulturen när företaget växer, men hon ger samtidigt inga exempel på hur de ska 
lyckas med detta. Vid sidan av kultur och logistik menar Laudon och Traver (2013) att det är 

svårt att differentiera sig på nätet. Likväl som att Apotea finns tillgängliga för kunderna 
endast bortom ett klick så finns de tillgängliga för konkurrenter, som enkelt kan bevaka e-

handelsföretaget och imitera innovativa lanseringar. 
 

5.1.5	Den	strategiska	positioneringen	av	de	fysiska	apoteken	

Då de fysiska aktörerna bedriver försäljning över flera kanaler och därigenom drar på sig 

högre kostnader kommer det inte kunna konkurrera med Apoteas lågkostnadsstrategi. Det 
innebär att de måste gå en annan väg och istället arbeta med att differentiera sig (Porter, 

2004). Att skapa något unikt i förhållande till Apotea är inte svårt givet att de fysiska 
apoteken även är verksamma på den marknad där de renodlade nätaktörer inte finns. 

Däremot måste det unika enligt Teece (2010) komma med ett sådant värde att kunden avstår 

e-handelsalternativet. Det är även av stor vikt att stå ut bland de närliggande konkurrenterna. 
Detta då kostnaden för kunden att handla hos en annan aktör inte är särskilt hög. Det 

differentierade erbjudandet som aktörerna strävar efter att kunna leverera måste då värderas 
så pass högt att kunden är villig att gå förbi det närmast liggande konkurrerande apoteket för 

att ta sig till just deras butik (Clauss, 2017). Idag ser vi att apoteken inte lyckas särskilt väl 
med detta, och fallföretagen medger själva att de inte anser sig göra någon unikt ur det 

övergripande kundperspektivet. På samtliga apotek erbjuds rådgivning och de har i stort 

samma produktsortiment, apoteken är öppna ungefär samma tider och alla har e-handel 
samt är knutna till digitala doktorstjänster. Enligt Clauss (2017) medför det att det är extra 

viktigt för företagen att i sina affärsmodeller arbeta med att stärka kundrelationerna. 
 

Det unika uttrycker apoteken ligger i egna varumärken och hälsotjänster. Samtidigt återfinns 
dessa enklare tjänster både hos Apoteket AB och hos Apotek Hjärtat och det finns substitut 

till produkterna under de egna varumärkena. Givet det höga värdet av en god tillgänglighet 

kan det ifrågasättas hur långt Apoteket AB:s historiska kunnande och kvalitetsfokus tar dem, 
med tanke på att även Apotek Hjärtat satsar på noga kontroller. Det vi däremot ser kan ha 

en effekt på att en aktör vinner kunden handlar om Hjärtats butiker med betydligt längre 
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öppettider samt deras Min Doktor kliniker. Även om apoteken i övrigt har hälsotjänster i 

butikerna närmar sig klinikerna vårdcentralerna mer, genom ett breddat tjänsteutbud. 

Likaså skapar Apoteket AB:s optikertjänster en fördel. Däremot konkurrerar både optiken 
och Min Doktor kliniken med redan befintliga optikföretag och vårdcentraler. Deras 

utmaning är då att göra kunden medveten om att dessa finns och att göra apotekens 
alternativ mer lättillgängliga. Därtill ser vi att dessa unika tjänster är möjliga att imitera, 

vilket sänker deras långsiktiga värde, och enligt Kim, Nam och Stimpert (2004) är 
svårimiterad differentiering en förutsättning för att lyckas. 

 

Motivet till att skapa differentierade erbjudanden är att kunna ta högre priser (Porter, 2004). 
Att priserna i butik är högre än på nätet kan motiveras av att kunden får betala för 

möjligheten att få produkten här och nu. Utifrån en prisjämförelse som vi genomförde (se 
bilaga 4) kan vi se att butikerna i stort tar samma priser på samtliga studerade produkter. 

Baserat på det ser vi att priserna är marknadsstyrda och pressade utifrån de kostnader som 
butiken måste täcka. I detta läge, skulle ett apotek kunna gå in och sälja premiumprodukter, 

det vill säga dyrare och mer exklusiva alternativ till dagens sortiment? På viss egenvård 
kanske det skulle kunna vara möjligt. Samtidigt landar vi återigen i att köp ofta grundar sig 

på ett behov som kunden har. Har en person ont i huvudet och det finns olika alternativa 

mediciner som löser kundens problem kommer denne sannolikt att vilja välja ett av de 
billigare alternativen. Med det behöver potentiella premiumprodukter avsakna substitut eller 

vara så pass effektiv i sin funktion att det är värt ett högre pris (Porter, 2004). 
 

Ett annat alternativ för att kunna ta högre priser är addera ytterligare service till en specifik 
vara (Vandermerwe & Rada, 1988). Denna strategi ser vi idag exempel på genom rådgivning, 

tillhandahållning av läkemedelsprenumerationer och individförpackade läkemedel. Därtill 

talar Apoteket AB om framtida möjligheter att använda fitnesstrackers för att addera värde 
till medicinprodukterna. Då dessa tjänster adderar ett värde som är svårt att jämföra kan 

priskänsligheten hos kunderna minska (Porter, 2004), varför vi ser att apoteken borde satsa 
mer på den typen av tjänster samt vidareutveckla de hälsotjänster som erbjuds i butik. 

Genom att göra det kan vårdcentraler avlastas och patienter tillfredsställas som annars 
behöver sitta igenom långa väntetider. Det är även genom dessa typer av tjänster som de 

fysiska apoteken kan differentiera sig gentemot nätaktörerna. Givet att det kommer att 

komma kostnadsoptimerande aktiviteter, som gör att de fysiska butikerna kan närma sig e-
handelns prissättning, kan det ifrågasättas hur länge pris kommer att vara ordervinnaren? 

Då handlar det istället om att tillhandahålla den bästa kundupplevelsen, vilket tjänsterna kan 
vara med och bidra till. 

 
Sammantaget ser vi att de fysiska butikerna har goda förutsättningar för att differentiera sig 

och att därtill även gynnas av det. Idag är dock butikerna allt för lika, med avsaknad av 
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tillräckligt differentierade erbjudanden. Teoretiskt sett skulle slutsatsen kunna dras att de är 

stuck in the middle (Porter, 2004), men givet att de fysiska apoteken är så lika är det i 

dagsläget ingen som slår ut de andra. Skulle en tydligt differentierad aktör etablera sig på 
marknaden ser vi att de nuvarande apoteken skulle kunna få problem. Detta resonemang 

uttrycker även Roy (Apoteket AB), att de som inte hittar sin position på marknaden inte 
kommer överleva. 

 
På e-handeln går de fysiska aktörerna ut med en mer tydlig lågkostnadsstrategi. Frågan är 

hur väl det fungerar att ha olika strategier i de olika kanalerna? Kim, Nam och Stimpert 

(2004) hävdar dock att en sådan kombinerad strategi är att föredra och i intervjuerna 
uttrycks ett behov om ett lågkostnadsfokus online för att möta konkurrensen från Apotea. 

Givet behovet om differentiering i butikerna håller vi med om att den kombinerade strategin 
bör fortsätta. Utmaningen blir att balansera dess två divergenta strategier. Att 

differentiering, givet en digital kontext, enligt Kim, Nam och Stimpert (2004) står över 
lågkostnadsstrategin indikerar att de renodlade nätaktörerna befinner sig i en svår position. 

Hur ska de arbeta med att ständigt förbättra sin kostnadsoptimering när övriga apotek möter 
priserna och därtill utvecklar nya differentierade lösningar? Samtidigt ser vi i dagsläget att 

den differentierade positionen är svår att ta, givet att de initiativ som idag har lanserats till 

stor grad har dykt upp hos samtliga aktörer.  
 

Apoteksprodukter som kategori saknar många gånger substitut, vilket gör att i stort sett hela 
Sveriges befolkning någon gång gör transaktioner på marknaden. Det medför att apoteken 

konkurrerar om redan befintliga marknadsandelar med avseende på kunder. Däremot är det 
inte alla som väljer att handla online. Givet att tillväxten i e-handeln fortsätter finns där stora 

marknadsandelar att ta. Vi ser även att konkurrensen skiljer sig åt beroende på vilken 

geografisk ort vi studerar. I storstäderna, där samtliga aktörer finns representerade och där 
butikerna ofta ligger nära varandra, ses konkurrensen som hög och tillgänglighet anses vara 

väldigt viktigt. På mer avlägsna orter finns kanske bara en aktör, vilket gör att butikens 
närmaste och kanske enda konkurrent istället är e-handeln. På e-handelsmarknaden kan du 

å andra sidan inte vinna genom att ha bäst läge, utan där handlar det om att te sig unik (Kim, 
Nam & Stimpert, 2004). 
 

5.2	Digital	strategi	

Bharadwaj m.fl. (2013) beskriver hur företag kan skapa konkurrensfördelar genom att 

integrera sin digitala strategi i företagets övergripande strategi. Både Apoteket AB och 

Apotek Hjärtat beskriver att de inte vill använda digital strategi som ett fristående begrepp. 
De är däremot eniga i vår frågeställning att det handlar om att verka i en digital ekonomi och 

att företagsstrategin måste anpassas utifrån det.  
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Vi kan se hur samtliga fallföretag arbetar med och nyttjar digitaliseringens möjligheter, vilket 

enligt Clauss (2017) karaktäriserar ett arbete kring värdeskapande i affärsmodellen. 

Respondenterna beskriver att denna resan måste ske parallellt. Detta eftersom vissa 
kundgrupper, till exempel den äldre delen av befolkningen, har svårt att anpassa sig till 

denna förändringen. Med det ser vi att den aktör som lyckas genomföra detta på bästa sätt 
och optimera sin affärsmodell utifrån olika målgrupper kommer få en fördel gentemot 

konkurrenter. Dessutom utgör denna generation en stor del av apotekskunderna och empirin 
vittnar om att företagen tror att målgruppen kommer att växa i storlek eftersom människor 

framöver kommer att leva längre. Nästa generation av äldre kommer däremot inte att bära 

med sig samma digitala ovana, utan snarare tvärtom efterfråga digitala lösningar. Med det 
kommer en allt större del av befolkningen vara delaktiga i den digitala ekonomin och vi kan 

se att detta genererar framtidsmöjligheter för apoteksbranschen.   
 

5.3	Platser		

I vilken kanal kunden väljer att genomföra sitt köp beror på dennes preferenser (Piotrowicz 
& Cuthbertson, 2014). Gällande fysiska butiker beskriver respondenterna hur det kan handla 

om att kunderna vill ha personlig kontakt och rådgivning och att de inte finner den 
information de efterfrågar online. Detta kan således ses som ett argument till att det finns en 

efterfrågan från kunden av att ha kvar de fysiska butikerna. Detta är något som Apotek 

Hjärtat och Apoteket AB vidare bör kunna nyttja gentemot Apotea, varför personlig service 
är något butikerna bör arbeta med som konkurrensfördel. Samtidigt påstår Apotea att de kan 

ge samma rådgivning online och att en fördel där även ligger i att kunden tillåts vara anonym. 
För att stärka butikens roll ser vi därav att en ökning av servicetjänster, som ligger utanför 

rådgivningen och där kundens fysiska närvaro krävs, är viktigt och något som nätaktörerna 
inte kan konkurrera med.  

 

Valet av kanal kan även handla om produktkategori (Piotrowicz & Cuthbertson, 2014). Under 
intervjuerna beskrivs det till exempel hur en kund kan föredra att köpa känsliga produkter 

på nätet istället för i butik. Därtill är det även så att handelsvaror är den produktkategori som 
främst handlas på nätet. En förklaring till detta är att många människor inte är medvetna om 

att receptbelagda läkemedel går att handla på nätet, vilket beskrivs av respondenterna. Idag 
är detta till de fysiska butikernas fördel, men de står således inför ett hot när kunder blir 

medvetna om att e-handel av receptbelagda läkemedel är möjligt, vilket både Apotea och 
Apoteket beskriver kommer hända. Med det måste de göra sin e-handel mer attraktiv än 

konkurrenternas. Däremot kan kunden vara i behov av apoteksprodukter akut och väljer då 

den fysiska butiken. Samtidigt ser vi att expressleveranser är något företagen konkurrerar 
med varandra om för att kunna tillfredsställa kundens behov. Därmed kommer leveranserna 

kunna gå snabbare i framtiden och nya leveransalternativ kommer erbjudas för kunden.  
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Allteftersom leveranstiden ut till kund reduceras och digitala vårdgivare tillåter människor 

att sitta hemma och få ett recept utskrivet via videosamtal, ser vi här en koppling då de 

sannolikt inte heller vill ta sig ut ur hemmet för att hämta ut dessa läkemedel utan istället 
kan e-handla. Givet snabba leveranser skapar e-handeln därmed ett hot mot den fysiska 

receptutlämningen. Detta hot ser vi att den fysiska handeln delvis kan möta genom att en 
närliggande butik hanterar dessa e-handelsordrar. Om apotek således kommer kunna 

garantera snabba expressleveranser finns det utvecklingsmöjligheter inom området där 
digitala tjänster kopplas ihop. Vi kan även vända på det och se det som att de som är sjuka 

och väljer att ta sig iväg hemifrån för att söka vård och få ut recept, snabbast får sina 

läkemedel genom att gå till ett närliggande apotek direkt efteråt, istället för att beställa via e-
handeln.  Apoteket AB vittnar om att detta är läget idag, att de flesta patienter hämtar ut sina 

recept inom en timme. Digitala vårdgivare har heller inte funnits så länge, vilket vi ser som 
en anledning till att utskrifter av läkemedel via en nätdoktor inte har hunnit växa sig stort 

ännu. Däremot kan situationen framöver komma att skrivas om. 
 

Enligt Verhoef, Neslin och Vroomen (2007) måste kunden vid valet om att göra ett köp både 
fatta beslut om hur denne ska finna nödvändig produktinformation och därtill vart denne ska 

genomföra köpet. Under intervjuerna framkom det att dessa två beslut kan ske i olika kanaler 

och hos olika företag. Det kan vara så att kunden söker information och får rådgivning i butik 
men sedan gör en prisjämförelse och handlar online. Vi ser då att det för företagen handlar 

om att skapa en lock-in, det vill säga arbeta med båda kanalerna för att hålla kvar kunden 
genom hela processen (Verhoef, Neslin & Vroomen, 2007). Detta så att kunden, även om den 

väljer att byta försäljningskanal, stannar hos samma apoteksaktör. Vi kan på så sätt se att 
apoteksaktörer med flera kanaler har en fördel gentemot renodlade nätaktörer eftersom det 

är positivt för kunden att kunna välja vilken kanal de vill handla i.  
 

5.3.1	Fysisk	handel	

Majoriteten av all handel sker i butik (Hagberg, Jonsson & Egels-Zandén, 2017) och så även 

för apoteksbranschen. Vi kan se hur det under intervjuerna framkommer att det till stor del 

handlar om att e-handeln inom apoteksbranschen fortfarande är i sin linda. En fördel med 
fysisk handel är att kunden får tillgång till produkten direkt (Jonsson m.fl., 2017). Detta 

uttrycks från Apotea som den största konkurrensfördelen som de fysiska butikerna har 
gentemot dem. Det kommer alltid vara svårt för Apotea att kunna möta. Även om 

expressleveranser troligtvis kommer utvecklas ytterligare, kommer det vara svårt att kunna 
leverera snabbt i hela landet.    

 

Jonsson m.fl. (2017) beskriver hur företag genom fysiska butiker kan skapa personliga 
relationer med kunderna. Under intervjuerna beskrev Mia (Apotek Hjärtat) hur hon anser 

att Hjärtat lyckats förmedla personliga kundmöten i butik. Vi skulle således kunna se att 
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denna personliga relation vinner över kundens valmöjlighet att vända sig till det 

onlinebaserade alternativet. Vill de åt både webbpriserna och det sociala mötet kanske de 

istället väljer att e-handla i butiken. Detta stödjer Laudon och Traver (2013) som anser att 
kunder ser den fysiska handeln som en social aktivitet, varför den fysiska handeln inte 

kommer försvinna. Enligt Jonsson m.fl. (2017) är upplevelsen som kan skapas i butik därtill 
svår att konkurrera med online. Givet efterfrågan på sociala kontaktpunkter styrs vårt 

tidigare resonemang om att företag bör satsa på vidareutveckling av olika tjänster. Genom 
digital utveckling i butik ser vi även hur butikerna kan skapa attraktiva attribut som 

nätaktörerna inte kan nå.  

 
Nackdelar med att bedriva fysisk handel är vanligtvis höga kostnader för butikspersonal och 

-hyra (Laudon & Traver, 2013). Respondenterna beskriver att butikens läge är viktigt för att 
befinna sig där kundflödet finns. Det är på dessa platser som lokalhyran däremot oftast är 

som högst, exempelvis i shoppingcenter eller -stråk. För att få ner kostnaden skulle företagen 
kunna välja att flytta dessa dyra butiker. Samtidigt är läget som nämnt så pass viktigt att vi 

inte ser detta handlande som ett fördelaktigt alternativ. Istället är det vitalt att försöka hitta 
andra sätt att täcka kostnaderna och därtill fokusera på att istället eliminera de minst 

lönsamma butikerna. Däremot gällande personalkostnader ser respondenterna möjligheter 

att i framtiden automatisera den del av farmaceuternas arbete som idag inte anses 
värdeskapande. På så sätt kan de istället koncentrera sig på rådgivningen, för vilken de har 

spetskompetens. Farmaceuter är den dyra personalresursen på ett apotek och därtill råder 
det brist på yrkesrollen i Sverige. Det skulle även kunna handla om en implementering av 

självutcheckningskassor i butikerna. Därtill skulle butikerna kunna implementera hyllor som 
visar lagerstatus likt dem Inman och Nikolova (2017) beskriver. Dessa exempel ser vi också 

skulle minska kostnaden för personal, samtidigt är det viktigt att kundens upplevelse inte 

påverkas negativt.  
 

5.3.2	E-handel	

E-handeln har hos samtliga fallföretag vuxit de senaste åren och samtliga respondenter 

vittnar om en tro om att utvecklingen kommer att fortsätta, varför vi finner detta viktigt att 
studera. Det finns en gemensam bild hos respondenterna att apoteksprodukter lämpar sig 

bra för e-handel då det är låg “kläm-och-känn” faktor, vilket enligt Head, Archer och Yuan 
(2000) är positivt givet att motsatsen kommer med att det skapas ovisshet. Det är även låga 

returgrader. Däremot beskriver Roy på Apoteket AB att dyra läkemedel inte är lämpade för 
e-handelsdistribution, vilket vi kan se som ett argument till den fysiska butikens behov för 

överlevnad.  

 
En fördel med näthandel är att kunden inte behöver fysiskt förflytta sig (Head, Archer & 

Yuan, 2000) och kan handla alla tider på dygnet (Laudon & Traver, 2013). Vi ser att 
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apoteksprodukter kan vara av sådant slag som kunder tänker att de behöver köpa, men 

samtidigt ser att transaktionskostnaden inte är värd nyttan av köpet. Istället tänker de att de 

köper varan vid ett senare tillfälle, nästa gång passerar ett apotek. Risken med det är att 
denna tanke glöms bort, vilket innebär att apoteket går miste om en intäkt. Detta kan vidare 

hanteras och undvikas givet att aktören kan tillhandahålla en e-handel som motiverar och 
tillåter kunden att göra köpet direkt när behovet uppstår. Därtill beskriver Marianne på 

Apotek Hjärtat, som har sin butik öppet till klockan 22, att kunder även handlar under dessa 
tider vilket ger en indikation om att kunder har behov av att inte endast kunna handla under 

“normala öppettider”. Det i sig skapar motiv för de med fysiska butikerna att arbeta med sin 

e-handel så att de inte förlorar dessa kunder till de renodlade nätaktörerna, alternativt 
tillhandahålla generösa öppettider likt strategin av Apotek Hjärtat. Samtidigt ser vi en 

utmaning i att detta måste göras till en vettig kostnad för att vara nyttan värd.  
 

Som Head, Archer och Yuan (2000) beskriver lockas kunder till att näthandla på grund av 
ett större utbud och respondenterna beskriver hur ett brett sortiment är viktigt online. Här 

finner vi att Apotea skapar sig en unik position gällande sitt breda sortiment. Detta eftersom 
Apoteket AB beskriver hur dem måste vara mer restriktiva i vilka produkter de har i sitt 

utbud. Således kan vi se hur dem medvetet låter Apotea ta dessa marknadsandelar. Samtidigt 

är detta en del av branschglidningen. Head, Archer och Yuan (2000) menar däremot att ett 
brett sortiment kan upplevas som överväldigande och att köp i butik då kan vara att föredra. 

Därmed får butikerna här en roll i att kunden enkelt kan få hjälp med att hitta den produkt 
de efterfrågar.  

 
Att bedriva e-handel innebär vanligtvis höga logistikkostnader och kostnader för dess 

utformning (Laudon & Traver, 2013). Både Apoteket AB och Apotek Hjärtat beskriver hur 

deras e-handel idag inte är lönsam. Apotea har däremot lyckats bedriva sin verksamhet med 
lönsamhet. Då e-handeln kommer fortsätta att växa och ha en betydande roll framöver ser vi 

att det är av stor vikt att övriga aktörer lyckas med detsamma. Vi kan fortsättningsvis se att 
priser online inte är något som företagen kan justera särskilt mycket. De bör eller snarare 

måste ha låga priser för att kunna vara med och konkurrera. Därav ser vi att de behöver sänka 
sina kostnader. Det Apotea har lyckats med är att ha en effektiv logistik, detta bör således 

Apoteket AB och Apotek Hjärtat också arbeta med. Exempelvis som Żurek (2015) beskriver 

är goda prognoser för kundens förväntade efterfrågan en förutsättning för effektiva 
varuflöden. Trots att de säger att de arbetar för att få sin e-handel lönsam kan vi ändå ställa 

oss frågan; vad skulle ske om de inte lyckas få e-handeln lönsam men det är fortsatt tillväxt? 
Troligtvis är det här konsolideringen kommer in. Samtliga fallföretag förutspår att detta 

kommer ske framöver och vi ser att inflection point har varit ett faktum historiskt sett i andra 
branscher. Samtidigt är våra studerade företag stora aktörer på marknaden varför vi ser att 

dessa har goda förutsättningar för att bestå. Apotek Hjärtat beskriver att en anledning till 
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varför e-handeln inte är lönsam idag beror på att de ännu inte kommit upp i den kritiska 

massan av e-handelskunder för att det ska vända. Därtill beskriver Fredrik (Apoteket AB) att 

de måste få kunder att handla mer dyra produkter på nätet och styra om de olönsamma 
flödena.  

 
Apotea har lägst kostnader och bredast sortiment. Det ges även en bild av att Apotea har god 

lagerstyrning, då företaget själva beskriver detta och så även deras konkurrenter. De är 
kunniga inom e-handel och har tagit med sig erfarenhet från att tidigare bedrivit Adlibris. Vi 

kan se att dem har en fördel i att endast kunna fokusera på sin e-handel, medans det för 

fallföretagen som även har fysiska butiker innebär en större omställning att gå mot en digital 
handel. Samtidigt har Apoteket bedrivit sin e-handel sedan år 2004. Apotea har däremot idag 

en stor andel på e-handelsmarknaden och enligt Laudon och Traver (2013) präglas en 
framgångsrik e-handel av låga kostnader, brett sortiment och god lagerstyrning, vilket 

Apotea således har lyckats med. Därtill kan vi även se att det beskrivs hur Apotea är mer 
snabbrörliga jämfört med konkurrenter, vilket Żurek (2015) beskriver är av stor vikt för att 

uppnå effektiva varuflöden. Srinivasan, Andersson och Ponnavolu (2002) anser att till följd 
av ökad konkurrens är det svårt att skapa lojala kunder online, detta stämmer överens med 

Apoteas syn angående att kunder inte är lojala. Därtill har kunder på nätet fler aktörer att 

välja mellan jämfört med om de endast har en närliggande öppen butik. För Apotea handlar 
det om att kunden ska uppleva köpet så smidigt och enkelt att de väljer att komma tillbaka. 

Dessa saker är sammantaget sådant som apotek, som även bedriver fysiska butiker, bör 
arbeta med i sin e-handelskanal för att stå konkurrenskraftiga mot de renodlade 

näthandlarna.          
 

5.3.3	Integration					

Både Apotek Hjärtat och Apoteket AB har olika sortiment och priser online och i butik. 

Därmed kan vi se att de bedriver en cross-kanal enligt Emrich, Paul och Rudolph (2015) då 
sortimentet i butik även finns på nätet, men utbudet där är större. I övrigt kan vi se att de har 

en hög grad av integration, en så kallad omnikanal, eftersom kunderna kan interagera fritt 

mellan kanalerna (Beck & Rygl, 2015). Kunder kan till exempel enkelt få information i de 
olika kanalerna och de kan handla i den ena men få leverans i den andra. Likaså kan 

rådgivning ske både på nätet och i butik, samt hälsoundersökningar som utförs i butik kan 
bokas online. Personalen i butik har kunskaper om e-handeln och tipsar kunden om att 

handla även där. Kunder kan även se lagerstatus i butik online (Beck & Rygl, 2015). 
Integrationen mellan hemsidan och mobilapplikationen är hög där då de besitter samma 

funktioner. Sammantaget kan vi se att Apotek Hjärtat och Apoteket AB är väldigt likvärdiga 

i graden av integration. De besitter en cross-kanalstrategi gällande pris och sortiment och i 
övrigt omnikanal, varför företagen landar i en kombination av dessa två. Däremot ser vi att 

merparten av integrationen faller inom en omnikanalstrategi.  
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Att samma företag har skilda priser sägs kunna leda till att kanalerna konkurrerar mot 

varandra (Piotrowicz & Cuthbertson, 2014). Det beskrivs i empirin hur de flesta kunder inte 
upplever detta som ett problem, däremot ser vi hur e-handeln kommer ta kunder från den 

fysiska handeln till följd av lägre priser och enkelheten att få varorna levererade hem. 
Företagen kan inte ändra priser i butik då befintliga kostnader måste täckas och de annars 

skulle gå i konkurs, därav ser vi att det är troligt att skilda priser i längden kommer leda till 
att kanalerna konkurrerar med varandra. Då är det viktigt för butikerna att arbeta med 

sådant som inte går att näthandla och som gör det värt för kunden att betala ett högre pris 

(Porter, 2004).    
 

Enligt Emrich, Paul och Rudolph (2015) kan skilda sortiment upplevas negativt för kunden 
samtidigt som Neslin m.fl. (2006) påstår att ett för likt sortiment kan kannibalisera den 

fysiska kanalen. Herhausen m.fl. (2015) håller däremot inte med och menar att fler kanaler 
endast medför positiva aspekter. Respondenterna beskriver hur de inte upplever att 

kunderna ser några problem med att det är ett större sortiment online, utan att det är något 
de är vana vid. Dessutom beskriver dem hur deras kunder köper olika saker online och i butik 

och trycker därtill på vikten av att kunna erbjuda kunden en omfattande varukorg online. 

Vidare kan vi se att butikerna inte har plats för ett större sortiment än vad de har idag då de 
begränsas i butiksyta. Med det skapar e-handeln en möjlighet för företagen att kunna 

tillgodose kundernas breda efterfråga, vilket också ses som motivet till det webbunika 
sortimentet. Däremot kan vi se att en anledning till att de fysiska butikerna bör satsa på 

tjänsteerbjudanden är att försäljningen av produkter inte är tillräcklig för att konkurrera med 
e-handelsaktörerna. Givet att apoteken vittnar om att de idag inte har tappat kunder i den 

fysiska handeln, trots tillväxt i e-handeln, finner vi inga tecken på att kannibalisering idag är 

ett faktum. Därmed menar vi på att Herhausen m.fl:s (2015) teori stämmer bättre överens 
med situationen inom apoteksbranschen, snarare än Emrich, Paul och Rudolph (2015) samt 

Neslin m.fl. (2016). 
 

Att både Apoteket AB och Apotek Hjärtat har en hög grad av integration sägs enligt 
Herhausen m.fl. (2015) endast medföra positiva aspekter och att kunden då avstår från att 

handla hos konkurrenter online. Däremot kan vi se hur Apotea beskriver det som positivt att 

de fysiska aktörerna får kunden till nätet då de anser att kunden till slut kommer gå till dem, 
då Apotea anser att de har det bästa erbjudandet online. Det beskrivs även från aktörerna 

med omnikanal att de ser att ett lågt pris är viktigt för att möta konkurrensen online och att 
kunder gör prisjämförelser, varför vi kan se att kunden inte är lojal och enkelt kan handla 

hos en konkurrent.   
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Hög integration sägs också leda till att onlinekunder även lockas till företagets fysiska butik 

(Piotrowicz & Cuthbertson, 2014), vilket då kan ses som ett argument till att hög integration 

är att föredra för de fysiska butikernas överlevnad och är vidare en fortsatt 
utvecklingsmöjlighet för fallföretagen. Fler kanaler och en ökad integration sägs också öka 

försäljningen (Neslin m.fl., 2006). Som Fredrik (Apoteket AB) beskriver är deras bästa 
kunder de som finns i båda kanalerna. Även om det ökar försäljningen ser vi som nämnt att 

deras e-handel idag inte är lönsam. Som Piotrowicz och Cuthbertson (2014) beskriver uppnås 
hög integration mellan kanalerna om samarbetet mellan kanalerna är högt. Vi kan se att 

butikspersonal har kunskap om e-handeln, detta visar på så sätt att integrationen där är god. 

Enligt Piotrowicz och Cuthbertson (2014) riskerar låg integration annars komma som följd. 
Därmed ser vi att det är viktigt med ett tätt samarbete mellan kanalerna och på alla nivåer 

inom företagen, vilket är något företagen fortsatt bör arbeta med eftersom hög integration är 
att föredra. 

 
Det som enligt teorin beskrivs som viktigt att arbeta med när ett företag bedriver en 

omnikanalstrategi är att skapa lock-in för att hålla kvar kunden genom hela processen, 
genom god kundkännedom (Verhoef, Neslin & Vroomen, 2007) och synergier mellan 

kanalerna (Neslin m.fl., 2006). Som Hagberg, Sundström och Egels-Zandén (2016) beskriver 

har mobilen fått en ökad betydelse till följd av digitaliseringen varför vi ser att digitala 
hybrider med funktioner i mobilen kan vara ett sätt att knyta kunden till företaget. Vi kan se 

att Apotek Hjärtat idag beskriver att deras kommande lansering av en ny mobilapplikation 
ska kunna vara ett verktyg för kunden både innan, under och efter ett köp och därtill kunna 

användas i flera kanaler, digifysiskt. Detta är alltså ett steg i riktningen att skapa lock-in och 
kan ses som en fördel gentemot Apotea som inte kan skapa samma typ av verktyg då de 

endast bedriver en hemsida och ger kunden färre valmöjligheter.  

 
Människor tenderar däremot att vilja minimera antalet applikationer i sina mobiltelefoner 

(Inman & Nikolova, 2017), och detta beskriver Anna-Maria som en anledning till varför de 
på Apotea valt att inte lansera en sådan. Däremot ställer vi oss lite frågvisa till detta beslut. 

Deras motiv ligger i att de inte vill styra kunden åt två olika håll, när e-handeln är densamma 
i bägge kanaler och då det finns en mobilanpassad version i webbläsaren som fungerar lika 

bra som en applikation. Detta kan vi hålla med om. Däremot tror vi att företaget skulle kunna 

gynnas av att lansera en applikation med andra funktioner än själva e-handeln. Den skulle 
kunna innehålla stödjande tillämpningar till den befintliga försäljningen, såsom digitala 

hälsotester, kundprofiler i vilka det är möjligt att samla och spara den digitala rådgivningen, 
spårning av paket och läkemedelsprenumerationer. Både Apoteket AB och Apotek Hjärtat 

arbetar just nu med att lansera en ny applikation. Likväl för dem som för Apotea ser vi 
följaktligen att de bör tilldela denna unika funktioner som gör att kunden känner ett behov 

av att ha applikationen nedladdad i mobilen och att den skapar ett mervärde. Bägge apoteken 
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verkar dela vår syn på det och därtill tagit det i beaktning. Detta baserar vi på att de delade 

med sig av några nya funktioner som föll inom dessa ramar. Vi ser även här att Apoteket och 

Hjärtat skulle besitta en fördel gentemot Apotea eftersom deras applikation även kan 
användas i butik.  

 
Flera kanaler sägs även öka kundlojaliteten (Cao & Li, 2015), vilket vidare också kan ses som 

en fördel gentemot Apotea. Här kan Apoteket AB och Apotek Hjärtat därtill gynnas av att de 
har bland två av Sveriges största kundklubbar som de kan nyttja i båda kanalerna för att 

skapa lojala kunder. Apotea anser att apotek med fysiska handel har fördel i att butikerna 

fungerar som reklampelare på stan. Däremot ser de att nackdelarna överväger fördelarna i 
frågan om de skulle öppna butiker. Detta eftersom det inte lämpar sig för deras affärsmodell 

att bedriva fysisk handel. Vi kan se att fysisk handel troligtvis skulle öka Apoteas försäljning 
(Neslin m.fl., 2006), däremot betyder det inte att de kommer lyckas driva butiker med 

lönsamhet.  
 

5.4	Utbytesprocesser			

5.4.1	Kommunikation	

Till följd av digitaliseringen förändras kommunikationen mellan kunder och 
apoteksföretagen och kan enligt Zhou och Duan (2015) handla om både extern- och intern 

WOM. Fallföretagen berättar att transparens mot kunden är viktigt, och Egels-Zandén och 
Hansson (2016) menar att detta kan öka betalningsviljan hos kunden. För att vara mer 

transparenta skulle de kunna arbeta med intern WOM genom att lägga till kundrecensioner 

för produkterna på hemsidan för att öka kundernas betalningsvilja. Samtidigt bör tilläggas 
att för vissa apoteksprodukter ser vi att det krävs en viss kunskap kring läkemedel eller 

sjukdomar för att kunna tillhandahålla trovärdiga råd och recensioner till sina 
medkonsumenter. Det finns annars en risk för att kunder delger felaktig information eller 

har missbedömt läkemedlets tänkta verkan. Extern WOM är något företagen endast indirekt 
kan påverka genom att skapa nöjda kunder, annars finns det risk för dålig publicitet. Till följd 

av att kunder i den digitala ekonomin enkelt kan kommunicera med sin omgivning ser vi att 

det blir allt viktigare att alltid skapa positiva kundupplevelser för kunden. 
 

5.4.2	Distribution	

Hagberg, Sundström och Egels-Zandén (2016) beskriver även hur distributionen har 

förändrats. Som tidigare beskrivits ligger butikens fördel i att kunden får produkten direkt. 
Även om leveranserna från e-handeln idag är snabba kan oförutsägbara händelser ske i 

transporten och paket kan bli försenade (Head, Archer & Yuan, 2000), vilket företaget inte 
kan påverka. Att kunder inte får sina paket i tid och med det blir missnöjda kommer att 
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drabba uppfattningen av apoteksaktören, trots att felet inte ligger hos dem. Det är en stor 

nackdel med e-handeln i sig. I de fysiska butikerna har apoteken däremot full kontroll.  

 
Respondenterna beskriver även hur snabba leveranser kan vara problematiskt till avlägsna 

orter i Sverige. Apotek med fysiska butiker skulle här som nämnt kunna erbjuda leveranser 
från butik. Vi ser dock att detta skulle innebära ett begränsat sortiment. Kunden kan då inte 

handla till det webbunika sortimentet, utan endast till butikens. Samtidigt kan det vara 
tillräckligt för dem med akuta behov. Apotea beskriver själva hur dem skulle kunna möta 

denna utmaning genom att bygga fler logistikcenter, vilket vi ser skulle vara positivt för dem. 

Därtill kan vi även se hur detta skulle kunna lösa det problem Apotek Hjärtat beskriver att 
Apotea kommer möta angående att det kommer bli svårt för dem att hitta farmaceuter 

lokaliserade på endast en plats i Sverige. Återigen dock, detta kommer med oerhörda 
kostnader. Det gäller däremot inte bara för dem. Samtliga apotek som genom utökade 

logistikcenter vill förbättra effektiviteten i leveransen ställs inför samma problem. Det blir 
dock än mer relevant för Apoteket AB och Apotek Hjärtat, givet att deras e-handel idag ännu 

inte är lönsam. Deras första prioritering bör därmed vara att lösa lönsamheten. Därtill ser vi 
att logistik och distribution är viktigt för framtiden då e-handeln antas växa, varför 

innovativa lösningar som innebär ökad automatisering kommer vara fördelaktigt. Apotek 

Hjärtat bär där med sig fördelen av att ha ICA:s erfarenhet och uppbyggda logistiknät i 
ryggen. Apotea beskriver hur deras automatiseringsarbeten på lagret innebär att de i 

framtiden kommer kunna hantera större volymer och att de hela tiden måste förbättras för 
att minimera tiden mellan beställning och leverans.  

 
Samtliga företag tillhandahåller olika fraktalternativ, vi ser att detta gör kunden mer delaktig 

vilket kan vara värdefullt för kunden. För att underlätta distributionen av e-handelsordrar 

som beställs till butik har Apotek Hjärtat infört postboxar, vilket indikerar att e-
handelsbeställningar med utlämning vid närliggande butik har blivit populärt. De tittar även 

på hur de kan underlätta för kroniker genom digitala lösningar så att de slipper gå till 
apoteket var tredje månad. Vi ser att detta kommer underlätta för denna kundgrupp, en 

satsning som idag endast är relevant för Apoteket AB och Apotek Hjärtat. Detta eftersom att 
Apotea har en låg andel receptbelagd försäljning och därmed inte har kroniker som sin 

primära kundgrupp. Samtidigt innebär arbetet att apoteken tappar den merförsäljning som 

de fick in när kronikerna annars kom in till butiken. Detta indikerar att sådana digitala 
lösningar även kan få negativa effekter på försäljningen.  

 
Digitaliseringen har inneburit att service såsom vårdtjänster kan distribueras digitalt 

(Hagberg, Sundström & Egels-Zandén, 2016). Detta ger företag en ytterligare kanal där de 
kan fånga in kunder. Som Apoteket AB beskriver kommer de då att kunna anpassa 

rådgivningen efter att man skapat en medicinsk profil digitalt. Givet denna tillgång och 
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farmaceuternas samlade kunskap gör att den onlinebaserade rådgivningen får fördelar 

gentemot rådgivning i butik. Detta skapar ett hot mot den fördel butikerna idag har över de 

renodlade nätaktörer. Även här kan vi dock se att det kan handla om vana hos kunder. Folk 
är ännu inte vana vid att få rådgivning digitalt. Som beskrivits kommer troligtvis även 

artificiell intelligens har en betydande roll i framtiden och styra rådgivningen.    
 

5.5	Aktörer		

Enligt Sorescu m.fl. (2011) blir kunder idag mer involverade i värdeskapandet och som Mia 
(Apotek Hjärtat) vittnade om under sin intervju ser hon att kunder i framtiden kommer göra 

en större del av jobbet själva. Det kan till exempel handla om att kunden hanterar sin egna 
betalningsprocess eller att denne använder fitnesstrackers. Detta är således ett sätt att både 

underlätta för kunden och för företagen, vilket ses som positivt. Innovativa lösningar kan 

därtill sänka företagets kostnader och därmed vara ett sätt att överleva på en 
konkurrensutsatt marknad. Vi kan på så sätt se att rollen av kund och säljare suddas ut 

(Hagberg, Sundström & Egels-Zandén, 2016). Som Roy (Apoteket AB) beskriver kan det i 
framtiden däremot utgöra ett hot då det kan handla om för apoteken att inte försvinna som 

grossist eftersom kund och producent lättare kan kopplas samman i en digital ekonomi. 
Vidare kan vi även se att apotekskundens förhandlingsstyrka ökar i en digital värld enligt 

Rezabakhsh m.fl. (2006). Som Fredrik (Apoteket AB) säger sitter kunden i förarsätet, och vi 

kan på så sätt se att kunden har gynnats av en ökad digitalisering. Kunder har idag 
lättillgänglig information på nätet om sjukdomar, vilket ger dem ökad kunskap, och vi kan se 

att de på så sätt blir mer involverade i att förbättra sitt sjukdomstillstånd.  
 

Som Sorescu m.fl. (2011) beskriver leder digitaliseringen till att fler intressenter involveras i 
värdekedjan. Samtliga fallföretag ser att till följd av en ökad digitaliseringen närmar sig 

apoteksverksamheten vården. Det innebär i sig en avlastning för primärvården och samtidigt 

får apoteksbutikerna en ny roll. Denna roll kommer förmodligen stärkas i framtiden och vi 
kommer se mer och mer tjänster i den fysiska handeln. Butikerna har även fått en ny roll i 

form av att de ska besitta kunskap om funktioner som rör e-handeln.  
 

Digitaliseringen ger även utrymme för nya aktörer (Bakos, 2011). Exempelvis har digitala 
vårdgivare och liknande aktörer fått en roll i apotekskedjan och förändrat värdeskapandet i 

affärsmodellerna (Clauss, 2017). Däremot beskriver Apoteket AB att de kan begränsas i 
samarbeten eftersom de är statligt ägda och på så sätt kan potentiellt gynnsamma lösningar 

gå förlorade. Vi kan även se hur fraktbolagsaktörerna får en ökad betydelse till följd av att e-

handeln växer. Samtidigt kan vi se att det finns risker för fallföretagen med nya aktörer. Hela 
grupper kan gå samman och därigenom få ökad förhandlingsstyrka (Rezabakhsh m.fl., 

2006). Roy (Apoteket AB) beskriver att medtechbolag kan komma med lösningar som skulle 
kunna sno hela patientgrupper. Om detta skulle ske för stora kundgrupper ser vi således att 
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detta kan ses som ett hot för apoteksverksamheten. Samtidigt vore det positivt ur ett 

samhällsperspektiv eftersom det skulle hjälpa människor att förbättra sitt sjukdomstillstånd.  

 
Apoteket AB ser även hot i framtiden från aktörer som Amazon och Google. Vi ser att dessa 

aktörer skulle ta över försäljningen av varor och därigenom Apoteas lågkostnadsposition på 
marknaden. Samtidigt ser vi att dem då utgör ett större hot för Apotea än för Apoteket AB 

och Apotek Hjärtat då dem har fördel i den expertis dem besitter och de tjänster de kan 
erbjuda i den fysiska handeln. Däremot beskriver fallföretagen att rådgivningen kommer 

automatiseras allt mer. Vi kan då ställa oss frågan; vad kommer hända när personlig 

rådgivningen inte längre behövs? Detta är förmodligen så långt in i framtiden att det i 
dagsläget är svårt att förutspå vad som då kommer ske.  
 

5.6	Erbjudanden		

Erbjudanden förändras till följd av att vi lever i en allt mer digital ekonomi (Hagberg, 

Sundström & Egels-Zandén, 2016). Vi kan se, som tidigare nämnts, att det sker en 
branschglidning. Apotea säger att dem vill bredda sitt sortiment från 20 000 till 40 000 

produkter och deras största del av försäljningen utgörs av egenvårdsprodukter. Som 
Christina (Apotek Hjärtat) beskriver är det i denna del av försäljningen som företagen tillåts 

differentiera sig. Samtidigt säger Apoteket AB att de tappar på egenvården. Vi kan fortsatt se 

att kundens preferenser förändras och då krävs en förnyelse i sortiment (Fisher och Raman, 
2018). Trots att Apoteket AB säger att de har restriktioner bör de alltså arbeta med att förnya 

sitt sortiment för att vara relevanta för kunden. 
 

Araujo och Spring (2006) säger att digitaliseringen för med sig en utsuddning av vad som är 
tjänster och vad som är varor. Vi kan se att gränsen mellan varor och tjänster fortfarande är 

relativt tydlig. Samtidigt kan vi se hur e-handelspaket till exempel alltid kommer med en 

leveranstjänst och därmed inte separeras och hur exempelvis läkemedelsprenumerationer 
kan ses som både en vara och en tjänst. Vandermerwe och Rada (1988) beskriver att adderad 

service kan vara ett sätt för företag att differentiera sig och därmed skapa 
konkurrensfördelar, varför kombinationen av vara och tjänst kan vara att föredra. Detta kan 

öka kundvärdet och innebär således en förändring i affärsmodellen (Kowalkowski m.fl., 
2017). Både Apoteket och Hjärtat adderar idag tjänster till sina erbjudanden och ser att detta 

kommer få en ökad betydelse i framtiden. Enligt Porter (2008) kan komplement komma att 
förändra en hel bransch, och så tror vi är fallet. Detta eftersom fallföretagen vittnar om tätare 

samarbeten med vården och mer tjänster vilket kommer förändra apoteksverksamheten i 

framtiden.    
 

Vi kan se att rådgivningen är tillgänglig och gratis för alla, men det som genererar intäkter 
för företagen är försäljning av varor. Tjänster som idag erbjuds, exempelvis vaccinationer, 
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tas det däremot betalt för. Att rådgivningen är en gratistjänst utnyttjar vissa kunder i butik 

för att sedan prisjämföra och köpa produkten online. Om kunden då inte handlar produkten 

hos en konkurrent har företaget spenderat olönsam tid och ger på så sätt ingen vinning i 
denna delen av erbjudandet. Vi kan samtidigt se att rådgivningen trots detta, indirekt 

genererar intäkter och att detta är en central del i det erbjudande apotek ska bistå med. Enligt 
Kowalkowski m.fl. (2017) kan däremot det på en marknad där prispress råder vara mer 

fördelaktigt att reducera servicen. Vi kan inte se att något fallföretag ger uttryck om att de 
har som avsikt att reducera graden av service i dagsläget. Däremot skulle vi kunna se att en 

lägre nivå av service för Apotea är tillräckligt för att tillfredsställa kunden. Samtidigt som en 

förhöjd service i butik kommer vara mer fördelaktig än en reducerad sådan. Den personliga 
rådgivningen är återigen en fördel de apoteken med fysiska butiker har gentemot renodlade 

nätaktörer. Däremot ser vi hur dessa till följd av kompletterande tjänster och ökad service 
kan möta svårigheter. Båda företagen beskriver att de är trögrörliga organisationer och 

därmed ser vi att det kan uppstå problematik med att gå mot ett ökat servicefokus enligt 
Gebauer och Friedli (2005).    

 
Företag kan skapa erbjudanden där fysiska produkter kombineras med digital teknik 

(Novales, Mocker & Simonovich, 2016). Inom detta område ser vi att apoteken tittar på 

innovativa lösningar som ska underlätta för kunden och skapa konkurrensfördelar, till 
exempel kan det för Apotek Hjärtat och Apoteket AB handla om deras arbete med 

mobilapplikationen, interaktiva skärmar och digital rådgivning. I framtiden skulle det även 
kunna handla om fysiska mätare som kopplas samman med mobilen för att kunna göra egna 

tester, enligt Novales, Mocker och Simonovich (2016) så kallade digitala hybrider.   
 

I takt med digitaliseringen kan även erbjudanden göras mer personliga (Hagberg, Sundström 

& Egels-Zandén, 2016). Här ser vi en något som fallföretagen bör nyttja mer för att skapa 
trogna kunder. Den kundkännedom som idag kan samlas in kan användas för förbättring av 

erbjudandet (Fisher & Raman, 2018). Återigen kan vi koppla detta till rådgivningen som 
skulle kunna anpassas till kundens lagrade profil i framtiden. Det skulle även kunna handla 

om en applikation som skickar push-notiser med personliga erbjudanden i butiken (Inman 
& Nikolova, 2017). Här kan vi se att Apotek Hjärtat och Apoteket AB har en fördel i att de 

bedriver fler kanaler vilket tillåter dem att vara mer innovativa då det finns fler möjligheter 

gällande vad som skulle kunna göras för att skapa en fördelaktig position på marknaden.  
 

Vi kan se utifrån empirin att dessa innovativa erbjudandena bör få större betydelse på platser 
där konkurrensen är hög. Detta eftersom det blir svårare att vinna kunden till sin butik på 

platser där hen har fler alternativ att välja mellan. Samtidigt beskrivs det hur apotek är 
generiska och att kunder går till den apoteksbutik som ligger närmast. För att bryta denna 

trend ser vi att det handlar om att göra apoteken mindre generiska. Detta kan förändras i takt 
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med digitaliseringen och därmed ge butiken ett annat format (Inman & Nikolova, 2017). Vi 

kan se hur både Apoteket AB och Apotek Hjärtat har testat att implementera olika digitala 

lösningar. De har bland annat testat olika former av interaktiva skärmar med information 
eller som hjälpmedel för e-handelsbeställningar. Däremot beskrivs det att detta inte har haft 

särskilt stor genomslagskraft hos kunderna. Marianne (Apotek Hjärtat) beskriver dock hur 
de inom kort kommer få skärmar till sin butik, varför vi kan se att detta är något företagen 

fortsatt arbetar med. För att kunder ska ändra sitt sätt att handla handlar det om att bryta en 
rutin vilket kan ta tid (Jonsson m.fl., 2017), därav kan dessa projekt slå bättre i framtiden.  

 

Studier visar att digitala skärmar som visar erbjudanden gynnar större snarare än mindre 
butiker (Roggeveen, Nordfält & Grewal, 2016). Apoteksbutiker är relativt små till ytan och 

därav kan det påverka försäljningen negativt att ha digitala skärmar. Däremot arbetar både 
Apoteket AB och Apotek Hjärtat med pilottester, det vill säga att nya digitala lösningar testas 

i mindre skala för att se om det har en positiv effekt eller ej. Från empirin kan vi se exempel 
på att det kan vara så att olika lösningar lämpar sig olika bra i olika butiker. Charlotte 

(Apoteket AB) beskriver att skärmar för e-handelsbeställning inte fungerade i hennes butik 
men tror att det skulle vara lämpligare i andra butiker. Samtidigt kan vi se att sådana skärmar 

som Marianne (Apotek Hjärtat) idag har i hennes butik, med information om expresstjänst, 

är ett sätt att koppla ihop e-handels- och butiksverksamheten. Detta kan generera positiva 
effekter då det är ett sätt att skapa lock-in som Verhoef, Neslin och Vroomen (2007) talar 

om.             
 

Enligt Inman och Nikolova (2017) är det viktigt att se vad kunder efterfrågar innan 
implementering av nya digitala lösningar. Apotek Hjärtat beskriver att implementering av 

digital teknik är positiv både från medarbetare och kunder men att det måste ske en parallell 

resa där kunden själv ska kunna välja. Även Apoteket AB beskriver att det måste ske 
parallellt. Detta kan vi se är gynnsamt då Inman och Nikolova (2017) menar att om kunden 

upplever att den nya tekniken är svår kan de välja att gå till en konkurrent. Med det kan vi se 
att om digitaliseringsresan inte sker parallellt skulle en hel kundgrupp gå förlorad då många 

äldre besöker apoteket och dessa har inte hängt med i den digitala utvecklingen i samma 
utsträckning. Här kan vi således också se att dessa två apoteksaktörerna har fördel i att 

bedriva flera försäljningskanaler. Däremot i och med denna äldre kundgruppen som idag 

finns kommer att försvinna så kommer spelplanen förändras.      
 

Som Betzing, Hoang och Becker (2018) beskriver har kundens upplevelse av digitala 
lösningar en effekt på andra kunder genom WOM. Därmed kan vi se att för att differentiera 

sig genom att implementera nya innovativa lösningar, bör de fokusera på att göra denna nya 
teknik lätthanterlig för att skapa positiva kundupplevelser. Samtidigt, som Apotea beskriver, 
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är duktiga utvecklare idag en bristvara i Sverige och vi ser således att detta utgör ett problem 

inom hela branschen både gällande e-handeln och digitala lösningar i butik.     
 

5.7	Kundkännedom	

Idag lämnar kunder, givet interaktioner med företag, digitala spår efter sig (Marr, 2017) 

vilket tillåter företag att justera sina strategier (Santoro m.fl., 2018; Neslin m.fl., 2006) och 
lägga grund för differentierade innovativa lösningar (Fisher & Raman, 2018). När kunderna 

anpassar sig efter en digital omvärld måste företagen också göra det för att tillfredsställa 
kundernas preferenser (Zettlemeyer, 2000). Samtliga av våra studerade apotek samlar idag 

in information om sina kunder, samtidigt som analys av data varierar mellan företagen. 
Apotea uttrycker sig vara mer restriktiva kring hur mycket information som samlas in och 

väljer att inte analysera kunderna särskilt mycket till skillnad från de övriga två.  

 
Enligt både Fisher och Raman (2018) och Santoro m.fl. (2018) bör Apoteket och Hjärtat ha 

en fördel av de samlar in data, då god kännedom möjliggör för en optimering av 
affärsmodellen (Fisher & Raman, 2018) och reducerade kostnader (Santoro m.fl., 2018). 

Däremot tillåts ingen av företagen att samla information om den receptbelagda 
försäljningen, vilket är till de fysiska apotekens nackdel då denna försäljning utgör den 

största delen av deras omsättning. Möjligheterna till ökad förståelse för kunderna och deras 

beteende återfinns med andra ord inom egenvården och då kan man fråga varför Apotea, 
som är stora på den affären, inte väljer att nyttja informationen fullt ut. Därtill menar både 

Apoteket AB och Apotek Hjärtat att det är enklare att få bra kundkännedom på nätet, varför 
kundanalyser är mer frekvent utförda på de kanalerna. Detta är vidare något som talar till 

Apoteas fördel. 
 

På de onlinebaserade kanalerna kan företagen använda sig av analyser kring point-of-sale 

(Fisher & Raman, 2018), vilket Apoteket AB delger att de gör. De får tillgång till statistik kring 
vart kunderna klickar sig in, hur länge de stannar på en viss sida och vart i köpprocessen som 

de hoppar av. Sådan information anser vi vara väldigt värdefull givet att det tillåter företaget 
att arbeta med både hemsida och utbud för att tillfredsställa kunden och hålla kvar denne 

genom hela köpprocessen. Det skapar med andra ord goda förutsättningar för lock-in 
(Verhoef, Neslin & Vroomen, 2007) 

 
Ett annat sätt som Apoteket AB och Apotek Hjärtat arbetar med gällande Big Data är 

byggandet av kundprofiler. Givet att bägge dessa två sitter på varsin väldigt stor kundklubb 

får de in mycket användbar information (Santoro m.fl., 2018) och Apotek Hjärtat tillåts 
genom medlemsklubben skapa synergier med ICA. Givet integreringen inom ICA-koncernen 

får företaget förståelse för kunden även utanför apoteksverksamheten och kan lansera olika 
samarbeten. Vi ser att dessa medlemsklubbar bör generera större fördelar än kostnader, 
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vilket ger Apoteket AB och Apotek Hjärtat en fördel gentemot Apotea som har valt att inte ha 

något lojalitetsprogram. Vi kan se att kunderna dock kan vara inloggade på ett konto när de 

genomför sina köp, men det handlar inte om att samla poäng vilket vi ser kan ge ett minskat 
incitament för kunden att registrera sig. Med det arbetar de aktörer med fysiska butiker mer 

med riktade erbjudanden och rekommendationer, exempelvis i nyhetsmejl, vilket kan gynna 
dem i form av merförsäljning (Fisher & Raman, 2018). Samtidigt måste företagen balansera 

de rekommendationer som ges ut, så att dessa inte rör känsliga produkter. Att de allmänna 
kampanjerna ger effekt vittnar Apotea om, och därmed bör de riktade erbjudandena vara 

ännu mer säkra och alltså vara något positivt för Apoteket AB och Apotek Hjärtat. 

 
Via medlemsklubbarna kan apoteken se hur kunderna rör sig över kanalerna och vilka 

produkter de köper på vilket ställe. Vidare analyser görs som nämnt mest på e-handeln. För 
att ytterligare optimera försäljningen och kanalerna skulle företagen behöva utöka sina 

analyser till att även omfatta butikerna. Dock står apoteken inför svårigheten av att 
möjligheterna till detta begränsas av lagstiftning och regleringar. Idag finns det möjligheter 

att analysera kundprofiler via videoteknik (Fisher & Raman, 2018) vilket Hjärtat tittade på 
men inte tilläts göra. Apoteket nyttjar istället kundernas mobiler, vilka kopplas upp mot olika 

WiFi-zoner och på så vis synliggör vilka områden i butiken som är mest populära. Vi ser dock 

att butikerna skulle gynnas vidare av att använda RFID-teknik (Larson, Bradlow & Fader, 
2005) för att än mer tydliggöra kundernas rörelsemönster i butik. De skulle då kunna se vilka 

varor som plockas i ett tidigt respektive ett sent skede av besöket, om kunder ångrar sig och 
ställer tillbaka varor samt om de behöver gå och leta länge innan de hittar det de letar efter. 

Med andra ord skulle dessa taggar kunna vara nästa steg i utvecklingen. Även analysmaterial 
från Google Store Visits och från betalningssystem såsom Mastercard kan komma att hjälpa 

apoteken att bättre förstå effekten av deras annonseringsstrategi och i vilka kundflöden de 

bör finnas. Detta kan bli särskilt värdefullt givet en framtida konsolidering där butiker 
kommer att behöva stänga ned. De butiker som ska finnas kvar bör därför ligga på de mest 

gynnsamma platserna. 
 

Givet att apoteken besitter en stor kundkännedom skulle de i framtiden kunna använda deras 
kunskap för att ligga steget före och identifiera riskfaktorer för att kunna arbeta 

förebyggande. På så vis vinner de över kunden innan denne ens har blivit sjuk och kan i nästa 

steg arbeta för att skapa en lock-in av denne kund. Dock begränsas de åter av att de inte får 
spara någon receptdata, men med ökade hälsotjänster i kombination med analys på egenvård 

finns det möjlighet att jobba runt problemet. 
 

Enligt Marr (2017) kommer företagen att med all genererad kunddata kunna förutspå vad 
kunderna kommer att vilja köpa och skicka ut paketen redan innan ordern är lagd. Detta ser 

vi vara relevant för kunder med återkommande problem, med exempelvis säsongsberoende 
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bekymmer, eller en uppdatering på den idag redan existerande läkemedelsprenumerationen 

för kroniker. Däremot ser vi att det är svårt att förutspå många övriga apoteksbehov, givet att 

de kan komma plötsligt. Detta oavsett hur mycket kunskap och kunddata företagen sitter på. 
Faktum kvarstår dock att data är gynnsam och den aktör som bäst tar tillvara på 

informationen och integrerar den har en bättre chans till ökad lönsamhet (Sorescu, 2017). 
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6.	Slutsats	
I följande kapitel klargörs nuläget och strategiska rekommendationer till studiens 

fallföretag. Därtill besvaras studiens frågeställningar. Avslutningsvis beskrivs uppsatsens 

bidrag och förslag på vidare forskning.   

	

Sedan avregleringen av apoteksmonopolet har konkurrensen vuxit kraftigt, där fokuset de 
senaste åren har legat på e-handel. Marknaden står inför en situation av pressade priser, 

vilket stärks av att e-handeln fört med en högre förhandlingsstyrka hos kunderna samtidigt 
som den befintliga konkurrensen redan är intensiv, givet att apoteken är generiska. Samtliga 

fallföretag vittnar idag om en tro om en framtida konsolidering av fysiska butiker, där 

brytpunkten enligt Svenska Handel (2018) beräknas nås inom de närmsta fem åren. Detta 
medför att det är viktigt för företagen att finna och skapa sig egna konkurrensfördelar, samt 

ta till vara på dessa för att lyckas ta en strategisk position på marknaden. För de fysiska 
apoteken rekommenderar vi att de fortsatt arbetar med den kombinerade strategi de för idag. 

Detta då nätapoteken tar lågkostnadspositioner med svårighet till differentiering. I och med 
att de fysiska aktörerna redan idag lyckas matcha de låga priserna på e-handeln, grundar sig 

deras framtid och överlevnad på om de klarar av att anpassa och differentiera sig på ett 

sådant sätt att de uppnådda fördelarna väger upp för styrkan av nätaktörerna. 
 

Hur	 arbetar	 svenska	 apotek,	 som	 tillhandahåller	 multipla	 kanaler,	 strategiskt	 för	 att	 stå	

konkurrenskraftiga	gentemot	nätapotek	i	en	digital	ekonomi?	

Svenska fysiska apotek ser idag vikten av att vara verksam inom flera kanaler, vilket vi vidare 
funnit vara nödvändigt för att inte förlora kunder till renodlade näthandlare och därtill möta 

prispressen från Apotea. Fler kanaler tillåter även företagen att samla information om 
kunderna via fler kanaler och därigenom utveckla sin verksamhet. Oavsett aktör görs idag 

stora satsningar inom e-handeln, vilken apoteken sedan försöker att koppla samman med 
butiken genom en hög integration och samarbeten med digitala vårdgivare. Detta för att 

skapa en lock-in. Genom olika initiativ, såsom att erbjuda olika tjänster och sociala möten, 
försöker företagen att fysiskt tvinga kunderna till butiken. Detta delvis då de idag ännu inte 

lyckats att få e-handeln lönsam, något de dock arbetar med. Det görs genom en effektivisering 

av logistiken samt genom att få kunden att handla både fler och dyrare produkter samt att få 
de att hämta ut sina beställningar i butik istället för att få de hemskickade.  

 
För att möta Apoteas snabba leveranser har apoteken påbörjat arbetet med att korta ned 

leveranstiden genom olika initiativ, där de bland annat väljer att nyttja de fysiska butikerna 
för e-handelsdistribution. Butikerna har vidare fördelen av att kunden får sina varor direkt 

på plats. Samtidigt satsar de på att göra produktanskaffningen och receptutlämningen, vilka 

redan är snabba, ännu snabbare. Detta genom implementering av digitala lösningar i butik 
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och integration med mobila applikationer. Apotekens verksamhet vänder sig till en bred 

målgrupp, där den övervägande delen faller inom den äldre generationen. Företagen tror 

därför på vikten och styrkan av en digital anpassning men förstår samtidigt att det måste ske 
parallella resor för att möta samtliga preferenser, något som nätapoteken har svårt med. 

Fördelen med de kunder som är hungriga på digitala lösningar är att de tillåts involveras mer 
i det värdeskapande som apoteken avser att tillhandahålla. Detta då de är mer pålästa och 

kan utföra fler uppgifter själva i butik. Den automatisering som apoteken arbetar med 
avlastar således personalens icke-värdeskapande uppgifter samt tillåter företaget att nyttja 

sina resurser mer optimalt. 

 

På	vilket	sätt	kommer	svenska	apotek,	som	tillhandahåller	multipla	kanaler,	behöva	förändras	

givet	en	fortsatt	tillväxt	inom	e-handeln?	

Även om hotet om konsolidering är ett faktum kommer de fysiska butikerna aldrig att 
försvinna helt. Det grundar sig i att e-handeln aldrig kommer att kunna möta den direkta 

leveransen som kunden får i butik, samtidigt som kunder även efterfrågar det sociala mötet. 

Den fortsatta driften av butiker bör hållas högt integrerad. Oavsett kanal handlar det sedan 
om att tillhandahålla den bästa kundupplevelsen, vilken därtill bör vara svårimiterad, för att 

hålla kunderna lojala. Att lyckas med detta handlar om att fortsatt samla in och ta tillvara på 
data och kundinformation för att sedan anpassa sin affärsmodell utefter kunderna, dess 

preferenser och beteenden. Även om företagen idag är duktiga på att göra detta inom e-
handeln måste de framöver satsa på att även kunna analysera point-of-sale i butikerna. Den 

aktör som bäst lyckas att ta tillvara på information och integrerar den har en bättre chans till 

ökad lönsamhet. 
 

Med e-handelstillväxt bör företagen fortsatt göra stora satsningar på nätet. Arbetet med de 
fysiska butikerna och hur dessa ska finnas kvar ser vi handlar om främst två initiativ. Det 

första rör förmågan att hitta ett sätt för vilken apoteken tillåts att öka sina intäkter. Vi har 
sett att detta kan göras genom att; bedriva försäljning av premiumprodukter med avsaknad 

av substitut, tillhandahålla värdehöjande service som kopplas samman med 

grundverksamheten och slutligen att ta betalt för olika tjänster som avlastar primärvården. 
Det andra initiativet som vi rekommenderar apoteken att göra är att arbeta med den sociala 

interaktionen. Likt snabbheten kring anskaffning är det något som nätaktörerna aldrig 
kommer att kunna leverera. 

 
Vi kommer snart att se hur stora delar av vårdkedjan skrivs om, där apoteken kommer att få 

en mer betydande roll. Avlastningen av vården sker genom ett arbete kring att skapa 
medicinska kundprofiler som tillåter apoteken att jobba förebyggande. I takt med att 

försäljningen av egenvården i butikerna avtar ligger framtiden för de fysiska apoteken i att 

differentiera sig på och tillhandahålla olika typer av tjänster. Dessa kan inte nätaktörerna 



 
 
	

89 
 

leverera, givet kravet på fysisk närvaro av bägge parter. Dessutom är det inte tillräckligt att 

endast konkurrera med produkter. Förändringar kommer även att behöva ske på andra 

fronter. Nästa generation av äldre, vilka är en stor kundgrupp för apoteken, kommer att vara 
mer vana vid digitala lösningar och förvänta sig en digitalt anpassad och smidig 

kundupplevelse. Det ställer krav på att apoteken förändras i denna riktning och att de 
integrerar digital teknik i verksamheten. Apoteken kommer vidare att behöva göra folk 

medvetna om försäljningen av recept på nätet och därtill få upp leveranshastigheten. Detta 
genom att nyttja fler logistikcenter för e-handeln och därtill fortsatt använda de fysiska 

butikerna som avsändare. Det förutsätter även att de arbetar med att automatisera sin logisk 

för att kunna klara av större volymer i e-handeln. Slutligen måste apoteken acceptera en 
branschglidning, givet att kunders preferenser förändras, och anpassa sig efter den nya 

efterfrågan. 
 

6.1	Kunskapsbidrag		

Med denna studie bidrar vi med en företagsekonomisk syn på apoteksverksamheten i 
Sverige, vilket kan komma att komplettera de mer farmaceutiska studier som tidigare gjorts. 

Vi har genom intervjuer gjort en kartläggning av hur fallföretagen arbetar med sina olika 
försäljningskanaler för att hantera konkurrensen på marknaden. Vi lyfter med detta problem 

som företagen står inför, att få sin e-handel lönsam och att lyckas stärka den fysiska handelns 

roll i en ekonomi med e-handelstillväxt. Därtill förmedlar vi kunskapen om att en 
digitalisering av apoteksmarknaden är positiv ur ett kundperspektiv. Detta i bemärkelsen av 

att det sker en utveckling av företagens kunderbjudande och värdeskapande processer, samt 
att kunderna får en ökad förhandlingsstyrka och mer förmånliga priser.  

 
Vi ser även att vi bidrar med värdefull information till de olika aktörerna, menat att vi i 

uppsatsen lyfter olika områden som är värda för företagen att satsa på samt vikten av att 

bedriva en kombinerad strategi. En lågkostnadsposition i e-handeln bör kompletteras med 
en tydligt differentierad strategi i den fysiska butiken. Slutligen visar vi på exempel som 

indikerar att företagens utmaningar handlar om att på ett framgångsrikt sätt gå över till en 
mer servicenära verksamhet och att i takt med utvecklingen fortsatt bedriva en hög 

integration. Trots det faktum att apoteksbranschen ses som unik och svår att generalisera, 
skulle detta kunna vara applicerbart i andra branscher där man vill stärka butikens roll. 

 
Vi hoppas att denna studie ska generera ökad insikt för fallföretagen och att det finns i deras 

intresse att ta del av resultaten och att det därtill hjälper dem i sitt fortsatta 

digitaliseringsarbete. 
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6.2	Vidare	forskning	

Det finns många möjligheter till vidare forskning inom apoteksbranschen ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv eftersom det finns begränsat antal studier i dagsläget. Vi ser 

en möjlighet att genomföra en studie där samtliga företag studeras eftersom 
apoteksbranschen utgörs av ett begränsat antal aktörer. Detta skulle säkerhetsställa att 

resultatet är representativt för hela branschen. Varför vi inte gjorde detta grundades däremot 
i att vi begränsades i den tid som fanns till vårt förfogande. Därtill skulle vi även finna det 

intressant att göra en jämförelse med andra länder angående hur de hanterar digitaliseringen 

och vilka digitala lösningar de har implementerat i sin apoteksverksamhet. Detta skulle 
kunna bidra till nya insikter kring hur man kan arbeta eftersom det troligtvis finns större 

skillnader där jämfört med de svenska apoteken emellan.  
 

I vår studie beskrivs det hur länken mellan vården och apoteksverksamheten kommer 
förändras och hur dessa aktörer närmar sig varandra mer och mer. Vi finner det intressant 

att studera detta vidare. Forskningen skulle kunna handla om hur relationen mellan dessa 

aktörer kommer se ut framöver samt bidra med insikter kring på vilket sätt detta skulle 
kunna ske för att skapa synergier. Därtill vore det intressant att få ta del av vilka positiva 

och/eller negativa följder detta närmande skulle medföra. Vi ser därtill att vår studie landar 
i att företag idag måste arbeta med tjänster som komplement till varorna för att skapa ett 

ökat värde för deras kunder och som ett sätt att möta konkurrensen från näthandelns lägre 
priser. Här skulle det finnas möjlighet att dyka djupare ned i ämnet och därtill se hur 

fenomenet ter sig i andra branscher samt hur detta påverkar företags affärsmodeller.       
 

Vidare studier skulle även kunna behandla hur ett företag, som bedriver multipla kanaler, får 

sin e-handel lönsam. I vår studie framkommer det att Apoteket AB och Apotek Hjärtat står 
inför en utmaning gällande det här och att det främst handlar om att optimera logistiken. 

Därav skulle en sådan studie troligtvis ha ett fokus på detta och studeras djupare inom 
apoteksbranschen, men även inom andra branscher. Det vore även möjligt att göra studier 

från kundens perspektiv genom att göra enkäter alternativt djupintervjuer angående hur de 
ställer sig positiva och/eller negativa till e-handel och digitala lösningar hos apotek. 

 

Sammanfattningsvis finns det flera perspektiv som man skulle kunna studera inom detta 
ämne. Det vore möjligt att djupdyka inom de områden där vi i vår studie endast har tangerat. 

Vi finner vidare forskning inom detta område viktigt eftersom det är betydelsefullt för företag 
att följa med i utvecklingen, inom samtliga branscher. Därtill är apoteksverksamheten i 

statens intresse då det är en del av vår infrastruktur, där en fungerande hantering av 
läkemedel är nödvändigt för befolkningens välmående. 
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Bilagor	

Bilaga	1	-	Information	utskickad	till	respondenter	

 

Information om intervjudeltagande  
Tack för att du vill vara med och delta i en intervju angående digitalisering inom 

apoteksbranschen. Intervjuerna kommer användas som empiri i vår magisteruppsats i 

företagsekonomi vid Linköpings Universitet.  Intresset för studien väcktes då vi såg en unik 

bransch som tidigare genomgått en privatisering och som står inför en pågående och framtida 

digital förändring. Vi är intresserade av att förstå digitaliseringens påverkan på det strategiska 

arbetet, och uppsatsen kommer därmed att handla om hur apoteken arbetar med digitala 

strategier för att hantera konkurrensen på marknaden.  
 

Intervjun ämnar behandla följande ämnen; branschspecifik information, konkurrens, 

digitalisering, försäljningskanaler och framtidsutsikter.  

 

Vi skulle gärna, med ert godkännande, använda ert namn, befattning och företagsnamn i 

uppsatsen. Detta för att förmedla en ökad trovärdighet. Önskar du istället att vara anonym går 

detta självklart bra. Övriga personuppgifter behandlas konfidentiellt av oss och delges inte till 

någon utomstående. Ditt medverkande i den här intervjun är helt frivilligt och du har när som 

helst rätt att dra dig ur, utan någon vidare förklaring. Givet att du vill återkalla ditt medverkande 

har du rätt att be oss att förstöra det material som hunnit samlats in.  

 

För att möjliggöra en god analys och bearbetning av det intervjumaterial som vi samlar in önskar 

vi att spela in vårt samtal. Som intervjurespondent har du rätt att be oss att inte spela in vårt 

samtal. Om så är fallet önskar vi meddelas detta innan intervjun äger rum. Intervjun kommer 

vidare att transkriberas, menat att vi överför ljudfilen till textat format, och materialet kommer 

endast att användas i forskningssyfte. Om så önskas har du rätt att delges denna transkribering. 

Slutligen vill vi meddela att ljudfilen kommer att förstöras i samband med att vår uppsats blir 

godkänd. 

 

Om du vill ta del av studiens resultat är du välkommen att kontakta oss på antingen 

linjo988@student.liu.se eller softe499@student.liu.se.  

 

Hör av dig om du har några frågor eller funderingar! 

Linnea Josefsson & Sofia Tennander  
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Bilaga	2	-	Intervjuguide,	Apoteket	AB	och	Apotek	Hjärtat	

 

Personlig bakgrund 
 

1. Kan du berätta lite kort om vad du gör och vilken roll du har på företaget? 
 

2. Hur länge har du arbetat på företaget?  
 

3. Kan du berätta lite kort om företaget och eran övergripande strategi? 
 
 
Apoteksbranschen och konkurrensen på marknaden 

 
4. Vad anser ni gör apoteksbranschen unik? Med andra ord, hur skiljer sig den från övriga 

branscher? 
 

5. (Till Apoteket) Hur påverkas ni av att ni är statligt ägda? 
 

6. Kan du berätta om konkurrensen på apoteksmarknaden? 
 

- Hur analyserar och agerar ni på vad konkurrenterna gör?  
 

7. Finns det möjligheter till ökad tillväxt på marknaden eller är det snarare en fråga om att 
konkurrera om marknadsandelar?  

 
 
Övergripande- och digital strategi 

 
8. Hur skulle du definiera begreppet digital strategi? Vad är det för dig? 

 
9. Hur arbetar ni med digitalisering för att förbättra er verksamhet? 

 
10. Hur anser ni att företaget kan skapa kundvärde, och därtill hålla era kunder lojala, 

genom er digitala strategi?  
 

- Finns det något sätt på vilket man kan involvera kunden i värdeskapandet? 
 

11. Anser ni att ert företag gör något som är unikt i förhållande till era konkurrenter, och i 
så fall på vilket sätt?  

 
 
Digitalisering 

 
12. Utifrån ert arbete med att digitalisera er verksamhet, hur har det påverkat vilket företag 

ni är idag och vart ni står på marknaden? 
 

13. Hur arbetar ni med digital teknik i era fysiska butiker? 
 

- Se till att framtid också diskuteras 
 

14. Vilka krav ställer digitaliseringen på digital kompetens inom företaget? 
 

15. Vilka svårigheter ser ni med att implementera ny teknik? Med både avseende på intern- 
och kundanpassning. 
 

16. Ser ni att nyttan av en ökad digital anpassning överstiger kostnaden för dess 
implementering? 
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17. På vilket sätt använder ni er av kunddata eller Big Data i er verksamhet? 
 

- Hur samlas data in?   
 
 
Försäljningskanaler 

 
18. Kan du berätta lite om era olika försäljningskanaler och på vilket sätt de är integrerade, 

eller hur ni försöker att skapa synergier kanalerna emellan? 
 

- Se till att produktsortiment och pris diskuteras  
 

19. Hur skiljer sig lönsamheten åt bland era kanaler? 
 

- Se till att kostnadsstruktur och tillväxt diskuteras  
 

20. Hur upplever du att konkurrensen har förändrats när e-handeln har vuxit?  
 

21. Vad är er uppfattning om aktörer, som Apotea, som bedriver renodlad e-handel? Vilka 
styrkor ser ni att de besitter?  
 

- Kan du berätta om hur ni agerar utifrån detta?  
 
 
Utmaningar 

 
22. Vad är era största utmaningar?  

 
- Hur kan ni använda er av digitaliseringen för att hantera detta?  

 
23. Vad vi har förstått är lönsamheten låg för receptbelagda läkemedel samtidigt som 

prispress råder på receptfria läkemedel och övriga apoteksprodukter, hur hanterar ni 
detta?  
 

24. Vad skulle hända om era kunder i större grad gick över till er e-handelskanal, där 
priserna är lägre på många av produkterna. Detta skulle logiskt sett betyda minskade 
intäkter från produktförsäljning. Hur skulle ni hantera det? 

 
 
Framtiden 

 
25. Hur ser du på framtiden inom apoteksbranschen?  

 
- Se till att fysiska butiker, e-handeln, antal aktörer samt kundbeteende 

diskuteras 
 

26. Hur ser du på företags framtid? Kommer företaget att se likadant ut? 
 

27. Har du något ytterligare att tillägga som kan vara av intresse för oss? 
 
 
Tack för din medverkan!  
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Bilaga	3	-	Intervjuguide,	Apotea	
 
Personlig bakgrund 
 

1. Kan du berätta lite kort om vad du gör och vilken roll du har på företaget? / (Till 
styrelsemedlem) … och vilken roll du har i styrelsen? 
 

2. Hur länge har du arbetat på företaget? / (Till styrelsemedlem) Hur länge har du suttit i 
styrelsen? 
 

3. Kan du berätta lite kort om Apotea och eran övergripande strategi? 
 
 
Apoteksbranschen och konkurrens på marknaden  

 
4. Vad anser ni gör apoteksbranschen unik? Med andra ord, hur skiljer den sig från andra 

branscher? 
 

5. Kan du berätta om konkurrensen på apoteksmarknaden? 
 

- Hur analyserar och agerar ni på vad konkurrenterna gör?  
 

6. Finns det möjligheter till ökad tillväxt på marknaden eller är det snarare en fråga om att 
konkurrera om marknadsandelar?  

 
 
Digital strategi  
 

7. Utöver det faktum att ni är en onlinebaserad verksamhet, hur arbetar ni med 
digitalisering för att förbättra er verksamhet? 
 

8. (Till styrelsemedlem) Utifrån din synvinkel, ser du några områden där Apotea specifikt 
skulle kunna nyttja digitalisering för att effektivisera eller prestera bättre? 
 

9. Hur anser du att företaget kan skapa kundvärde, och därtill hålla era kunder lojala? 
 

- Finns det något sätt på vilket man kan involvera kunden i värdeskapandet? 
 

10. Anser du att Apotea gör något som är unikt i förhållande till era konkurrenter, och i så 
fall på vilket sätt?  

 
 
Digitalisering 
 

11. Vad ser du har bidragit till vilket företag Apotea är idag och vart ni står på marknaden?  
 

12. Vilka krav ställs på digital kompetens inom företaget? 
 

13. På vilket sätt använder ni er av kunddata eller Big Data i er verksamhet? 
 

- Hur samlas data in?   
 

 
Försäljningskanaler  

 
14. Vad vi har förstått bedriver ni endast er verksamhet på apotea.se, har ni några planer på 

att lansera en app eller att etablera försäljning via fler kanaler? 
 

- Se till att butik diskuteras  
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15. Vilka styrkor anser ni att övriga apotek besitter genom att de tillhandahåller multipla 
kanaler?  
 

- Hur agerar ni utifrån detta? 
 

16. (Till styrelsemedlem) Vilka utmaningar ser du att apotek, som även har fysisk handel, 
möter genom att bedriva och utöka sin e-handel? 
 

17. Hur upplever du att konkurrensen har förändrats när e-handeln har vuxit?  
 

18. Vad tillåter er att många gånger ta lägre priser än era konkurrenter?  
 

 
Utmaningar 
 

19. (Till styrelsemedlem) Vi har pratat om att Apotea många gånger kan ta lägre priser än 
sina konkurrenter. Samtidigt har vi sett att de övriga apoteken egentligen ofta lyckas 
möta dessa priser på deras e-handel. Hur ser du på detta? 
 

20. Vad är era största utmaningar?  
 

- Hur kan ni använda er av digitaliseringen för att hantera detta?  
 
 
Framtiden 

 
21. Hur ser du på framtiden inom apoteksbranschen?  

 
- Se till att fysiska butiker, e-handeln, antal aktörer samt kundbeteende 

diskuteras 
 

22. Hur ser du på Apoteas framtid? Kommer företaget att se likadant ut? 
 

23. Har du något ytterligare att tillägga som kan vara av intresse för oss? 
 
 
Tack för din medverkan!  
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Bilaga	4	-	Prisjämförelse	

 

 Apoteket AB Apotek Hjärtat Apotea 

 Butik E-Handel Butik E-handel E-handel 

Alvedon 
500 mg, 20 
tabletter 

39,5 31 kr 39,9 kr 31 kr 29 kr 

Flux 
munskölj 
500 ml  

69 kr 54 kr 69 kr 54 kr 54 kr 

Vichy ideal 
soleil +50 
50ml 

189 kr 189 kr 189 kr 149 kr 149 kr 

Linicin 
lusmedel 

179 kr 139 kr 179 kr 139 139 

Clarityn  
10 mg, 28 
tabletter 

159 kr 141 kr 159 kr 141 kr 141 kr 

Compeed 
5 plåster 

64 kr 49 kr  64 kr 49 kr  39 kr  

Bisolvon  
8 mg, 50 
tabletter 

84,5 kr 84,5 kr 84,9 kr 74 kr 74 kr 

Xylocain 10 
g tub 

85 kr 52 kr 85 kr 52 kr 52 kr 

Hydrokortis
on, 20 g  

44,5 kr 27 kr 44,9 kr 26 kr 27 kr  

* Fetmarkerade priser är de alternativ som är billigast per produkt 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


