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SAMMANFATTNING 

Titel: Positionering på den svenska apoteksmarknaden 

Författare: Anders Ekström och Johan Helgius 

Handledare: Karin Bredin 

Nyckelord: Apoteksmarknad, avreglering, restriktioner, varumärkesidentitet, positionering 

Bakgrund:1 juni 2009 avreglerades det svenska apoteksmonopolet och marknaden öppnades 

upp för konkurrens. Antalet apoteksaktörer har sedan dess tilltagit vilket sätter press på 

företagen att särskilja sin verksamhet för att bli mer konkurrenskraftiga i kampen om 

apotekskunderna. Det råder fortfarande restriktioner på apoteksmarknaden som förhindrar 

aktörerna att sätta egna priser på receptbelagda läkemedel, vilka utgör 80 procent av 

marknadens omsättning. Marknaden karaktäriseras vidare av relativt homogena produkter, 

vilket försvårar aktörernas möjlighet att erbjuda ett unikt sortiment. Differentierade företag 

erhåller ofta en bättre lönsamhet och varumärket har en stor betydelse i hur företag kan 

utmärka sig. Verktygen för detta är varumärkesidentitet, där varumärkets unikhet och värde 

specificeras samt positionering av varumärket, vilka är de åtgärder en organisation vidtar för 

hur varumärket uppfattas i medvetandet hos konsumenten i relation till konkurrenterna.  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur apoteksmarknadens fyra största aktörer tänker 

och agerar kring områdena för varumärkesidentitet och positionering. Med detta som grund 

vill författarna utföra en analys för att stärka befintliga teoretiska ramverk i vilka hänsyn inte 

har tagits till marknader där monopol nyligen upphävts. 

Slutsats: I studiens gestaltning av aktörernas varumärkesidentiteter är det framträdande att 

associationerna till apoteksbranschen innefattas av det ansvarsfulla, trovärdiga och 

kompetenta. Apoteket AB har tidigare haft ensamrätt att bedriva apoteksverksamhet och dessa 

associationer, till hur ett apotek ska vara, är starkt relaterade till företaget. 

Varumärkesidentiteternas unikhet skildras främst i aktörernas företagskultur och i 

varumärkets fysiska utformning. Studien visar vidare på att de nya aktörerna inte tillämpar en 

utmärkande positionering, då de främst inriktar sig på att bekräfta en kategoritillhörigt som 

apoteksaktör. Resultatet stärker befintliga teorier om att positionering är en process, där 

företag först måste befästa sig som en trovärdig aktör inom branschen, innan det är möjligt att 

positionera sig utifrån varumärkets unika fördelar. Studien indikerar att utvecklingen av 

handelsvaror och tjänster kommer att utgöra en viktig del i att stärka aktörernas positionering. 	  



	  

ABSTRACT 

Title: Positioning on the Swedish pharmacy market 

Authors: Anders Ekström and Johan Helgius 

Supervisor: Karin Bredin 

Keywords: Pharmacy market, deregulation, restriction, brand identity, positioning 

Background: The pharmacy monopoly was deregulated in June 2009 and the number of 

competitors has since then increased rapidly which has lead to the importance of 

differentiating the business, to become more competitive in the battle for pharmacy customers. 

There are still some restrictions on the market, which prevents the pharmacy-chains to set 

their own price on prescription drugs, which amounts for 80 percent of the total turnover. The 

pharmacy market is also characterised of homogenous products, which limits the possibility 

to offer a unique assortment. Brands play a large factor in how a company can differentiate 

itself and be profitable. Commonly used tools for this are brand identity which is the 

uniqueness and the value of the brand, and brand positioning which are the measures an 

organisation takes to affect the perception of the brand in relationship to competitors. 

Aim: The aim is to examine how the four largest pharmacy-chains in Sweden thinks and acts 

in the fields of brand identity and brand positioning. On	  this	  basis,	  the	  authors	  will	  perform	  

an	  analysis	   to	  strengthen	   the	  existing	   theoretical	   framework	   in	  which	  account	  has	  not	  

been	  taken	  into	  markets	  where	  monopoly	  has	  recently	  been	  repealed. 

Conclusion: In the study of the pharmacy-chains brand identities, it is prominent that the 

associations with the pharmacy industry are represented by the responsible, credible and 

competent. Apoteket AB has previously had the exclusive right to operate on the pharmacy 

market and these associations, to how a pharmacy should be, are strongly related to them. The 

uniqueness of the brand identities are primarily portrayed in the companies’ culture and in the 

physical characteristics of the brand.  Furthermore the study shows that the new pharmacy-

chains  do not apply a distinctive positioning, as they primarily focus on confirming 

their category membership as a pharmacy operator. The	   result	   strengthens	   the	   existing	  

theories	   that	   positioning	   is	   a	   process	   in	   which	   companies	   first	   have	   to	   confirm	  

themselves	   as	   a	   credible	   player	   in	   the	   industry,	   before	   it	   is	   possible	   to	   position	  

themselves	  on	  the	  brand’s	  unique	  benefits.	  The	  study	  indicates	  that	  the	  development	  of	  

commodities	  and	  services	  will	   form	  an	   important	  part	   in	  strengthening	  the	  pharmacy-‐

chains	  positioning.	    
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1. INLEDNING 
 ___________________________________________________________________________  

I denna inledande delen av uppsatsen kommer studiens bakgrund, problemformulering samt 
syfta att redogöras.  
 ___________________________________________________________________________  

1.1 BAKGRUND  
I Sverige har det under en lång period förekommit en trend till avreglering av statligt 

reglerade monopol. Statens Järnvägar, SJ, förlorade år 2009 monopolet av persontrafik på de 

svenska järnvägarna (www.regeringen.se), vilket öppnande upp marknaden för bland annat 

internationella aktörer. Några andra välbekanta statliga marknadsmonopol som har avreglerats 

under de senare decennierna är SAS:s inrikesflygningar, postmarknaden och elmarknaden för 

att nämna några. Apoteket AB:s monopol på apoteksmarknaden var näst i tur att försvinna. 

Avregleringen innebar att företaget förlorade sin ensamrätt som detaljist på 

apoteksmarknaden (Konkurrensverket, 2010:4), som de haft sedan år 1971 

(www.apoteksfakta.se).  

Den nya omregleringen på den svenska apoteksmarknaden trädde i kraft den 1 juli år 2009 

(www.regeringen.se), men i relation till några av de nordiska grannländerna ligger Sverige 

efter i denna utveckling. På Island avreglerades apoteksmonopolet redan år 1996 och i Norge 

år 2001 (Anell, 2004). Effekterna som uppstod på dessa marknader efter att monopolen 

försvunnit skilde sig åt i olika aspekter, men det länderna har gemensamt är att marknaderna 

formades till oligopol, vilket inte låg i linje med regeringarnas idéer om framtidsutvecklingen. 

De positiva effekter som uppstod var enligt Anell att apotekens öppettider blev längre och 

antalet apotek ökade kraftigt. På Island ökade antalet apotek med 40 procent under en 

tvåårsperiod (Almarsdóttir & Morgall, 1999) och i Norge ökade antalet med 32 procent på tre 

år (ECON, 2004).  

Den svenska regeringen motiverade avskaffandet av monopolet med att den ökade 

konkurrensen som den skulle medföra, skulle generera positiva effekter för konsumenterna i 

likhet med det som skett i Norge och Island (www.regeringen.se). Regeringen menade att 

tillgängligheten skulle förbättras då antalet apotek ökade och öppettiderna förlängdes och mer 

resurser skulle läggas på att förbättra den givna servicen. Regeringen avsåg även att uppnå 

lägre läkemedelskostnader till förmån för både konsumenter och staten (www.regeringen.se).   
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Innan monopolet avskaffades hade Apoteket AB 946 apotek runt om i Sverige 

(Konkurrensverket, 2010:4). Vid omregleringen behöll den statliga aktören 330 apotek i egen 

regi medan 466 apotek lämnades ut till försäljning, i form av kluster, till stora och medelstora 

företag. Resterande 150 apotek bildade kedjan Apoteksgruppen, vilket är en statlig lösning för 

småföretagare på apoteksmarknaden. Apoteken kommer på sikt att helt ägas av privata 

aktörer men de kommer att förbli verksamma under namnet Apoteksgruppen 

(www.apoteksgruppen.se).  

1.2 APOTEKSMARKNADEN 
Konkurrensen på apoteksmarknaden har sedan omregleringen hårdnat. Vid årsskiftet 

2010/2011 hade 23 olika apoteksaktörer fått tillstånd av Läkemedelsverket att bedriva 

detaljhandel med läkemedel och antalet apotek hade vid samma tidpunkt ökat med 22 procent, 

det vill säga drygt 200 stycken (Konkurrensverket, 2010:4). Konkurrensverket bedömer att 

fler aktörer kommer slå sig in på marknaden och att etableringstakten av nya apotek kommer 

att vara fortsatt hög de närmaste åren. En bidragande orsak till det höga intresset är att 

apotekstätheten i Sverige vid omregleringen låg på 10,000 invånare per apotek, vilket i många 

andra europeiska länder ligger kring 5,000 invånare per apotek (Prop. 2008/09:145 s. 77). 

Under våren 2011 öppnade den brittiska apotekskedjan Boots sitt första apotek i Sverige och 

de har för avsikt att öppna ett hundratal apotek under de kommande åren (www.se.boots.com). 

I figur 1 redovisas apoteksaktörernas marknadsandelar beräknat på det totala antalet apotek 

vid slutet av december 2010.  

 

FIGUR 1 APOTEKSAKTÖRERNAS MARKNADSANDELAR RÄKNAT PER APOTEK 

 KÄLLA: KONKURRENSVERKET RAPPORT 2010:4 
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Det är framförallt fyra apotekskedjor som utmärker sitt apoteksägande då de förfogar över 

minst 150 apotek vardera. Dessa aktörer är i storleksordning; Apoteket AB, Apotek Hjärtat, 

Kronans Droghandel och Apoteksgruppen. Eftersom konkurrensen på marknaden har blivit 

allt hårdare med det ökade antalet aktörer, har en konsolidering av marknaden redan inletts. 

Apotek Hjärtat förvärvade under våren 2010 Apotek1 (www.dagensmedicin.se) och är den 

största privatägda apotekskedjan. Kronans Droghandel är den enda apotekskedjan som idag 

driver egen partihandel. I december 2010 dominerades fortfarande partihandeln med 

läkemedel av Tamro AB och Oriola KD-Corporation. Dessa bolag står för nästan all 

distribution av receptbelagda läkemedel till apotek. Det finns även ett intresse hos andra 

apotekskedjor, där bland annat Apoteket AB och Apotek Hjärtat har uttryckt sitt intresse att 

etablera en egen partihandelverksamhet (Konkurrensverket, 2010:4).   

Vid studerandet av apoteksmarknaden är det viktigt att skilja på receptbelagda och receptfria 

läkemedel då marknaden för dessa båda skiljer sig avsevärt. De receptbelagda läkemedlen 

utgör den största andelen av branschens omsättning, cirka 80 procent, medan de receptfria 

läkemedlen och handelsvaror (där inräknat egenvård) står för 10 procent vardera 

(Apoteksbranschens årsrapport 2010). Tandvårds- och läkemedelsförmånverket (TLV) är den 

myndighet som styr prissättning vid inköp och försäljning av läkemedel och andra varor som 

ingår i läkemedelsförmånerna (www.regeringen.se). Enligt detta regelverk måste priserna 

vara enhetliga på dessa produkter i apoteken i Sverige. Denna typ av restriktioner utgör en 

specifik situation för apoteksmarknaden vilket särskiljer den från andra statliga monopol som 

har omreglerats. Försäljningen av receptfria läkemedel utgör den kategori som ökat mest sen 

omregleringen. Cirka 7,000 försäljningsställen inom dagligvaruhandeln och servicehandeln 

runt om i landet erbjuder vissa receptfria läkemedel (Konkurrensverket, 2010:4).  

1.3 PROBLEMFORMULERING 
Den ökade etableringen på apoteksmarknaden sätter press på dess aktörer att särskilja sin 

verksamhet från konkurrenterna. Enligt branschtidningen Farmacevtisk Revy, vilka bevakar 

apoteksväsendet, har aktören Apoteket AB i flera undersökningar påvisat att deras varumärke 

är det starkaste bland dagens aktörer (Farmacevtisk Revy, 2010:3). Dessa resultat stärks av en 

nyligen publicerad artikel i vilken det redogörs att förtroendet till de statligt ägda apoteken 

fortfarande är betydligt större än hos de nyetablerade privata aktörerna (www.e24.se). 

Artikeln framhäver problem med att de nya aktörerna inte är tillräckligt starka i att 

kommunicera med sin målgrupp på ett sådant sätt som möjliggör det för kunderna att urskilja 
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dem från andra konkurrenter. Det framhävs även att de inte särskiljer sig tillräckligt och för 

att klara en framtid på marknaden är det en nödvändighet (www.dagensmedicin.se). Detta 

problem finns trots att aktörerna själva enligt Konkurrensverket framhäver att det är viktigt att 

utmärka sig på marknaden (Konkurrensverket, 2010:4).  

Det är därmed intressant att undersöka hur aktörerna på apoteksmarkanden agerar och 

resonerar i möjligheterna kring att utmärka sig från den gemensamma massan. Enligt Porter 

(1980; 2004) kan en organisation positionera sin verksamhet genom att vara kostnadsledare 

eller differentierad, det vill säga att kunna erbjuda något unikt. Porter (1980) och Floor (2006) 

menar att pris utgör ett starkt konkurrensmedel genom att en organisation kan utmärka sig 

genom att till exempel erbjuda lägre priser än konkurrenterna, men eftersom Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket styr prissättningen av inköps- och försäljningspriser på 

receptbelagda läkemedel (www.tlv.se) begränsar det möjligheten att konkurrera genom 

prissättning på apoteksmarknaden. Därtill måste samtliga apotek tillhandahålla samma 

sortiment av receptbelagda läkemedel (www.vardguiden.se), vilka inte direkt får 

marknadsföras till allmänheten (www.lakemedelsverket.se). Marknaden karaktäriseras 

dessutom av relativt homogena produkter vilket försvårar apoteksaktörernas möjlighet att 

erbjuda unika sortiment. Denna marknadssituation försvårar det Floor (2006) belyser om 

sortimentets funktion för detaljister, som han anser utgör ett starkt attribut genom att urskilja 

en verksamhets unika fördelar gentemot konkurrenterna. Rickard Wahlund (Farmacevtisk 

Revy, 2010:3), professor inom media och ekonomisk psykologi på Handelshögskolan i 

Stockholm, framhäver dessutom att fokus för att utmärka sig på apoteksmarknaden sker 

genom varumärke. Han refererar till att konkurrensen om exponeringsytor på 

apoteksmarkanden är betydligt hårdare än tidigare och när det finns många alternativ på 

marknaden väljer kunden det varumärke som denne är mest ”trygg med”. Han anser vidare att 

prissättningen inte är ett möjligt konkurrensmedel på denna marknad.  

”När det gäller apotek ska man i första hand inte konkurrera med priser. Det 
är value added [mervärdet] som kunden upplever som är det viktiga 
konkurrensverktyget för att skapa lojalitet.”   
                                     (Richard Wahlund, Farmaceutiska revyn, 2010:3, s.14) 

Varumärket lyfts även fram av Porter (1980; 2004) som ett verktyg för organisationer att 

differentiera verksamheten och för att bli mer konkurrenskraftiga. Lönsamheten är oftast 

bättre hos företag som tydligt går att urskilja från konkurrenter och deras chans att stå sig i en 

konkurrensutsatt marknad är större (Gueorguiev & Hansen, 1996). Forskningen inom ämnet 
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för varumärken (Kapferer, 2008; Upshaw, 1995; Aaker, 1996) har utvecklats mycket under de 

senaste decennierna och diskuteras bland annat under begreppet ”Brand Management”. 

Nyckelverktygen till begreppet är varumärkesidentitet, som specificerar varumärkets ansikte, 

unikhet och värde samt positionering av varumärket, vilka är de åtgärder som en organisation 

vidtar för hur dess varumärke uppfattas i medvetandet hos konsumenten i relation till 

konkurrenterna (Upshaw, 1995). I studien kommer vi att undersöka hur marknadens fyra 

största aktörer; Apoteket AB, Apotek Hjärtat, Kronans Droghandel och Apoteksgruppen har 

utvecklat sina varumärken och hur deras positionering ser ut.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FIGUR	  2	  STUDIENS	  TIDSLINJE,	  KÄLLA:	  SKAPAD	  AV	  FÖRFATTARNA	  

1.4 SYFTESFORMULERING 
Syftet med studien är att undersöka hur apoteksmarknadens fyra största aktörer tänker och 

agerar kring områdena för varumärkesidentitet och positionering. Med detta som grund vill 

författarna utföra en analys för att stärka befintliga teoretiska ramverk i vilka hänsyn inte har 

tagits till marknader där monopol nyligen upphävts.   
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2. METOD 
 ___________________________________________________________________________  

Följande kapitel kommer att presentera uppsatsens vetenskapliga metoder och det praktiska 
utförandet. Författarna kommer underbygga sitt urval av primärdata samt val av litteratur 
och processen för insamling av sekundärdata.  
 ___________________________________________________________________________  

2.1 VETENSKAP 
”Att forska innebär att man samlar in, producerar och förmedlar kunskap om 
den värld vi alla delar på.”                                                   (Svenning, 2003, s. 9) 

Vetenskap handlar om att ta reda på sanningen, om hur företeelser förhåller sig i verkligheten 

(Thurén, 2007). Men vad är vetenskap och varför är det betydelsefullt att redogöra den 

vetenskapliga metod en studie följer? Enligt Denscombe (2009) är det viktig att en forskare 

redan i början av en studie fattar strategiska beslut då han/hon kommer att möta ett flertal 

valsituationer och alternativ under arbetets gång. Det finns därmed behov av att redan innan 

studien påbörjas tänka igenom val av strategi- och metodbeslut.  

2.1.1 VETENSKAPLIG ANSATS 
Vid framställningen av en forskningsuppsats finns det främst två sätt att dra vetenskapliga 

slutsatser; induktion och deduktion (Thurén, 2007). En ansats som bygger på induktion utgår 

från empiriska iakttagelser där man utifrån en enskild händelse kan dra generella slutsatser 

(Andersen, 1998).  Teorin är således resultatet av en forskares studie (Bryman & Bell, 2005). 

Den deduktiva ansatsen tar sitt avstamp i andra änden och utgår från teorin som sedan 

appliceras på den empiri som studien har tagit fram (Alvesson & Sköldberg, 2008).  Ansatsen 

skiljer sig från den induktiva genom att det finns en teoretisk möjlighet att empirin kan 

omkullkasta resonemanget (Thurén, 2007). Bryman och Bell (2005) poängterar däremot att 

båda ansatserna bör ses som tendenser istället för entydiga distinktioner. Vid denna studies 

avstamp satte sig studiens författare först in i teorier kring uppsatsen ämnesområden; 

varumärkesidentitet och positionering, vilket går i linje med den deduktiva ansatsen. Merton 

(1967, i Bryman & Bell, 2005) menar att teorier utgör en bra grund till hur en forskare ska 

styra sin empiriska insamling. De teorier studiens författare tog del av i detta stadie låg till 

grund för hur insamlingen av det empiriska materialet utformades. De insåg efter den 

empiriska undersökningen att delar av den teorin som använts inte var tillräcklig och 

underbyggde därför den teoretiska referensramen med ytterligare relevanta teorier. Studien 
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har således vänt till en mer induktiv ansats men som bär inslag av deduktion, vilket går i linje 

med vad Bryman och Bell (2005) ovan anser om att se ansatserna som tendenser.  

2. 2 LITTERATURVAL  
Enligt Rienecker och Stray Jørgensen (2004) utgör ett ämnes litteratur dess kropp, själ och 

intellekt och det är hur litteraturen används som uppvisar författarens kunskaper i att hantera 

ämnet. I relation till användningen av litteratur i en studie framhäver Reinecker och Stray 

Jørgensen vikten av att forskaren intar ett kritiskt förhållningssätt till den litteratur som 

används. De anser att forskaren ska ha litteraturens aktualitet, trovärdighet, förklaringskraft 

och objektivitet som utgångspunkt i källkritiken. Författarna till denna studie redogör här för 

läsaren om hur litteraturen i studien har tagits fram och hur den har behandlats.  

2.2.1 AKTUALITET 
Studiens teoretiska del byggs upp med litteratur inom områdena strategi (teoretisk bakgrund), 

varumärkesidentitet, marknadsföring och positionering. Litteraturen som används går 

huvudsakligen inte längre tillbaka än till 1980-talet och den mesta delen av materialet är 

skrivet under 1990-talet och 2000-talet. I avsnittet för den teoretiska bakgrunden gick 

författarna tillbaka till texter som publicerades under 1970-talet då mycket av forskningen 

kring strategi kan härledas därifrån. I materialet som används för positionering härstammar en 

liten del från 1970-talet då det var först då som konceptet introducerades. Författarna har 

sedan kompletterat detta material med litteratur och artiklar framtagna under 1990- talet och 

2000-talet för dess aktualitet och för att styrka argumentationen.  

2.2.2 TROVÄRDIGHET 
I studien har artiklar använts som är inhämtade från tidskrifter som berör det ämnesområde 

som har studerat. De tidskrifter som förekommer är bland annat Harvard Business Review, 

Journal of Product & Brand Management och Advertising Age. Författarna anser att 

artiklarnas trovärdighet och tillförlighet som källor kan styrkas då de härstammar från 

tidskrifter i likhet med dem ovan nämnda. Det innebär att de har genomgått noggranna 

kontroller och godkänts av experter inom respektive område. De litterära källor som återfinns 

i studien är skrivna av forskare inom bland annat varumärkesidentitet, positionering och 

marknadsföring, vilket har bidragit till att författarna anser att det finns stöd och betryggande 

anknytningar till området för företagsekonomi. Författarna har försökt undvika att använda 

elektroniska källor i studiens teoretiska del för att minska tvivelaktigheter kring källornas 
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ursprung. Vid val av internationella ordböcker har författarna utgått från Oxfords, som är en 

erkänd källa.   

2.2.3 FÖRKLARINGSKRAFT 
Författarna är medvetna om att de vetenskapliga artiklar som använts inte är framtagna för att 

uppfylla studiens syfte. Den information och de observationer som dessa forskare har använt i 

sina artiklar är därför tolkade och analyserade efter ett annat ändamål. Resultaten från dessa 

studier har inte tagits som en absolut sanning utan som alternativa synpunkter. Författarna tror 

dock att dessa forskare har en närmare hållning till de teoretiska områden som denna studie 

använder och flera av dem är ledande forskare inom områdena och besitter därför ett bättre 

utgångsläge än författarna själva. Författarna anser att forskningen och kunskaperna inom 

områdena för varumärkesidentitet och positionering kan utgöra ett bidrag till att höja studiens 

förklaringskraft i deras analyser och kan såvida stärka studien.  

2.2.4 OBJEKTIVITET 
Att förhålla sig helt objektiv till det material som används i studien anser författarna vara 

svårt. Orsaken till det är att det finns flera aspekter som påverkar en person undermedvetet. 

Vilket kön en person har, dennes livsstil eller hur gamla denne är utgör faktorer som påverkar 

ens uppfattning. Rienecker och Stray Jørgensen (2004) menar med objektivitet att en läsare 

ska kunna komma fram till samma resultat om de följer samma tillvägagångssätt och material 

som forskaren. För att författarna ska arbeta med sin objektiva tolkningssätt har de genom 

studiens gång diskuterat det material som de har tagit till sig och deras litteraturval. Genom 

detta handlingssätt har författarna tagit till sig flera olika insikter i ämnet för att underlätta 

objektiviteten. De anser att tillvägagångssättet har bidragit till en strävan mot ett objektivt 

förhållningssätt men framhäver att det är upp till läsaren själv att avgöra deras objektivitet i 

studien.  

2.3 UNDERSÖKNINGSDESIGN 
Den vetenskapliga forskningsmetoden delas traditionellt sätt upp i en kvantitativ och 

kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden lägger enligt Bryman (2002) tyngdpunkt vid ord 

som framkommit från den insamlade data och dess analys medan den kvantitativa 

forskningsmetoden lägger en större betoning i att kvantifierad data. Bryman menar att i den 

kvalitativa metoden läggs en stor vikt på hur de deltagande individerna i studien uppfattar och 

tolkar den sociala verkligheten. Vidare upplyser han att den kvalitativa metoden vanligtvis 

används för att generera teorier, men enligt Silverman i Bryman (2002) kan data användas 
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även vid prövning av teorier. Den kvalitativa metoden går mer i linje med denna uppsats 

eftersom författarna med denna studie undersöker hur apoteksaktörerna tänker och agerar 

kring områdena för varumärkesidentitet och positionering, där de utifrån detta som grund vill 

utföra en analys för att stärka befintliga teoretiska ramverk i vilka hänsyn inte har tagits till 

marknader där monopol nyligen upphävts. Metoden möjliggör det för författarna att komma 

studiens respondenter närmare och få en bättre insyn på hur de ser sin verklighet och utifrån 

det analysera den insamlade data.  

2.3.1 FLERFALLSTUDIE 
För att möjliggöra studiens syfte om att undersöka hur apoteksaktörerna tänker och agerar 

kring områdena för varumärkesidentitet och positionering valde författarna att studera 

företagen Apoteket AB, Apotek Hjärtat, Kronans Droghandel Retail AB och Apoteksgruppen 

AB. Urvalet baserades på att dessa aktörer är verksamma inom samma marknad och att de 

tillsammans förfogar över en total marknadsandel på 83 procent av apoteken i Sverige. 

Författarna valde medvetet att inte ta med minder aktörer då de ansåg att de inte är lika 

nationellt täckande och efter att tagit del av marknadsutvecklingen på Island och i Norge 

anser författarna att de större aktörerna har en mer långsiktig överlevnadsmöjlighet. För att 

uppfylla syftet om hur aktörerna tänker har författarna genomfört personliga intervjuer med 

de ovan nämnda företagen och för att infria syftet om hur aktörerna agerar har förutom redan 

nämnda intervjuer även observationer genomförts där författarna besökt företagens apotek 

och undersökt deras marknadsföring. Författarnas undersökningsdesign är en flerfallstudie där 

de utifrån studiens empiriska resultat kunnat studera likheter och olikheter. Bryman och Bell 

(2005) menar att en fallstudie innebär en fokuserad undersökning inom till exempelvis en 

särskild miljö eller organisation. Bryman och Bell framhäver att det är fallet i fråga som utgör 

det intressant och att forskarens målsättning är att belysa det. De menar vidare att om 

huvuddelen av studiens strategi är kvalitativ, har fallstudien en benägenhet att vara induktiv. 

Detta är något som går i linje med denna studie, både genom den kvalitativa metodteori och 

den i huvudsakliga induktiva ansats.  Yin (1984, i Bryman & Bell, 2005) menar att fördelen 

med en flerfallstudie är att den underlättar för forskaren att fastslå under vilka premisser som 

en teori är hållbar och i vilka fall den inte är det.  

2.4 METOD FÖR DATAINSAMLING 
I studien har författarna valt att intervjua personer från de fyra största detaljistaktörerna på 

den svenska apoteksmarknaden. Ambition var att intervjua vd:n vid respektive företag då 
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författarna ansåg att de besatt den bästa kunskapen inom strategiska frågeställningar. 

Ambitionerna fick dessvärre inte gehör utan personerna i fråga hänvisade författarna till vilka 

de ansåg vara bäst lämpade inom ämnet i deras verksamhet. Kriteriet var att dessa personer 

hade god insyn i studiens ämnesområde vilket resulterade att författarna under sina intervjuer 

träffade följande personer; Bodil Eriksson från Apotek Hjärtat, Eva Fernvall från Apoteket 

AB, Jonas Levin från Kronans Droghandel Retail AB och Ola Andersson från 

Apoteksgruppen AB. 

Apoteksaktör Intervjuperson Befattning Arbetsroll Arbetslivserfarenheter 

Apoteket AB Eva Fernvall Varumärkesdirektör Varumärkesansvar för 
hela koncernen samt 
intern och extern 
kommunikation 

Förbundsordförande för 
vårdförbundet 

Apotek Hjärtat Bodil Eriksson Vice vd Varumärkesfrågor, 
konsumentinsikt och 
marknadskommunikati
on 

Livslång erfarenhet i 
varumärkesfrågor hos, 
Axfood, Volvo och 
Folksam 

Kronans Droghandel 

Retail AB 

Jonas Levin Marknadsdirektör Marknads- och 
internkommunikation 
med fokus på 
marknadsföring och 
företagets varumärke 

Marknadsdirektör för 
mobiloperatören 3  

Apoteksgruppen AB Ola Andersson Marknadschef Varumärkesfrågor, 
media och reklam 

Marknadsföringsdirektör 
på Unilever 

TABELL	  1	  SAMMANSTÄLLNING	  ÖVER	  STUDIENS	  RESPONDENTER,	  KÄLLA:	  SKAPAD	  AV	  FÖRFATTARNA 

I den kvalitativa metodteorin används vanligtvis en semistrukturerad eller ostrukturerad 

intervju, då den strukturerade intervjun är vanligt förekommande i den kvantitativa 

forskningen där intervjuns syfte är att komma fram till ett svar. Det ges inte något utrymme 

för respondenten att uttrycka sin egen uppfattning. Vid en kvalitativ intervju ges däremot 

respondenten detta utrymme och forskaren intresserar sig för att få fram den intervjuades 

ståndpunkter (Bryman, 2002). Istället för enstaka svar vill man i den kvalitativa forskningen 

ha utförliga och detaljerade svar. Vid en semistrukturerad intervju har forskaren i förhand 

tagit fram de frågor som ska besvaras men intervjuaren är flexibel i vilken ordning som 

frågorna besvaras och respondenten tillåts utveckla sina synpunkter och ges frihet att utförligt 

tala om ämnena (Denscombe, 2009). Vidare förklarar Denscombe (2009) att vid den 

ostrukturerade intervjun utgör intervjuaren en ytterst liten roll och sätter huvudsakligen igång 

intervjun och introducerar dess teman och respondenten får sedan fritt behandla ämnet. 

Forskaren behöver inte på förhand ta fram de frågor som behövs vid en semistrukturerad 

intervju.  
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I den här studien valde författarna att använda den semistrukturerade intervjumetoden för att 

få ett större och djupare informationsintag men även för att få fram respondenternas 

uppfattning kring ämnet med ursprung från deras yrkesroll. Att vara flexibla i hur frågorna 

besvarades var viktigt för att författarna skulle kunna följa respondenten i dennes vändningar 

som påverkade intervjuns struktur. Det har varit betydelsefullt för studien att författarna under 

intervjuerna använt öppna frågor och följdfrågor för att respondenterna skulle kunna få 

utrymme att tala fritt och utveckla sina svar. 

Inför intervjuerna togs en intervjuguide (se bilaga 1 och 2) fram som respondenterna försågs 

med 24 timmar innan intervjun ägde rum. Intervjuguiden delades upp efter de olika teman 

som intervjun ämnade behandla samt övergripande frågor som kom att beröras i de olika 

ämnesområdena. Det för att respondenten inte skulle hindras att göra friare tolkningar eller ha 

ett allt för snävt synsätt på frågorna (Bryman & Bell, 2005). Intentionen med att skicka 

intervjuguiden i förväg var för att intervjupersonerna skulle ha möjlighet att sätta sig in i 

studiens syfte och ha tid att förbereda sig något så att författarna kunde utnyttja hela den tid 

som erhållits för intervjuerna. Författarna är införstådda i att de kan ha påverkat 

respondenternas svar genom att skicka intervjuguiden på förhand, vilket möjliggjort det för de 

intervjuade personerna att planera sina svar. Det är något som skulle kunna hämma 

intervjuerna genom mer inövade än spontana svar. Författarna anser dock att de minskade den 

risken då respondenterna begränsades till en tidsperiod på 24 timmar att ta del av 

intervjuguiden och därmed deras tid att ta fram inövade svar. Intervjuerna ägde rum på 

respektive respondents arbetsplats. Vid alla fyra tillfällen hade respondenten själv valt 

rummet för intervjun vilka var mindre konferens-/samtalsrum. Att respondenterna själva valt 

mötesplats, vilka i samtliga fall varit avskilda från obehöriga, medverkade till att de kände sig 

trygga i den miljö som intervjuerna ägde rum i och kunde därmed ge intervjun ett större fokus 

(Denscombe, 2009). Intervjuerna ägde rum under sista veckan i mars 2011 och varade mellan 

40-60 minuter.  

Under intervjuernas utförande deltog båda författarna. En av dem ansvarade för 

introduktionen till intervjuerna där studiens syfte tydligt redogjordes, hur upplägget för 

intervjun skulle se ut med de olika ämnena som skulle täckas och hur materialet efter 

intervjun skulle behandlas. Respondenternas erbjöds möjligheten att ta del av den empiriska 

sammanställningen av sin egen intervju för att godkänna dess innehåll innan det publicerades 

i uppsatsen. Vid samtliga intervjuer användes en diktafon för att författarna skulle kunna 

lägga fokus på intervjuns utförande och innehåll istället för att föra anteckningar. Genom att 



12	  

transkribera intervjuerna ord för ord, förbättrades förutsättningarna för att få en bättre och 

grundligare analys (Heritage, 1984 i Bryman & Bell, 2005). Transkriberingarna gjorde det 

även enklare för författarna att använda citat i sin empiriska sammanställning för att stärka 

dess innehåll. Det uppstår ibland en oro bland respondenter när man spelar in en intervju, 

vilket får dem ofokuserade (Bryman & Bell, 2005). Författarna kontrollerade därför noga att 

respondenterna godkände och var lugna med ljudinspelningen. Uppfattning under intervjuerna 

var, med bortsett från en, att respondenterna kände sig bekväma. Författarna upplevde att de 

behövde komplettera intervjun med Jonas Levin på Kronans Droghandel Retail AB med 

ytterligare data varav de har fått använda sig mer av sekundära data, bland annat intervjuer 

med företagets vd Cecilia Marlow, för att stärka den empiriska studien om företaget.  

2.4.1 DOKUMENTANALYS 
Vi har valt att studera artiklar och hemsidor för att utöka studiens datainsamling och för att 

intervjuerna ska kompletteras med redan publicerad fakta. Företagens hemsidor har varit ett 

värdefullt verktyg för denna insamling och bidragit med fakta som inte fångats upp i 

intervjuerna. Vi har tagit del av årsrapporter från 2010 från Apoteket AB och Apoteksgruppen 

AB. Cisionwire är en leverantör av mediakontakter och erbjuder tjänster för pressmeddelande 

för kommunikationsindustrin (www.cisionwire.se). Vi har här kunnat ta del av 

pressmeddelande som företagen i studien har publicerat. Mynewsdesk är en ytterligare 

plattform vi tagit del av som distribuerar företagsnyheter och pressmeddelanden 

(www.mynewsdesk.com/se). Affärstidningen Resume, som också är verksamma inom medier 

och marknadskommunikation, har vi använt för utöka Kronas Droghandels mediaunderlag 

(www.resume.se). Vi har även tagit del av branschtidningen Farmacevtisk Revy där en 

upplaga har diskuterat apotekskedjornas varumärken och intervjuer har gjorts med 

representanter från studiens fallföretag, med undantag av Apoteksgruppen. Cecilia Marlow, 

VD för Kronans Droghandel, medverkade även i en personlig intervju i detta nummer. Vi har 

även använt artiklar som har varit publicerade i tidningen Dagens Medicin 

(www.dagensmedicin.se) och i Läkemedelsvärlden (www.lakemedelsvarlden.se). Vidare har vi 

tagit del av Svenska Apoteksföreningens Årsrapport samt intervjuer med apoteksaktörerna 

som publicerats på nyhetssiten E24 (www.e24.se) och i tidningen Market (www.market.se), 

som publicerar nyheter inom detaljhandeln.     

För informationsinsamling till studiens del om utvecklingen på den isländska och norska 

apoteksmarknaden har författarna varit i kontakt med IHE, Institutet för hälso- och 

sjukvårdsekonomi. Där fick författarna ta del av rapporten Nya villkor för apotek och 
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läkemedelsförsäljning som sammanställts av Anders Anell, professor inom ekonomisk 

forskning vid Lunds universitet, där han redogör för de erfarenheter som 

monopolavregleringarna på andra nordiska apoteksmarknader bidragit med. Då 

apoteksmarknaderna i dessa länder omreglerades för över ett decennium är det intressant för 

denna studie att ta del av hur dess marknadseffekter och om de svenska aktörerna har tagit del 

av utvecklingen.  Författarna har även tagit del av Almarsdóttir och Morgalls forskning om 

utvecklingen på den isländska apoteksmarknaden. 

2.4.2 OBSERVATIONER 
Författarna har undersökt hur företagen i studien förmedlar sitt varumärke i reklamfilmer och 

genom att använda sig av hemsidan YouTube (www.youtube.com) har de kunna lokaliserat 

företagens reklamfilmer som visas eller har visats på tv. För att få en egen uppfattning om 

företagen har författarna även utfört personliga besök i deras apotek. Besöken utfördes den 23 

mars 2011 i Linköping, vilket var innan intervjuerna ägde rum för att författarna skulle hålla 

sig objektiva. De faktorer som författarna tittade på var vilka faktorer som var framträdande i 

lokalerna, hur de marknadsförde sitt varumärke samt de upplevda intrycken.  

2.5 KRITERIER FÖR GOD FORSKNING 
Bryman och Bell (2005) lyfter fram att det finns skilda meningar om vilka kriterier en 

forskares studie ska uppfylla för att den ska betraktas som god. Guba och Lincoln (1985; 1994 

i Bryman & Bell, 2005) anser att de sedvanliga begreppen inom kvantitativ forskning, 

reliabilitet och validitet, vilka antyder att det finns en enda definitiv betraktelse av den sociala 

verkligheten, inte passar in vid en kvalitativ undersökning. De anser att det finns fler än ett 

möjligt scenario och möjligen ett flertal välgrundade beskrivningar. Då denna studie har en 

kvalitativ ansats har författarna för avsikt att utföra studien enligt de alternativa kriterierna för 

trovärdighet; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet, styrka och bekräfta, som är anpassade 

till denna ansats (Bryman & Bell, 2005).  

2.5.1 TILLFÖRLITLIGHET 
Bryman och Bell (2005) menar att tillförlitligheten i en forskares studie grundar sig i hur 

andra accepterar skildringen av den sociala verklighet som studien beskriver. Forskaren 

säkerställer därför sin undersökning genom att återkoppla till respondenterna för att ge dem 

utrymme att inflika i dennes svar och för att bekräfta skildring av deras sociala verklighet. I 

denna studie har författarna låtit alla respondenter ta del av det material som de har bidragit 

med för att författarna ska få bekräftat att de har tolkat dem på ett korrekt och rättvisande sätt. 
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Vid användning av sekundärdata har författarna lagt betoning på att diskutera tolkningar av 

materialet med varandra för att vara säkra på att de är rättvisa i skildringen av den sociala 

verkligheten.  

2.5.2 ÖVERFÖRBARHET 
En kvalitativ forskning involverar generellt ett mindre begränsat antal individer som delar 

vissa gemensamma egenskaper vilket resulterar till forskningen går in i djupet men tappar 

spännvidd (Bryman & Bell, 2005). De menar att kvalitativa studier tenderar att vara unika i 

det sammanhang och den sociala verklighet forskningen genomförts. Geertz (1973, i Bryman 

& Bell, 2005) menar att forskare ska ge innehållsrika redogörelser i vilken kontext studien 

genomförts för att ge en god beskrivning om den miljö och kultur som studien är framtagen i. 

Redogörelsen ger läsaren möjlighet att själv avgöra hur pass överförbara studiens slutsatser är 

i en annan kontext (Guba och Lincoln, 1985, i Bryman & Bell, 2005).    

Studien är gjord på en företagsekonomisk magisternivå och författarna menar att läsaren ska 

vara medveten om att uppsatsen är framtagen i en akademisk kontext. Studien har fokuserat 

på att ta reda på hur aktörer på den svenska apoteksmarknaden positionerar sina varumärken 

då marknaden nyligen omreglerats men besitter fortfarande restriktioner som påverkar 

konkurrensmöjligheterna. För att uppnå studiens syfte har författarna gjort en flerfallstudie 

med apoteksmarknadens fyra största aktörer. Intervjuerna som genomfördes varade mellan 

40-60 minuter vilket författarna anser är tillräckligt med tid för att ge god bild om hur 

företagen resonerar och agerar inom studiens ämnesområde.  

2.5.3 PÅLITLIGHET 
För att bedöma en studiens pålitlighet krävs en granskningen av det tillvägagångssätt som 

används i studien (Bryman & Bell, 2005). Det innebär enligt författarna att forskaren gör en 

fullständig sammanställning över de olika processerna som återfinns i studien – insamling av 

data, val av intervjupersoner, inspelningar av intervjuer, observationer, tolkning av data, 

problemformulering, beslut gällande analysen. För att stärka pålitligheten har författarna 

tydliggjort för läsaren om hur studien genomförts genom att presentera de processer som 

använt för datainsamling och hur materialet har behandlats. För att stärka studien ytterligare 

har författarnas seminariegrupp och handledare agerat som granskare och kommit med 

konstruktiv kritik och åsikter längs med studiens hela process.       
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2.4.4 STYRKA OCH BEKRÄFTA 
Bryman och Bell (2005) menar att utifrån vetskapen om att objektiviteten i en kvalitativ 

forskning inte går att uppnå fullt ut, ska forskaren göra sitt yttersta för att tillförsäkra att denne 

agerat i god tro. Det inbegriper att forskaren inte låtit sina egna värderingar eller egen 

favorisering av teorier påverkat studiens slutsatser. För att undvika att studiens slutsatser är 

påverkade av författarnas egna personliga åsikter har de under intervjuerna undvikit att styra 

samtalet efter egna åsikter. Vidare har de använt sig av artiklar från olika författare och har 

utifrån källorna och författarnas bakgrund kunnat ställa sig mer eller mindre kritiska till 

materialen. Författarna är medvetna om att deras personliga observationer hos apoteken kan 

påverkas av egna värderingar men de har försökt att hålla sig opartiska.  
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3. TEORETISKREFERENSRAM 
 ________________________________________________________________________  
I följande kapitel kommer vi att redogöra relevanta teorier för att uppfylla studiens syfte. 
Teorierna fokuserar främst på varumärkesidentitet och positionering som kommer att 
användas till grund för att analysera de empiriska data författarna samlat in.  
 ___________________________________________________________________________  

Den teoretiska referensramen inleds med en teoretisk bakgrund där författarna presenterar 

teorier kring strategier. Syftet med bakgrunden är att den ska generera en djupare insikt för 

läsaren om vägen till och betydelsen av varumärkesidentitet samt positionering. Vidare 

presenteras de teorier som kommer att användas i studiens analys, vilka behandlar 

utformningen av varumärkesidentitet och positionering på marknaden. Teorierna kring dessa 

områden diskuteras främst utifrån ett produktperspektiv, men då denna studien handlar om 

apoteksaktörer som är detaljister, kommer dessa teorierna att appliceras på varumärket som en 

organisation.  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

3.1 TEORETISK BAKGRUND  
Begreppet strategi används i flera olika sammanhang och dess betydelse varierar beroende på 

i vilket sammanhang som det används (Bensoussan & Fleisher, 2003; Mintzberg, 1987; Hill 

& Jones, 1989; Andrew, 1971). Konceptet har sitt ursprung i Grekland och härstammar från 

Strategier	  (teoretisk	  bakgrund)	  

Varumärkesidentitet	  

Marknads-‐	  
förning	  

Position-‐
ering	  

FIGUR	  3	  DEN	  TEORETISKA	  REFERENSRAMENS	  STRUKTUR,	  	  
KÄLLA:	  SKAPAD	  AV	  FÖRFATTARNA 
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ordet strategos som betyder en general med befäl över en arme (Evered, 1983). Begreppet har 

fortfarande idag en stark koppling till det militära. Oxfords elektroniska ordbok definierar 

strategi som;  

”the art of planning and directing overall military operations and 
movements in war or battle”        (www. oxforddictionaries.com) 

Definitionen förutsätter att det finns en fiende för att strategi ska komma till stånd. Det finns 

därmed en konkurrensrelation i begreppet menar Liljedahl (2001). Inom företagsledning är 

det inte lika som inom det militära vad strategi innebär. Strategi är ett av de begrepp som 

missbrukas mest på ledningsnivån och som lätt skapar förvirring (Liljedahl, 2001). Framför 

allt menar Liljedahl att det ibland är svårt att skilja mellan strategi och taktik, vilket han tror 

beror på att det saknas en tydlig allmän definition av begreppet. Flera forskare har försökt att 

ge en tydlig förklaring av begreppet. Mintzberg (1987) skildrar strategin som en enhetlig och 

innehållsrik plan med avsikt att företagets huvudsakliga målsättningar uppfylls. I en senare 

publicering beskriver han strategin som: 

 ”Strategy is the pattern or plan that integrates an organization’s major goals, 
policies, and action sequences into a chosen whole”   (Mintzberg et al, 1991, s. 5) 

Med stöd från Hills och Jones (1989) menar Mintzberg (1991), att det finns en generell 

uppfattning om att strategi enbart handlar om en plan, som medvetet är framtagen för att nå 

ett specifikt ändamål. Mintzberg är kritisk mot denna tolkning och menar att strategi handlar 

om något mer än att enbart planera ett tillvägagångssätt. Genom att se strategi som en färdig 

dokumenterat plan ignoreras erkännandet om att strategi även kan utvecklas inifrån en 

organisation utan att den behöver vara planerad (Mintzberg, 1987). Strategin är således inte 

enbart vad organisationen planerar att göra utan även vad det faktiskt åstadkommer och att 

ledningen måste vara mottagliga att ta tillvara på internt framträdande strategier. Porter 

(1991) anser att strategi snarare handlar om en balanserad relation mellan en organisation och 

miljön som den agerar i. 

”Strategy is the act of aligning a company and its environment. That 
environment, as well as the firm’s own capabilities are subject to change. 
Thus the task of strategy is to maintain a dynamic, not static balance” 
                            (Porter, 1991, s. 97) 

Ytterligare en tolkning är av Hambrick och Fredrickson (2001) vilka beskriver strategin som:  

”The central integrated, externally oriented concept of how we will achieve 
our objective”                                (Hambrick & Fredrickson, 2001, s. 53) 
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Definitionerna är många och som påvisas ovan finns det en splittring om hur begreppet ska 

definieras. Liljedahl (2001) menar dock att en organisations strategi är framtagen för att skapa 

konkurrensfördelar. Finns det inga konkurrenter på marknaden finns det inget behov för ett 

företag att arbeta fram en strategi menar han. Liljedahl redogör att den vanligaste 

strategiprocessen behandlas som ett flödesschema och att varje del behandlas i turordning, (se 

figur 4).  

 

FIGUR 4 STRATEGISK FLÖDESPROCESS, KÄLLA: LILJEDAHL, 2001, S. 13 

3.1.2 GENERISKA STRATEGIER 
Konceptet för generiska strategier blev först introducerat av Michael Porter (1980). I 

huvuddrag klargör ett företags generiska strategi hur det positionerar sig för att möta 

konkurrensen på en marknad. Konkurrensstrategiernas mål är att överträffa de andra aktörerna 

som befinner sig på marknaden genom att inta en kostnadsledande, differentierad eller 

fokuserad strategi (Porter, 2004). Den kostnadsledande strategin innebär att organisationen 

kan tillverka produkter till en lägre kostnad än dess konkurrenter, vilket gör att deras 

vinstmarginaler är högre (Miller, 1992). Risken med den här positioneringen är att konceptet 

kan vara svårt att upprätthålla på lång sikt och andra aktörer kan komma att imitera detta 

förhållningssätt (Porter, 2004).  

Differentieringsstrategin syftar till en organisations möjlighet att framställa produkter eller 

tjänster som anses som unikt i resten av branschen (Porter, 2004). Miller (1988) menar på att 

det finns minst två strategier för differentiering; en som grundar sig på produktinnovationer 

och en som bygger på marknadsföring och image. En organisation kan attrahera kunder 

genom deras uppfattning om varumärkets kvalité, trovärdighet och prestige (Scherer, 1980 i 

Miller, 1988). Genom att varumärket erbjuder något unikt stärker det kundlojaliteten vilket 

resulterar i att de blir mindre priskänsliga (Miller, 1992). Genom Porters (2004) tredje 

positioneringsstrategi utvinner ett företag konkurrensfördelar genom att fokusera på en 

specifik kundgrupp, produktsegment eller geografisk marknad. Fokusstrategin söker inte att 

täcka en hel marknad såsom en kostnadsledare och differentierare utan strävar istället efter att 

enbart serva en specifik del av marknaden.  

Vision	   Affärsidé	   Mål	   Strategi	   Taktik	  
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På den svenska apoteksmarknaden härstammar, som nämns i uppsatsens inledning, 80 procent 

av branschens omsättning från receptbelagda läkemedel där inköps- och försäljningspriser 

styrs av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Möjligheten att inta en enligt Porter 

(2004) kostnadsledande strategi är utifrån dessa förhållanden begränsad till att beröra de 

resterade 20 procenten. I den här studien kommer författarna därför att fokusera på 

framställningen av en unik position på marknaden genom varumärket, som Porter (2004) och 

Miller (1992) ovan diskuterat. Trout (2005) menar att konceptet för varumärke och 

positionering är förenade med varandra då vad han referera till som ”branding”, behandlar 

processen att bygga upp ett varumärke och där positionering syftar till hur varumärket 

placeras i kundens medvetande. I följande del av den teoretiska referensramen kommer därför 

teorier kring varumärken och dess identitet samt positionering att presenteras.  

3.2 VARUMÄRKESIDENTITET 
Konceptet varumärke uppmärksammandes kraftigt under 1990-talet och har blivit ett allt mer 

omdiskuterat koncept (Melin, 2006). Han menar att konceptet har utvecklats från att 

huvudsakligen betraktats som ett taktiskt hjälpmedel vid organisationers försäljningsarbete till 

att besitta en strategisk nyckelroll. En av grunderna till denna utveckling kan enligt Melin 

förklaras genom en ökad konkurrens inom flertalet branscher där en produkt inte längre kan 

garantera ett företags långvariga framgång. Produktlivscykeln har med dagens snabba 

teknologiska utveckling förkortats och imitationer av framgångsrika produkter introducerar i 

en allt snabbare takt. Melin menar då att i de fall företagens konkurrensfördelar vilar på 

produkternas egenskaper, har dessa fördelar istället omvandlats till förutsättningar. Företagen 

söker därmed efter mer uthålliga konkurrensmedel och varumärket utgör ett av dessa medel. 

Enligt AMA, American Marketing Association, kan ett varumärke vara ett namn, en term, ett 

tecken, en symbol, en design eller kombination av dessa med syftet att särskilja en 

försäljarens produkt eller tjänst och för att differentiera det från konkurrenter (Apéria et al, 

2008).  

”The key to branding is that consumers must no think that all brands in the 
category are the same”                      (Keller & Kotler, 2007, s. 137) 

För att ett varumärke ska vara framgångsrikt måste kunden övertygas om att det finns 

betydelsefulla skillnader mellan de olika varumärkena i samma kategori (Keller & Kotler, 

2007). Varumärket måste därför förmedla ett löfte om att en specifik nivå av kvalité uppfylls 

för att kunden snabbt ska kunna göra sitt val bland olika varumärken   Då dagens 
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konsumenter saknar kunskap och tid att utvärdera alla varumärken som finns på marknaden 

väljer de därmed starka varumärken för att minska söktiden (Keller & Kotler, 2007).     

”In order to differentiate a brand from the competition and to create 
consumer loyalty, a strong brand identity is needed.”              (Floor, 2006, s.61) 

Begreppet varumärkesidentiteten avser enligt Melin (2006) vad en organisation står för, vad 

som gör det meningsfullt och vad det är som gör varumärket unikt. Identitetsbegreppet hos 

varumärken har främst diskuterats av Kapferer (2008), Upshaw (1995) och Aaker (1996). 

Kapferer (2008) hävdar att det är få organisationer som faktiskt vet vad deras varumärke står 

för, vilka de är och vad det egentligen är som skiljer dem ifrån andra varumärken. Han menar 

att namnet i sin enkla natur inte utgör dess identitet och att mer idag än tidigare är det viktigt 

att veta sin varumärkesidentitet, då företag genom diversifiering agerar på olika marknader. 

Identiteten menar han agerar som ett riktat meddelande till konsumenter och det oavsett om 

organisationen har flera produkttyper och är etablerade på marknader med olika karaktärer.  

Enligt Aaker (1996) består varumärkets identitet av en kärnidentitet och en utökad identitet. 

Kärnidentiteten diskuteras även av Kapferer (2008) och Upshaw (1995) som 

identitetens ”essens", det tidlösa i varumärket, vilket Ghodeswar (2008) menar är de 

associationer som hålls konstanta när varumärket träder in i nya produktgrupper eller 

marknader. Den utökade identiteten är enligt Ghodeswar lindad runtom kärnidentitetens olika 

element för att stärka varumärkets textur och helhet.      

Kapferer (2008) menar att varumärkesidentiteten är de aspekter hos ett varumärke som 

specificerar dess originalitet och värde. Han menar att identiteten är uppbyggd från 

varumärkets rötter och innefattar allt som skapar dess unika auktoritet och genuinitet utifrån 

värden och fördelar.  I samma linje går Upshaw (1995) som beskriver identitet som 

varumärkets DNA sammansättning. Hon menar att identiteten är en konstruktion av ord, 

bilder, idéer och associationer som tillsammans formar en uppfattning av varumärket hos en 

kund. 

”The identity is a brand’s unique fingerprint that makes it one of a kind.”   
                                (Upshaw, 1995, s. 13) 

Kapferer (2008) introducerade en identitetsprisma beståendes av sex dimensioner som avser 

till att stärka varandra och tillsammans skildrar de varumärkets identitet. Aaker (1996) 

presenterade fyra egna dimensioner för varumärkesidentitet, men som påvisar likheter med 

dem av Kapferer. Båda kommer senare att studeras mer djupgående. Uggla (2006) framhäver 
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att identiteten utgör de associationer kopplade till varumärket som innehavare eftersträva att 

bygga upp. Det handlar således om vad organisationen önskar att bli associerade med. Han 

lägger även en betoning på eftersträvan, då han menar att identiteten inte nödvändigtvis är det 

som man är idag utan vad man strävar efter att bli. Aaker (1996) anser att varumärkesidentitet 

grundar sig i hur en organisation vill att deras varumärke ska uppfattas i kundens sinne och att 

nyckeln till att uppnå ett starkt varumärke är att utveckla och implementera en identitet. 

Identiteten kan enligt Porter (2004) användas som ett redskap vid en differentieringsstrategi 

med avsikt att vinna marknadsandelar.  

3.2.1 FÖRVIRRING MELLAN IDENTITET OCH IMAGE 
Det finns allmän en missuppfattning om vad som innebär med en varumärkesidentitet och 

dess image (Kapferer, 2008). Begreppet image utgör enligt Upshaw (1995) närmast en ytlig 

reflektion av ett varumärke, än ett varumärkes väsentliga kvalitéer.  Missförståendet mellan 

begreppen grundar sig i kommunikationsprocessen av varumärket och om uppfattningen 

härstammar från mottagaren eller avsändaren (Kapferer, 2008). Image utgår från mottagaren 

och syftar till hur olika grupper uppfattar ett varumärke eller den produkt eller företag, som 

står bakom kommunikationen. Uppfattningen beror enligt Kapferer på hur grupperna utläser 

de signaler som utsänds från det objekt märket är kopplat till. Nyttan med en bra image är att 

den skapar konkurrensfördelar vilket i sin tur kan leda till att varumärket tar en bättre position 

än konkurrenterna på marknaden (Bernard et al, 1986). Identiteten utgår från avsändaren och 

kommer följaktligen innan imagen når mottagaren (Aaker, 1996). Innan identiteten förmedlas 

till kunderna är det viktigt att företaget är på det klara med vad det är som ska kommuniceras 

(Kapferer, 2008). Han poängterar att identiteten måste vara tydligt fastställd innan den 

användas för att skapa och utveckla en position på marknaden. 

3.2.2 KAPFERERS IDENTITETSPRISMA 
Kapferers (2008) prisman (se figur 5) har två perspektiv, den ena representerar avsändarens 

bild och den andra mottagarens. De tre dimensionerna fysik, relation och reflektion motsvarar 

identitetens externalisering vilka tillsammans skapar den yttre bilden av varumärket. Prismans 

högra sida motsvara varumärkets interna dimensioner vilka ger identiteten ett större djup och 

värde. Dessa interna dimensioner är personlighet, kultur och självbild (Uggla, 2006). 

Identiteten i organisation internaliseras enligt Kapferer (2008) genom den kulturella 

dimensionen.  
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Enligt Kapferer (2008) utgör personlighetsdimensionen identitetens karaktär, som byggs upp 

genom det som kommuniceras. Han menar att identiteten är källan till dess personlighet och 

reflekterar avsändarens bild av varumärket. Personligheten beskrivs och mäts enligt 

författaren genom de mänskliga egenskaperna som är relevanta för ett märke. Uggla (2006) 

menar att personligheten utgör varumärkets själ och därmed skapar dess karaktär.  En av de 

enklaste metoderna för att snabbt skapa en personlighet är att använda sig av ett språkrör för 

märket där man lånar in personliga associationer som kan appliceras på varumärket (Kapferer, 

2008).  

Ett varumärke behöver sin egen kultur, från vilket varje produkt kan härledas (Kapferer, 

2008). Enligt författaren omfattar kultur de grundläggande värderingar som förser varumärket 

med inspiration. Han menar dock att värderingarna inte behöver vara uppfyllda på förhand 

utan de kan finnas som framtida ambitioner. Värderingarna ska uttryckas i varumärkets 

externa signaler vilka tar form genom produkter och kommunikation. Melin (2006) menar 

dock att det finns ett problem med den här dimensionen då ett företag ibland medvetet inte 

inkluderar enskilda märkesprodukter till huvudorganisationen och dennes identitet. 

Varumärkets självbild syftar till hur mottagarens reflektion av sig själv, den speglar hur denne 

känner och upplever sig (Kapferer, 2008). Uggla (2006) menar att självbilden ger en 

induktion om hur mottagaren vill se sig själv. Då denna studie utgår från apoteksaktörerna 

perspektiv, kommer denna dimension att behandlas från deras synvinkel. 
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3.2.2.1 EXTERNA DIMENSIONER 
Ett varumärkes fysiska utformning utgör enligt Kapferer (2008) både dess ryggrad och det 

som på ett tydligt sätt tillför värde till varumärket. Han exemplifierar dimensionen i form av 

en blomma, där fysiken är blomskaftet och varumärket blomman. Utan skaftet skulle 

blomman inte klara sig. Uggla (2006) menar att de fysiska attributen svarar på vad 

varumärket gör, dess utseende och vilken funktion den har, till exempel där flaskan till den 

franska drycken Orangina är framträdande och dess fysiska egenskaper utgjorde en viktig 

funktion när drycken lanserades i nya länder (Kapferer, 2008).  

Relationen är den del i varumärkesidentiteten som binder samman företaget och kunderna 

(Uggla, 2006). Framförallt är detta viktigt i servicerelaterade företag som banker, menar 

Kapferer (2008), eftersom de saknar en fysisk produkt får relationen mellan varumärket och 

dess kunder en större betydelse.  

Den sista dimensionen i identitetsprisma är reflektionen. Kapferer (2008) menar att genom 

varumärkeskommunikation och dess särpräglade produkter tenderar varumärket att skapa en 

reflektion, en bild, om vem som är mottagaren. Han menar dock att det är lätt att ta fel på vad 

som är varumärkets reflektion och dess målgrupp. Den sistnämnda utgör den tänkta köparen 

av produkten medan en reflektion av kunden inte nödvändigtvis är detsamma som en 

beskrivning av målgruppen. Istället menar Kapferer att reflektionen utgör hur köparen eller 

användaren vill bli uppfattad när de förknippas med varumärket. Reflektionen kan då till 

exempel vara en ”sofistikerad äldre dam”. Det är då inte sagt att målgruppen direkt utgör den 

här personen, men de vill identifierar sig med den. Målgruppen kan av den anledningen vara 

personer som vill bli förknippade varumärket även om de inte är den direkta målgruppen.  

3.2.3 AAKERS FYRA IDENTITETSDIMENSIONER 
För att ett varumärke ska ha en stark textur och ett djup ska dess identitet byggas utifrån fyra 

olika perspektiv; varumärket som en produkt, organisation, person och symbol (Aaker, 1996). 

De fyra perspektiven förmedlar, enligt Aaker, att själva produkten under ett varumärke enbart 

utgör en del av det som kan kommuniceras. Alla perspektiv måste inte användas i 

framställningen av identiteten men de ska ha varit med i beaktning, anser författaren, men att 

man använder sig av de perspektiv som kan tydliggöra vad varumärkets står för till 

konsumenterna. Systemet för varumärkesidentiteten som Aaker presenterar breddar enligt 

Uggla (2006) varumärkets positionering, vilket han menar ger en mer nyanserad positionering.     
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Produktperspektivet omfattar de associationer som knyts till produktens attribut (Aaker, 1996). 

Uggla (2006) menar vidare att associationerna även inrymmer produktens kvalité, dess 

användare och användning samt geografiska ursprung. Det Aaker (1996) anser är viktigt med 

detta perspektiv är att konsumenten kommer ihåg varumärket när det uppstår ett behov i en 

specifik produktgrupp där varumärket finns. Produktrelaterade attribut kan framhäva värde till 

konsumenten genom att man erbjuder något extra såsom service eller något som anses vara 

bättre. Aktörerna på apoteksmarknaden är detaljister och deras varumärke representerar som 

tidigare presenterat hela organisationen, vilket innebär att dimension inte är relevant för 

studiens del om varumärkesidentitet.  

Varumärket som en organisation inbegriper attribut som härstammar från en organisation 

istället för dess produkt (Aaker, 1996). De ska uttrycka något om företaget (Uggla, 2006). 

Attributen för organisationen är skapta av företagets kultur, deras anställda, deras värdering 

och program som är specifika för just dem (Aaker, 1996). Sådana attribut kan till exempel 

vara ett driv för innovation, kvalité eller värderingar om att visa omsorg för miljön (Uggla, 

2006). Aaker (1996) menar att ett organisationsattribut är mer konkurrenskraftigt och uthålligt 

än ett produktattribut eftersom det är svårare att kopiera en organisations anställda och dess 

företagskultur.  Attributen kan ge värde genom att konsumenter känner beundran och respekt 

eller fattar ett tycke för varumärket.  

Personlighetsperspektivet omfattar varumärkets karaktär, likt en person kan ett varumärke 

uppfattas exempelvis som exklusiv, kompetent, trovärdig, ärlig och ungdomlig (Aaker, 1996). 

Perspektivet speglar också relationen mellan varumärket och dess kunder vilket ger liv i dess 

personlighet (Uggla, 2006). Han menar att varumärket med sina specifika egenskaper skapar 

en viss relation med sin omgivning.  

Ett varumärke som symbol handlar enligt Uggla (2006) om att stärka och gestalta identiteten 

hos ett varumärke genom till exempel en logotyp och andra synliga uttryck, som anställdas 

kläder. En symbol gör det enklare att känna igen och minnas varumärket (Aaker, 1996) och 

han menar att en stark symbol kan vara en hörnsten i varumärkets strategi. 

3.2.4 VARUMÄRKESLOJALITET 
En kund är lojal till ett varumärke om denne insisterar att köpa av samma varumärke även vid 

nästa inköp (Bloemer et al, 1995).  Fournier (1998) anser att lojalitet utgör ett förbindelsefullt 

partnerskap mellan konsumenter och varumärken.  
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”By definition, the committed consumer is truly brand loyal when (s)he buys 
that particular brand again.”                     (Bloemer et al. 1995, s. 314) 

Varumärkeslojalitetens framväxt har enligt Aaker (1996) en positiv effekt för företag, då 

lojala kunder ger mer pålitliga försäljningsprognoser och intäktsflöden. Han menar att 

varumärken utan lojala kunder är sårbara och kan endast anses värdefulla om de har möjlighet 

att utveckla lojalitet. Kostnadsmässigt har lojalitet fördelaktiga effekter då det är mindre 

kostsamt för ett företag att behålla kunder än att försöka attrahera nya. Aaker menar även på 

att en stark varumärkeslojalitet utgör en inträdesbarriär mot konkurrenter eftersom det är 

kostnadskrävande att förmå kunder att ändra sin lojalitet.  

Segmentering av marknaden utefter kunders lojalitet är enligt Aaker (1996) en vanlig metod 

som används för att generera insikt i byggandet av starka varumärken. Han menar dock att det 

finns en tendens till att de kunder som redan visar tecken på att de är lojala tas förgivet och 

betonar risken i att organisationer kan förlorar sina lojala kunder som konkurrenterna passa på 

att uppvakta. Han menar därför att företag ska undvika att avleda resurser från sina lojala 

kunder till att övervinna icke lojala kunder.   

De kunder som är indifferenta mellan två eller flera varumärken är för många företag 

intressant att knyta till sig (Aaker, 1996). Betydelse av lojalitetsprogram har därför utökats för 

att stärka relationerna med denna grupp och andra lojala kundgrupper. Vanligt för dessa 

program är att de erbjuder finansiella och relationsbaserade belöningar till kunderna (Dowling 

et al, 2003). Vidare menar de att programmen genererar en kunddatabas över företagets 

kunder vilket kan används för att forma specifika erbjudanden för olika målgrupper. Aaker 

(1996) menar att det här ger en mer direkt relation till företagets kunder. Kundklubb är ett 

frekvent använt program där medlemmar bland annat erhåller rabatter, speciella erbjudanden 

och information om uppkommande event. Utformningen av medlemmars fördelar kan se olika 

ut. Kundklubbarna visar enligt Aaker på att företagen bryr sig och vårdar sina kunder. De 

genererar även en kunddatabas, vilket företaget sedan kan använda för att ta fram erbjudande 

för specifika målgrupper.  

3.3 MARKNADSFÖRING – STRATEGISK MARKNADSFÖRING 
Konceptet för marknadsföring växte fram under 1950-talet (Keller & Kotler, 2007). 

Marknadsföring är enligt Keller och Kotler nyckeln till att en organisations måluppfyllelse 

nås snabbare, genom att vara mer effektiva än konkurrenterna när det handlar om att skapa, 

leverera och kommunicera högre kundvärde till verksamhetens målgrupp. Syftet med 
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marknadsföring är att lära känna och förstå konsumenten så pass bra att produkten eller 

tjänsten säljs av sig själv.  Keller och Kotler menar att det är ytterst ovanligt att företag kan nå 

ut till alla på marknaden eftersom människor har olika preferenser. Med det menar de att det 

finns ett behov av att utveckla och forma erbjudanden till tydligt definierade målgrupper. 

Marknadsföringen får därigenom en stor betydelse och är en viktig komponent i ett företags 

planering vid nya affärsprocesser. Keller och Kotler presenterar en varumärkeskedja (se figur 

6), för hur värde skapas till kunderna och hur det distribueras ut. Modellen representerar en 

marknadsplan som sammanfattar de kunskaper företaget har tagit till sig vid undersökningar 

om en potentiell marknad och hur de planerar att marknadsföra sig där. Det första steget i 

modellen, val av värde, byggs upp av de tre begreppen – segmentering, målgruppering och 

positionering. Dessa delar utgör den första fasen i marknadsföringsstrategins värdekedja, även 

kallad för strategisk marknadsföring.  

 

FIGUR 6 MARKNADSFÖRINGENS ORDNINGSFÖLJD AV VÄRDESKAPANDE OCH DISTRIBUTION,  
KÄLLA: KELLER & KOTLER, 2007, S. 23 

Strategisk marknadsföring är en form av målinriktad marknadsföring (Keller & Kotler, 2007). 

För att det ska vara möjligt att använda sig av en målinriktad marknadsföring krävs det att 

marknaden segmenteras för att företaget ska kunna identifiera och kartlägga olika 

kundgrupper. Segmenteringen innebär att kunder samlas i grupper efter demografiska, 

psykologiska eller geografiska faktorer (Keller & Kotler, 2007).  I nästa steg väljer företaget 

ut den eller de kundgrupper vars egenskaper bäst kan kopplas ihop med det som företaget kan 

erbjuda och utgör således företags målgrupp. Det sista steget i marknadsföringsfasen är att 

upprätta kommunikation med de utvalda målgrupperna genom en tydlig positionering. Uggla 

(2006) menar att de tre begreppen utgör en treenighet inom marknadsföring. Han anser att 

begreppen står i beroende till varandra och för att komma fram till en positionering måste 

marknaden segmenteras för att hitta attraktiva målgrupper.  
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3.3.1 SEGMENTERING 
Enligt Knee och Walters (1990) finns det ett nära samband mellan segmentering och 

positionering i detaljhandeln eftersom man vill veta hur varor, service och försäljningsställen 

upplevs och uppskattas av olika konsumentgrupper. För att uppnå framgång måste detaljisten 

bestämma kundsegment som kan bearbetas på olika sätt som knyter an till hur varumärket 

definieras i kundernas medvetande. 

Segmentering, även kallad marknadssegmentering, innebär enligt Dahlgren och Szatek (1998) 

att företag utvecklar olika marknadsprogram för i stort sett liknande produkter eller tjänster, 

men för olika kundsegment på marknaden. Enligt Lin (2002) är syftet med 

marknadssegmentering att identifiera klassifikationer av konsumtionsmönster genom att dela 

in marknaden i homogena delgrupper. När företagen vill segmentera en konsumentmarknad 

finns det generellt fyra faktorer de kan analysera. Enligt Dahlgren och Szatek (1998) och 

Kotler (1999a) är dessa; demografiska faktorer, livsstilsmönster, behovsmönster och 

konsumtionsbeteende. Demografiska faktorer kan till exempel vara inkomst, utbildning, ålder 

och kön. Dessa variabler är lätta att kartlägga och är oftast de mest vanliga att använda vid en 

marknadssegmentering. Kotler (1999a) anser däremot att de demografiska faktorerna inte kan 

klassificera alla karaktärer i segmenten för det finns olika psykologiska aspekter att ta hänsyn 

till. En av dessa är livsstilsmönster, som bland annat inkluderar intressen, värderingar och 

aktiviteter. I förhållandevis till demografiska faktorer är dessa svårare att urskilja men 

Dahlgren och Szatek (1998) och Kotler (1999a) anser att livsstilsmönster är en mycket 

starkare segmenteringsfaktor än exempelvis ålder. Behovsmönster utgår från kundnyttan, 

fördelar eller kundvärdet. Den utgår ifrån antagandet att kunden har en förklaring varför han 

eller hon prioriterar en viss produkt. Konsumtionsbeteende inkludera bland annat 

konsumtionsvolym och produkt eller varumärkestrohet. Med konsumtionsvolym menas bland 

annat att anpassa produkten till olika förpackningsstorlekar för olika kunder. Med produkt 

eller varumärkestrohet menas att utveckla och sälja helt andra produkter kring ett starkt 

varumärke. Keller och Kotler (2007) väljer att lägga till en ytterligare aspekt när det kommer 

till marknadssegmentering och det är geografisk segmentering, vilket betyder att företagen 

delar in marknaden i olika lokala områden. 

3.3.2 MÅLGRUPPERING 
När man har delat upp marknaden i olika segment enligt Keller och Kotler (2007), är nästa 

steg att bestämma sig för hur många och vilka segment man ska fokusera på.  En målgrupp 

består enligt Armstrong och Keller (2007) av en uppsättning av kunder som har samma behov 
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eller karaktärer som företaget väljer att rikta sig emot. Uggla (2006) antyder även han att 

målgruppering innebär en fokuserad koppling mellan en egenskap hos ett segment och en 

kund som ett företag vill nå. Vidare anser han att i målgrupperingsfasen ska relevanta 

segment knytas samman med rätt sorts konsumenter som kan tänkas vara intresserade av 

erbjudandet. När företagen väljer vilken målgrupp de vill fokusera sig på, gäller det enligt 

Keller och Kotler (2007) att man har studerat hur attraktivt segmentet är och vilka resurser 

man besitter för att kunna nå ut till det. Dahlgren och Szatek (1998) menar att positionering är 

ett medel att nå ut till sin målgrupp. 

3.3.3 POSITIONERING 
Begreppet Positionering var först introducerat av Jack Trout i mitten av 70-talet när han skrev 

en artikel i Industrial Marketing med titeln ”Positioning is a game people play in today’s me-

too market place” (Liljedal, 2001, s. 119). Efter det har artikeln följts av flera böcker i 

samhället, bland annat av Jack Trout själv och Al Ries som tillsammans skrev ”Positionering 

– Kampen om ditt medvetande”, 1985. Där lägger de fokus på att positionering är det första 

tankesystem som löst problemet med hur man kan göra sig hörd i ett överkommunicerat 

samhälle och få en plats i kundens medvetande. Kotler (1999b) menar dock att Ries och 

Trouts diskussion kring positioneringsbegreppet är något snäv, då den främst kretsar kring 

mental positionering. Han anser istället att det krävs flera komponenter som bland annat 

kunskap om varumärket och marknaden.  Gueorguiev och Hansen (1996) lyfter fram att 

positionering är en viktig och betydelsefull del i ett företags affärsverksamhet. Det är genom 

den differentierande idén som företaget kan tjäna pengar. De nämner även att ett 

differentierade företag är oftast lönsammare och har större chans att överleva, samt att ju 

starkare marknadskonkurrens desto viktigare blir det att positionera verksamheten. Kapferer 

(2004), Dahlgren och Szatek (1998) och Liljedal (2001) anser att det är vanligt att kunden 

urskiljer varumärken enligt deras positionering. De anser att positionering av varumärken 

handlar om att betona karaktärerna i hur ens varumärke skiljer sig från konkurrenterna och 

gör det till ett mer attraktivt val. Enligt Brooksbank (1994) syftar positionering till kunderna 

företaget riktar in sig på och valet av en differentierad fördel som definierar hur de 

konkurrerar med andra företag i den kategorin. Detta kan jämföras med Kapferer (2008) som 

menar att en tydlig positionering är baserad på svaren av nedan presenterade frågor, i relation 

till varumärket.  
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-‐ Varumärke för vad? Vad är det som gör ens varumärke bättre än konkurrenterna och i 

vilken kategori, vilket behov och vilka önskningar ska produkten eller tjänsten 

tillfredsställa? 

-‐ Varumärke för vem? Vem är ens huvudsakliga målgrupp?  

-‐ Varumärke för när? Vid vilket tillfälle produkten konsumeras kan medföra visa 

faktiska eller subjektiva fördelar? 

-‐ Varumärke mot vem? Vem är det man konkurrerar emot, vilka är de viktigaste 

konkurrenterna på marknaden? 

Huvudsyftet med att positionera sitt varumärke är att se till att det intar en unik ställning på 

marknaden enligt Herrman och Huber (2002). Kotler (1999a) anser att ett företag måste gå 

bortom en bred positionering för att specificera fördelen att välja just deras varumärke mer 

konkret. Som många andra författare inom positionering nämner även han Volvo 

Personvagnar som ett exempel. Företaget har alltid fokuserat på att framhäva dess fördel ur en 

säkerhetsaspekt.  

När det kommer till att välja en specifik positionering nämner Kotler sju möjliga val; 

-‐ Kännetecken positionering: Företaget positionerar sig på ett kännetecken eller 

egenskap som till exempel det äldsta företaget på marknaden. 

-‐ Fördel positionering: Varumärket ger löfte om en fördel som till exempel att Volvo 

lovar att deras bil är den säkraste. 

-‐ Användbar positionering: Varumärket är positionerad som den bästa i en viss 

användbar kategori. 

-‐ Användare positionering: Varumärket är positionerad till en viss målgrupp. 

-‐ Konkurrent positionering: Varumärkets fördel i förhållandevis till konkurrenten. 

-‐ Kategori positionering: Företaget beskriver sig som ledare inom en kategori. 

-‐ Kvalitet/Pris positionering: Varumärket är positionerad genom kvalitet och en 

prisgrupp. 

Gueorguiev och Hansen (1996) går in på tio olika positioneringsprinciper företag kan utgå 

ifrån. En princip som är speciellt relevant för apoteksmarknaden, eftersom Apoteket AB har 

varit ensam på marknaden fram till omregleringen och är marknadsledare, är 

ledarskapsprincipen. Den går ut på att företag som kämpar mot en större och starkare 

konkurrent inte har mycket att vinna på att härma marknadsledaren. De anser att man måste 

utmana ledaren på ett begränsat och specifikt område för att få ett övertag. 
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”Om du inte kan vara först i en kategori, sätt upp en ny kategori du kan 
vara först i”                                       (Gueorguiev & Hansen, 1996, s.15) 

Liljedal (2001) nämner även han att denna princip handlar om att det är bättre att vara etta på 

en egen kategoristege, än att vara tvåa på någon annans. Dahlgren och Szatek (1998) anser att 

det är en viktig förutsättning för positionering att företagen kan identifiera vad konkurrenterna 

erbjuder, eftersom sannolikheten för att lyckas i affärsutvecklingen inte är stor om det redan 

finns ett likvärdigt eller bättre alternativ än ens eget. Enligt Gueorguiev och Hansens (1996) 

ledarskapsprincip är det viktigt att förstå kärnan i ledarens position och därefter presentera sig 

som ett motsatt alternativ för kunden. Fokus ska ligga på att vara annorlunda och inte alltid att 

vara bättre. Trots detta påpekar de att de flesta företagen försöker efterlikna ledaren och att 

det oftast är ett misstag.  

3.3.3.1 POSITIONERINGSPROCESSEN 
Keller och Kotler (2007) anser för att bestämma konkurrensreferensramen för positioneringen, 

krävs det en förståelse om kundens beteende och de överväganden kunden gör i sitt 

varumärkesval. Det krävs även att hitta kategoritillhörighet och fastställa vilka ens 

konkurrenter är på marknaden. När konkurrensreferensramen för positioneringen är fastställd 

kan marknadsförarna definiera relevanta points-of-parity och points-of difference. När 

konkurrensreferensram har valts måste företaget enligt Keller och Kotler (2007) först och 

främst bekräfta sina points-of-parity om konsumenterna ska uppfatta varumärket som en 

trovärdig aktör inom den utsatta referensramen. Points-of-parity är associationer som inte är 

unika till varumärket utan är delade med andra varumärken till exempel där varumärket 

matchar konkurrentens fördelar som de hävdar. Points-of-parity är vanligtvis inte 

huvudanledning till ett varumärkes position men avsaknaden av dem kan leda till problem.  

Floor (2006) har valt att kalla det supporting attribute där även han framhäver att de inte är 

tillräckligt att enbart positionera sig utifrån dessa utan istället krävs det differentiating 

attributes för att urskilja sig från konkurrenterna. Keller och Kotlers (2007) kallar dessa för  

points-of-difference som är de egenskaper eller fördelar som kunden starkt associerar till ett 

varumärke och som kunden anser att den inte kan få tag på i samma utsträckning hos 

konkurrenter. Det är genom de egenskaper som företagen hävdar sin exklusivitet över andra 

varumärken i samma kategori. Keller et al. (2002) anser att traditionellt sätt har de som är 

ansvariga för positionering av varumärket koncentrerat sig för mycket på skillnaderna i 

varumärken jämfört med konkurrenterna. De anser att det är viktigt att skapa points-of-

difference men att det är minst lika viktigt att matcha konkurrenterna på points-of-parity. 
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”Strong, favorable, unique associations that distinguish a brand from others 
in the same frame of reference are fundamental to successful brand 
positioning. But it's important to avoid a one-dimensional view of 
differentiation.”                                                                           (Keller et al, 2002, s. 83) 

Keller et al (2002) anser även att det krävs att företagen inte motsäger sig själva och att de 

inte begränsar sig för mycket. De anser att man måste hitta en bra balans mellan points-of-

difference och points-of-parity och fånga in varumärkets kärnvärden. 

3.3.4 POSITIONERING INOM DETALJHANDELN 
Apoteksverksamheten på den svenska marknaden är en detaljhandel och författarna till 

studien har därför valt att använda sig av Floors (2006) positioneringsattribut och 

konsumentfördelar som är anpassade till detaljhandel. Enligt Floor har alla konsumenter 

funktionella och emotionella behov när det handlar. Floor menar att konsumenterna 

värdesätter att det ska gå snabbt, lätt och kostnadseffektivt att hitta de produkter de söker och 

gärna i en trivsam miljö. Han nämner även att kunder vill handla i den affär som bidrar mest 

till deras egen identitet. Positioneringsattributen, sortiment, pris, bekvämlighet och upplevelse 

är bara relevant för kunden om de erbjuder funktionell eller emotionell fördel anser Floor. 

Han menar att det är lättare för detaljisterna att framhäva emotionella fördelar än funktionella 

och att det är viktigt att ha ett klart fokus när det kommer till varumärkets positionering. 

Positioneringsattributen täcker tre av de verktyg som McCarthy använder i sin 

marknadsföringsmix (Uggla, 2006), men inrymmer inte påverkan vilket Uggla menar är ett 

verktyg för en organisation att kommunicera med sina kunder. I den här studien är det av hög 

relevans att se hur apoteksaktörerna kommunicerar med sina kunder för att stärka deras 

positionering. Uggla menar att reklam, internet och event marketing är möjligheter för en 

organisation att påverka sin positionering. Reklamen kan enligt Uggla bidra till att bygga upp 

kännedomen kring ett varumärke och har möjlighet att påverka kundens attityd till varumärket. 

Vid sidan av kommunikationsmedel som radio och tv lyfts även Internet fram som ett 

betydelsefullt medium samt som en försäljningskanal. Uggla menar att även om 

kommunikationen sker genom distans skapar mediet en möjlighet att komma kunden närmare.  
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FIGUR 7 RETAIL AND POSITIONING ATTRIBUTES AND CONSUMER BENEFITS 
KÄLLA: FLOOR, 2006, S.82  

Priset är enligt Floor (2006) en viktig faktor eftersom konsumenter är priskänsliga. 

Författarna belyste i studiens inledning att prissättningen är begränsad på receptbelagda 

läkemedel och bestäms av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, samt att handelsvaror 

och receptfria läkemedel utgör en liten del av den totala omsättningen. Författarna till denna 

studie har inte studerat konsumenternas priskänslighet på apoteksmarknaden och kommer 

därmed inte diskutera det i analysen. Ett attraktivt sortiment är enligt Floor (2006) grunden till 

varje detaljhandels varumärke. Men för att detta attribut ska vara en nyckel i positioneringen 

krävs det att det är bättre än konkurrenterna och att konsumenterna förstår fördelarna med 

sortimentet. Bekvämlighetsattributen tar hänsyn till platsen på butiken. Det handlar om att 

vara på rätt ställe och med det menar Floor att det ska vara lätt för kunden att komma till 

affären och uträtta sitt ärende. Även om sortiment, pris och bekvämlighet alla erbjuder både 

funktionella och emotionella fördelar anser Floor att det är viktigt att upplevelsen i butiken 

även den stämmer överens med sin positionering. Han anser att kundens upplevelse i butiken 

är det mest emotionella attributet av de fyra. Vidare nämner han att detaljisterna oftast 

försöker differentiera sig genom samma positioneringsattribut men detta är bara 

framgångsrikt om man är betydligt bättre än konkurrenterna inom det området.  
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4. EMPIRI 
 ___________________________________________________________________________  
Följande avsnitt behandlar författarnas insamlade primära och sekundära data över 
företagen som används i studien.  
 ___________________________________________________________________________  

4.1 APOTEKET AB  
Företaget grundades 1970 och ägs av den svenska 

staten, som återtog ett direkt ägande efter 

omregleringen då företaget tillfälligt ägdes av 

Apoteket Omstrukturering AB. Vid omregleringen 

överlämnades 615 apotek till nya ägare och antalet medarbetare minskade med 5,000 till 

6,500. Företaget har idag 350 apotek i sin behållning och året 2010 omsatte verksamheten 

26,3 miljarder kronor varav 13,8 miljarder härstammade från verksamhetens 

öppenvårdsapotek.  

Omregleringen innebar att företaget fick ett direktiv om en begränsad marknadsandel på 

öppenvårdsapoteken på 35 procent, räknat på antalet apotek. Företaget driver förutom sin 

business-to-consumer verksamhet även en business-to-business verksamhet genom 

dotterbolaget Apotek Farmaci på vård- och omsorgsmarknaden. Dotterbolaget, som går under 

en annan affärslogotyp, har i dagsläget en marknadsandel runt 70 procent hos Landstingen 

och har mött en ökad konkurrens även på denna marknad. Apoteket AB:s största konkurrenter 

är enligt Eva Fernvall, varumärkesdirektör på Apoteket AB, framförallt Apotek Hjärta och 

Kronans Droghandel. 

4.1.1 VARUMÄRKESIDENTITET 
Apoteket AB har en vision om ”ett liv i hälsa” som bygger på att hjälpa människor att 

förebygga sjukdomar och att leva hälsosamt, även om de redan är sjuka. Företaget vill få bort 

uppfattningen om att läkemedel är något negativt, då de menar att läkemedel hjälper 

människor att arbeta och fungera. Ingen människa är frisk i hela sitt liv konstaterar 

varumärkesdirektören och individens upplevelse av hälsa och välbefinnande efter en diagnos 

är starkt kopplat till vården och därtill de läkemedel denne erhåller. Även de som inte har fått 

en diagnos behöver hjälp på olika sätt genom läkemedel eller andra produkter och tjänster. 

Företaget framhäver att de är hela Sveriges apotek och vill göra det enklare för kunden att må 

bra.  

FIGUR	  8	  APOTEKET	  AB:S	  VARUMÄRKE,	  	  
KÄLLA:	  WWW.APOTEKET.SE 



34	  

Företagets affärsidé är att vara den ledande och mest lönsamma apoteksaktören på den 

svenska marknaden samt att vara ledande på hälsomarknaden i hela Europa. För att inta den 

positionen utvecklar företaget ett brett sortiment av varor och tjänster inom både läkemedel 

och hälsa.  

Företagets kärnvärden ska genomsyra hela företaget, dess företagskultur och det dagliga 

arbetet. I sina dagliga kundmöten och erbjudanden vill företaget uppfattas som trovärdig och 

omtänksam. Trovärdigheten är kärnan i apoteksbranschen, något som företaget anser att de 

inte klarar sig utan. Omtänksamheten är, i företagets mening, starkt förknippat med service. 

Vidare anser bolaget att genom att vara nytänkande kan de stärka upplevelsen av företaget 

som en modern och attraktiv aktör som strävar efter utveckling. Deras fjärde värdering är 

handlingskraftig men varumärkesdirektören anser att det inte är relevant för kunderna då det 

är introvert och den kommer att försvinna. Vidare menar hon att trovärdigheten ligger till 

grund för att kunna utveckla människors uppfattning om apoteksbranschen och ge mark åt den 

branschglidning som hon anser är förutsättningen för en framtida lönsamhet.  

”[…] vi måste använda trovärdighet som ett språngbräde för nyutveckling. 
För att på det sättet kunna, i människors medvetande, förändra bilden av 
apoteksbranschen.              (Eva Fernvall, Varumärkesdirektör, Apoteket AB, 2011)  

I företagets egna undersökningar hos kundsegmenten förespråkar 65 procent att apoteken ska 

vara ansvarstagande i den meningen att de är trovärdiga, pålitliga och kompetenta, vilket 

dessa anser att Apoteket AB är. Undersökningen har även visat är att företaget behöver bli 

mer kundorienterat, vilka 21 procent i undersökningen efterfrågade.  

Apoteket AB har haft fyra decennier på sig att skapa ett starkt varumärke och enligt en 

undersökning av Läkemedelsvärlden (www.lakemedelsvarlden.se) har kunderna den starkaste 

kännedomen om Apoteket AB bland dagens aktörer. Inför omregleringen stod företaget inför 

valet av ett varumärkesnamn- och symbolbyte. Bolaget kom fram till att det vore ofördelaktigt 

att förändra varumärkets namn i ett skede då fler aktörer stod redo att ta sig in på marknaden. 

Vid en förändring av varumärket skulle företaget riskera att själva framstå som en av de nya 

aktörerna vilket de ansåg kunde orsaka förvirring hos kunderna om vem det ”gamla” apoteket 

var.  

”Vi kom fram till att om vi går till något helt nytt blir vi lika nya som de 
andra och tar inte med oss de värden som vi har.”                        
                                                     (Eva Fernvall, Varumärkesdirektör, Apoteket AB, 2011) 
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Bolaget valde att bibehålla det existerande varumärket men med en ny grafisk nyans i form av 

mönster, färg och struktur. Ormen på varumärket härstammar från den grekiska mytologin 

och gestaltar en orm som droppar gift i en skål. Bakom ormen framhävs en grön sköld vilket 

representerar Apoteket AB. Det finns dock två affärslogotyper, en för öppenvårsapotek som 

har den gröna bakgrunden och med blå bakgrund för Apotek Farmacia. Den gröna 

bakgrunden har en historisk förankring till apoteksbranschen och signalerar trovärdighet och 

pålitlighet. Företaget vill utveckla sitt varumärke att uppfattas mer ”lustfyllt” och 

”glädjedrivande”, vilket har att göra med deras strävan att läkemedel och apotek inte enbart 

ska förknippas med något negativt. När det kommer till deras utseende på apoteken har det 

moderniserat efter omregleringen med deras nya färg och tydligare indelning av produkter. 

Vid besök i apoteket kan man observera en stilren miljö och den tydliga produktindelning 

som företaget framhäver att de utvecklat.  

4.1.2 VARUMÄRKESLOJALITET 
Kunskapen hos medarbetarna är en betydelsefull faktor att kommunicera vidare till kunden 

för att visa på att kedjan är ett kompetent företag som vet hur de ska få kunden att må bättre. 

En annan viktigt faktor är relationen till kunden, att medarbetarna visar empati och att de ser 

kunden som en individ för att kunna möta dennes enskilda behov. Fokus ligger även på att ge 

kunden rådgivning vid receptexpediering så att läkemedlen används på ett korrekt sätt och 

annan hjälp som kan bidra till att underlätta behandlingen för kunden.   

Innan omregleringen hade företagets kundklubb ApoPlus 900 000 medlemmar men i och med 

omregleringen var företaget tvungna att meddela 600 000 medlemmar att de var tvungna att 

lämna klubben. Anledning var att företaget inte fick ha en större marknadsandel än 35 procent. 

ApoPlus har idag omkring 600 000 medlemmar. Dessa erbjuds ett bonussystem där de 

erhåller ett poäng för varje krona som de handlar för i företagets apotek eller via webbshopen, 

förutom på receptbelagda läkemedel. Värdecheckar skickas ut till medlemmar när en viss 

gräns har nåtts. För att hålla kunderna informerade om nya teman som förs i apoteken skickas 

medlemsbrev ut med information om produkterbjudande och rabatter.  

4.1.3 SEGMENTERING 
När Apoteket AB segmenterade marknaden utgick de ifrån olika livssituationer istället för att 

använda sig av ett mer klassiskt tillvägagångssätt som demografiska faktorer. Segmenten som 

togs fram nämns enligt följande; Unga vuxna, Leva med barn och Äldre vuxna. Den första 

gruppen, unga vuxna, representeras av en yngre generation som nyligen har flyttat hemifrån 



36	  

och börjat visa intresse för hälsa. Företaget menar att gruppen inte är en prioritering för dem 

då de anser att gruppen inte har någon större relevans för apotek och att de generellt sätt inte 

är lojala i sina inköp. Större fokus har och andra sidan ”leva med barn”.   

”Det är en del i livet då du plötsligt förflyttar din syn på hälsa till barnet men 
också dig själv.”                 (Eva Fernvall, Varumärkesdirektör, Apoteket AB, 2011) 

Till segmentet ser företaget personer som är gravida, har barn i babyålder eller småbarn upp 

till 11 år. Det sista segmentet, ”äldre vuxna”, motsvarar en fas i livet där man känner sig friare. 

Med det syftar företaget på att man som individ har kommit en bit i livet, ens barn har flyttat 

hemifrån och man har det ekonomiskt bättre ställt.  För att få en bättre fördelning på 

segmentet har företaget tagit fram två undergrupper, ”Aktivt liv” och ”Begränsat liv”. 

Grupperna har ingenting med personers hälsotillstånd att göra utan handlar snarare om deras 

inställning till livet.   

”Det är många människor som har sjukdomar men vill leva ett aktivt liv. De 
söker kunskap, de vill ut och resa. De låter sig inte begränsas av sin sjukdom.” 
                                          (Eva Fernvall, Varumärkesdirektör, Apoteket AB, 2011)          
  

Varumärkesdirektören understryker att företaget ska vara ett bra apotek för alla individer men 

att det är viktigt att vara mer unika för vissa målgrupper. 

4.1.4 POSITIONERING 
”Så kom de andra in och deras strategi har ju varit att lägga sig så nära oss 
som möjligt. […] jag har nu döpt om det till parasitstrategin.” 
                 (Eva Fernvall, Varumärkesdirektör, Apoteket AB, 2011) 

Konkurrenterna har enligt varumärkesdirektören valt en positionering som är menat att ligga 

nära Apoteket AB:s verksamhet. Anledningen till konkurrenternas så kallade ”parasitstrategi” 

är deras vilja att bli uppfattade som ett klassiskt apotek i likhet med den gamla 

monopolaktören som kunder redan har en stark relation till. I kedjans eget arbete med 

positionering utgår de enligt varumärkesdirektören från vad som är ”points of parity” 

och ”points of difference” i kundernas medvetande. Hur kunderna positionerar företaget är 

mycket viktigt för bolagets eget positioneringsarbete och utifrån verksamhetens kärnvärden.  

”[…] den positionen vi har idag är kopplat till det här trovärdiga 
ansvarstagandet och det vi vet idag är att kunder förväntar sig det av ett 
apotek.”                                     (Eva Fernvall, Varumärkesdirektör, Apoteket AB, 2011) 

Genom att studera företagets ”points of difference” kartlägger de vilka dessa utgör och vilka 

som är lönsamma att fortsätta satsa på. Apoteket AB:s varumärkesdirektör framhäver även att 
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de måste ”våga” urskilja sig och komma på nya lösningar till kunden för att skapa lönsamhet. 

Vart företaget väljer att placera sina apotek beror idag mycket på hur kundflödena vid 

påtänkta området ser ut, vilket kan resultera i att apoteksaktörer ligger tätt intill varandra.  

”[…]att vi ska vara i hela Sverige är helt klart. Men idag måste man se att 
det handlar om kommersiella lägen.” 

                                            (Eva Fernvall, Varumärkesdirektör, Apoteket AB, 2011) 

Vidare lyfter varumärkesdirektören fram att även om butiksetableringen är viktigt är det inte 

tillräckligt då kunder inte alltid självmant besöker apotek. Det finns därför ett behov att 

förflytta sig dit kunder befinner sig. Webbshopen utgör ett verktyg för att öka Apoteket AB:s 

tillgänglighet. Där kan kunder även logga in och ta del av sina receptbelagda läkemedel och få 

dem hemskickade. Företaget har även automater på Preem för receptfria läkemedel för att öka 

sin tillgänglighet.  

För att öka sin egen konkurrenskraft har företaget börjat utveckla tjänster som de erbjuder 

både privatpersoner och företag. Under år 2010 introducerades tjänsten Apotekets Hälsokoll 

där ett antal tester och mätningar utförs för att ta reda på kundens hjärt- och kärlstatus. Syftet 

är att inspirera kunder till en bättre hälsa genom att diskutera åtgärder utifrån resultaten på 

undersökningen. Medarbetare från företaget kan då besöka arbetsplatser för att genomföra 

testerna alternativ genomföra dem i sina apotek. Ytterligare arbete läggs på att göra 

verksamheten mer mobil och trailers håller på att upprustas, för att lättare besöka arbetsplatser 

och olika events.  

”Vi ska se om vi kan samarbeta med företag för att nå ut bredare. Idag 
har företagshälsovården kommit att inrikta sig på rehabilitering och 
när det gäller hälsokontroller finns en lucka.”    
                                           (Ann Carlsson, Vd, Apoteket AB, E24, 2010-11-28) 

Förutom de tjänster som företaget erbjuder har Apoteket AB fyra egna märkesvaror (EMV) 

linjer. Företagets starkaste EMV produkt är Försvarets Hudsalva, därutöver har företaget 

också Apoliva samt Apofri, som är en egen produktlinje av receptfria läkemedel. Kedjan 

erbjuder också andra egenvård produkter under företagets varumärke ”Apoteket”, som till 

exempel tandkräm och tandborstar. Enligt varumärkesdirektören kommer företaget att 

fortsätta satsa på att utveckla EMV som hon anser är en viktig del i deras positionering. Vid 

besök på företagets Webbshop kan man observera rådgivning om produkter som går i linje 

med företagets inriktning mot hälsa. Under produktgruppen ”Fysisk aktivitet & motion” går 
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det vidare att observera att kunden kan köpa produkter som till exempel gångstavar, 

balansplattor, och hantlar.    

4.1.5 KOMMUNIKATION 
Genom deras olika kundgrupper kan företaget ta fram mer riktade kampanjer och erbjudande 

vilket också syns i företagets reklamfilmer. Det kan då handla om framställning av specifika 

paket med fokus på exempelvis hur det ser ut när kvinnor kommer hem från BB eller när de 

har småbarn. De anser även att de måste bli bättre på sin kommunikation till kunder för att 

exponera företagets tjänster. När det kommer till vilka medier de använder sig av anser 

varumärkesdirektören att de har en mix. De har traditionellt sätt fokuserat mycket på 

dagspress och tv-reklam men antyder att de idag lägger mer fokus på sociala medier än 

tidigare. Men deras val beror på vilken kampanj de vill marknadsföra och vilken målgrupp de 

vill nå. I deras tv-reklamer kan man observera att de lyfter fram produkter som enbart går att 

hitta i deras apotek som till exempel Apoliva. De har även lanserat en ny reklamfilm där det 

går att observera det ”lustfyllda” och ”glädjedrivande” som varumärkesdirektören påpekade 

att de ville utveckla sitt varumärke mot. Reklamen handlar om hur stress påverkar din mage 

negativt och den är framställd på ett komiskt sätt och marknadsför företagets hälsokolltjänst. 

4.2 APOTEK HJÄRTAT 
Apotek Hjärtat bilades i februari 2010 och ägs av 

riskkapitalbolaget Altor Fund III. Efter en framgångsrik 

budgivning vid statens utförsäljning under hösten 2009 

förvärvande Altor de två största bolagsklustren med totalt 

206 apotek. Senare under våren 2010 förvärvade företaget 

Apotek1 av läkemedelsdistributören Tamro, som vid 

tidpunkten hade 32 nystartade apotek. Vid slutet av året hade 

företaget 260 apotek i sin behållning med en omsättning på 7,3 miljarder kronor och är den 

största privata aktören på apoteksmarknaden. Apotek Hjärtat har ett rikstäckande 

butiksbestånd och anser sig därmed vara ett apotek för varje svensk. Verksamheten har med 

sina 2,000 medarbetare ambitionen att växa ytterligare menar Bodil Eriksson, vice vd på 

Apotek Hjärtat. Målsättningen är att uppnå butiksinnehav om 300 apotek vid år 2014.  

 
 
 

FIGUR	  9	  APOTEK	  HJÄRTATS	  
VARUMÄRKESSYMBOL,	  	  
KÄLLA:	  WWW.APOTEKHJARTAT.SE 
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4.2.1 VARUMÄRKESIDENTITET 
Apotek Hjärtat har en vision om att vara framtidens apotek och ledande inom hälsoerbjudande, 

vilket företagets vice vd menar är ett förhållningssätt om att sätta verksamheten i en djupare 

relation till samhället, det vill säga konsumenterna. 

” […]med det menar vi att vi vill vara den apotekskedja som är bäst på att 
förstå konsumenten, hur de lever, vilka behov de har och vilka krav de kan 
tänkas ställa på hälsa och sjukdom.”    
                                                         (Bodil Eriksson, Vice vd, Apotek Hjärtat, 2011) 

Företagets mission är att genom sin Farmacevtiska kompetens erbjuda kunder en bättre hälsa 

och ett större välbefinnande, oavsett deras hälsotillstånd. Medarbetarnas farmaceutiska 

kompetens framhävs som en betydelsefull konkurrensfaktor då det är genom den kunskap 

som kedjan kan hjälpa kunder att ta hand om sig själva och sin sjukdom på bästa möjliga sätt 

utifrån sina egna förutsättningar. Vidare vill företaget skapa en perception om en friskare 

dimension kring apoteken.  

”[…]vi kommer alltid ha en tydlig länk mot sjukvård som en sorts första och 
sista länk till vårdkedjan, men vi vill ta ett rejält kliv ut i det friska”. 
         (Bodil Eriksson, Vice vd, Apotek Hjärtat, 2011) 

Företagets affärsmodell bygger på två dimensioner som till en del utgörs just av den 

farmaceutiska kompetensen och den andra deras tidigare kunskaper kring detaljhandel, som 

medarbetarna bär med sig från tidigare erfarenheter.  

Företagskultur är något som tar lång tid att bygga upp menar företagets vice vd, men 

poängterar att den är en viktig del i företaget. Kedjan arbetar därför mycket med att införliva 

verksamhetens värderingar hos medarbetarna genom utbildning och träning. Organisationen 

lyfter fram ledord som personlig, enkelhet, modern, nytänkande och ansvar.  Det personliga 

syftar till organisationens förhållningssätt gentemot sina kunder som ingjuter värme. 

Företagskulturen talar vidare för en enkelhet, genom att sträva efter effektiva och 

okomplicerade lösningar i den interna arbetsmiljön för att införliva en obyråkratisk lätthet. 

Kedjan vill även uppfattas som ett modernt alternativt till den statliga aktören och värdesätter 

därför en ”modern contemporary” känsla av varumärket, vilket har införlivas i butikernas 

utformning. Nytänkande ligger i företagets vision om att vara framtidens apotek och deras 

öppenhet mot nya förändringar. Det ansvarsfulla sätts i relation till samhällsansvaret och deras 

utformning av etiska riktlinjer.  
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Företaget har medvetet valt att använda ordet apotek i sitt varumärke och har i anslutning till 

ordet ett grönt hjärta. Företagets vice vd menar att begreppet apotek har en stark generisk 

hemhörighet med branschen och att det vore för dem ofördelaktigt att inte dra nytta av dess 

styrka. Ordet spelar en viktig roll i den mening att det tydliggör för kunder att Apotek Hjärtat 

är ett ”klassiskt” apotek, där receptbelagda läkemedel kan hämtas ut.   

”I varumärkesnamnet apotek ligger väsentliga värden som trovärdighet, 
kunskap, kompetens och trygghet. [...] I namnet Hjärtat ser vi en koppling till 
samtid och ett mera emotionellt perspektiv.                               ” 
                            (Bodil Eriksson, Farmacevtiska Revyn 2010:3, s. 13) 

Det öppna grönformade hjärtat ska representera liv och tillföra både värme och kärlek. 

Öppningen i hjärtat ska förmedla att företaget är öppet och tillgängligt för alla menar vice 

vd:n. Färgen som hjärtat har är hälsans färg och har en historisk förknippning till apotek 

världen över. Den grafiska positioneringen anser företaget är viktigt i den fas de är i nu då 

kunder ännu inte har mycket att ta ställning till. I företagets nystartade apotek, vilka utgör ett 

20-tal, har företaget utformat efter egen stil vilka utsänder en modern, öppen, varm och fräsch 

känsla. Designade och dressade arbetsrockar har exempelvis tagits fram till markpersonalen. 

Vid besök i apoteken kan man observera att varumärkets gröna färg och logotyp är 

framträdande, vilket bidrar till att förmedla både en modern och fräsch känsla.  

”Design har en viktig signalfunktion som vi arbetat medvetet med. Medan 
andra förändringar kan ta tid att genomföra kan designen omgående 
signalera en riktning och en position”      
        (Bodil Eriksson, Vice vd, Apotek Hjärtat, 2011) 

4.2.2 VARUMÄRKESLOJALITET 
Att bygga en relation till kunderna framhäver företagets vice vd som ytterst viktig i deras 

arbete som en ny aktör på marknaden. Kunderna måste känna sig trygga i att besöka kedjans 

apotek. För Apotek Hjärtat är det viktigt att vara personliga i mötena med kunderna, att de 

kan se dem som individer och anpassa sin service efter kundens individuella behov.  

”[…]vi har en uppfattning om att vi gärna skulle se att våra kunder får ett 
större självförtroende kring hälsa och vi vill vara den part som hjälper dem 
med det.”        (Bodil Eriksson, Vice vd, Apotek Hjärtat, 2011) 

Personalen utbildas därför i att bli mer kunduppsökande och integrera mer med kunderna. I 

linje med organisationens kundfokus har kedjans apotek därför utökat sina 

försäljningsutrymmen för att ge mer plats åt kunderna och för att få ut sina medarbetarna på 

försäljningsgolven. I mars 2011 introducerade företaget Klubb Hjärtat där medlemmar 
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erhåller tre procent i bonus på alla produkter utom receptbelagda läkemedel. Värdecheckar 

skickas sedan till medlemmar fyra gånger per år. Bonusprogrammet bedrivs på varje ort och 

erbjudandena är riktade för att anpassas till varje medlem med ändamål att de ska nå en bättre 

hälsa och ett bättre välbefinnande. Klubb Hjärtat ska över tid ses som en kundklubb som är 

personlig utifrån perspektivet att kunden får erbjudanden och inbjudningar som matchar det 

egna intresset. 

4.2.3 SEGMENTERING 
I den fas företaget anser sig befinna i nu så är det fortfarande för tidigt att differentiera 

verksamheten mot specifika kunder och därmed medvetet välja bort andra. Företaget bedriver 

recept- och läkemedelshantering vilket de menar är en samhällstjänst och ska därför vara 

tillgängligt för alla. Kedjan har dock undersökt vilka kunder som överhuvudtaget besöker 

apotek och delat in dessa i sju olika segment. Framförallt rör det sig om kvinnor, vilka de 

menar utgör den största kundgruppen. Indelningarna har skett efter olika preferenser som visat 

sig starkare hos vissa grupper vilket gjort det möjligt att skapa mer specifika erbjudande till de 

olika segmenten. Följande grupper har identifierats; ”Unga kvinnor”, ”Kvinnor med 

familj”, ”Traditionella kvinnor” som inte längre har barn boendes hemma och ”Kvinnor med 

guldkant” som har en större livsstilsorientering. Den manliga segmenteringen har gjorts i två 

grupper med ”Moderna män” och ”Traditionella män” och det sista segmentet 

är ”Tonåringar”. 

4.2.4 POSITIONERING 
Företagets arbete med att etablera sig som detaljist på den svenska apoteksmarknaden 

planeras efter olika faser. Företaget befinner sig i dagsläget fortfarande i den initiala fasen där 

fokus är att öka kännedomen om kedjan. Vice vd:n menar att det tar längre tid att bygga upp 

en varumärkeskännedom på apoteksmarknaden i jämförelse med dagligvarubutiker, eftersom 

apotek är sällanköpshandel då genomsnittskonsumenten endast besöker ett apotek 5-8 gånger 

per år.  Apotek Hjärtat vill att kunderna ska uppfatta dem som ett klassiskt och kunnigt apotek 

dit de vänder sig för att få råd vid sjukdom, förebygga sjukdom och hålla sig friska. Insatser 

har lagts på att bekräfta positionen som ett tryggt fullserviceapotek, likt den statliga aktören. 

”[…] under 2010 var vår uttalade ambition att inte driva någon 
differentiering utan bara bekräfta. Bekräfta att våra apotek var trygga, 
fullserviceapotek som kunde hantera allt det den tidigare statliga aktören 
hade tillhandahållit.”                      (Bodil Eriksson, Vice vd, Apotek Hjärtat, 2011) 
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Vidare anser företagets vice vd att under 2010 låg aktörerna steget före konsumenten när det 

kommer till att urskilja sig och det är inte förrän nu som konsumenterna inser att det finns 

olika apotekskedjor. Deras varumärke har förknippats med Apoteket AB men det är inget som 

ses som en nackdel eftersom det har hjälpt till att stärka företagets anseende. De vill däremot 

arbeta in en mer modern känsla än vad kunder tidigare har varit vana vid hos Apoteket AB.   

”[…] än så länge finns det inte en riktig efterfrågan på nischade erbjudanden 
utan det handlar om att förbättra det habila apotekserbjudandet och 
successivt bredda oss […].”            (Bodil Eriksson, Vice vd, Apotek Hjärtat, 2011) 

Kedjans långsiktiga positionering är att bli en portal för hälsa och de vill arbeta in ett 

friskhetsbegrepp istället för ett sjukt, som apotek idag är associerade med. Deras avsikt är att 

bredda sitt apotekserbjudande efter det ändamålet.  

Företagets geografiska placering av apotek och utvecklade samarbeten med andra företaget 

har valts efter hur den lokala förankringen ser ut och apotekens storlek. Kedjan menar att de 

är viktigt att ta hänsyn till hur handeln vid en specifik plats ser ut, exempelvis vid köpcenter, 

om kundflödena visar på en tilltagande eller avtagande tendens och vart flödena i så fall har 

förflyttats. Etableringen på en specifik plats kan bidra till att hindra utvecklingen för 

konkurrenter genom att de fyller upp en kvot av apoteksnärvaro. Etableringsstrategin bygger 

på att de ska finnas där det finns starka stabila flöden av kunder som till exempel 

dagligvaruhandel och systembolaget. De har samarbete med Bergendahls Citygross butiker 

och Axfoods Willys-butiker som anses vara ett viktigt led i deras etableringsmål. 

”Samarbetet med Bergendahls är ett viktigt led i våra etableringsmål. Med de 
lokaler som vi genom samarbetet får tillgång till kan Apotek Hjärtat ytterligare 
förbättra tillgängligheten för våra kunder.”               

     (Anders Nyberg, Vd, Apotek Hjärtat, Mynewsdesk, 2010-03-15) 

Under Apotek Hjärtats första år som apoteksdetaljist arbetade företaget med att ersätta 

Apoteket AB:s egen produktlinje Apoliva inom egenvård. De har nu tagit fram en egen 

vardagsserie där man har ställt samma farmacevtiska krav som görs till produkter som är 

framtagna för barn under tre år för att tillföra en trygghet och en säkerhet till kunderna om att 

de inte innehåller känsliga ingredienser. Egna märkesvaror är inget självändamål för företaget, 

det måste först och främst bidra till kundnytta och generera lönsamhet.    
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”När man överväger att arbeta med egna märkesvaror är det några aspekter 
som är viktigare än andra. En är att de egna märkesvarorna fyller ett reellt 
kundbehov. Den andra är att vi kan utveckla ett sortiment som har 
förutsättningar att bygga volym för att nå lönsamhet.  

      (Bodil Eriksson, Vice vd, Apotek Hjärtat, 2011) 

4.2.5 KOMMUNIKATION 
Företaget arbetar idag med en bred kommunikation och använder inte lika mycket exponering 

i dagspress som företaget gjorde under år 2010. De anser att det är en för snäv 

marknadsföring då man begränsar sig till konsumenter som läser tidningen den dagen och för 

det specifika erbjudandet. Företaget har istället lagt fokus på att bygga upp 

varumärkeskännedomen genom att använda sig mycket av tv-reklam. I en av företagets 

reklamfilmer kan man observera kedjans inriktning mot livet då man följer ett par som åker 

en berg- och dalbana. Genom banans resa får man följa paret från att de träffas vid en tidig 

ålder till att de växer upp och får egna barn för att slutligen bli gamla tillsammans. 

Observationen bekräftar den strävan som företaget har om att finnas för kunden oavsett vilken 

fas i livet som man befinner sig i.   

”Livet är lite av en berg-och-dalbana där man går igenom olika faser och har 
olika behov. Vi vill visa att vi är ett starkt alternativ i alla livets faser.”  
            (Bodil Eriksson, Vice vd, Market, 2010-02-26) 

Företaget lyfter även fram egna produktlinjer i sin marknadsföring. Förekomsten att synas i 

sociala medier, som till exempel internetforums, bloggar och twitter, vilka är viktiga 

komponenter i företagets exponering och på hemsidan erbjuds rådgivning kring produkter och 

läkemedel. Till en viss del sker även en mer nischad marknadsföring, i både sortiment och 

erbjudanden, till företagets målgrupper. Idag läggs även ett större fokus på att informera 

kunder om produkter och att ge dem värdefull rådgivning i deras vardagsliv, om till exempel 

allergier och när barn blir sjuka.  Tidningen Länge Leve Livet är en kundtidning som 

informera om hälsa, medicin och välbefinnande och har olika aktuella temaområden, till 

exempel motion och förkylning, men som även vänder sig till kundgruppen med ”guldkant”.  

”[…] vår ambition är att ha en bra mix av professionella råd presenterade på 
ett lättillgängligt sätt, samtidigt som vi ger tips och presenterar vårt sortiment. 
Vi försöker vara lösningsorienterade, det vill säga snabbt komma till en 
beskrivning av hur du hanterar ett problem ”                      
                                                           (Bodil Eriksson, Vice vd, Apotek Hjärtat, 2011) 
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4.3 KRONANS DROGHANDEL  
Kronans Droghandel har sedan 1907 distribuerat 

läkemedel till apoteken i Sverige. I samband med 

avregleringen av den svenska apoteksmarknaden 

bildades Kronans Droghandel Retail AB i augusti 2009. 

Företaget ägs till 80 procent av Oriola-KD 

Corporation och resterande del av Kooperativa 

Förbundet (KF). Oriola KD bedriver detaljhandel, grossist- och distributionsverksamhet inom 

läkemedel och handelsvaror. Bolaget köpte 171 apotek i samband med att det statliga bolaget 

Apoteket AB delades upp och såldes av i olika kluster. Efter det har företaget även etablerat 

30 ny apotek och Jonas Levin, marknadsdirektör på Kronans Droghandel, nämner att den 

siffran ökar konstant. Antalet anställda var cirka 1 300 år 2010 och den totala omsättningen 

cirka 4,4 miljarder kronor. 

4.3.1 VARUMÄRKESIDENTITET 
Företagets affärsidé är att erbjuda inspirerande produkter och läkemedel samt service och ett 

bemötande som ger kunden energi. De vill bygga långsiktiga relationer med deras kunder 

genom att erbjuda rådgivning och service, med integritet och omtanke, utifrån kundens behov. 

De är en nationell kedja med samma bemötande i alla apotek men de försöker anpassa sig 

lokalt med produktutbud och kringservice. 

”Vi är inte bara en del i vårdkedjan utan en del av samhället. Våra apotek 
kommer att vara involverade i det lokala livet på orten och delta i aktiviteter 
med såväl vårdcentraler och äldreboenden som det lokala föreningslivet.”      
(Cecilia Marlow, VD Kronans Droghandel Retail AB, Farmacevtiska Revyn 2010:3,  
s. 22) 

Kronans Droghandel vill förmedla en bild av varumärket till kunden att de är en trovärdig 

apoteksaktör men som tillför någonting nytt till marknaden som inte funnits när endast 

Apoteket AB haft rätten att utöva detaljhandel. Varumärket utgör själva namnet ”Kronans 

Droghandel 1907” som står för tradition och en lång historia. Det i sin tur ska införliva 

trygghet, någon som man kan lita på som kund.  Cecilia Marlow, företagets vd, nämner även 

hon att varumärket ska signalera långsiktighet och ansvarstagande. 

 

 

 

FIGUR	  10	  KRONANS	  DROGHANDELS	  
VARUMÄRKESSYMBOL,	  	  
KÄLLA:	  WWW.KRONANSDROGHANDEL.SE 
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”[…] själva varumärket ska förmedla vår historia och att vi under en lång 
period har levererat läkemedel till landets alla apotek. Namnet signalerar 
långsiktighet. Dessutom vill vi förmedla energi. Kunderna ska känna att de 
genom hjälp och rådgivning fått energi och stimulans efter ett besök i något 
av våra apotek. Slutligen vill vi fylla vårt varumärke med ansvarstagande.”     
  (Cecilia Marlow, Vd Kronans Droghandel Retail AB, Farmacevtiska Revyn 
2010:3,  
s. 14) 

Företaget har fyra värderingar som de jobbar med både internt och externt; ansvar, initiativ, 

glädje och öppenhet. Ansvar för kundens hälsa och läkemedelsprocessen. Initiativ för 

kundens behov och även vad de måste göra för apoteksmarknaden. Glädjen ska återspegla den 

energin som tidigare nämnts och öppenheten syftar till att deras apotek är tillgängliga för alla. 

De framhäver att det ska vara roligt och trevligt att besöka deras apotek. Dessa värderingar 

försöker de i viss mån att kommunicera utåt till kunderna men då framförallt genom de 

anställda.  

”Om man som medarbetare kan återspegla varumärket så är det de som ger 
mest tycker jag för varumärkesuppbyggnaden. Inte så mycket i texter och 
logotyper utan mer i mötet med vår kund, det är där vi försöker ge de här 
värderingarna.”                                                                 
                           (Jonas Levin, Marknadsdirektör, Kronans Droghandel Retail AB, 2011) 

Styrkan i varumärket anser marknadsdirektören vara medarbetarna i deras apotek och den 

kultur företaget håller på att skapa. Han anser att det tar tid att bygga upp en stark 

företagskultur, framförallt då många av företagets medarbetare kommer från Apoteket AB.  

Kronans Droghandel har valt att använda sig av färger som urskiljer sig från de andra 

aktörerna när det kommer till deras varumärkessymbol. De använder sig av orange och en 

valnötsfärg istället för den vanliga apoteksgröna färgen.  

”Valnötsfärgen representerar det gammeldagsa och den orangea färgen står 
för det vi vill tillföra i den här branschen och det är service och energi till 
kunden.”        (Jonas Levin, Marknadsdirektör, Kronans Droghandel Retail AB, 2011) 

När det kommer till namnvalet antyder marknadsdirektören att det var en kompromiss. De 

hade inte valet att heta apotek så det kom aldrig på tal men samtidigt tillför namnet något nytt 

och sticker ut på marknaden jämfört med de andra aktörerna. 

”Jag skulle också gärna ha med apotek i namnet men man kan inte få allt, det 
var en kompromiss och den orangea färgen tillför något nytt och sticker ut 
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från de andra på marknaden vilket i sin tur är en typ av positionering.” 
                (Jonas Levin, Marknadsdirektör, Kronans Droghandel Retail AB, 2011)  

Angående valet av ”drog” i varumärket redogör marknadsdirektören att det riktades mycket 

kritik kring valet i början men att kunduppfattningen förändrades snabbt och företaget ser det 

snarare som en fördel att ha ett namn som sticker ut ifrån de andra aktörerna. De associationer 

som Kronans Droghandel vill att kunden ska förknippa deras varumärke med är trygghet och 

energi. Associationerna behöver inte vara tagna direkt ur kundens mun men 

marknadsdirektören menar att de framförallt ska upplevas, att kunden ska känna ett positivt 

bemötande vare sig det kallas energi eller glädje eller må bättre så ska de uppleva det. Vid 

besök i apoteket kan man observera att butiksinredningen går i linje med varumärkets färger; 

valnöt och orange. Det införlivar både ett varmt och energifullt intryck, vilket är de 

associationer som marknadschefen menar att de strävar mot att kunden ska uppleva. Vidare 

kan man observera att företagets historiska förankring genom årtalet ”1907” samt att 

guldkronan på varumärkeslogotypen är tydligt framträdande i apoteket.     

4.3.2 VARUMÄRKESLOJALITET 
Kronans Droghandels kundrelationer grundar sig mycket på att kunder ska känna en trygghet 

i deras besök och att de upplever ett gott bemötande och en bra kundservice. Företaget är en 

del av kundklubben MedMera. Medlemmarna får en procent medlemsåterbäring på alla köp 

på deras apotek, exklusive receptbelagda läkemedel och medlemserbjudande. För att stärka 

varumärkeslojaliteten arbetar företaget mycket med MedMera kundklubben genom 

framförallt utskick. För att stärka den ytterligare kommer de att anordna till exempel 

kundkvällar för att på så sätt skapa mervärde till kunden. När det kommer till att knyta till sig 

kunder anser företagets vd att bra service och fokus på kundernas behov är ett vinnande 

koncept. 

”[…] att ge bra service till kunderna. Vi ska vara en energikälla. Man ska gå 
från våra apotek med lättare fötter. Det är ett långsiktigt arbete som kommer 
att ta tid för oss. Den som ger bäst service och tar reda på vad du som kund 
har för behov vinner.”                              
                            (Cecilia Marlow, Vd, Kronans Droghandel Retail AB, E24, 2010-08-28) 

4.3.3 SEGMENTERING 
Eftersom Kronans Droghandel har apotek i hela Sverige och även i anslutning till sjukhus och 

vårdcentraler kommer en stor variation av kunder till dem. Enligt marknadsdirektören kan det 

handla om kunder som är unga eller gamla, kronisk sjuk eller tillfälligt sjuk, frisk men vill 
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förebygga någonting eller frisk men vill må bättre, det finns alla varianter. De har valt att 

segmentera apoteksmarknaden genom demografiska faktorer såsom ålder och kön. 

”[…]inte mot ett terapiområde eller ett hälsotillstånd utan mer på ett vanligt 
marknadsföringstänk, som ålder, kön, var man bor och så vidare. Det är så vi 
har segmenterat apoteksmarknaden.”            
                      (Jonas Levin, Marknadsdirektör, Kronans Droghandel Retail AB, 2011) 

Kronans Droghandel målgrupp är kvinnor i ålder runt 30 – 50 år och marknadsdirektören 

påpekar att det är ett cirka och inget definitivt spann. Varför de har valt just kvinnor som 

huvudmålgrupp är för att kvinnor har ett annat inköpsbeteende än män när det kommer till att 

handla på apotek. De kan även handla åt männen och till sina barn och har ett större intresse 

att handla till sin egen hälsa. När det kommer till att rikta sin marknadsföring till deras 

målgrupper menar marknadsdirektören att vissa segment som till exempel reumatiker måste 

företaget vara mer specifik i sin marknadsföring men med kvinnor kan man gå mycket 

bredare och få ”spill over effekter” på annat sätt med till exempel en tv-reklam. 

4.3.4 POSITIONERING 
Företaget menar att det är viktigt att ha en klar position på marknaden. Deras position är att 

lägga fokus på kundens välbefinnande och att denne ska känna en trygghet. Vid deras 

positioneringsarbete tittar de på flera variabler, i synnerhet hur de positionerar sig utifrån de 

andra aktörerna och kundens behov. Service ser de inte som en tillräcklig positionering 

eftersom alla aktörer erbjuder det men menar samtidigt att det är viktigt att jobba med 

kundbemötandet och service. Företagets vd påpekar att de vill ha en helhetslösning på hälsa 

och livsstil och att de alltid måste ha fokus på deras kärnverksamhet. De konkurrensfördelar 

marknadsdirektören anser att Kronans Droghandel innehar är att de har ett bättre bemötande, 

en bättre kundupplevelse och en bättre service men han påpekar att de andra aktörerna jobbar 

mycket med det också. Marknadsföringsmässigt försöker de göra tvärtemot än vad de andra 

aktörerna gör för att på så vis sticka ut. 

”Vi har ett bättre bemötande, bättre kundupplevelse och bättre service, sen 
vet jag att många jobbar med den positionen men trots det är det det vi tycker 
att vi sticker ut med. Om man ska se det marknadsföring mässigt så försöker 
vi göra tvärtemot än vad alla andra aktörer gör för att sticka ut.”     
                      (Jonas Levin, Marknadsdirektör, Kronans Droghandel Retail AB, 2011)            

Kronans Droghandel strävade efter att redan i ett tidigt skede att urskilja sig från 

konkurrenterna genom den grafiska aspekten som namnet och symbolvalet. När det kommer 

till Kronans Droghandels etablering tittar de framförallt på varje enskilt apoteks lönsamhet, de 
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letar efter starka kundströmmar och etablera överallt i Sverige. Eftersom förhållandevis få av 

de kluster som företaget köpte var lokaliserade i större städer, har de valt att placera många av 

sina nya apotek där. De fokuserar även på att etablera sig i lägen där Coop har stora 

anläggningar eftersom de har ett samarbete med Kooperativa Förbundet. Kronans 

Droghandels vd påpekar att det är viktigt att vara där kunden uträttar sina ärenden i vardagen 

och att det därför finns fördelar med att etablera sig nära stormarknader. Marknadsdirektören 

anser att deras samarbete ger dem en konkurrensfördel när det kommer till Coops MedMera 

kundklubb. En ytterligare fördel är att de får tillgång till MedMeras kunddatabas och kan 

jobba med dem kunderna och de segment som finns där. De har inga andra samarbeten 

planerade utan fokus kommer i första hand ligga på Coops medlemmar. 

Kronans Droghandels hälsoprodukter har valts ut för att ge kunden en bättre hälsa och skapa 

energi i vardagen. De har få egna produkter men det är någonting som kommer utvecklas i 

synnerhet i alla kategorier inom egenvård, där de framhäver att det finns stora potentialer. I 

slutet av april 2011 lanserade de sin egen ”Kronans Hudsalva” för att ersätta ”Försvarets 

Hudsalva” som bara får säljas på Apoteket AB. Enligt marknadsdirektören är alla produkter 

viktiga men det beror på säsongen och hur de vill positionera sig. På en del apotek är 

djursortimentet viktigt och i andra apotek är skönhetsprodukterna mycket viktigare, det beror 

på den lokala marknaden. 

4.3.5 KOMMUNIKATION 
Kronans Droghandel använder sig av olika kommunikationskanaler för att nå ut till sina 

kundsegment. För att fira deras ett års jubileum valde företaget att för första gången att göra 

tv-reklam, ett koncept kring deras utbud för att uppmärksamma kunderna om deras 

erbjudanden och att få de att besöka apoteken. Enligt Pontus Karlsson, vd och projektledare 

på ANR BBDO, som ansvarar för Kronans Droghandels reklamfilmer, är målet med den 

första tv-reklamen att erövra kundens badrum.  

”I badrummet kan alla Kronans Droghandels produkter och tjänster vara 
med på ett relevant, enkelt och naturligt sätt. Målet är att man vill erövra 
badrummet”                    (Pontus Karlsson, VD på ANR BBDO, Resumé, 2011-03-21) 

I företagets reklamfilmer kan man återigen observera den historiska anknytningen och en 

öppenhet till att alla kunder, då reklamfilmerna framhäver en mångkulturell blandning av 

personer i spridda åldrar. Kronans Droghandel använder även dagspress och framförallt 

utskick via MedMeras kunddatabas. De prioriterar att bygga upp en kännedom kring deras 

varumärke eftersom de bara har funnits ett år på marknaden har de inte den kundkännedomen 
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de vill ha i dagsläget. De använder sig även av sociala medier och ger rådgivning till 

kunderna genom deras hemsida. För tillfället utgör företagets apotek de enda 

försäljningskanaler som företaget använder men marknadsdirektören antyder att en eventuell 

försäljning av egenvård och andra handelsvaror kan bli aktuell på internet men inte i dagsläget. 

4.4 APOTEKSGRUPPEN  
Den 15 mars 2010 överfördes 150 apotek till 

Apoteksgruppen från Apoteket AB i syftet att 

sälja dessa till småföretagare. Än så länge har de 

sålt av ungefär 100 av de 150 apoteken till 

egenföretagare och ytterligare ett apotek har anslutit till gruppen. Apoteksgruppen ska enligt 

Ola Andersson, marknadschef för Apoteksgruppen, vara en rikstäckande aktör där de enskilda 

apoteken ska drivas av småföretagare. Apoteken har utöver tillhörighetsnamnet 

Apoteksgruppen behållit de enskilda namn butikerna hade innan omregleringen, till 

exempelvis Apoteksgruppen Svanen.  Antalet anställda hos företaget var cirka 950 år 2010 

och den totala omsättningen cirka 3,7 miljarder kronor. 

4.4.1 VARUMÄRKESIDENTITET 
Deras affärsidé är att uppnå skalfördelar genom samverkan och i kombination med 

entreprenörernas engagemang och kundfokus skapa det bästa alternativet för 

apoteksföretagare.  

”[…] genom den centrala kompetensen skapa skalfördelar som tillsammans 
med den lokala entreprenörens engagemang och intresse i den lokala 
marknaden skapa ett tryggt och vinnande koncept.”            
                (Ola Andersson, Marknadschef, Apoteksgruppen AB, 2011) 

Stordriftsfördelarna sker i synnerhet inom inköp, marknadsföring, sortiment, kvalitet och IT. 

Målsättningen är att långsiktigt vara en av de fyra största apoteksaktörerna, att det ska vara 

intressant att ansluta till för enskilda apoteksägare och öka antalet medlemmar. Vision är att 

vara kundens lokala hälsopartner för ett ökat välbefinnande.  

Marknadschefen påpekar att alla som är anställda för Apoteksgruppen representerar 

varumärket och den del som huvudkontoret ansvarar för är att se till att ha en gemensam 

grafisk profil, som håller ihop dem och att alla ägare vet hur de ska arbeta med den. När det 

kommer till inspiration vill Apoteksgruppen göra apoteksbesöken mer inspirerande än vad det 

FIGUR	  11	  APOTEKSGRUPPEN	  AB:S	  
VARUMÄRKESSYMBOL,	  	  
KÄLLA:	  WWW.APOTEKSGRUPPEN.SE 
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traditionellt har varit. Många kunder förknippar apoteksbesöken med tillfällen då de är sjuka. 

Apoteksgruppen vill istället vara en lokalt anpassad källa för inspiration och välbefinnande. 

Apoteksgruppens har fem kärnvärden som de fokuserar på; personligt, inspirerande, lokal, 

kunskap och tryggt. Dessa värderingar kommuniceras internt till apoteken men de ska även 

finnas med i den externa kommunikationen. Marknadschefen anser att det viktigaste är att ha 

en tydlig kommunikation med vad deras kärnvärden innebär. De fokuserar på att förankra 

deras värderingar så de anställda levererar dem till hundra procent. Vidare anser han att det är 

viktigt att företaget är konsekvent och inte ändrar kärnvärdena frekvent utan istället väljer en 

positionering och en affärsidé som kommer ligga till grund under en lång tid. Företaget 

framhäver att det är viktigt för ett varumärke att ha en stark företagskultur.  

”[…] kan man få människor att leva på det sättet man vill att företaget ska 
vara på så har man mycket större chans att lyckas [...].”    
             (Ola Andersson, Marknadschef, Apoteksgruppen AB, 2011) 

Varumärkessymbolen består av en multifärgad symboldekor och mönstret ska symbolisera det 

som gör Apoteksgruppen unikt – småföretagare i samverkan. Små kundnära aktörer 

kombineras och formar dess styrka. Valet av att ha med apotek i namnet anser företaget vara 

en självklarhet eftersom de ville att kunderna skulle förstå att de fortfarande har samma 

service som tidigare ägare och att det fortfarande går att hämta ut receptbelagda mediciner på 

deras apotek. Marknadschefen anser att andra konkurrenter som inte valde att ha med apotek i 

namnet fick fokusera ännu mer på att bekräfta sig själva som ett apotek än vad de själva fick. 

De är även en grupp som består av ett stort antal olika ägare vilket resulterade i 

varumärkesnamnet Apoteksgruppen. Marknadschefen nämner att det kanske inte sticker ut 

jämfört med de andra aktörerna eftersom det är homogent med just apotek i namnet och den 

gröna färgen finns nästan alltid med. Men deras symboldekor av mosaik sticker ut och det är 

en av anledningarna till varför de har valt att använda den i sin 

marknadsföringskommunikation. Vid besök i apoteket kan man observera att symboldekoren 

av mosaik är framträdande vid dekorationen av skyltfönstret och likaså har Apoteksgruppens 

egenvårdsprodukt ELW tilldelats en stor exponeringsyta.  

4.4.2 VARUMÄRKESLOJALITET 
När det kommer till Apoteksgruppens lojalitetsprogram har de en kundklubb som 

heter ”Poängen”. När den startade hade de ungefär 70 000 medlemmar och idag har den 

siffran stigit till 150 000. Medlemmar i Poängen får ta del av rabatter och erbjudanden på 

handelsvaror och receptfria läkemedel genom de medlemsbrev som skickas ut med jämna 
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mellanrum. För att stärka lojaliteten ytterligare och skapa mervärde för kunden anordnas även 

olika aktiviteter och ”happenings”. Marknadschefen nämner fästingsvaccination som ett 

exempel där företaget bland annat anordnade en dag på Waxholm för människor att besöka 

deras apotek för att ta vaccinationen. Företaget anser att det finns stora potentialer när det 

kommer till att förmå kunder att besöka apotek oftare och att öka kundflödet till apoteken 

genom att göra ett apoteksbesök mer inspirerande. 

4.4.3 SEGMENTERING 
Apoteksgruppen segmenterade marknaden när de bestämmer vilket sortiment de ska bygga 

upp och vilka de ska rikta sin marknadsföring mot. Kundklubben används för att fånga upp 

information om vilka kunder de har idag. Dessa kunder handlar mer än den genomsnittliga 

kunden och utgör därför ett viktigt segment. Segmenten utgörs främst av kvinnor och är 

indelade efter åldersgrupper. Marknadschefen antyder att kvinnor har mer fokus på sin hälsa 

och har ett annat köpbeteende än män när det kommer till att handla på ett apotek. Han anser 

dock att de är viktigt att inte vara allt för inriktade på en grupp men de kunder som 

regelbundet återkommer och hämtar ut sina mediciner är en prioriterad målgrupp.   

”Man skjuter med hagelbössan istället för att skjuta specifikt, vi måste nå alla 
och inte vara alltför inriktade. […] de som hämtar sina mediciner är frekvent 
återkommande kunder och det är ju såklart att de är en prioritet. De är det 
för alla aktörer, det går inte att undgå.”                                                         
                                                (Ola Andersson, Marknadschef, Apoteksgruppen AB, 2011) 

4.4.4 POSITIONERING 
Marknadschefen anser att det inte går att enbart rikta in sig på en målgrupp eftersom om de 

till exempel skulle rikta in sig på kvinnor med barn skulle alla deras butiker vara anpassade 

efter dem och skulle därför exkludera en stor del av befolkningen. 

”Positionering tycker jag återigen är att ha ett specifikt varumärke och om vi 
börjar snöa in oss för mycket på att vi bara ska nå kvinnor med små barn 0-3 
år, då kommer vi skapa ett sortiment och utseende på våra butiker som bara 
riktar sig mot dem och exkludera en stor del av befolkningen.”  
            (Ola Andersson, Marknadschef, Apoteksgruppen AB, 2011) 

En del av Apoteksgruppens positionering ligger framförallt i att förstärka den lokala 

förankringen. Företaget anser att de har en unik ställning på marknaden eftersom de har ett 

egenföretagare koncept och de andra stora aktörerna är kedjor. Innan Boots öppnade sitt första 

apotek och Apoteket AB började med franchising var de unika på marknaden. 

Marknadschefen anser att skillnaden emellan Apoteksgruppen och de andra kedjorna är att de 
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kan anpassa sig mer lokalt och vara mer aktiva på varje enskilt apotek. Han anser att 

egenföretagarna blir mer aktiva och kreativa för att skapa lönsamhet. 

”[…] allt specifikt man gör utanför den dagliga rutinen får man tillbaka i 
egen ficka och då blir det en motivator som gör att man är mer kreativ och 
man försöker skapa en bättre lönsamhet.”   
                                                (Ola Andersson, Marknadschef, Apoteksgruppen AB, 2011) 

När det kommer till Apoteksgruppens etablering antyder marknadschefen att det finns 

möjlighet för fler nyanslutningar. Han menar att man i nuläget inte har några planer att öppna 

egendrivna apotek men däremot utesluter Apoteksgruppen inte att andra småföretagare som 

vill ansluta till gruppen saknar möjlighet till det. 

”[…] vi är öppna för anslutningar och det är viktigt att poängtera. För det 
finns dem som har öppnat i egen regi och om de upplever att det är för svårt 
så finns det en möjlighet.”                                
                                                (Ola Andersson, Marknadschef, Apoteksgruppen AB, 2011)              

Marknadschefen påpekar också att om ägarna i Apoteksgruppen vill öppna nya apotek så 

finns det även en process för detta. Han anser vidare att produkter inom egenvård och 

handelsvaror kommer bidra till den positionering aktörerna väljer. Med till exempel 

badrumsprodukter får man ett större medvetande hos kunderna eftersom varumärket följer 

med dem hem. 

”Det är ju en del i att inte bara åka med i påsen hem till folk utan att faktiskt 
finnas med i kundens badrumsskåp eller vart man nu har produkten och på 
det sättet få en större påverkan i deras vardagliga liv.”     
                                                (Ola Andersson, Marknadschef, Apoteksgruppen AB, 2011) 

Apoteksgruppen har utvecklat sitt eget varumärke inom hud- och hårvård. ELW produkterna 

bygger alla på vårdande och miljövänliga ingredienser. Med ELW vill Apoteksgruppen 

erbjuda ”vardagslyx med naturlig omtanke” produkterna är Svanmärkta och de har även en 

oparfymerad serie som har Astma & Allergiföreningens symbol. 

4.4.5 KOMMUNIKATION 
Apoteksgruppen använder sig en del av tv i sin kommunikation men har historiskt sätt använt 

sig av dagspress, men i mindre utsträckning. De uppmuntrar apoteken att göra egen lokal 

marknadsföring och vanligt förekommande är då dagspress. Apoteksgruppen använder sig 

vidare mycket av deras hemsida och marknadsföring i apoteken.  I apoteken är det främst 

butiks-tv de använder sig av. 
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”Konklusionen är att det som händer i våra apotek är det som är viktigaste 
medium. Allt ifrån hur skyltarna ska se ut och vad har vi kampanjer på och 
där är butiks-tv:n även en viktig del.”                       
                                        (Ola Andersson, Marknadschef, Apoteksgruppen AB, 2011) 

I organisationens reklamfilmer kan man observera att djuren är framträdande vilket speglar 

apotekens ursprung med de gamla butiksnamnen och stärker samtidigt den lokala 

förankringen. Varumärkessymbolen har fått en framträdande roll i filmerna då djuren är 

framställda i dess färger och dekor och talar dessutom med olika dialekter.  

”Vi använder apotekens djur för att visa både vårt ursprung och den lokala 
förankringen.”                                                                                                     
     (Anna-Lena Boucht, Informationschef Apoteksgruppen, My News Desk, 2010-04-19) 

När det kommer till ytterligare försäljningskanaler som till exempel via Internet utesluter 

marknadschefen inte det som en framtida kanal, men han anser att för tillfället ligger fokus på 

att arbeta med deras affärssystem. 

4.5 UTSIKTER PÅ APOTEKSMARKNADEN 
Ola Andersson, marknadschef på Apoteksgruppen, anser att varumärket i dagsläget inte är 

den viktigaste prioritering utan att det istället handlar om butiksläget, att kunden går till det 

närmaste apoteket. Eva Fernvall, varumärkesdirektör på Apoteket AB framhäver även hon 

betydelsen av apotekens lägen.  

”[…] läge, läge, läge, och sen kommer de andra faktorerna. Därför måste det 
då hända att man erbjuder något unikt, annars är det bara läget.” 

                    (Eva Fernvall, Varumärksdirektör, Apoteket AB, 2011)              

Bodil Eriksson, vice vd på Apoteket Hjärtat, menar att det handlar mycket om ens lokala 

apotek, att kunden går till det apotek som denne alltid brukar gå till. Richard Wahlund, 

professor i media och ekonomisk psykologi vid Handelshögskolan i Stockholm, lyfter även 

han fram att den lokala förankringen på apoteken är betydelsefull.  

”De flesta inköpen görs lokalt och den lokala marknadsföringen är därför 
viktigast. Det är där man som apotek ska satsa. Den lokala förankringen är 
viktig.”                         (Richard Wahlund, Farmacevtiska Revyn 2010:3, s. 13) 

Aktörerna anser att detta kommer ändras över tiden och att varumärket kommer få en större 

betydelse om några år. De menar att fokus ligger på att skapa mer ”trafik” till apoteken och få 

kunderna att bli medvetna om vilket apotek de går till.  



54	  

”Vi behöver öka relevansen för våra kunder att besöka oss. Det måste finnas 
ett skäl och en nyttoaspekt över varför man ska besöka oss flera gånger.”             
                            (Bodil Eriksson, Vice vd, Apotek Hjärtat, 2011)              

Per Hortlund, utredare vid Handelns Utredningsinstitut (HUI), antyder i en artikel från 

Dagens Medicin att han tror på en konsolidering eftersom det råder hård konkurrens och det 

finns för många aktörer på marknaden. Det kan jämföras med andra typer av detaljhandelsled 

där det oftast inte finns mer än fem aktörer. Marknadschefen på Apoteksgruppen antyder även 

han att om konsolidering sker kommer det bli tydligare vilka riktningar de olika kedjorna 

kommer att gå. Vice vd:n på Apotek Hjärtat anser att om några år kommer man kunna se en 

mer utpräglad positionering bland aktörerna, som till exempel inom kosmetik, skönhet och 

hälsa. Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening framhäver i deras årsrapport om 

apoteksmarknaden att man redan nu ser en tendens till detta då vissa apotek har bland annat 

börjat anställa hudterapeuter. Receptbelagda läkemedel utgör idag cirka 80 procent av 

branschens totala omsättning och är ett sortiment som kännetecknas av låga marginaler. De 

fyra aktörerna anser att för att apoteken ska bli mer lönsamma kommer det krävas att 

handelsvaror utgör en större andel av omsättningen än de 10 procent som de utgör idag.  

”Om vi ska ha en affär i Sverige krävs det att andelen kommer bli större på 
handelsvaror så vi ser gärna att den växer och att vi utvecklar vårt eget 
märke när det kommer till egenvården.”   

                 (Jonas Levin, Marknadsdirektör, Kronans Droghandel Retail AB, 2011)  

”Nu vill vi gå mot en 60/40-fördelning utan att försäljningen av 
receptbelagda mediciner minskar. Det kommer att innebära en stor satsning 
på kringprodukter såsom schampo, hudvårdsprodukter och liknande. Här blir 
också satsningen på egna varumärken, så kallade ”private labels”, ett viktigt 
verktyg.” 
  (Anders Nyberg, Vd, Apotek Hjärtat, Norsk-Svenska Handelskammaren, 2010-10-22)  

Eva Fernvall, varumärkesdirektör på Apoteket AB, anser även hon att det kommer att ske en 

branschglidning där produkter och tjänster kommer att utvecklas mer och skilja sig mellan 

aktörer. Handelsvaror kommer bli ännu viktigare eftersom försäljningen av receptfria 

läkemedel, som utgör 10 procent av omsättningen, kommer att minska i och med den ökande 

konkurrensen från livsmedelsbutiker.  

”Apoteken kommer att förlora marknadsandelar på receptfritt till den övriga 
handeln, men expanderar i gengäld inom segment som hälsa, skönhet och 
optik.”                        (Per Hortlund, utredare vid HUI, Dagens Medicin, 2011-03-17) 
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Varumärkesdirektören på Apoteket AB anser att det kommer bli en större spridning i 

produktsortimentet inom till exempel, sportprodukter, hälsosam mat och kosmetik. För att 

omsättningen av handelsvaror ska öka i framtiden anser de fyra apotekskedjorna att de måste 

ändra inställningen hos kunderna om att det ska vara mer inspirerande att besöka ett apotek 

och inte bara förknippa det som en destination dit man går när man är sjuk. 

”Det handlar om att få kunderna att gå oftare, att öka kundflödet och det 
finns stor potential där. För tillfälligt finns det många som inte tycket det är 
kul att gå på apotek.”          
              (Ola Andersson, Marknadschef, Apoteksgruppen AB, 2011)  

4.5.1ERFARENHETER FRÅN DEN ISLÄNDSKA OCH NORSKA APOTEKSMARKNADEN 
I studiens inledning redogörs det att Konkurrensverket, i sin utredning av apoteksmarknaden, 

gör bedömningen att etableringstakten av nya apotek kommer att fortsätta att öka ytterligare 

en period framöver. De baserar den bedömningen på att antalet invånare per apotek i Sverige 

fortfarande är betydligt längre än i övriga Europa. Studiens inledning belyser även att 

apoteksmonopolen hos de nordiska grannländer Island och Norge redan avreglerats. 

Företagen i den här studien framhäver att de har tagit del av den utveckling som skedde på 

dessa marknader efter monopolen där avreglerats. Bodil Eriksson, vice vd på Apotek Hjärtat, 

menar att de här marknaderna har utgjort en viktigt ”benchmark” i deras egen utveckling på 

den svenska apoteksmarknaden och de har anställt en vice vd och en styrelsemedlem som 

varit involverade i den norska apoteksmarknaden. Ola Andersson, marknadschef på 

Apoteksgruppen AB, framhäver att de särskilt studerat produktsortimentet på den norska 

marknaden men menar samtidigt att utvecklingen på andra marknader inte är något som 

de ”stirrat sig blinda på”.  

På Island resulterade avregleringen av monopolet år 1996 till att antalet apotek ökade med 40 

procent under de två första åren men att flera av apoteksaktörerna gick samman och bildade 

större kedjor. År 2004 förfogade landets två största kedjor 85 procent av antalet butiker på 

marknaden. För att öka konkurrensen mellan apoteksaktörerna infördes rabatter på 

egenavgifter i syfte till att förmå kunder till att besöka de egna apoteken för att hämta ut sina 

receptbelagda läkemedel. Studier kring apoteksmarknadens utveckling på Island visade på att 

den erbjudna servicen utgjorde aktörernas främsta konkurrensmedel.  

Under de tre första åren efter avregleringen år 2001 på den norska apoteksmarknaden ökade 

antalet apotek med 32 procent, men många av de privatägda apoteken köptes upp av de större 

aktörerna som bildade nationella kedjor. Staten införde en begränsning av marknadsandelar, 
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räknat på antalet apotek, till 40 procent för att hindra att en aktör skulle bli allt för dominant. 

Butiksläget för vart apoteken etablerades utgjorde det främsta konkurrensmedlet och därefter 

prioriterades förbättringar av service och tillgänglighet i form av öppettider. Den 

priskonkurrens som staten hade hoppats på uteblev, framför allt då det uppmärksammades att 

kunden inte var särskilt priskänslig eftersom staten täckte den största delen av 

läkemedelskostnaderna. Däremot införde aktörerna rabatter på handelsvaror och tjänster. En 

annan stor förändring som uppmärksammades var att personalen tränades i merförsäljning, 

det vill säga att kunna sälja närliggande produkter och hjälpa kunder i deras köpbeslut av 

egenvårdsprodukter. En viss branschglidning i aktörernas sortiment skedde men en formell 

regel ligger kvar om att 85 procent av sortimentet ska avse läkemedel.  

Konkurrensen i länderna har i huvudsak blivit ett nollsummespel där apotek försöker förmå 

kunder att hämta sina recept hos dem. Det viktigaste konkurrensmedlet var butiksläget av 

apoteken, vilket förklarade varför den största ökningen av apotek rapporterades i 

befolkningstäta områden där kundströmmarna var höga. Förändringarna innebar även att 

apotek integrerade horisontellt och bildade stora apotekskedjor och i Norge integrerade även 

apotek vertikalt med grossisterna. I båda länderna utvecklades marknaderna till oligopol. 
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5. ANALYS 
 ___________________________________________________________________________  

I följande kapitel för vi en diskussion och analys baserat på studiens empiriska data om 
apoteksaktörernas varumärkesidentitet och positionering med hjälp av den framställda teorin.   
 ___________________________________________________________________________  

5.1 VARUMÄRKESIDENTITET 
I studiens teoretiska referensram belyser Aaker (1996) att varumärkesidentitet grundar sig i 

hur företag vill att deras varumärke ska uppfattas i kundernas sinnen. Kunderna på 

apoteksmarknaden spelar därför en betydande roll vid apoteksaktörernas framställning av sina 

varumärken. Detta eftersom aktörerna måste vara på det klara med hur de vill att deras 

varumärken ska uppfattas av kunderna. Studiens tre nya apoteksaktörer har lagt fokus på att 

deras apotek ska uppfattas som vanliga apotek, i den bemärkelsen att de införlivar de 

traditionella värden som finns lagrade i begreppet ”apotek”. Genom studiens intervjuer har 

det även framgått att kundorienteringen har blivit mer central hos de fyra aktörerna och deras 

kundrelationer ska återspeglas i bilden av varumärket. För att aktörernas bild av varumärket 

ska stämma överens med kundernas uppfattning är det för dem avgörande att ha en tydligt 

fastställd identitet. Kapferer (2008) och Floor (2006) menar på att det är viktigt att utgå från 

varumärkesidentiteten när det kommer till en organisations positionering på marknaden, 

eftersom den kommuniceras från avsändaren och vetskapen kring identiteten hjälper aktörerna 

att avgöra vad som ska kommuniceras till kunderna.  

Utifrån denna bakgrund, att det är viktigt att tydligt skilja på vem som är avsändare och 

mottagare av varumärket, har författarna valt att använda Kapferers identitetsprisma som 

modell för att identifiera apoteksaktörernas varumärkesidentiteter. Prisman fokuserar mindre 

på specifika produktattribut och väger in flera dimensioner som är kopplat till en organisation 

och dess kundrelationer än Aakers fyra identitetsdimensioner.  
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5.2 GESTALTNING AV VARUMÄRKESIDENTITETER 

	  
FIGUR	  12	  APOTEKSAKTÖRERNAS	  VARUMÄRKESIDENTITETER	  ENLIGT	  KAPFERERS	  IDENTITETSPRISMA,	  	  
KÄLLA:	  SKAPAD	  AV	  FÖRFATTARNA	  

5.2.1 PERSONLIGHET 
Enligt Kapferer (2008) utgör personlighetsdimensionen identitetens karaktär och den byggs 

genom hur varumärket kommuniceras. I samma linje går Aaker (1996) i sin diskussion om 

personlighetsperspektivet och där Uggla (2006) i sin tolkning av perspektivet menar att 

relationen mellan varumärket och kunden ges liv genom personligheten. De personliga 

karaktärsdrag som aktörerna i studien framförallt fokuserar på är att visa att de är kompetenta 

och trovärdiga. Dessa personligheter har sitt ursprung i det ”traditionella” apoteket vilka 

härstammar från Apoteket AB. Skildringen av aktörernas personlighetsdimensioner 

framhäver även olika karaktärsdrag där den marknadensledande aktören Apoteket AB lyfter 
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fram det ansvarsfulla och empatiska i varumärket. Apotek Hjärtat framhäver att vara 

hälsosamma och Kronans Droghandel vill inneha en energifull personlighet, vilket går i linje 

med vad företagen vill tillföra till marknaden.  

5.2.2 KULTUR 
Kapferer (2008) anser att kulturen byggs upp utifrån de värderingar som förser varumärket 

med inspiration och ett ursprung. De nya apotekskedjorna vill framförallt framhäva att de är 

ansvarsfulla aktörer, vilket Apoteket AB framhäver som en del i varumärkets personlighet. 

Aktörerna värderar även att vara inspirerande och medföra ett nytänkande till marknaden. 

Aaker (1996) menar att organisationers värderingar står sig starkare i konkurrens då han 

menar att de är svårare att kopiera och man kan se att många av apoteksaktörernas värderingar 

skiljer sig åt. Alla aktörerna menar att företagskulturen är ytterst viktig, men för de nya 

aktörerna framhävs det att uppbyggandet av kulturen kommer att ta lång tid. Apoteksgruppen 

lyfter fram den personliga och lokala aspekten i deras värderingar. Kronans Droghandel 

framhäver glädje och energi medan Apoteket AB har valt att stärka sin kultur genom att 

värdesätta omtänksamhet och trovärdighet, där den sist nämna återigen syftar till kärnan i 

apoteksbranschen. Apotek Hjärtats värderingar innefattar en modern, personlig och enkel 

verksamhet som tar avstånd från att uppfattas som byråkratiska.  

5.2.3 SJÄLVBILD 
Varumärkets självbild är mottagarens reflektion av sig själv, den speglar hur denne känner 

och upplever sig (Kapferer, 2008). Genomgående för aktörerna i studien är att de önskar att 

kunden ska uppleva att de ”mår bättre” när den varit i kontakt med deras apotek. Däremot 

framhäver några av företagen att vägen till målet införlivas på olika sätt. Hos Apotek Hjärtat 

vill man inge kunden ett större självförtroende kring sin egen hälsa medan Kronans 

Droghandel belyser att det handlar om att införliva kunden med energi i syfte till att må bättre. 

Apoteket AB poängterar att det ska vara enkelt att må bra.  

5.2.4 FYSISK UTFORMNING 
Ett varumärkes fysiska dimension utgörs enligt Kapferer (2008) både av dess ryggrad och 

också det värde som på ett tydligt sätt tillförs genom dess utseende och karaktärsdrag. Bland 

de fyra aktörerna har tre valt att ha med begreppet apotek som en del i sitt varumärke och en 

grön färg, som befäster en stark koppling med apoteksbranschen. Aaker (1996) menar att 

varumärkessymbolen utgör en hörnsten i varumärkesstrategin och gör det enklare för kunden 

att erinra varumärket, vilket har en framträdande roll i aktörernas varumärkesidentiteter. 
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Kronans Droghandel skiljer sig avsevärt från de andra då de använder sig av ett historiskt 

namn och har valt färger som ska förknippas med värme, energi och tradition. 

Apoteksgruppen vill belysa småföretagare i samverkan med deras mosaikdekor i olika färger. 

Apotek Hjärtats varumärkessymbol står för att tillföra liv, värme, kärlek och öppenhet, vilket 

de vill ska bidra till en förnyad och friskare bild av ett apotek. Apoteket AB har de 

traditionella karaktärsdragen för ett apotek. Med namnet ”Apoteket” och den gröna färgen vill 

de belysa att de är ett trovärdigt och pålitligt apotek som kunden kan lita på och känner till.  

5.2.5 RELATION 
Relationen är den delen i varumärkesidentiteten som binder samman företaget och kunderna 

(Uggla, 2006). Fournier (1998) belyser även vikten av lojalitet som utgör ett förbindelsefullt 

partnerskap mellan konsumenten och varumärket. Studien visar på att kundrelationerna på 

apoteksmarknaden har fått ett ökat fokus där kundservice och kundbemötande är centrala 

nyckelord. Apotek Hjärtat bygger sina kundrelationer på att vara personliga i sina kundmöten, 

att medarbetarna ska ha en förståelse om kunden och dennes vardag. Apoteksgruppen 

framhäver att deras relationer grundar sig i att vara lyhörda om kunders önskemål och att vara 

lokalt förankrade genom att bland annat anordna ”lokala events”. Apoteket AB framhäver 

också att de är personliga i sina möten med kunder och att det är viktigt att se kunderna som 

individer och visa dem medkänsla. Kronans Droghandel har i sitt relationsbyggande framhävt 

att de genom ett energifullt bemötande skapar inspiration till kunden. De fyra aktörerna har 

alla introducerat kundklubbar för att förstärka kundrelationerna ytterligare. Kundklubbar 

utgör en av de lojalitetsprogram som diskuteras av Aaker (1996) som utgör ett medel till att 

stärka kundrelationen och genererar en kunddatabas till apoteksaktörerna. Aktörernas 

kundklubbar ger medlemmarna bonus på sina inköp vilket går i linje med Dowling et al 

(2003) som menar att finansiella belöningar är ett vanligt medel för att stärka relationen med 

konsumenten. Kronans Droghandel har valt att inte introducera en egen kundklubb utan 

samarbetar istället med Coop och deras MedMera-klubb och kundkortet har fördelen att det 

kan användas i fler butiker än deras egna.   

5.2.6 REFLEKTION 
Kapferer (2008) menar att genom varumärkeskommunikation och dess särpräglade produkter 

och tjänster tenderar varumärket att skapa en reflektion, en bild, om vem som är mottagaren. 

Vidare anser han att reflektionen utgör hur köparen eller användaren vill bli uppfattad när de 

förknippas med varumärket. Det är tydligt i studien att de flesta aktörerna ser den ”vanligaste 

kunden” som en kvinna med barn, eftersom de besöker apoteken mest frekvent. De ska även 
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vara hälsomedvetna men Apotek Hjärtat är den aktör som framhäver den hälsosamma 

aspekten tydligast. Apoteket AB:s kundreflektion är hälsomedvetna kunder som lever med 

barn men de specificerar inte att det är kvinnor. Kronas Droghandel ser sin kund som en 

energifull och hälsomedveten kvinna.  

Varumärkesidentitet inbegriper enligt Melin (2006) vad ett varumärke står för, vad som gör 

det meningsfullt och vad som gör varumärket unikt, men denna studie visar snarare på att det 

finns många likheter mellan apoteksaktörernas varumärkesidentiteter. I de interna 

dimensionerna av aktörernas identiteter är det framträdande att alla lyfter fram personligheter 

och kulturella värdering som förmedlar att de är ansvarsfulla, trovärdiga och kompetenta. 

Dessa nyckelvärden har varit framträdande i den empiriska studien och framhävs som de 

faktorer som utgör vad ett apotek representerar och vad som krävs för att bygga upp en 

kännedom till kunden som en apoteksaktör.  Aaker (1996; Upshaw; 1995; Kapferer, 2008;) 

diskuterar det här som det tidlösa i ett varumärke, vilket är de värderingar som finns kvar i ett 

varumärke om det väljer att bredda ett sortiment med nya produktgrupper. Genom att skildra 

Apoteket AB:s varumärkesidentitet är det framträdande att källan till dessa nyckelvärderingar 

kommer från deras personlighetsdimension. Apoteket AB har som enda aktör under 40 år 

byggt upp de värderingar som kännetecknar ett apotek och det förklara varför det går att se att 

de interna dimensionerna visar på många likheter med Apoteket AB:s. Den unikhet i 

varumärkesidentiteterna som Melin (2006) efterlyser syns mer i de kulturella värderingar som 

skiljer sig åt mellan aktörerna, men framförallt i den fysiska utformningen. Den fysiska 

dimensionen av identiteten framhävs av apoteksaktörerna som den dimensionen där de idag 

kan göra sitt varumärke unikt och direkt signalerar en tydlig inriktning.  
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5.3 POSITIONERING 
Gueorguiev och Hansen (1996) lyfter fram att positionering är en viktig och betydelsefull del 

i ett företags affärsverksamhet samt att ju starkare marknadskonkurrens desto viktigare blir 

det att positionera verksamheten för att överleva. Apoteksmarknaden kännetecknas av hård 

konkurrens och studiens aktörer hävdar att positionering av varumärket är viktigt för att inta 

en plats i kundens medvetande. Kapferer (2008; Dahlgren & Szatek, 1998; Liljedal, 2001) 

anser att positionering av varumärket handlar om att betona egenskaper som är associerade till 

varumärket som skiljer sig från konkurrenterna och gör det till ett mer attraktivt val. För att 

analysera positioneringen av de fyra aktörernas varumärke har författarna till studien valt att 

använda sig av Kapferers (2008) positioneringsfrågor som han menar att utgör en bra grund 

till en tydlig positionering. 

Varumärke för vad? Förutom att tillhandahålla läkemedel erbjuds även hälsorelaterade 

produkter och tjänster. Aktörerna vill införliva ett löfte om att de kan hjälpa kunden till att må 

bättre. De belyser vikten av representera ansvarstagandet, trovärdigheten och den 

farmacevtiska kompetensen i vad ett apotek utgör.  

Varumärke för vem? Keller och Kotler (2007) och Uggla (2006) belyser sambandet mellan 

segmentering, målgruppering och positionering. För att komma fram till sin positionering 

måste aktörerna först segmentera marknaden för att hitta en attraktiv målgrupp. I studien 

framgår det att alla fyra aktörerna har segmenterat marknaden men de har valt att använda sig 

av olika segmenteringsfaktorer. Kronans Droghandel och Apoteksgruppen har valt att 

använda sig av demografiska faktorer som ålder och kön medan Apotek Hjärtat och Apoteket 

AB istället har valt att ta hänsyn till livsstilsmönster och preferenser. Dahlgren och Szatek 

(1998) anser att livsstilsmönster är svårare att urskilja i förhållandevis till demografiska 

faktorer men att de är en starkare segmenteringsfaktor än exempelvis ålder. Studien visar på 

att även om aktörerna använt sig av olika metoder för att segmentera marknaden, redovisar 

deras resultat att hälsomedvetna kvinnor utgör den huvudsakliga målgruppen. Anledningen 

till att kvinnor fått ett stort fokus är enligt aktörerna att de besitter ett annat inköpsbeteende än 

männen när rör sig om att handla på apotek. De har ett större intresse för sin egen hälsa och de 

gör även inköp åt männen och sina barn. Apoteken har även ett samhällsansvar, vilket inte får 

glömmas, och ska av den anledningen vara tillgänglig för alla. 80 procent av branschens 

omsättning genereras ifrån receptbelagda läkemedel och kunder som är i behov av dessa 

framhävs även av aktörerna som betydelsefulla att knyta an till sina apotek.  
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Varumärke för när? Alla aktörerna i studien påpekar att det sker en stor förändring på 

apoteksmarknaden, då apotek har en tydlig länk mot sjukvården och har tidigare varit 

förknippade med en plats man besöker vid sjukdom. Studien visar på att aktören lägger ett 

större fokus på att kunderna ska ändra uppfattning till att besöka ett apotek även för till att må 

bättre trots att man inte är sjuk. Alla påpekar att de vill vara en inspirationskälla till ett 

hälsosammare liv. Apotek Hjärtat har även fokuserat på det när det kommer till den fysiska 

utformningen av deras varumärke.   

Varumärke mot vem? Aktörerna konkurrera inte enbart med andra apotekskedjor utan 

livsmedelsbutiker och andra hälsobutiker anses även vara betydande konkurrenter när det 

kommer till receptfria läkemedel och egenvårds produkter. 

Apoteksaktörerna är som det ovan framstår lika i många aspekter om hur de tänker och agerar 

kring deras positionering. Enligt Kotler (1999) måste dock aktörerna framhäva sina speciella 

fördelar för att utmärka sig bland konkurrenter. I studien är det framträdande att Apotek 

Hjärtat utgår ifrån Apoteket AB i sin positionering genom att de framhäver de positiva 

aspekterna kring att bli förknippade med aktören men att de vill lyfta sin verksamhet till en 

bättre nivå. De vill införliva ett modernare och hälsosammare apotek genom att vara mer 

nytänkande och effektiva än Apoteket AB. Deras agerande går i linje med Kotlers (1999a) 

konkurrent positioneringen, där positionering tar sitt ursprung i att framhäva varumärkets 

fördelar gentemot konkurrenten. I studien framgår det även att Apoteket AB går i samma linje 

som Apotek Hjärtat då de lyfter fram sina fördelar gentemot konkurrenter, främst inom deras 

egenvårdsprodukter och tjänsteutbud. Studien visar vidare på att Kronans Droghandel 

använder sig av en känneteckenspositionering (Kotler, 1999a) genom att framhäva det 

historiska värdet i företaget. Varumärkesnamnet innefattar ett historiskt begrepp av apotek, 

vilket lyfts fram i deras marknadsföring. Företaget har även använt sig av unika färger i sin 

varumärkeslogotyp som utmärker sig från den klassiska apoteksgröna färg som andra aktörer 

har anammat. Apoteksgruppen betonar en kategori positionering genom att belysa sin lokala 

förankring. Förankringen är särskilt tydlig då småägarna uppmuntras till att framställa egna 

lokala marknadsföringar och att apoteken har behållit de namn som funnits sedan innan 

omregleringen. I sortimentsutbudet finns även en flexibilitet i att anpassa det efter den lokala 

efterfrågan.   

De specifika positioneringarna som studiens belyser att aktörerna har tagit, visar på en stark 

koppling med deras varumärkesidentiteter. Kronans Droghandels känneteckens positionering 
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som framhäver den historiska anknytningen skildras framförallt i identitetens fysiska 

utformning. Apoteksgruppen, som betonar en kategori positionering, där den starka lokala 

förankringen framställs både genom varumärkesidentitetens interna kultur och i deras relation 

till kunden. Apotek Hjärtat framhäver både identitetens kulturella- och fysiska dimensioner i 

sin konkurrent positionering som belyser deras moderna, obyråkratiska och hälsosamma 

inriktning. Apoteket AB går som studien visar på i samma konkurrent positioneringslinje som 

Apotek Hjärtat och lägger betoning på deras nytänkande och den starka förankringen till 

värdena i ett apotek, som speglas i varumärkesidentitets personlighet och kultur.   

5.3.1 POSITIONERINGSPROCESSEN 

Enligt Keller och Kotler (2007) krävs det att aktörerna hittar en kategoritillhörighet och 

fastställer vilka deras konkurrenter är på marknaden och när konkurrensreferensramen för 

positioneringen är fastställd kan de definiera relevanta points-of-parity och points-of 

difference. Enligt studiens empiriska resultat framhäver de nya aktörerna att de lagt fokus på 

att bygga upp en kategoritillhörighet som detaljister på apoteksmarknaden. De lyfter fram 

problemet med att kunden initialt har varit förvirrad om deras funktion i jämförelse med 

Apoteket AB och främst om möjligheten med att hämta ut receptbelagda läkemedel. De nya 

aktörerna har utifrån denna otydlighet fått lägga stor vikt i att bekräfta att deras apotek 

fungerar likt ett ”klassiskt” apotek. Deras agerande har orsakat det varumärkesdirektören på 

Apoteket AB uttryckte som en ”parasitstrategi” där de nya aktörerna vill efterlikna Apoteket 

AB. Detta går emot Gueorguiev och Hansen (1996) ledarskapsprincip som hävdar att företag 

som kämpar mot en större och starkare konkurrent inte har mycket att vinna på att ta efter 

marknadsledaren. De framhäver vidare att det är viktigt att förstå kärnan i ledarens position 

och därefter presentera sig som ett motsatt och ett trovärdigt alternativ för kunden. Enligt 

denna studie är Gueorguiev och Hansens (1996) ledarskapsprincip för statisk då den inte tar 

hänsyn till den tidsaspekt som måste tas i beaktning på apoteksmarkanden. Avregleringen 

ligger fortfarande väldigt nära i tiden och de nya apotekaktörerna måste först fokusera på att 

bekräfta sig som likvärdiga med Apoteket AB. Deras agerande är något som Gueorguiev och 

Hansen (1996) med sin ledarskapsprincip anser är ett misstag. Apotek Hjärtat framhäver till 

och med att det är en fördel att bli förknippade med Apoteket AB då det stärkt deras eget 

anseende hos kunderna. I studiens analys kring aktörernas varumärkesidentitet var det 

framträdande att det fanns många likheter mellan de nya apoteken och Apoteket AB:s interna 

dimensioner. Detta stämmer överens med Keller och Kotler (2007) som påpekar att när 

konkurrensreferensramen är vald måste företaget först och främst bekräfta sina points-of-
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parity, det vill säga associationer som är delade med andra varumärken, för att konsumenterna 

ska uppfatta varumärket som en trovärdig aktör inom den utsatta referensramen. Points-of-

parity inom apoteksmarknaden är som tidigare belyst i analysen det trovärdiga, ansvarsfulla 

och den farmaceutiska kompetensen. Utöver en kunnig personal visar studien även på att 

service och rådgivning utgör viktiga points-of-parity. Det som gör den svenska 

apoteksmarknaden unik är att det bara finns en konkurrents fördelar att matcha eftersom 

Apoteket AB var ensam aktör innan omregleringen. Företaget har som ensam aktör under 40 

år skapat apoteksmarknadens points-of-parity och har en strategisk fördel då de redan besitter 

dem. Gueorguiev och Hansens (1996) ledarskapsprincip fungerar därmed inte i det skede som 

aktörerna på apoteksmarknaden befinner sig i just nu, där de nya aktörerna behöver bygga 

upp en apotekskännedom, vilket görs genom att stärka sina points-of-parity. 

Ledarskapsprincipen kommer att bli viktigare i ett senare skede, när aktörerna stärkt denna 

anknytning till marknaden och det är först då som det är möjligt för aktörerna särskilja sig 

från marknadsledaren och positionera sina olikheter. Studien visar vidare på att de nya 

aktörerna bland annat har koncentrerat sig på att hitta en ersättning för egenvårdsprodukter 

som Apoliva och Försvarets Hudsalva för att möta Apoteket AB:s points-of-difference. 

Apoteket AB som redan besitter en stark apotekskännedom har haft en större möjlighet att 

utveckla points-of-difference än de andra aktörerna. 

Keller och Kotler (2007) diskuterar points-of-difference som de egenskaper där företag hävdar 

sin exklusivitet över andra varumärken som är verksamma inom samma kategori. De points-

of-difference som studien har identifierat är bland annat aktörernas olika samarbeten. Kronans 

Droghandel har ett samarbete med Coop och har en unik tillgång till medlemmarna i 

kundklubben MedMera. Den har försett aktören med en stor kunddatabas vilket har legat till 

grund för företagets kundsegmentering och de har även fördelen med att kunna etablera nya 

apotek i anslutning till Coop. Apotek Hjärtat har etablerat ett samarbete med Bergendahls, då 

framförallt med Citygross där kedjan har apotek i anslutning till deras lokaler, vilket ger en 

unik tillgång till deras kunder. Apoteket AB har som tidigare nämnt en strategisk fördel då 

företaget inte behöver bekräfta points-of-parity i samma utsträckning som de andra aktörerna 

och kan istället fokusera på sina points-of-difference. Företaget har framförallt ett unikt 

tjänsteutbud som vänder sig till både privat- och företagskunder. Apotekets ”Hälsokoll” är en 

av dessa tjänster, där ett antal tester och mätningar utförs för att ta reda på kundens hjärt- och 

kärlstatus. Företaget har också en unik fördel gentemot de andra konkurrenterna genom 

Apofri vilket är deras egna receptfria läkemedel. Vidare utvecklar de sin verksamhet till att 
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vara mer mobil och trailers håller på att upprustas för att lättare besöka arbetsplatser och olika 

events. Apoteket AB har även en etablerad webbshop vilket breddar företagets tillgänglighet 

och utvidgar deras produktutbud, inom främst hälsorelaterade produkter som till exempel 

träningsredskap.   

5.3.2 POSITIONERING INOM DETALJHANDEL 
Floors (2006) positioneringsattribut är framträdande i studien och det är framförallt 

sortimentet som har fått störst fokus hos aktörerna. I studiens inledning lyfts det fram att för 

att kunna driva ett apotek finns det ett krav på att det alla apotek tillhandahåller ett standard 

sortiment av receptbelagda läkemedel. Floor (2006) lyfter fram sortimentet som ett starkt 

positioneringsattribut under förutsättningen att det kan framstå som bättre än det 

konkurrenterna erbjuder. På grund av marknadens restriktioner försvårar det apoteksaktörerna 

möjligheter att skilja sig på läkemedelsutbudet. Denna studie visar på att handelsvaror är den 

kategori som aktörerna utvecklar, eftersom marginalerna är högre och det finns inga 

restriktioner på utbudet. Handelsvarorna kommer att utgöra ett hjälpmedel i aktörernas 

inriktning om ett friskare apotek, som inte enbart är förknippat med det ”sjuka”.  Studien visar 

vidare på att det är främst inom egenvårdsprodukt som aktörerna förbättrar och breddar sitt 

utbud.  

När det kommer till Floors (2006) bekvämlighetsattribut påpekar alla aktörer att ett attraktivt 

läge på apoteken är viktigt. De fokuserar på att vara där det redan finns starka kundflöden 

som till exempel i anslutning till livsmedelsbutiker, men även i köpcentrum och i anslutning 

till systembolag. Studien visar på att etableringen främst sker i större städer där antalet 

invånare per apotek är högt och kundströmmarna starkare. Apoteket AB har genom sin 

webbshop ökat bekvämligheten för kunden ytterligare. 

Aktörerna har fokuserat på att förbättra upplevelsen inne på apoteken och har lagt stort fokus 

på att få kunden att känna sig inspirerad att komma till apoteken. Service och rådgivning är 

något de alla försöker att stärka för att uppnå ett personligare kundbemötande. Kronans 

Droghandel använder sin orangea färg i sina apotek för att förmedla varumärkets värme och 

energi medan Apotek Hjärtat betonar en hälsosammare perception med sin ljusgröna färg och 

hjärtsymboler i lokalerna. I studien är det framträdande att aktörernas varumärkesidentiteter 

införlivas i apoteken och kommuniceras ut genom medarbetarna och det grafiska. 

Uggla (2006) menar att bland annat reklam, internet och event marketing är möjligheter för en 

organisation att påverka sin positionering. Studien visar på att aktörerna använder sig mycket 
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av tv-reklam och även en del dagspress där deras positionering är framträdande. Kronans 

Droghandel framhäver den historiska aspekten och deras kännetecken positionering är tydlig i 

deras tv-reklam. Detsamma gäller för Apoteksgruppen som lägger fokus på lokal 

marknadsföring genom att använd sig av lokala medier och anordnar även närliggande events 

hos apoteken för att stärka den lokala förankringen. Apotek Hjärtat lyfter i sin tur fram deras 

fokus på livet och deras slogan ”länge leve livet” med betoning på ett långt och hälsosamt liv. 

Apoteket AB har istället fokuserat på att lyfta fram de produkter som bara finns att köpa i 

deras Apotek som till exempel Apoliva. De går i linje med vad Keller och Kotler (2007) lyfter 

fram om ”points of difference”, att det är viktigt att kommunicera de fördelar som kunden 

associerar till ett varumärke. Vidare i kommunikationen använder sig aktörerna i studien av 

sina hemsidor för att marknadsföra erbjudanden men erbjuder även rådgivning. Apotek 

Hjärtat och Kronans Droghandel finns även i sociala medier på Internet, till exempel som 

Facebook och Twitter.   

5.3.3 POSITIONERING I FRAMTIDEN  
Studien visar på att varumärkenas betydelse kommer att spela en större roll i aktörernas 

framtida positionering. Aktörerna menar att en framtida lönsamhet är beroende av en 

branschglidning där skillnaderna i sortimentsutbudet kommer att utgöra en ännu mer 

betydande roll i aktörernas positionering. I denna framtidsutveckling kommer varumärkenas 

betydelse att öka genom att de tydligare skildrar olikheterna mellan aktörerna och deras 

sortiment, vilket även framhävs av Floor (2006) som det starkaste positioneringsattributet. 

Denna framtidssyn visar på likheter med den norska apotekmarknadens utveckling som efter 

avregleringen upplevde en branschglidning i aktörernas sortiment. På den svenska 

apoteksmarknaden framhäver aktörerna att andelen handelsvaror kommer att öka vilket 

kommer att leda till en jämnare fördelning i förhållandevis till receptbelagda läkemedel. 

Studien visar vidare på framställningen av egna produktlinjer kommer att få en ökad 

prioritering då det ses som ett viktigt verktyg i aktörernas positionering.  Den kommande 

utvecklingen av handelsvaror och spridningen i produktsortimentet framhävs av aktörerna 

som ett betydelsefullt redskap i att göra apoteksbesöken mer inspirerande och utveckla 

människors uppfattning om apoteksbranschen. De vill använda sig av trovärdigheten som 

apoteksbranschen är associerad med till att bredda sortimentet. Studien visar vidare på i likhet 

med utvecklingen av rabatter på den isländska marknaden att även de svenska 

apoteksaktörerna infört kundklubbar med bonussystem. Det lyfts fram av Aaker (1996) och 

Dowling et al (2003) som en betydande faktor för att stärka relationen till kunden.  
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Aktörerna antyder även att de tror på en framtida konsolidering likt den som skedde på den 

isländska och norska apoteksmarknaden vilket kommer att leda till att varumärkesidentiteten 

och en tydlig positionering kommer få ett större fokus för en framtida överlevnad. Det går i 

linje med vad Gueorguiev och Hansen (1996) påpekar om vikten av att positionera sin 

verksamhet på konkurrensutsatta marknader. I likhet med den ökade kundorienteringen på 

den norska och isländska apoteksmarknaden, visar denna studie på att aktörerna vill förbättra 

kundbemötandet genom service och rådgivning, vilket lyfts fram av Floor (2006) som ett sätt 

att förbättra upplevelsen i butiken. Detta för att stärka deras anseende som ett trovärdigt 

apotek och för att fånga in varumärkets kärnvärden (Keller et al, 2002).  
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6. SLUTSATS 
 ___________________________________________________________________________  
I följande kapitel kommer författarna att redogöra studiens slutsats utifrån den presenterande 
analysen. Slutsatsen ska besvara studiens syfte; att undersöka hur apoteksmarknadens fyra 
största aktörer tänker och agerar kring områdena för varumärkesidentitet och positionering. 
Med detta som grund vill författarna utföra en analys för att stärka befintliga teoretiska 
ramverk i vilka hänsyn inte har tagits till marknader där monopol nyligen upphävts. 
 ___________________________________________________________________________  

6.1 VARUMÄRKESIDENTITET 
Varumärkesidentitet inbegriper vad ett varumärke står för, vad som gör det meningsfullt och 

vad som gör varumärket unikt. Författarna till studien har använt Kapferers (2008) 

identitetsprisma som modell för att skildra varumärkesidentiteterna eftersom den fokuserar 

mer på varumärket som en organisation. Studien visar på att skillnaderna mellan 

apoteksaktörernas varumärkesidentiteter är mindre påtagliga, vilket går emot presenterade 

teorier om att identiteten ska framhäva varumärkets originalitet. I gestaltning av aktörernas 

varumärkesidentiteter är det framträdande att associationerna till apoteksbranschen innefattas 

av det ansvarsfulla, trovärdiga och kompetenta. Dessa nyckelvärderingar härstammar från 

Apoteket AB, som har varit den enda aktören under fyra decennier och skapat de värderingar 

som kännetecknar apoteksbranschen. De nya apoteksaktörerna, vars varumärken är mindre 

välkända än Apoteket AB:s, har införlivat dessa värderingar för att stärka kopplingen till 

apoteksbranschen. Varumärkesidentiteten visar vidare på ett gemensamt mål om aktörernas 

självbild om kunden, vilket är att de ska må bättre och ha en hälsomedveten reflektion. I 

relationsbyggandet skildras en starkare kundorientering, som införlivar ett mer personligt 

bemötande samt att se kunden som en individ. Studien indikerar att kundklubbar har 

utvecklats för att förbättra kundrelationen och stärka varumärkeslojaliteten, vilket styrker 

teorin om lojalitetsprogrammens betydelse. En viss unikhet i varumärkesidentiteternas kan 

skildras i den interna kulturen men framförallt i dess fysiska utformning. Studien visar på att 

de nya aktörerna, i den initiala etableringsfasen, är begränsade till att införliva de 

associationer som är sammankopplade med apoteksbranschen för att befästa varumärkets 

position som ett ”klassiskt” apotek. Varumärkesidentiteternas fysiska utformning indikeras 

som ett viktigt verktyg för aktörerna att urskilja sig och signalerar en tydlig position.  
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6.2 POSITIONERING 
Apoteksmarknadens restriktioner kring prissättning och sortiment samt samhällsansvaret 

begränsar möjligheten till en distinkt positionering. Teorin framhäver att positionering syftar 

till de åtgärder som en organisation vidtar för hur deras varumärke uppfattas i medvetandet 

hos konsumenten i relation till konkurrenterna. Aktörerna har använt olika metoder för att 

segmentera marknaden, men deras målgrupper har inte påvisat några markanta skillnader. 

Studien visar på att de nya aktörerna inte tillämpar en utmärkande positionering, då de främst 

inriktar sig på att bekräfta sin kategoritillhörighet som apoteksaktör. Detta görs genom att 

stärka sina points-of-parity som är förankrade med Apoteket AB, vilka är framträdande i de 

interna dimensionerna av varumärkesidentiteten. Resultatet stärker Keller och Kotlers (2007) 

positioneringsprocess om att aktörerna måste befästa sig som en trovärdig aktör inom den 

utsatta referensramen innan det är möjligt att positionera sig utifrån varumärkets unika 

fördelar. Gueorguiev och Hansens’s (1996) ledarskapsprincip är för statisk då den inte tar 

hänsyn till det tidsperspektiv som studien indikerar att det finns på en marknad där ett 

monopol nyligen avreglerats. Det finns en nödvändighet att först bekräfta sig som likvärdig 

med marknadsledaren innan det är möjligt att positionera sina olikheter, vilket gör att 

ledarskapsprincipen blir betydelsefull först i ett senare skede. Studien har vidare funnit stöd i 

den teoretiska referensramen att points-of-parity inte utgör en tillräcklig grund för 

positioneringen utan att det krävs att varumärkets unika fördelar framhävs. Studien indikerar 

att de nya aktörerna har börjat komma till den fas där de kan uttrycka dessa fördelar, vilket 

främst görs genom samarbeten med olika företag inom dagligvaruhandeln där aktörerna drar 

nytta av starka kundströmmar. En del aktörer har försökt positionerar sig utifrån historiska 

kännetecken, samt att vara starkast inom en kategori som till exempel den lokala förankringen. 

Denna tendens till positionering är även synlig i deras kommunikation till kunden. Den 

svenska apoteksmarknaden ger även indikationer på att gå i samma utveckling som de 

nordiska apoteksmarknaderna efter deras omregleringar, främst genom en branschglidning i 

sortimentet. Apotekens tillgänglighet och upplevelse i butiken har fått märkbar prioritering i 

den initiala etableringsfasen för att göra det enklare och mer inspirerande att besöka apoteken. 

Det är vidare framträdande att utvecklingen av tjänster är en del av processen i att stärka 

aktörernas positionering och där företagskunder kommer att få en ökad prioritet. Handelsvaror, 

då främst inom egenvårdsprodukter, framhävs som den del i sortimentet som aktörerna 

kommer att använda sig mer av för att positionera sina varumärken. Studien framhäver även 
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vikten att i framtiden bredda sortimentet vilket bekräftar det Floor (2006) understryker, att 

sortimentet utgör det starkaste positioneringsattributet för en detaljist.  

6.3 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 
Denna	  studie	  har	  undersökt	  hur	  apoteksaktörerna	  utvecklat	  sina	  varumärkesidentiteter	  

och	   hur	   de	   positionerat	   sig	   på	   apoteksmarknaden.	   Författarna	   har	   enbart	   utgått	   från	  

aktörernas	  perspektiv	  och	  det	  vore	  intressant	  att	  undersöka	  vad	  kundens	  uppfattning	  är	  

om	  aktörernas	  varumärken	  och	  positionering.	   I	  sådan	  studie	  vore	  det	   intressant	  att	  se	  

om	   kunderna	   kan	   koppla	   aktörernas	   varumärkesidentiteter	   till	   den	   upplevda	  

varumärkesimagen,	  för	  att	  se	  hur	  aktörerna	  har	  lyckas	  förmedla	  den	  bild	  av	  varumärket	  

som	  de	  önskar.	  Det	  vore	  även	  intressant	  att	  undersöka	  hur	  de	  mindre	  apoteksaktörerna	  

agerar	   och	   tänker	   i	   dessa	   frågor,	   då	   denna	   studie	   enbart	   haft	   för	   avsikt	   täcka	  

marknadens	  största	  aktörer.	  	  
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BILAGA 1 
Intervjuguide  

Apotek Hjärta, Kronans Droghandel, Apoteksgruppen 

Grundläggande frågor 

Fullständigt namn: ____________________________________________________________  
Befattning på företaget: ________________________________________________________  
Bakgrundsinformation: ________________________________________________________  

FÖRETAGSPRESENTATION 
Vilken är din roll i företaget? Vad har du för arbetsuppgifter? 

Kan du berätta lite mer om företaget? Hur många butiker har ni idag? Hur många anställda är 
ni? Vad är er affärsidé? 

VARUMÄRKESIDENTITET 
Företaget har nu agerat som detaljist på apoteksmarknaden i över ett år. Vad är det för bild av 
ert varumärke som ni vill förmedla till kunderna? Vad anser du att varumärket står 
för/representerar?  

Vilka värderingar bygger upp ert varumärke? Hur ser era framtidsambitioner ut?  

Hur har processen sett ut vid framställningen av varumärkets logga? Varför har ni valt just 
den här formen och färgen? På vilket sätt stärker det ert varumärke?   

Vad anser ni är styrkan respektive svagheten i ert varumärke? Vad är det som gör det unikt?   

Hur vill ni att konsumenterna ska uppfatta ert varumärke? Vilka associationer vill ni att de 
förknippar det med?  

SEGMENTERING 
Hur har ni analyserat apoteksmarknaden från ett kundperspektiv? Har ni en homogen syn på 
marknaden eller har ni delat in den i olika grupper?  

Vilka är företagets målgrupper? Vilken typ av kund tror ni handlar hos er?  

POSITIONERING 
I studier kring varumärken diskuteras även hur dessa marknadsförs genom positionering. Vad 
är din uppfattning kring begreppet positionering och hur resonerar företaget kring 
positionering?  

Hur vill ni att ert varumärke ska särskilja sig från de andra aktörerna? Vilka verktyg använder 
ni i det arbetet?  

Vad anser du är företagets fördelar gentemot konkurrenterna? 
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Hur ser ert sortiment och utvecklingen i övriga handelsvaror ut?  

I artiklar från E24 och Dagens Medicin kritiseras dagens apoteksaktörer för att inte skilja sig 
tillräckligt från varandra. Vad anser du om den kritiken?  

NORGE OCH ISLAND 
Vad är din syn på den framtida utvecklingen av apoteksmarknaden i Sverige? Ser du några 
likheter eller olikheter med utvecklingen på den norska och isländska marknaden? Har 
erfarenheterna därifrån hjälpt er som aktör på den svenska marknaden?  

ÖVRIGA FRÅGOR 
Vilka kommunikationskanaler använder ni för att nå ut till er målgrupp? 

Hur arbetar ni för att skapa varumärkeslojalitet?  

Hur har ert marknadsföringsarbete förändrats under den tid ni varit etablerade som detaljister 
på apoteksmarknaden?  
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BILAGA 2 
INTERVJUGUIDE 
Apoteket AB 

Grundläggande frågor 

Fullständigt namn: ____________________________________________________________  
Befattning på företaget: ________________________________________________________  
Bakgrundsinformation: ________________________________________________________  

FÖRETAGSPRESENTATION 
Vilken är din roll i företaget? Vad har du för arbetsuppgifter? 

Kan du berätta lite mer om företaget? Hur många butiker har ni idag? Hur många anställda är 
ni? Vad är er affärsidé? 

VARUMÄRKESIDENTITET 
Hur har er fokus på varumärket ändrats sedan omregleringen? Vad är det för bild av ert 
varumärke som ni vill förmedla till kunderna? Vad anser du att varumärket står 
för/representerar?  

Vilka värderingar bygger upp ert varumärke? Hur ser era framtidsambitioner ut?  

Hur har processen sett ut vid framställningen av varumärkets logga? Varför har ni valt just 
den här formen och färgen? På vilket sätt stärker det ert varumärke?   

Vad anser ni är styrkan respektive svagheten i ert varumärke? Vad är det som gör det unikt?   

Hur vill ni att konsumenterna ska uppfatta ert varumärke? Vilka associationer vill ni att de 
förknippar det med?  

SEGMENTERING 
Hur har ni analyserat apoteksmarknaden från ett kundperspektiv? Har ni en homogen syn på 
marknaden eller har ni delat in den i olika grupper?  

Vilka är företagets målgrupper? Vilken typ av kund tror ni handlar hos er?  

POSITIONERING 
I studier kring varumärken diskuteras även hur dessa marknadsförs genom positionering. Vad 
är din uppfattning kring begreppet positionering och hur resonerar företaget kring 
positionering?  

Hur vill ni att ert varumärke ska särskilja sig från de andra aktörerna? Vilka verktyg använder 
ni i det arbetet?  

Vad anser du är företagets fördelar gentemot de andra aktörerna? 
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Hur ser ert sortiment och utvecklingen i övriga handelsvaror ut?  

I artiklar från E24 och Dagens Medicin kritiseras dagens apoteksaktörer för att inte skilja sig 
tillräckligt från varandra. Vad anser du om den kritiken?  

NORGE/ISLAND 
Vad är din syn på den framtida utvecklingen av apoteksmarknaden i Sverige? Ser du några 
likheter eller olikheter med utvecklingen på den norska och isländska marknaden? Har 
erfarenheterna därifrån hjälpt er som aktör på den svenska marknaden?  

ÖVRIGA FRÅGOR 
Vilka kommunikationskanaler använder ni för att nå ut till er målgrupp? 

Hur arbetar ni för att skapa varumärkeslojalitet?  

Hur har ert marknadsföringsarbete förändrats under den tid ni varit etablerade som detaljister 
på apoteksmarknaden?  

 


