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Abstract  
 

Title: How brand knowledge can be built in pharmacies – a case study of the marketing 
communication strategy for Ferrosan  
Author: Carina Persson  
Advisor: Klaus Solberg Søilen 
Division: Finance, Management and Social Science, Blekinge Institute of Technology  
Course: Master thesis in business administration, 15 ECTS  
Keywords: Brand knowledge, brand equity, branding, brand awareness, brand strategy   
 

Purpose: The aim of this study is to test four different hypotheses from the aspect of the title of  
this paper. 
H 1   Consumers trust the pharmacy employees’ advice and suggestions for their purchase   
         decisions more than the brand awareness they have received through the companies  
         marketing communication  
H 2   Consumers are enough affected of a company’s marketing communication to choose  
         their brand even if the pharmacy employees recommend other brands. 
H 3   Building brand equity through pharmacies can only be successful if the company has  
         built up a trust for their brand among the pharmacy employees.  
H 4   Without building brand equity the marketing communication strategy for Ferrosan  
          cannot increase their brand value and create loyalty.      
 

 

Methodology: The research method that was chosen is a detective argumentation that starts 
from theories and explain different parameters regarding the subject I am concentration on. It is 
a case study where the companies branding strategy towards pharmacies in Sweden is analyzed 
bys a mix of semi-structured interviews, documentation analysis and a quantitative research. 
 

Theoretical framework: The theoretical model that has been prepared gives me the possibility 
to analyze different parameters regarding branding that are important when building a brand in 
an new market. The model uses the variables individual conditions, knowledge and awareness, 
relation and loyalty, mental influence. 
 

Empirical foundation: A certain influence from the organizational culture and own values 
could be seen among the pharmacy employees. To supply knowledge and awareness about 
their brand, Ferrosan has worked on a broad communication platform towards both pharmacies 
and end-users with the goal to build brand awareness. The Pharmacy has one of the four 
strongest brands in Sweden and they have very strong reputation both among customers and the 
public in general. Their strong position with good relation and loyal customers can help 
Ferrosan in their branding efforts. People are influenced by friends in their surroundings and 
their advice is highly rated. The strong brand value that the pharmacies have also makes people 
draw the conclusion that everything that is sold at pharmacies are of high quality and are good 
products without any doubts. 
 

Conclusion: The result of the findings for the hypotheses accepted or rejected are as follows: 
H 1   This hypothesis is accepted, especially in the cases where customers feel unsecure and  
         ask for advice.  
H 2   This hypothesis is rejected if one look strictly at the current result, however for customers  
         who have received recommendations from friends together with the marketing  
         communication I feel that they do not listen to the pharmacy employees. This also  
          means that in future when the brand gets stronger the pharmacy employees will have  
          even less impact.  
H 3   This hypothesis is accepted according to the findings 
H 4   Also this hypothesis is accepted and I feel this is the strongest hypothesis of the four.  

      



Summering 
 

Titel: Hur varumärkeskapital kan byggas via apotek – En fallstudie av Ferrosans 
marknadskommunikationsstrategi 
Författare: Carina Persson 
Handledare: Klaus Solberg Søilen 
Sektion: Ekonomi, Management och Samhällsvetenskap, Blekinge Tekniska högskola 
Course: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 högskolepoäng 
Nyckelord: varumärkeskapital, varumärkeskännedom, branding, brand awareness, 
varumärkesstrategi. 
 

Syfte: Syftet med denna studie är att testa fyra olika hypoteser med utgångspunkt från 
uppsatsens titel.  
 H 1   Konsumenter litar mer på apotekspersonalens råd och förslag vid köpbeslut än den  

varumärkeskännedom de har fått via företagets marknadskommunikation  
H 2   Konsumenterna påverkas tillräckligt av ett företags marknadskommunikation för att välja  
         dess produkter även om apotekspersonalen rekommenderar andra produkter  
H 3   Att bygga varumärkeskapital via apotek kan endast lyckas om företaget  har byggt upp  
          ett förtroende för dess varumärke bland apotekspersonalen 
H 4   Utan ett uppbyggt varumärkeskapital kan Ferrosans marknadskommunikationsstrategi  
          inte öka varumärkets värde och skapa kundlojalitet      
 

Metod: Den valda forskningsmetoden är en deduktiv argumentation som utgår ifrån teorier och 
förklarar de olika parametrarna beträffande ämnet jag koncentrerat mig på. Det är en fallstudie 
där fallföretagets varumärkesstrategi analyseras gentemot apotekspersonalen i Sverige. Det är 
en blandning av semistrukturerade intervjuer, dokumentanalys och en undersökning av 
kvantitativ karaktär. 
 

Teoretisk referensram: Uppsatsens teoretiska del beskrivs via en modell som ger mig 
möjlighet att analysera olika parametrar angående att bygga varumärkeskapital på en ny 
marknad. Modellen använder variablerna individförutsättningar, kunskap och kännedom, 
relation och lojalitet samt mental påverkan. 
 

Empiri: Det framkom att en viss påverkan av såväl företagskultur som egna värderingar finns 
bland apotekspersonalen. För att förmedla kunskap och kännedom om sitt varumärke har 
Ferrosan arbetat med en bred kommunikationsplattform både mot Apoteket och 
slutkonsumenter med målsättningen att bygga varumärkeskännedom. Apoteket har ett av 
Sveriges starkaste varumärken.  De har ett högt anseende hos kunder och allmänhet och har en 
god relation och lojalitet med dem som Ferrosan får ta del av i sin strävan att bygga upp ett 
varumärkeskapital. Konsumenter påverkas i stor grad av vänner och bekanta i sin omgivning. 
Det starka varumärke Apoteket har gör att människor drar mentala slutsatser och ser allt som 
säljs på apotek som bra produkter av hög kvalitet utan att ifrågasätta.  
 

Slutsats: Utfallet av undersökningens hypoteser för bifall eller avslag är enligt följande: 
H 1   Denna hypotes är positivt besvarad, speciellt i de fall där kunder känner sig osäkra och  
         frågar om råd.  
H 2   Denna hypotes är negativt besvarad om man tittar strikt på de resultat som framkommit.  
         Men om man tittar på konsumenter som har fått rekommendationer av bekanta och även  
         sett marknadskommunikationen så anser jag att de inte i samma grad är mottagliga för   
         apotekspersonalens råd. Det betyder att i framtiden när varumärket stärks kommer  
         apotekspersonalen att ha mindre påverkan på deras beslut. 
H 3   Denna hypotes är positivt besvarad enligt de resultat som framkommit.  
H 4   Även denna hypotes är positivt besvarad. Denna hypotes anser jag är den starkaste enligt  
         de resultat som framkommit.  
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Kapitel 1 -  Inledning 

Inledningsvis beskriver jag bakgrunden och problemdiskussionen till undersökningen. Därefter 
ges en beskrivning av syftet med arbetet och hur jag har avgränsat mig. För att göra arbetet 
översiktligt för läsaren så avslutas denna del med en disposition av studien. 

Denna uppsats kommer har som mål att via ett antal hypoteser utvärdera betydelsen av 
företaget Ferrosans kommunikationsstrategi avseende marknadsföring för att bygga upp ett 
varumärkeskapital för produkter som marknadsförs via apotek i Sverige. Många företag har 
stora krav att producera kortsiktig lönsamhet idag och inser att dess varumärkesportfolio är 
mycket viktig i det sammanhanget. 
 
Varumärken skapas för att ge produkter en identitet och en anledning för konsumenterna att 
välja just dessa. Producenterna försöker differentiera sig från konkurrenterna genom strategiska 
val av kundgrupper för att skapa lönsamhet. Varumärkeskapital kan jämföras med goodwill 
och är således värdet på ett varumärke baserat på märkeslojalitet, förväntad kvalitet, 
associationer och andra tillgångar såsom exempelvis patent. Det innefattar såväl 
märkesinnehavarens syn som konsumenternas syn på varumärket. (Kotler et al. 2005, s. 556, 
787) En intressant fråga är vilken strategi som är mest lönsam för ett företag då produkter 
tillhandahålls via apotek. Att bygga upp ett varumärke och se till att bibehålla eller stärka det 
ytterligare är mycket kostsamt och kräver kontinuerlig investering rörande såväl 
kommunikation som förpackning. Det är viktigt att företaget vet vad de vill att varumärket ska 
signalera och hur det ska uppfattas. Varumärket kan påverka kundbeteenden genom sina 
värdefulla egenskaper. 
 

1.1 Bakgrund 
Jag har fått i uppdrag av Ferrosan A/S att utvärdera deras marknadskommunikationsstrategi. 
För ett halvår sedan fick de in sin första produkt via apotek i Sverige. Företaget har en 
omfattande marknadskommunikationsstrategi för att bygga upp kännedom om företagets 
produkter och varumärke som marknadsförs via apotek. 
 
Vi lever i ett samhälle där vi kontinuerligt exponeras för olika intryck och ett stort 
informationsflöde. Det finns en uppsjö av likartade produkter som erbjuds på marknaden. Jag 
är nyfiken på hur mycket ett företag kan stimulera och påverka konsumenternas köpbeslut med 
sin marknadskommunikation samt vilka faktorer som påverkar köpbesluten vid försäljning på 
apotek. Vidare är jag intresserad av huruvida varumärkeskapital kan byggas via apotek i 
Sverige.   
 
På uppdrag av regeringen bildades 1970 Apoteksbolaget AB, nuvarande Apoteket AB för att 
driva ett monopolföretag med ensamrätt på försäljning av läkemedel i Sverige. I oktober 2006 
bestämde regeringen att en utförsäljning av apotek skulle ske i Sverige. Apoteksorganisationen 
har sedan det beslutet fattades börjat visa en större kundfokus. Apoteket AB:s uppdrag regleras 
än så länge som en enhet med staten som 100 procentig ägare av företagets aktier. Apoteket har 
i dagsläget 994 butiker runt om i landet, varav 76 stycken är avsedda för sjukhusleveranser och 
38 stycken är Apotek Shops. Företaget består av 10 690 medarbetare och har årligen cirka 100 
miljoner besökare. Siffror från år 2007 visar att Apoteket AB har en omsättning på 39,5 
miljarder kronor och en vinst efter skatt på 433 miljoner kronor. (Apotekets hemsida, 2009)  
Sverige har utifrån ett europeiskt perspektiv en låg apotekstäthet med ett snitt på 10000 
personer per apotek att jämföra med övriga EU länder som har ett genomsnittstal på mindre än 

  1   



 

5000 invånare per apotek. Det enda landet inom EU som har sämre apotekstäthet än Sverige är 
Danmark (SOU 2008a). För att möte kundernas behov har apoteket bland annat öppnat ett antal 
Apoteket shop. Regeringens ambition är att omregleringen av apoteksmarknaden ska träda i 
kraft den 1 juli 2009. Apoteket går då från att vara ett brett monopolföretag med ett tydligt 
samhällsuppdrag till att bli en av flera konkurrenter om kunderna på den nya 
apoteksmarknaden. (Apotekets hemsida, 2009)  

I en undersökning som utförts av Nordic Brand Academy1 där man tittat på förtroende för 50 
företag i Sverige har apoteket stärkt sitt anseende hos svenska folket och ligger även i år på 
tredje plats efter Ikea och Google, med ett betyg på 82,3 jämfört med 79,9 förra året och 75,3 
året dessförinnan, på en skala från 0 till 100. I samma undersökning kan man läsa att Apoteket 
anses vara Sveriges ”ärligaste” företag, följt av Ikea och Google, och det rankas dessutom på 
första plats som företaget med bäst anseende bland de statliga företagen, närmast följt av 
Systembolaget och SAS. Drygt 14 000 svenskar har svarat på enkäten under januari och 
februari, 2009. Det gör studien till den i särklass största i Norden inom det här området. 
Anseendet mäts i sju dimensioner: produkter och tjänster, innovation, arbetsmiljö, ägarstyrning, 
samhällsansvar, ledarskap och ekonomisk prestation. Produkter och tjänster är den dimension 
som värderas högst av allmänheten. Det är också den där Apoteket är allra starkast (Apotekets 
hemsida, 2009).  

Den 4 maj fick apotekspersonalen besked om vilka apotek som kommer att vara kvar och vilka 
som kommer att säljas ut. Direkt därefter kommer utförsäljningen att påbörjas och då blir det 
också klart hur transaktionerna kommer att genomföras och hur de ska få verksamheten att 
fungera under pågående utförsäljning samt efteråt. En stor utmaning blir att motivera 
personalen då det blivit klart vilka apotek som kommer vara kvar. Apoteket har bildat ett bolag 
för att hantera utförsäljningen och den omstrukturering som ska ske hos apoteket. 
Omstruktureringsbolaget AB heter det företaget med VD Eva-Britt Gustavsson. (Apotekets 
hemsida, 2009) 

1.2 Problemdiskussion 
Vi är inne i en period som innebär genomgripande förändringar i de sätt på vilka företagen 
organiseras och styrs. Allt snabbare teknologiska och marknadsmässiga utvecklingar i 
kombination med ökad kundfokusering medför en successiv omställning och utveckling av hur 
företagen styrs. Nya arbetsuppgifter och ansvarsområden i takt med omvärldens förändringar 
kan ha varit en av orsakerna till att apoteksmonopolet nu står inför en utförsäljning. 

Den omstrukturering som pågår inom Apoteket AB innebär mycket arbete för apoteket. Det 
blir stort fokus på omregleringen samtidigt som verksamheten ska fungera. Personalen 
påverkas i stor utsträckning vid en så stor organisationsförändring som denna, där det initialt 
även kommer innebära att många personer inte vet vem som kommer vara deras arbetsgivare i 
höst.  Apoteket har haft monopol i 40 och en konkurrensutsättning innebär stora organisations-
förändringar. Apoteket AB har idag en omsättning på 37 miljarder kronor och 12000 anställda. 
Den aktör som lyckas bäst är den som klarar kundernas behov bäst. (Apotekets hemsida, 2009) 

Den process Apoteket AB arbetar med nu handlar om att förändra företaget i grunden och 
ompröva allt företaget står för. VD:n för Apoteket anser att såväl pris som tillgänglighet 
kommer vara viktigt framöver.  Apoteket AB har tagit fram en ny Vision ”Ett liv i hälsa”. De 
utvidgar sitt varumärke och breddar sitt sortiment och förbereder sig på att bli en av flera 

1 Nordic Brand Academy är ett forskningsbaserat utbildnings- och konsultföretag med inriktning mot anseende 
och varumärkesstrategi. (www.nordicbrandacademy.com) 
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aktörer. En viktig fråga är hur personalen på de apotek som ska säljas ut påverkas. Därför är 
man från ledningen ute och pratar aktivt om förändringsarbetet och kommunicerar och 
informerar medarbetarna kontinuerligt för att det ska gå så smärtfritt som möjligt. Generellt sett 
anser Apoteket att de har mycket lojala medarbetare. Det svåra kommer vara när den nya 
marknaden ska formas och de nya aktörerna ska in säger VD Stefan Carlsson på ett seminarium 
Apoteket håller i samband med sin årsstämma den 17 april och som sänds direkt via företagets 
hemsida.2  (Apotekets hemsida, 2009). 

Apoteket AB säljer egenvård direkt till patienterna, som generellt står för denna kostnad själva. 
Mottagningar, såsom vårdcentraler, veterinärer och tandläkare, köper också sina läkemedel 
direkt av Apoteket AB. Den tuffa utmaningen framöver kommer vara nedskalningen. Hur man 
ska behålla entusiasmen bland medarbetarna, kundernas lojalitet samt behålla bra medarbetare. 
I dagsläget vet de inte vilka resurser som kommer krävas för att det ska lyckas och apoteket ska 
bli tillräckligt konkurrenskraftigt på den nya marknaden. Det kommer att ske förändringar från 
detaljist till grossistled, när man går från enkanals till flerkanals system. Det kommer att 
innebära flera års arbete innan förändringen har satt sig helt i organisationen. Apoteket vill 
mäta sig med de bästa konkurrenterna. De vill visa hur bra de är gentemot övriga aktörer. Ökad 
tillgänglighet och ökad valfrihet kommer att vara viktiga parametrar framöver för att lyckas. 
Apoteket har blivit duktigare på detta, men det kommer krävas att de blir ännu bättre framöver.   

Apoteket har idag drygt 900 apotek och 616 apotek kommer att säljas ut (Apotekets hemsida, 
2009). Nere i verksamheten finns det både positiva och negativa synpunkter. Det är ett stort 
arbete att anpassa sin kostym för förändringen och den mindre verksamhet de kommer att ha 
volymmässigt. Det finns en risk att det kan bli en negativ inställning bland personalen då de 
befinner sig mitt i omstruktureringen. Den förändring apoteket arbetar med just nu kan påverka 
möjligheten att bygga varumärkeskännedom via apoteket, eftersom ett stort fokus ligger på 
organisationsförändringen och medarbetare kan ha svårt att ta till sig annan information.  

1.3 Problemspecificering 
Jag avser att analysera fyra olika hypoteser i denna studie. För att göra det kommer ett antal 
frågor att belysas via såväl teori som studien. Hypoteser och frågor specificeras här.  

 
H 1   Konsumenter litar mer på apotekspersonalens råd och förslag vid köpbeslut än den  

varumärkeskännedom de har fått via företagets marknadskommunikation  
 

H 2   Konsumenterna påverkas tillräckligt av ett företags marknadskommunikation för att välja  
         dess produkter även om apotekspersonalen rekommenderar andra produkter  
 
H 3   Att bygga varumärkeskapital via apotek kan endast lyckas om företaget  har byggt upp  
          ett förtroende för dess varumärke bland apotekspersonalen 
 
H 4   Utan ett uppbyggt varumärkeskapital kan Ferrosans marknadskommunikationsstrategi  
          inte öka varumärkets värde och skapa kundlojalitet      
 
Frågor som ska belysas via teorin 

• Vad är varumärkeskunskap och hur kan det mätas? 

• Hur påverkar varumärket beslutsprocessen hos konsumenterna? 

• Hur viktigt är det att ha ett starkt varumärke? 

2 http://www2.apoteket.se/Apoteket/om/Hem/default.htm (2009-04-17) 
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Frågor som ska belysas via studien 
• Hur välkänt är företagets varumärke?  

• Hur viktigt är det med ett välkänt varumärke för val av produkt vid inköp på apotek?  

• Hur upplever apotekspersonalen själva styrkan/värdet av Ferrosans varumärke? 
 

1.4 Syfte 
Syftet är att analysera resultatet av den kommunikationsstrategi Ferrosan använt sig av för att 
bygga sitt varumärke på apotek i Sverige. Syftet är även att analysera hur Ferrosans strategi för 
marknadsföringskommunikation påverkar varumärkets kännedom och image samt om det är 
viktigt vid försäljning på apotek i Sverige.   
 

Vidare avses att analysera om företaget har lyckats stärka sitt varumärke genom sin 
marknadsföringsstrategi. Med hjälp av undersökningen kan information insamlas kring 
perspektiv angående hur Ferrosans varumärke på apoteket har påverkats av företagets strategi 
gällande marknadskommunikation.   
 
1.5 Värdet av arbetet 
Det skrivs mycket i såväl litteratur som artiklar om hur viktigt det är att ha ett starkt varumärke 
och utbudet av utbildningar och kurser i ämnet är stort. Därför är det intressant att sätta sig 
djupare in i ämnet och försöka utvärdera om den marknadskommunikationsstrategi Ferrosan 
har valt är effektiv och fyller sitt syfte för produkter som tillhandahålls via Apoteket AB.  
 
Med tanke på att förutsättningarna ändras från och med 1 juli för apoteksmarknaden då staten 
ska sälja ut ett stort antal apoteket, så är det intressant att se huruvida strategin är effektiv när 
det gäller att bygga ett varumärkeskapital och vilka lärdomar Ferrosan kan dra efter sex 
månader på en ny marknad.    
 
1.6 Avgränsning 
Uppsatsen kommer endast till mycket liten del att beröra marknadskommunikativa teorier. I 
undersökningen kommer jag att utgå ifrån den marknadsföringsstrategi som Ferrosan      
arbetar med på den svenska marknaden och jag kommer endast att vända mig mot ett antal 
apotek i Stockholm och inte mot slutkonsumenterna. En ytterligare avgränsning är att Hela 
Pharmas roll gentemot apoteket inte kommer analyseras.  
 
1.7 Målgrupp 
Detta är en magisteruppsats i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring. Uppsatsen 
vänder sig inte mot allmänheten generellt även om det är en offentlig handling. Uppsatsen är 
främst av intresse för marknadsorganisationen och ledningen inom Ferrosan A/S och dess 
ägare. Den kan även vara av intresse för andra företag som ska välja strategi för 
varumärkeshantering gentemot apotek. 
 
1.8 Disposition 
Kapitel 1  Detta arbete börjar med en inledning i kapitel 1, där jag behandlar bakgrund,  
                  problemdiskussion, frågeställning samt syfte och avgränsning för undersökningen.  
 

Kapitel 2  I detta kapitel behandlas metodval med dess brister, tolkningar, tillvägagångssätt  
                 och trovärdighet.  
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Kapitel 3  Här redogör jag för den teoretiska modellen med kopplingar till problemformulering 
                  och syfte. 
 

Kapitel 4  Behandlar en fallbeskrivning av Ferrosan via apotekspersonal i Sverige.   
 

Kapitel 5  Redovisar analys- och diskussionsdelen. Där behandlas utifrån teori-  och falldel  
                 olika frågeställningar som fanns upptagna i inledningen.  
 

Kapitel 6  I slutsatsen sammanfattas arbetet. Jag summerar vad som framkommit i under-    
                  sökningen och undersökningens syfte besvaras. Förslag ges till fortsatta studier 
                  som kan bygga vidare på detta arbete. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. INLEDNING 
 

 - Bakgrund och   
  problemformulering 
 - Syfte och       
    frågeställning 
- Avgränsning och    
   Målgrupp 
 - Disposition 
 
 
 
 

2. METOD 
 

 - Tillvägagångs- 
    sätt 
 - Trovärdighet  
   
 

3. TEORETISK   
    MODELL 
 

- Teoretisk     
   beskrivning 
- Modellbeskrivning 

 

  
 

4. EMPIRI 
 

-Fallpresentation 
  
- Intervjuer, dokument-    
  analys och en enkät  
  presenteras utifrån 
  teoretisk  modell 
 

  
 

5.ANALYS OCH    
     DISKUSSION  
 
- Empirisk studie      
   kopplas ihop med   
   den teoretiska   
   modellen och  
  analyseras 
  
 

6. REKOMMEN-  
   DATIONER OCH   
   SLUTSATSER  
 
- Slutdiskussion 
 

- Fortsatta studier 
 

- Egna reflektioner 

Figur 1. 1 Dispositionsmodell (Egen modell) 
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Kapitel 2 - Metod 

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet som valts för att besvara syftet med uppsatsen. 
Initialt redovisas hur primär- och sekundärdata samlats in. Vidare redogör jag för urval av 
undersökningsmaterial och datainsamling.  Avslutningsvis beskrivs undersökningens 
trovärdighet. 

2.1 Metodintroduktion 
Metod som valts för denna uppsats ska analysera och utvärdera en organisations 
varumärkesstrategi och vilka kommunikationskanaler företaget har valt. Problemet som skall 
undersökas har styrt valet av metod. 
 
Litteraturen har lästs och analyserats med tanke på de frågeställningar som finns. I samband 
med förstudien genomförs en intervju med ansvarig ”Business Unit Manager i Norden för 
Ferrosan” för att få bakgrundsinformation till varför vald strategi har skett.  
 
Två semikonstruerade intervjuer, företagsdokument från Ferrosan och Apoteket samt en enkät 
används för att få fram primärdata. Det har skett med utgångspunkt från teorier ur 
litteraturstudierna avseende olika marknadskommunikationsverktyg och strategier. Ferrosan 
har bistått med data från olika undersökningar riktade mot konsumenter i Sverige som 
genomförts under februari 2007 och mars 2009.  
 
Utifrån den förundersökning jag gjort kan jag konstatera att ingen tidigare har tittat på hur 
varumärkeskapital kan byggas via apotek med den utgångspunkt som jag har i denna 
undersökning. I förstudien framgår att varumärkeskapital är av stor betydelse för att lyckas med 
en varumärkesstrategi.  
 
Metoden är en deduktiv argumentation som utgår ifrån teorier och förklarar de olika 
parametrarna beträffande ämnet jag koncentrerat mig på. Det är en fallstudie som innebär att 
jag som författare undersöker och tittar djupare på olika händelser, processer och aktiviteter 
mot ett antal individer (Creswell, 1994, s. 13 ). Det är en undersökning med kvantitativ 
karaktär där jag har sökt svaret på hur fallföretaget förankrat sin varumärkesstrategi bland 
apotekspersonalen och hur kommunikationen har skett för att lyckas med det målet. Min avsikt 
har varit att förklara fallet genom den empiriska undersökningen i relation till den teoretiska 
modellen. 
 
Studies trovärdighet bestäms av hur noggrant informationen bearbetas. Det vill säga hur 
representativ informationen är och om jag verkligen mätt det jag ville mäta (Holme & Solvang 
1997, s 94).  
  

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 
Frågan om vilket vetenskapligt angreppssätt jag har haft handlar om ifall sättet att argumentera 
är giltigt eller inte (Ghauri, m.fl, 2005, s. 40). Den argumentation som jag använt är logisk, och 
utgångspunkten är att när undersökningen relateras till den teoretiska modellen leder den till en 
slutsats. Jag har använt mig av argumentationshjälpmedel såsom hypoteser i form av forsk-
ningsfrågor, definitioner, teorier och modeller när jag utfört undersökningen.  
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2.3 Datainsamling 
För att få mer information och kunskap om varumärkeskapital och varumärkesstrategi använde 
jag mig av följande sökord i en förundersökning; varumärkeskapital, varumärkeskännedom, 
branding, brand awareness, Ferrosan, Apoteket och varumärkesstrategi. Därefter analyserades 
litteratur, dokument från Ferrosan rörande Sverige och dess val av marknadsförings kanaler, 
Apoteksdokument, vetenskapliga artiklar samt kontakt och möte skedde med Ferrosans 
Business Unit Manager i Norden på deras kontor i Söborg i Danmark.  
 
Uppsatsens källor är en kombination av primärdata, som insamlats utifrån uppsatsens syfte, och 
sekundärkällor. De primärdata som undersökningen tagit fram har analyserats för att svara på 
uppsatsens frågeställning i förhållande till den teoretiska modellen. 
 

2.3.1  Sekundärdata 
Förstudien utgick från olika sekundärdata av tidigare utförda undersökningar, rapporter och 
marknadsföringsteorier med anknytning till hur varumärkesbyggande och strategier påverkar 
organisationers utfall på marknaden såväl som metodologisk litteratur.  
 
Sekundärkällorna användes för att komplettera analysen av de empiriska resultaten. De 
sekundärkällor som framförallt används i denna uppsats är teorier om varumärkesbyggande och 
kommunikationsstrategier, forskningsrapporter, aktuella tidningsartiklar och den undersökta 
koncernens egna informationsmaterial. Forskningsrapporter och uppsatser har samlats in via 
databaserna vid högskolans bibliotek och Libris.    
 

2.3.2  Primärdata 
En dokumentanalys av den undersökta koncernens egna informationsmaterial och Apotekets 
dokumentation tillsammans med undersökningen, står för uppsatsens primärdata. Den typ av 
information som jag erhållit från undersökningen är främst fakta, uppfattningar och beteenden 
(Ghauri, m.fl, 2005, s. 102f) som intervjupersonerna anser sig ha.  
 
Primärdata i denna uppsats har insamlats dels via två semistrukturerade intervjuer, dokument-
analys av undersökningsdata från företaget och Apoteket. Den stora enkätundersökningen med 
250 respondenter tvingades utgå då medarbetarna på Apoteket under pågående omreglering 
inte tillåts delta i en sådan. Ett fåtal enkäter har kunnat genomföras på apotek i 
Stockholmsområdet. Den information som inkommer via en enkätundersökning erhålls direkt 
från en grupp av individer, och det är främst fakta, uppfattningar och beteenden (s. 104).  
 
Med utgångspunkt från den initiala intervjun med Ferrosans representant baserades de andra 
två semistrukturerade intervjuerna. Hänsyn har tagits till de svar som inkommit vid intervjun 
med Ferrosan. Även här var tanken att det skulle vara 10 frågor där det fanns utrymme för ett 
antal uppföljande frågor beroende på respondenternas svar. En semistrukturerad intervju 
innebär att frågor och ordningsföljd fastställts i förväg, men att svaren inte är fastställda utan att 
respondenten fritt kan svara utan restriktioner. Intervjufrågorna utformades så att de hade en 
koppling till problemformuleringen. 
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2.3.3  Intervjuer 
Jag har utfört en semistrukturerad intervju med Business Unit Manager i Norden, Mette Hjorth 
Hald, som var ansvarig för Ferrosans val av kommunikationskanaler initialt för Sverige. 
Intervjun utgick ifrån 10 stycken i förväg framtagna frågor av öppen karaktär där 
respondentens svar styrde utgången av kommande frågor. Intervjufrågorna utformades så att de 
hade en koppling till problemformuleringen (Bilaga 1). Intervjun genomfördes på Ferrosans 
kontor i Danmark den 15 april 2009 och tog 1 timme. För att få en nyanserad bild av hur 
företagets marknadskommunikation och dess påverkan varit intervjuades ytterligare två 
personer. De personer som intervjuades är ansvarig person för Apotekets inköpsavdelning 
rörande aktuellt produktsortiment, Kerstin Bergström samt ansvarig person från Hela Pharma, 
Anna Karin Bergström, som marknadsför produktsortimentet i Sverige gentemot apotek. Båda 
intervjuerna genomfördes på företagens kontor i Stockholm respektive Malmö och varade 
under 1 timme. Dessa intervjuer genomfördes den 27 april respektive 4 Maj, 2009 
 
 
2.3.4  Enkätundersökning och dokumentanalys 
Med utgångspunkt i uppsatsens syfte baseras frågorna på variabler som kan besvara arbetets 
syfte. Influenser kan även finnas från etablerade formuleringar från tidigare forskning och 
liknande undersökningar.  
 
En enkätundersökning kunde inte genomföras enligt ursprunglig plan som en on-line 
undersökning då apotekspersonalen inte tillåts delta i enkätundersökningar under pågående 
omstrukturering och utförsäljning. Fem enkäter genomfördes ute på apotek i 
Stockholmsområdet av apotekspersonal som var villiga att besvara enkäten och det kan endast 
ge en liten fingervisning om vad ett fåtal individer tycker. Målet med undersökningen var att få 
deras uppfattning om huruvida de upplever att varumärket har stärkts genom den 
kommunikationsstrategi Ferrosan använder för att bygga upp sitt varumärke. De valda  
variablerna baserades på den valda teoretiska ramen för uppsatsen.  
 
Via forskning har jag tagit del av information om riskerna med att respondenter besvarar frågor 
på ett sätt som påvisar att de har kunskap om ett ämne fast de inte har det. Frågornas 
utformning kan även medföra att respondenterna upplever att de har kunskap och en inställning 
om ett ämne för att de tagit del av information i en fråga tidigare i formuläret. I det 
sammanhanget är det viktigt att vara medveten om hur frågorna utformas och i vilken ordning 
de sker. Genom att använda en metod där närliggande frågor behandlas efter varandra kan en 
minskad risk för att det sker erhållas. Ett sätt är att först ställa frågor om varumärkeskunskap, 
vilket senare kan minska felaktiga svar beträffande attityd. (Graeff, 2007, s.683-688, 696-697)  
 
Enkäten har 25 identiska frågor till respondenterna, vilket innebar att undersökningen kunde 
generaliseras och var tidsbesparande. Den kvantitativa metoden skiljer klart och tydligt mellan 
utveckling av problem och teorier och den konkreta informationsinsamlingen. Dessvärre finns 
inte någon garanti att den information som samlats in är relevant för uppsatsens frågeställning. 
Men genom att testa enkäten i förväg kan problemet lösas. (Holme & Solvang 1997, s. 81) 
Enkäten testades på flera oberoende personer i författarens närhet för att säkerställa att frågorna 
inte kunde missuppfattas. 
 
Den dokumentanalys som genomförts redovisas endast löpande under respektive 
huvudkategori i kapitel 4. Den visas således inte separat någon annanstans. Analysen har skett 
genom att använda analysplanen i figur 2.2. 
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2.4 Undersökningsmetod  
Det är problemet som skall undersökas som styr valet av metod och jag har utformat metoden 
med beaktande av problemformuleringen. Undersökningsmetoden är systematisk och syftar till 
att fånga egenarten hos den enskilda undersökningsenheten och dennes speciella situation 
(Holme & Solvang 1997, s. 76f). Det går inte att utifrån sådan information säga något om hur 
väl frågeställningen täcker alla undersökningsenheter (s. 80). Jag har sökt en helhetsbild som 
kan ge en ökad förståelse för hur varumärkeskapital kan  byggas via apotek. 
 
Denna metod är lämpad för att undersöka säregna, unika eller eventuellt avvikande 
representativa variabler och ger riklig information om få undersökningsenheter (s. 78). 
Metoden passar således min undersökning eftersom jag endast har fyra teoretiska variabler som 
följsamt återger variationen av det jag undersöker på djupet (s. 78). Metoden består av en 
semistrukturerad intervju med Business Unit Manager i Norden för Ferrosan med koppling till 
syftet och problemställningen. Denna intervju har varit en del av skapandet av en grund för min 
egen teorikonstruktion. Intervjun var flexibel i mitt förhållande till egna erfarenheter under 
informationsinsamlingsfasen av undersökningen. Denna praktiska planering av undersökningen 
uttrycker min öppenhet för ny kunskap och ny förståelse. (s. 80) Ytterligare två intervjuer ingår 
i undersökningen.  
 
Ett frågeformulär riktas mot 250 respondenter som arbetar på utvalda apotek fick utgå av yttre 
omständigheter och fick i stor grad ersättas med dokumentanalys av material från bland annat 
Apoteket och fallföretaget. Ett mindre antal enkäter kunde genomföras ute hos apotek i 
Stockholmsområdet och besvarades av totalt 5 personer.  
 

2.4.1  Val av respondenter 
Kontakten med intervjukandidaterna har jag fått via den första initiala intervjun med Ferrosans 
medarbetare.  Utöver intervjun med apoteksansvarig för berört sortiment intervjuades ansvarig 
personal från Hela Pharma, Anna Karin Bergström, som marknadsför produktsortimentet i 
Sverige. Då jag inte kunde få genomföra enkätundersökningen mot apotekspersonal som initialt 
sagts, genomfördes istället fem enkätundersökningar spontant på fem olika apotek i 
Stockholmsområdet. Urvalet av dessa skedde slumpvis och baserades på att respondenterna var 
villiga att besvara enkäten. 
 

2.4.2  Val av undersökningsvariabler 
Valet av undersökningsvariabler baseras på den valda teoretiska ramen för uppsatsen och utgår 
ifrån syfte och frågeställningar. Modellen (illustreras i figur 2.1) baseras på teorier om hur 
undersökningsobjektets egenskaper/variabler hänger samman och den illustrerar de faktorer 
som påverkar medarbetare vid byggande av varumärkeskapital.  Det är en samspelsmodell med 
faktorer som påverkar en individs motstånd mot eller stöd och acceptans av kommunikation 
och relationsbyggande. 
 
Undersökningsvariablerna för intervjuerna är frågor av öppen karaktär så att respondenternas 
svar kan påverka utgången av informationen och djupare analys kan ske. När det gäller 
enkätundersökningen mot apotekspersonal så är det en kvantitativ undersökning.  Den är 
användbar när de vetenskapliga målen är deskription och förutsägelser. Denna metod ger 
möjlighet att nå många intervjuobjekt och därmed ges möjlighet att generalisera. Nackdelen är 
att det är svårt att nå precision och djup.  När man vill identifiera ett problem baserad på en 
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teori  och mäta det i siffror är kvantitativ metod ett bra alternativ. (Ghauri et al. 2005, s. 127-
129) 

 
 
 Figur 2.1 En samspelsmodell för faktorer som påverkar medarbetare rörande 
varumärkeskapital (egen modell).   Modellen förklaras närmare i kapitel 3 
 
Följande variabler har använts och definieras på följande sätt; 
 
 
1. Individförutsättningar behandlar de interna förutsättningarna bland apotekets medarbetare     
    för mottaglighet av budskap och hur de påverkas av företagets organisationskultur  
    samt vilka värderingar och normer de har. (Denna variabel får jag fram via dokumentanalys  
    och enkätundersökningen) 
 
 
2. Kunskap och kännedom handlar om frågor rörande i vilken utsträckning det finns kännedom  
    och information beträffande det aktuella varumärket. Vidare hur dialogen och förtroendet ser  
    ut gentemot företaget och dess produkter. (Belyses via dokumentanalys och enkätundersök- 
    ningen) 
 
 
3. Relation och lojalitet handlar om hur relation och lojalitet skapas mellan apotekets medar- 
    betare och konsumenterna och Ferrosan i den mån det går att mäta. Det handlar om huruvida  
    kommunikationen  behöver förändras för att skapa en större lojalitet från konsumenternas  
    sida. (Besvaras från  dokumentanalys, enkätundersökning och intervjuerna) 
 
 
4. Mental påverkan handlar om huruvida externa faktorer i omgivningen påverkar apoteks- 
    personal och konsumenter för olika marknadskommunikations budskap. Om det skapar ett  
    motstånd till varumärket eller ett stöd och acceptens. (Besvaras från enkätundersökningen  
    och dokumentanalys)  
 

 

  Mental  påverkan 
  Motstånd,   Stöd och 
acceptens, Förtroende, 
Extern och intern påverkan 
 

   Kunskap och 
kännedom 

 

 Information, Värde, 
Identitet och image 

            

Relation och lojalitet 
- Apoteket 
- Leverantör 
- konsumenter 

       Individförutsättningar 
Kognitiva behov 

Värderingar 
Normer 

   
 
   

Varumärkeskapital 
  Goodwill 
  

  10   



 

2.4.3  Enkät och intervjufrågor  
Frågorna har noga anpassats till syftet och problemorienteringen i uppsatsen. Frågorna som 
användes i de semistrukturerade intervjuerna med Ferrosan, Apoteket och Hela Pharma finns i 
bilagorna 1-3.  
 
Undersökningen ska samla in information kring perspektiv angående hur Ferrosans 
produktsortiment gentemot apoteket har påverkats av företagets strategi gällande 
marknadskommunikation. Kvantitativ metod är lämpad att undersöka genomsnittliga, 
gemensamma eller representativa variabler. (Holme & Solvang 1997 s. 78f) 
 
Enkätundersökningen består av en enkät med identiska frågor till samtliga respondenter vilket 
gör att undersökningen kan generaliseras och är tidsbesparande (bilaga 4). Den kvantitativa 
undersökningen kunde inte genomföras på det sätt som initialt var tänkt då företaget inte tillåter 
de anställda att delta i större undersökningar under den pågående omstrukturering som de 
genomgår just nu. Jag valde därför att under 1 vecka besöka olika apotek för att försöka få ett 
mindre antal enkäter besvarade. Dessa fem respondenters svar på frågorna som finns i bilaga 4 
redovisas under kapitel 5. 
 
Intervjufrågorna är utformade efter den teoretiska modellen så att intervjuguiden innehåller 
frågor för varje teoretisk variabel. Frågorna har framförallt fungerat som en inledning vid 
intervjuerna som för övrigt har präglats av flexibilitet.  
 
Enkätfrågorna har 25 frågor som utgår ifrån de fyra undersökningsvariablerna individ-
förutsättningar, kunskap och kännedom, relation och lojalitet samt mental påverkan. Tjugo 
frågor är helt slutna flervalsalternativ och fyra frågor är valideringsfrågor. Det är således sex 
frågor som berör varje teoretisk variabel där den sista frågan för varje variabel är en 
valideringsfråga. Den avslutande frågan är en öppen fråga där möjlighet att ge egna synpunkter 
finns. Det är ett kort frågeformulär eftersom en alltför omfattande sådan kan generera bortfall 
och svaren kan bli mindre seriösa. (s. 174). 
 
Det är individens subjektiva perspektiv som framkommer i frågor om deras upplevelser och 
uppfattning. Målet var att få deras uppfattning om huruvida varumärket har stärkts genom den 
kommunikationsstrategi företaget Ferrosan använder för att bygga sitt varumärke. Genom att 
det endast givits ett antal val vid enkätutformningen minimerades subjektiva faktorn. Det 
medför också att min egen uppfattning och bakgrund minimerats beträffande tolkningen av 
undersökningen. (Ghauri et al. 2005, s. 124) 
 

2.4.4  Operationalisering  
Vid operationalisering av de teoretiska variablerna har jag gjort det så att den teoretiskt 
definierade variabeln och den operationaliserade variabeln sammanfaller i så stor utsträckning 
som möjligt (Holme & Solvang 1997, s.169). Jag har klarat ut vad som ska mätas utifrån 
aktuella frågeställningar.  
 
Frågeformuleringarna har kontrollerats genom att jag bett ett antal oberoende personer granska 
frågeformuläret för att se att frågorna är ändamålsenliga och konstruerade så att missförstånd 
vid svarstillfället undviks. Jag har även bett intervjurespondenten från Hela Pharma besvara 
frågorna för att se hur hon upplevde formuleringarna i en svarssituation.  
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Kommunikationen med respondenterna har skett via möten på deras arbetsplats när det gäller 
enkäten och intervjuerna har skett personligen via möten.   

2.4.5  Resultat och Analysplan  
Resultatet av den kvantitativa undersökningen och dokumentanalysen behandlades med hjälp 
av en analysplan där jag har utgått från de fyra variablerna i den teoretiska modellen för 
analysering av hur empirisk data följt respektive avvikit från teorin. I analysen beaktades även 
eventuella samband mellan de teoretiska variablerna.  
 
 
 
     
 
 
 
       
   
 
 
 
 
 

 
 
 

För att strukturera insamlad data bestående av de intervjuades svar, fallföretagets dokument  
och data om apoteket samt svar på enkätfrågorna enligt de teoretiska variablerna användes 
analysplanen. Det skedde för att få en samlad bild över data. I analysen användes först 
variabeln individförutsättningar som samlat informationen om huruvida förtroende för 
företagets varumärke finns samt vilka värderingar och normer de har inom organisationen som 
skulle kunna påverka detta. Vidare ställdes frågor om hur kommunikationen har skett till 
medarbetarna och hur de upplevt att informationsflödet fungerat och hur de upplever 
varumärkeskännedom. Där användes variabeln kunskap. Relationen mellan apotekets 
medarbetare och konsument för att skapa en lojalitet behandlas som nästa variabel. Slutligen 
användes variabeln mental påverkan för att strukturera data beträffande huruvida medarbetarna 
upplever att de påverkas i sitt arbete av externa faktorer i omgivningen och från 
marknadsföringsbudskap. 
 
Utifrån dessa fyra variabler har jag utarbetat en resultatpresentation av alla data som 
framkommit som påvisar skillnader och likheter rörande undersökningsvariablerna. Resultatet  
ligger till grund för diskussionen och sammanfattningen i det följande arbetet.  

2.4.6  Resultatredovisning 
Informationen som insamlats via intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger för att få en 
känsla för helheten och för att bekanta mig med data. Därefter plockades den information som 
var relevant för frågeställningarna ut och strukturerades enligt de fyra teoretiska variablerna.  
 
Utfallet från de frågorna som ställdes till intervjukandidaterna sammanställdes för att få en 
uppfattning över deras syn på hur varumärkeskapitalet har byggts hittills mellan apoteket och 
konsument.  

Enkätdata 

    

Individförutsättningar 

 

   Mental påverkan  
 

Resultat 
presentation 

 
 
 

Överflödig 
data 

Figur 2.2 Modell över analysplanen av det kvantitativa resultatet (egen modell)   
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Det sammanställda och bearbetade materialet presenteras så att det blir lätt att överskåda och 
kan utläsas objektivt. Jag har vägt och tolkat undersökningsresultaten mot den teoretiska 
modell jag tagit fram för att på så sätt komma fram till undersökningens resultat.  
 
Denna studie gäller bara ett specifikt fall och det går därför inte att göra några allmänna 
generaliseringar av resultaten, speciellt med tanke på det lilla urval som var möjligt att få fram i 
enkätundersökningen. Det kommer däremot att finnas möjlighet att mäta hur korrekta 
resultaten i undersökningen är genom att någon annan utför en liknade studie med samma 
angreppssätt. Om liknande resultat skulle uppnås vid en uppföljande undersökning, så innebär 
det hög reliabilitet. (Ghauri et al. 2005, s. 86) Det innebär också att undersökningen i hög 
utsträckning motstår olika slag av slumpinflytande. Om däremot inte samma resultat uppnås är 
det svårare att veta vad orsaken är, men det kan ju tänkas att det inte beror på låg reliabilitet, 
utan att olika teoretiska egenskaper mäts. (Holme & Solvang, 1997, s. 167f) 
 
Jag kan själv ha påverkat resultaten genom min närvaro vid undersökningen och vid  
bearbetningen av undersökningsmaterialet eftersom den sociala miljön förändras när någon blir 
en del av den, men eftersom jag är medvetna om detta så minskas risken att jag har påverkat 
materialet (s. 80). 
 

2.5 Studiens trovärdighet  
Det är av stor vikt att reliabilitet och validitet diskuteras i samband med en undersökning. För 
bästa resultat bör en hög nivå för såväl reliabilitet som validitet erhållas. Jag har byggt  
säkerheten beträffande studiens resultat på min argumentation. (Ghauri et al. 2005, s. 92) Mitt 
arbete är objektivt, det vill säga att mina vetenskapliga argument ska kunna prövas i en öppen 
och fri diskussion. Genom att öppet visa hur jag gått tillväga i undersökningen blir det möjligt 
att bedöma utredningens kvalitet (reliabilitet och validitet) ur en vetenskaplig synvinkel.   
 
Endast genom kontinuerlig kritisk prövning och noggrannhet vid bearbetning av materialet kan 
en tillfredställande grad av reliabilitet och validitet i undersökningen uppnås (Holme & 
Solvang, 1997, s. 163). Både vid planering och vid utförande av undersökningen har jag prövat 
kritiskt hur den utförts och hur noggrann jag varit vid bearbetningen av informationen i 
förhållande till frågeställningen. Min avsikt är i första hand att undersöka och förstå och inte att 
presentera några absoluta sanningar. Sanningen anser jag är relativ och inte absolut. Det går 
inte säga att studien kan ses som representativ för apotekets medarbetare. 
 

2.6 Teoriernas trovärdighet  
De teoretiska källorna som har använts i arbetet har noga valts ut efter en litteratursökning som  
skedde under förstudien i arbetet. Litteratursökningen skedde genom att jag sökte litteratur som 
var objektiv och trovärdig med inriktning mot olika varumärkesteorier. 
 
Jag är väl medveten om att litteratursökning skulle kunna ha skett på annat sätt och att den då 
skulle ha kunnat ge ett annat resultat. Det resultatet jag har fått fram genom litteratursökningen 
känner jag mig nöjd med och jag anser att de valda teorier som används ger mig ett bra resultat 
tillsammans med den kvantitativa undersökningen.  
 
De teorier som jag har valt att använda mig av i arbetet har hämtats från flera olika 
referensböcker, vilket ökar reliabiliteten och trovärdigheten i den teoretiska modellen.  
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För att få en god trovärdighet i arbetet har de teoretiska källorna jämförts med annan litteratur 
såsom forskningsrapporter och tidigare arbeten inom området som jag främst har fått tillgång 
till via Internet.  Källorna har noggrant kontrollerats för att på så sätt säkerställa objektiviteten 
och trovärdigheten även med Internetkällorna. 
 
Jag har bedömt kunskapens giltighet genom min egen målsättning med vetenskapen och 
forskningen. Genom att sanningen för kunskap består i dess överensstämmelse med 
verkligheten, eller att vetenskapen skall vara användbar i någon mening eller att en utsagas 
sanning består i dess samstämmighet med ett system av andra utsagor som kan göra 
vetenskapen giltig. (Ghauri et al. 2005, s. 83-84) 
 

2.7 Metodkritik  
Undersökningsmetoden är utformad enligt de förutsättningar jag har efter diskussioner med 
fallföretaget Ferrosan gentemot Apoteket AB i Sverige. Omständigheterna har styrt min 
uppsatsmetod i stor utsträckning men inte så mycket att frågeställning, syfte och resultat 
påverkats.  
 
Enkätfrågorna har avsett att belysa om apotekspersonalen upplever att Ferrosans varumärkes-
kapital har kunnat byggas mot dem.  
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Kapitel 3 - Teoretisk modell 

I detta kapitel presenterar jag min teoretiska modell utifrån gällande forskning kring ämnet. 

3.1 Teoretisk introduktion till varumärkeskännedom, image och kapital 
Avsikten med ett varumärke är att identifiera varor eller tjänster från företag och att 
differentiera dem från konkurrenterna. De utmaningar som företagen har att bemästra är ökad 
konkurrens, minskad effektivitet av traditionella marknadsföringsverktyg, utvecklande av nya 
marknadsföringsverktyg samt komplexa varumärken och produktportfolier. Målet är att 
kunderna ska identifiera skillnader mellan varumärken inom en produktkategori och att 
företaget ska skapa ett varumärke som emotionellt uppfyller de önskemål och förväntningar  
kunderna har samt vara ett effektivt segmenteringsverktyg i företagets positionering. (Keller 
2003, s. 35, Kotler et al. 2005, s. 549) 
 
Varumärkeslagen (VmL) definierar begreppet varumärke enligt det sätt som beskrivs nedan: 
Ett "särskilt kännetecken för att från andras varor skilja sådana varor, som han tillhandahåller i 
sin rörelse. Varumärken kan bestå av figur, ord, bokstäver eller siffror, så ock av säregen 
utstyrsel av vara eller dess förpackning". (Varumärkeslagens hemsida, 2009, 1960:644) En 
definition av varumärke som är allmänt accepterad i litteraturen är "namn, term, tecken, symbol 
eller design eller en kombination av dessa som är avsedd att identifiera varor eller tjänster från 
en eller flera tillverkare och för att differentiera dem från konkurrenternas varor och tjänster". 
 
Enligt Keller krävs det fyra steg för att bygga ett starkt varumärke (2003, s. 75f). Först måste 
varumärket identifieras i kundernas medvetande så det får en identitet och därefter måste 
varumärkets innebörd etableras. Som tredje steg på varumärkesstegen måste marknadsförare 
komma med gensvar på kundernas varumärkes identifiering. Det sista steget handlar om att 
konvertera varumärkets mottagande till att skapa lojalitet. (s. 75) De 6 blocken nedan i figuren 
motsvarar varumärkesstegen och de högra blocken måste väljas för att nå toppen på pyramiden. 
Om toppen har uppnåtts brukar önskat varumärkeskapital ha uppnåtts och såväl företag som 
kunder kan dra nytta av det. 

 
 
Figur 3:1 Kundbaserad varumärkeskapital pyramid (Källa: Keller 2003, s. 76) 

Framträdande 

Image/ 
bildframställning 

Utförande/ 
Prestanda 

Omdöme Känslor 

Gensvar 

4. Relation 
Hur är förhållandet 
mellan dig och mig? 
 

3. Gensvar 
Hur  upplever du det? 

2. Innebörd 
Vad du står för? 

1. Identitet 
Vem du är? 

  15   



 

Välkända varumärken är också mindre känsliga för marknadsföringshandlingar från 
konkurrenter och påverkas mindre vid kriser (s. 60). Om det stämmer så innebär det att 
välkända varumärken är de som klarar sig bäst vid en lågkonjunktur. Det anser jag endast 
stämmer till viss del. Självfallet tror jag att konsumenter föredrar de varumärken de har god 
erfarenhet av och som de litar på, men priset blir en faktor när det är sämre ekonomiska 
förutsättningar så jag anser inte att det kan sägas gälla generellt för alla varumärken.  
 
Tanken med ett varumärke är att det ska ge vårt minne positiva associationer med varumärket. 
För att det ska kunna ske krävs varumärkeskunskap, som i sin tur är ett resultat av 
varumärkeskännedom. Det innebär att konsumenter känner igen och erinrar sig varumärket. 
(Kotler et al. 2005, s. 777f) En positiv varumärkesimage skapas via marknadsföringsprogram 
där företaget länkar samman starka, fördelaktiga och unika associationer till varumärket i 
minnet (s. 282). Att förstå de behov och önskemål konsumenterna har samt ta fram produkter 
och program som tillfredställer dem är grunden för att lyckas (Keller, 2003, s. 59).  
 

 

3.2 Modellbeskriving  
Utifrån de marknadsföringsteorier jag anser lämpliga för denna uppgift har jag skapat en egen 
modell, se figur 3.2 nedan. Denna modell har jag valt att utgå ifrån genom hela det fortsatta 
arbetet när jag presenterar såväl empiri som analys. Jag har valt att presentera de teorier jag 
anser lämpliga för detta arbete under respektive rubrik i min modell.   
 
Modellen jag kommit fram till innehåller olika nivåer, dimensioner och samband som förklarar 
problemet. Modellen illustrerar de faktorer som påverkar utfall av varumärkesarbete samt 
förutsättningar och förhållande för densamma. Den pekar på kunskap och trovärdighet som 
grundförutsättningar för att skapa en lojalitet.   
 
Kännedom är en grundförutsättning för att bygga ett varumärkeskapital. Kommunikation är 
viktigt när det gäller individernas förutsättningar och inställningar till varumärket. Modellen 
visar att deras förutsättningar är en viktig faktor att beakta för att lyckas i sin strävan att bygga 
varumärkeskapital. Individernas individuella förutsättningar och de värderingar och normer de 
har påverkar deras grundförutsättningar till engagemang, förtroende och inställning till 
varumärket. Den övre delen i modellen visar hur individerna påverkas av yttre faktorer i sin 
omvärld. Denna del är baserad på teorier om hur personer påverkas mentalt av 
marknadskommunikation och hur emotionella värden är viktiga i den kommunikationen.  För 
att bygga ett varumärkeskapital är det viktigt att individerna stödjer och accepterar varumärket 
och för att det ska vara möjligt måste de kontinuerligt få bra information och kommunikation. 
Slutligen krävs en god relation för att skapa lojalitet och stärka varumärkets kapital.   
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Jag har utifrån modellen valt att utgå ifrån fyra huvudvariabler när jag har utformat 
undersökningen och går igenom all dataanalys. Dessa variabler är olika synsätt, faktorer, 
egenskaper, dimensioner och variabler som påverkar hur framgångsrikt varumärkeskapital kan 
bli och det utgår ifrån ett individperspektiv.  
 
 
1. Individförutsättningar behandlar de interna förutsättningarna bland apotekets medarbetare     
    för mottaglighet av budskap och hur de påverkas av företagets organisationskultur  
    samt vilka värderingar och normer de har.  
 
2. Kunskap och kännedom handlar om frågor rörande i vilken utsträckning det finns kännedom  
    och information beträffande det aktuella varumärket. Vidare hur dialogen och förtroendet ser  
    ut gentemot företaget och dess produkter.  
 
3. Relation och lojalitet handlar om hur relation och lojalitet skapas mellan apotekets medar- 
    betare och konsumenterna och Ferrosan i den mån det går att mäta. Det handlar om huruvida  
    kommunikationen  behöver förändras för att skapa en större lojalitet från konsumenternas  
    sida.  
 
4. Mental påverkan handlar om huruvida externa faktorer i omgivningen påverkar apoteks- 
    personal och konsumenter för olika marknadskommunikations budskap. Om det skapar ett  
    motstånd till varumärket eller ett stöd och acceptens.  
 

3.3 Individförutsättningar  
En kognitiv process innefattar inslag av perception och är förnimmelser och sinnesintryck, 
präglade av människors känslor, erfarenheter och begrepp. Människor handlar på basis av det 
vi uppfattar och bearbetar det kognitivt. Detta enkla förhållande är av intresse för dem som vill 
påverka andra och när individer vill förstå och försvara sig själv. Således är det intressant för 
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Figur 3.2 En samspelsmodell för faktorer som påverkar medarbetare rörande 
varumärkeskapital (egen modell) 
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företagsledningen i en organisation, såväl som för reklam, massmedia och politik. (Bakka et al. 
2006 s. 166f) Perception är en organiserande process där objekt och processer uppfattas som 
helheter, och där insikt är betydelsefullt, enligt underliggande kognitiva krafter i människan. 
Människor är biologiskt programmerade att uttolka förändringar i den närmaste omgivningen. 
Men denna tendens präglas också av inlärning, bestämmelser och kulturell vanebildning. 
Människor har också biologiska behov såsom hunger, törst som styr uppmärksamheten och 
beteendet i bestämda riktningar. Komplexa kognitiva behov som intressen, intentioner och 
värderingar spelar också stor roll i perceptionen/kognitionen och dessa behov kan kopplas till 
kulturteori. (s. 167-168) 
 
När människor arbetar tillsammans i en organisation för att lösa uppgifter och nå mål, formas 
normer och uppfattningar om arbetet och samarbetet. Organisationskulturen är uppfattningar, 
vanor, kunskaper och praxis som utgör det allmännaste, mest accepterade beteendet i 
organisationen (Abrahamsson & Andersson, 2005, s. 125). Organisationsindividen blir 
dagligen utsatt för en mängd oöverskådlig stimuli såsom data och impulser, dessa tillsammans 
med kulturen bidrar till att skapa en ståndpunkt. Samtidigt som kulturen fungerar som ett filter 
som sorterar bort onödig information, så fungerar den som en fotografisk lins som ställs in på 
de förhållanden som är relevanta för organisationens medlemmar. (Bakka et al. 2006, s. 131)  
 
 
 
Kulturen manifesterar sig således på olika observerbara nivåer: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.3 Organisationskulturens olika nivåer, utifrån Edgar Scheins grundläggande 
antaganden om organisationskultur ( Källa: Abrahamsson & Andersson, 2005, s. 128) 
 
Figuren ovan visar längst ned de grundläggande antaganden som är individens relationer till 
omgivningen, verklighetens, tidens och rummets beskaffenhet. Den visar också 
människonaturens karaktär och de mänskliga aktiviteternas karaktär såväl som de 
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medmänskliga förhållandenas karaktär. Nästa nivå är de gemensamma värderingar som är 
observerbara i den fysiska miljön och som bara kan uppnås genom enighet. Slutligen på den 
översta nivån finns de artefakter som är skapade objekt vilka människan själv skapat, såsom 
psykologiska strukturer, språk, teknologi, konst och synliga och hörbara beteendemönster 
såsom ritualer och ceremonier samt historier och legender. (Bakka et al. 2006, s. 129) 
 
De värdenormer som präglar den enskilda individen är effekter av dess organisationskultur. 
Den påverkar individer, ofta genom att sätta en subtil press på dem att delta i organisationens 
liv, att tänka och handla på de sätt som organisationskulturen förmedlar. (Abrahamsson & 
Andersson, 2005, s. 137)  Om man som utomstående kommer in i ett företag kan man ganska 
snabbt märka vilken företagskultur som präglar de anställda i deras beteenden och 
värdenormer, på samma sätt som man ser de individuella värderingar och normer som följt med 
sedan barndomen. Många individer kanske inte är medvetna om det själva, men jag har sett det 
många gånger och kan se en tydlig påverkan av dessa faktorer i deras sätt att arbeta. Det 
väsentliga tror jag är att man som individ blir uppmärksam på det så att man själv kan börja 
ifrågasätta beteendet och vara medveten om vad man färgas av. 
 
Attityder är en individs medvetna eller omedvetna, öppet visade eller dolda, kognitiva eller 
emotionella, inställning till något. Attityder anses i mycket stor utsträckning vara produkter av 
inlärning eller bygger på tidigare erfarenheter vilket också gör dem mer öppna för förändring. 
Attityder antas ofta stå i nära förhållande till beteende, men sambandet är inte enkelt kausalt. 
Fördomar är en typ av attityder där personen övertagit färdiga åsikter och inställningar om en 
viss sak, företeelse, folkgrupp eller person. Dessa åsikter är ofta starkt negativt färgade, men 
även onyanserat positiva fördomar förekommer. (McShane & Von Glinow, 2005, s. 111-112) 
Jag upplever att en stark koppling finns mellan attityder och beteenden hos individer och att det 
starkt präglar dem i arbetet och inställningen till nya situationer. Ett sätt att bygga sitt 
varumärke är genom att presentera en känsla och attityd på det sätt som bl.a. Apple, Nike och 
Starbucks har gjort, där man starkt arbetar utifrån attityd perspektiv. 
 

3.4 Kunskap och kännedom 

Varumärken är den kommunikativa länken med konsumenten och det är viktigt att det ger 
positiva associationer. Den kunskapsintensiva värld som finns idag bidrar till att konsumenter 
lever i en osäkerhet och tvingas förlita sig på andras kunskap. Varumärket kan då bli 
tryggheten för tillfredställande kvalitet. Genom att köpa ett visst varumärke förlitar sig 
konsumenter på företagets kompetens inom dess område. Det skapar ett informationshinder 
gentemot konkurrenter. När företag har konsumenters förtroende kan de lättare nå ut till dem 
med information och anseendet bidrar till informationshindret.  En framgångsrik kommunika-
tionsstrategi bygger på en sammanfallande kommunikation och tydlig varumärkes profil. 
Varumärkeskännedom och varumärkeskapital är två viktiga begrepp när det gäller att lyckas 
med en kommunikationsstrategi för ett varumärke. (Kotler et al. 2005, s. 549-550, 555) Detta 
kan jag tillfullo instämma i. Det är en otroligt stor exponering av information och intryck vi 
utsätts för i samhället, vilket gör att det är lätt att stänga av mottagligheten helt för att orka med 
det mediabrus som finns runt omkring oss, men som också innebär att konsumenter söker 
kunskap och litar på olika källor som de uppfattar som tillförlitliga.  

Sheinin (2006) hänvisar till Kellers beskrivning av varumärkeskunskap som typiskt sett 
representeras av en struktur i minnet bestående av övertygelse och attityder som har olika 
styrka. Kunskap kan influeras av ny och relevant information eftersom konsumenter starkare 
kan associera sin tro till ny kunskap och ändra sin uppfattning om tidigare övertygelser.  Detta 
upplever jag är så som samhället i stort ser ut. När det kommer nya rön så har konsumenter 
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generellt ganska lätt för att ändra sin uppfattning om det finns starka belägg för de nya 
påståendena.  

 

Keller (mars, 2003) talar om att det första viktiga steget när man ska bygga upp ett varumärke 
är att skapa en identitet för varumärket, som företaget därefter kan bygga sin image omkring. 
Esch (2006) påpekar också att det första köpbeslutet påverkas av varumärkets image direkt och 
indirekt av varumärkeskännedom, medan framtida köpbeslut påverkas av varumärkeskunskap 
via den varumärkesrelation som byggts upp till företaget och dess varumärke. Det innefattar 
nöjdhet till varumärket, tillit till varumärket och kopplingar till varumärket. Det visar hur 
viktigt det är att arbeta långsiktigt med ett varumärke och att företag bygger kopplingar till 
konsumenterna. Det stämmer inte riktigt med det andra forskare säger. Varumärkeskunskap 
anser jag är en viktig faktor även vid framtida försäljning, men det måste byggas upp med 
attribut och personlighet så att en relation och lojalitet kan uppnås i en förlängning. 
 
Kännedom om varumärket är grunden för att kunna bygga varumärkeskapitalet vidare och det 
definieras som konsumenternas förmåga att identifiera ett varumärke under olika 
omständigheter, samt i vilken grad de kan känna igen varumärket och identifierar det med 
associerade produkter och tjänster. När det gäller nya varumärken så är det framförallt 
erkännande det handlar om. Det är också viktigt att få starka varumärkes associationer så 
varumärkesimage kan byggas upp. (Keller, 2003, s. 76, Esch, 2006, s. 99) Det är viktigt att 
mäta konsumenters kännedom och image för att veta var företaget står säger Esch vidare 
(2006). Genom den kunskapen som kommer fram kan sedan företagen besluta hur de ska 
arbeta vidare så att fokus ligger på rätt parametrar. Esch (2006) hänvisar till såväl Kellers som 
Aakers modell för varumärkesattribut och varumärkespersonlighet som starka parametrar att 
beakta. Det är samma parametrar som kommer fram i annan varumärkeslitteratur och är viktigt 
att beakta för att få det utfall som företaget önskar. Självfallet måste varumärken byggas från 
grunden och om ett nytt varumärke ska introduceras så handlar det om att skapa kännedom om 
det innan företaget kan bygga varumärket vidare i varumärkespyramiden. 
 
Företagsidentitet avser vad ett företag står för och hur det vill uppfattas. Vidare avses vad som 
ger det mening och vad som gör det unikt, enligt Melin. För att en varumärkesidentitet ska vara 
konkurrenskraftig över tiden krävs konsistens och uthållighet i identitetsutvecklingen. 
Märkesidentiteter är konstruerade och bör i vissa fall förändras om en identitet har blivit för 
svag eller diffus, enligt Melin. Varumärkesidentiteten förmedlar ett emotionellt värde till 
kunden och är svårare att imitera för konkurrenterna än exempelvis attribut till produkterna. En 
organisation som förenar vision och organisationens värden till enade kärnvärden, har tagit ett 
viktigt steg mot en hög nivå av varumärkesorientering. (Melin, 1999, s. 84-86) Varumärkes-
byggande handlar om att skapa skillnader och utrusta produkter och tjänster med kraften från 
varumärkeskapitalet. Att vara ett med varumärket är en bra grund att bygga från och som 
företag  kan identifiera sig med.  
 
När det gäller varumärkesbyggandet fokuserar Melin på de interna processerna och beskriver 
företagets  kärnvärde som något unikt som ska vara värdefullt och kommunicerbart till 
konsumenterna och samtidigt svårimiterat av konkurrenter. Kärnvärdet ska baseras på 
kundernas behov. (Melin, 1999, s. 206-207) Det kan definieras i termer av marknadsföring-
seffekter som unikt kan tillskrivas ett varumärke. Om ett företag har samma värdegrund som 
varumärket blir det lättare att identifiera sig med det och lyckas i sina föresatser.  
 
Kundbaserat varumärkeskapital är den differentiella effekten som varumärkeskunskap har på 
konsumentrespons till marknadsföringen av det varumärket. Ett positivt varumärkeskapital 
skapar större acceptans för utvidgning av varumärket, lägre priskänslighet, minskat behov för 
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reklamstöd samt att kunderna mer aktivt letar efter varumärket inom olika distributionskanaler. 
Associationer till varumärket definieras som information som finns inom oss och är relaterad 
till varumärket (Keller, 2003). Företag måste säkerställa att de har anpassat sig till den 
omgivning de verkar inom och genom sina informationsresurser skapar gott renommé, god 
kvalitet för kund samt kontinuerligt utvecklar och kommunicerar sitt budskap så att det skapar 
ett hinder gentemot konkurrenterna. Associationer till varumärket har en stor betydelse i den 
aspekten. 
 
Abstrakta och obestämbara aspekter för varumärkeskännedom som inte är relaterade till den 
fysiska produkten eller servicen är viktig för att bygga varumärkeskapital. De faktorer som 
beskrivs via såväl litteratur som forskning är kännedom, attribut, fördelar, image, tankar och 
känslor. (Best, 2005, s. 220-221, Esch, 2006, Keller, mars 2003, s. 596f)  Genom att förstå och 
skapa djup och bredd gällande perspektiv för varumärkeskunskap kan företag påverka flera 
dimensioner och influera konsumenter med sina marknadsföringsaktiviteter. Via stark 
varumärkeskännedom och familjäritet kan nödvändiga tankar, känslor och attityder påverka 
denna process i positiv riktning. (s. 597) Det handlar om att konsumenternas varumärkes-
kunskap relateras till den kognitiva representationen av ett varumärke och den delen anser jag 
blir viktigare och viktigare för att särskilja varumärken åt och komma ett steg längre än 
konkurrentföretagen.  
 
Det är också viktigt att de dimensioner som identifierats för varumärkeskunskap kan appliceras 
för andra enheter såsom distributionskanal, anställda, allianser, företag, utbygganden m.m. 
Meningsfullhet för mottagaren rörande kunskapen gentemot andra enheter under förutsättning 
att mottagaren har någon potentiell meningsfull kunskap att ta emot varumärket så att det kan 
utvecklas vidare. Slutligen att kunskapen är överföringsbar till andra enheter under antagandet 
att den kan överföras till ett varumärke som kan kopplas samman med varumärket eller påverka 
existerande kunskap. (s. 598) Via marknadsföringsprogram kan såväl kännedom som image, 
olika attribut som bildframställning, varumärkets personlighet, känslor, attityd och trovärdighet 
byggas. Att förstå hur konsumentbeteenden påverkar länkningen till andra enheter såsom en 
annan person, plats, föremål eller varumärke är avgörande för att bli framgångsrik. Vidare är 
det viktigt att förstå när konsumenter använder varumärket som ett attribut i sina 
varumärkesbeslut och vilket regelverk som ligger bakom ett framkallande av en sådan strategi 
samt under vilka förutsättningar varumärkets namn kommer in i beslutsprocessen. (s. 599-60) 
 
Varumärkeskännedom reflekterar konsumenternas förmåga att komma ihåg och känna igen ett 
varumärke under olika förhållanden och det måste finnas både på en bred och djup front 
(Keller, 2003, s. 101f). Djupet innebär hur snabbt varumärket kommer till konsumentens med-
vetande och med vilken lätthet det sker. Ett varumärke som är lätt att komma ihåg har en djup 
varumärkeskännedom, vilket inte är fallet med ett varumärke som precis har identifierats. 
Tillgänglig information är en viktig faktor i situationer då konsumentval ska ske. Framförallt 
ger det större framgång för igenkännande vid återköp. Bredden handlar om räckvidden ett 
varumärke har vid köpbeslut och användarsituationer där varumärkets faktorer blir en 
påminnelse som beror på den produktkunskap som finns i konsumentens minne. (s. 77) Det är 
således mycket viktigt för företag att bibehålla varumärkeskännedom eftersom det endast är de 
varumärken som konsumenterna känner igen som har en hög möjlighet för återköp (s. 101). 
 

3.5 Relation och lojalitet 
Lojalitet är en följd eller ett resultat av varumärkeskapital där återkommande köp av en produkt 
är ett resultat av den fördelaktiga attityd mot ett varumärke som uppstått. Varumärkesresonans 
hänvisar till relationen mellan varumärket och kunden och i vilken utsträckning kunden känner 
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till varumärket. Kunder med hög varumärkesresonans uppvisar en hög grad av lojalitet då de 
aktivt söker efter anledning att komma i kontakt med varumärket och delar dessa upplevelser 
med andra. (Keller, 2003, s. 76)  
 
Keller pratar om hur ett starkt varumärke skapar högre grad av lojalitet och minskar 
sårbarheten i konkurrenskraftiga marknadsföringssituationer eller marknadsföringskriser. Detta 
innebär i sin tur större marginaler, mer fördelaktiga kundrelationer vid prisökning eller 
prisminskning, ökat samarbete i mellanhandsled, licensiering, möjlighet till varumärkes-
utvidgning samt effektivisering av marknadsföringskommunikation. För att skapa bra relationer 
måste alla fyra stegen i varumärkesstegen som beskrivs i figur 3.1 vara uppfyllda, där första 
steget handlar om att etablera en passande varumärkesidentitet, vidare att skapa en lämplig 
varumärkesinnebörd, frambringa rätt kundreaktioner och slutligen skapa lämpliga relationer 
med kunderna. Lojalitet kan även beskrivas som den trofasthet en konsument visar till ett 
varumärke, framförallt då produkt eller tjänst ändrar pris eller någon annan egenskap. Lojalitet 
kan röra sig om såväl prispremium som kundnöjdhet. En stor lojalitet kan även fungera som en 
inträdesbarriär för konkurrerande företag. (2003)   
 
Varumärkeslojalitet beskriver Keller som ett beteende där man mäter antal gånger ett 
varumärke har köpts in. Det kan också beskrivas via attityd, dvs. konsumenters preferenser och 
ställningstagande till ett varumärke.   Slutligen kan det handla om urval, där man fokuserar på 
orsak till att köp sker eller de faktorer som påverkar köpet. Det är också viktigt att kunden har 
hög kännedom om produkten vid köptillfället. (2003) Starka varumärken ger extra värden till 
sina produkter, åt sina kunder och bidrar till goda förutsättningar för att skapa lojala kunder 
(Kotler et al. 2005, s. 171). Processen med varumärkesuppbyggandet kan ses som ett förlopp 
som äger rum både i företaget och i konsumentens medvetande. Syftet med de interna 
processerna inom en organisation är att slutligen få organisationen att leva med sitt varumärke 
och skapa en relation med kunderna. (Melin, 1997,  s. 277) Jag anser att detta är en mycket 
viktig parameter. Om man inte lyckas internt att bygga upp ett varumärke kan aldrig lojala 
relationer skapas med konsumenterna. 
 
Varumärkeslojalitet handlar om att bygga starka varumärken under lång tid och då är det 
viktigt att vara medveten om hur konsumenterna får förtroende för företag och 
varumärkesgrupperingar på samma sätt som de bygger relationer och grupperingar i sina 
personliga liv. Det har blivit viktigare för företag och marknadsförare att förflytta sitt fokus för 
varumärkesbyggande till varumärkesrelationsdomäner som inbegriper relationsbaserade idéer 
som förtroende och bindningar till varumärkes skötsel och mätning. (Esch et al. 2006, s. 98) 
Det är viktigt att märkesinnehavarna själva känner lojalitet till varumärket för att i sin tur kunna 
göra det möjligt att uppnå lojalitet hos företagets kunder (Melin, 1999, s. 105). 
 
Det blir viktigt att titta på perceptuella, kognitiva och relationsvariabler under samma tid och 
visa hur dessa variabler står i inbördes förhållande till varandra och hur de medverkar till det 
ultimata målet med varumärken, nämligen att skapa starka inköp nu och i framtiden. 
Varumärkeslojalitet påverkar konsumenterna inte enbart på grund av kunskapssystemet de har i 
sitt huvud. Det är också en del av ett psyko-social-kulturellt innehåll. Konsumenter fängslas av 
vissa typer av relationer med varumärken på samma sätt som de gör i personliga och intima 
relationer med människor. Varumärkeslojalitet kan vara resultatet av inbillning eller verkligt 
deltagande i en varumärkesgemenskap, s.k. subkulturer till konsumtion. (Esch et al. 2006, s. 
99f)  I detta sammanhang nämner Esch även Fourniers forskning om relationer där han utgår 
ifrån 15 olika varumärkesrelationer som kan klassificeras som subkulturer med utbytbara 
relationer och gemensamma relationer. De kan ses som olika aspekter på en övergripande 
relation och det utbyte den ger. Relationsprocessen kan generera kognitiva fördelar likaväl som 
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positiva intryck och emotionella känslor som resulterar i ett band mellan varumärket och 
konsumenten. Dessa kan ses som olika aspekter eller sammanbindningar för ett övergripande 
samband där aspekter förändras i relationer och de kollektiva aspekterna i en relation. När det 
gäller utbyte så är människor intresserade av att veta hur mycket de får i förhållande till vad de 
ger. Varumärkesnöjdhet kan definieras som en kognitiv utvärdering där man tittar på huruvida 
lojaliteten till varumärket belönas eller ej. (s. 100) Den här vinklingen hade jag inte tänkt på 
själv tidigare, men den är intressant med tanke på hur det ser ut med olika relationer och 
lojalitet till andra människor. Vi kräver mer och mer tillbaka för det vi själva ger, så det känns 
som en logisk utveckling av det samhälle vi lever i idag. Jag tror det kommer bli ännu tydligare 
i framtiden. Konsumenter ställer allt högre krav och jämför mycket mer kritiskt idag än vad de 
gjorde för några år sedan. Det är en utveckling som är svår att stoppa på gott och ont anser jag.  
 
Relationer är som definition en interaktion över tid, vilket innebär att väsentliga egenskaper för 
en relation bygger på ett oberoende mellan de involverade enheterna (s.100). Olika faktorer för 
relationsbyggande som förtroende, varumärkesnöjdhet och varumärkestillbehör spelar en viktig 
roll när det gäller konsumenters köpbeteende. Därför är det viktigt att använda olika 
mätinstrument för att följa upp varumärkets lojalitet från konsumenternas sida på samma sätt 
som det är viktigt att göra mätningar för att se hur varumärkeskapitalet utvecklas. (s. 103) 
Företag som inte är beredda att betala för den informationen anser jag kommer famla i blindo 
och det blir ett lotteri där turen avgör om de lyckas eller inte. 
  
3.6 Mental påverkan 
Ett varumärke bär på andra associationer än de som är kopplade till produkten och ofta är det 
de associationerna som gör ett varumärke konkurrenskraftigt. Företag försöker därför få sina 
varumärken att associera med ”mjukare” värden än de som berör produktens tekniska 
prestanda. Varumärket kan betraktas som den viktigaste symbolen i dagens 
konsumtionssamhälle och utgör en kulturell meningsbärare och ett verktyg för individen att 
finna tillhörighet och uttrycka sin personliga identitet. I litteraturen om varumärke beskrivs 
andra värden än produktrelaterade och nyckelordet inom forskningen är ”values” och 
”benefits”. I det sammanhanget pratar man ofta även om ”brand personality”. (Best, 2005, s. 
119) Ett varumärke frigjort från produktassociationer är inte ett varumärke utan en produkt. 
Varumärkens gemensamma nämnare är att de kommunicerar, förkroppsligar och tillgängliggör 
varumärkets värden för konsumenten. För att det ska kunna ske krävs att varumärket initialt 
skapas utifrån premissen att det är varumärket man säljer och som konsumenten i första hand 
köper. Kraften i ett varumärke ligger i vad som residerar i kundernas sinnen och tankar. 
Varumärkets styrka är vad kunder har lärt sig, känt, sett och hört om varumärket som ett 
resultat av deras erfarenheter över tiden. (Keller, 2003, s.101) Detta kan jag definitivt skriva 
under på och det blir bara viktigare och viktigare. 
 
Keller pratar om en mental karta och visar tydligt att associationer spelar en stor roll 
beträffande varumärkeskapital. Differentiering eller grad av unikhet är en central aspekt och det 
berör varumärkets värde via produkten, personen dvs. personligheten och organisatoriska 
associationer och skapar en mental karta för varumärket. Företagen försöker förvissa sig om att 
varumärkena förknippas med rätt associationer genom att kommunicera det i sin 
marknadskommunikation. Det handlar om både abstrakta och funktionella associationer. Vad 
som är viktigt att äga formas ur det kulturella och sociala sammanhanget på samma sätt som 
det sägs att instinkter inte kan frikopplas från kulturen, då det är den som gör mänskliga 
upplevelser just mänskliga. De viktigaste symboliska systemen är språk, icke-verbal 
kommunikation och materiella objekt. Man kan se nära samband mellan kultur, symboler och 
meningsskapande och att använda sig av olika personer som ska skapa en mental bild för 
konsumenten att identifiera sig med. (Keller, mars 2003) Upplevd kvalitet bidrar till skillnad 
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från objektiv kvalitet till varumärkeskapital. Den kan förklaras som en subjektiv värdering som 
finns i konsumenternas sinne. De inre och yttre attributen baseras på det visuella intrycket som 
resulterar i en förväntad upplevd kvalitet. Den upplevda kvaliteten utvecklas när 
konsumenterna utvärderar specifika produktattribut och relaterar det till en total 
kvalitetsbedömning. (Best, 2005) Forskare pratar mer och mer om vikten av den mentala 
påverkan och den faktorn är jag övertygad om kommer bli avgörande i framtiden för vilka 
företag som överlever på en marknad som idag har mycket likartade produkter. Det måste vara 
något extra som gör att konsumenterna ska favorisera ett varumärke. Det räcker inte med att 
bara ha god kvalitet längre. En del av upplevelsen av god kvalitet är vårt undermedvetna så 
genom att stimulera det med rätt attribut påverkas även den delen här.  
 
Konsumenter kan ha olika mycket tilltro till varumärkesutvidgning och det som är viktigt att ha 
i åtanke är att undersöka hur varumärkesutvidgningen påverkar kunskap om gällande 
varumärke. Beroende på vilken utvidgning som kan vara aktuell kan familjäritet och 
konsumenters tidigare erfarenhet av varumärkesutvidgning påverka utgången. Generellt sätt så 
representeras varumärkeskapital av en struktur i minnet som består av övertygelser och 
attityder som associerar till olika grad av styrka. Kunskap kan influeras av ny och relevant 
information eftersom konsumenter starkare kan associera till nya övertygelser och därmed 
ändrar sin styrka för existerande övertygelser. Varumärkesutvidgning representerar både ny 
och relevant information relativt till modervarumärket. Konsumenterna kan influeras att få 
starka associationer till det nya varumärket, vilket i sin tur kan påverka existerande varumärke 
så att det tappar en del av sin styrka och attityd. Efter en positiv upplevelse skapar 
konsumenterna bredare kopplingar mellan annars orelaterade kunskapskällor. En positiv effekt 
med en varumärkesutvidgning kan innebära att konsumenterna starkare associerar sin tilltro till 
modervarumärket än de skulle gjort om upplevelsen varit negativ.  Det är därför viktigt att 
förstå effekter av varumärkeskapital eftersom övertygelser för ofamiljära objekt är ostabila. 
Skillnader i modervarumärkes tro kan generera skillnader i attityd eftersom det baseras på en 
underliggande tilltro. (Sheinin, 2000, s. 47-48f) Tilltro till varumärket och kopplingen till 
mental påverkan är en viktig faktor och om man någon gång har hört något negativt om ett 
varumärke är det svårt att mentalt ändra den inställningen, speciellt om det var någon i ens nära 
omgivning som framförde det.  
 
Stabiliteten och tilltron för ett familjärt modervarumärke är viktigt att bemästra för företagen. 
De bör utveckla utvidgningar med objektiviteten att deras påtryckningar för kapitalet inte 
repositioneras eller på annat sätt ändrar konsumenternas inställning till dem. (s. 53)  För att 
skapa förståelse för konsumenten bör hänsyn tas till kultur, subkultur och social klass. 
Kulturaspekten är en sammansättning av de grundläggande värderingar, varseblivning, 
önskemål och behov konsumenterna har som uppstått tillföljd av inlärning. Varje kultur i sin 
tur består av subkulturer, vilket innebär en grupp människor som delar samma värderingar till 
följd av likartade livserfarenheter och förhållanden. Vidare har nästan alla samhällen någon 
form av social klasstruktur. En samhällsklass utgörs av människor med liknande beteenden  
som tillhandahåller liknande värderingar och intressen. (Kotler et al. 2005, s. 256-259f) Kotler 
et al. skriver att ansvarsmarknadsföring innebär att företag definierar dess affärsidé i sociala 
termer snarare än i begränsade produkttermer och syftet med den sociala marknads-
föringsmetoden är att skapa långvarigt engagemang, svara mot företagets krav och ta hänsyn 
till samhällets långskitiga intressen. (s. 192-194) 
 
Konsumenternas beteenden karaktäriseras också av sociala faktorer, vilka inräknas i den grupp de 
tillhör, familjen och andra sociala roller. Det handlar om de sammansättningar som har en inverkan 
på en persons beteende och till vilken en person tillhör. Grupper kan delas in i olika 
referensgrupper som inverkar på en människas attityder och beteenden. En individ tillhör många 
olika grupper och den sociala roll och status som en konsument befinner sig i har en stor betydelse 
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för köpbeteendet. (s. 259-262) Deras preferens vid köp påverkas vidare av fem betydelsefulla 
psykologiska faktorer, nämligen motivation, perception, inlärning, tro och attityder. Begreppet 
motivation hänförs till motiv, vilket i sin tur innebär ett behov som ökat kraven på att uppnå 
tillfredställelse. Marknadsförare tar ofta hjälp av Maslows behovspyramid i sitt arbete för att 
illustrera beteenden. En motiverad person är redo att agera och hur individen beter sig beror på 
varseblivningen av situationen. När en person agerar startar även inlärning. Vid inlärning skapar 
människor uppfattningar och attityder, vilka i sin tur påverkar köpbeteendet. (s. 268-274) Detta är 
ingen nyhet utan ett faktum vi har sett länge och något som de flesta forskare är överens om.  
 
Påverkan av personer i sin nära omgivning pratar Sheinin (2006) om, men något jag saknar och 
upplever som en mycket stor mental påverkan är ett samtalsämne och benämns som word-of-mouth 
när samtalen sker människor emellan. Word of mouth-metoden innebär att vi söker olika 
konsumtionsvärden och i samband med upplevelser är de emotionella värdena av stor betydelse. 
Många konsumenter finner det viktigt att upptäcka likasinnade på plats vid ett köp som de 
identifierar sig med. När en kund upplever något görs det ofta tillsammans med andra människor 
och den sociala gemenskapen kan spela stor roll. För en konsument kan andra konsumenter 
förstärka eller minska kundens tillfredställelse och uppfattning om kvalitet. På samma sätt anser jag 
att denna påverkan kan ske mentalt. 
 
De teorier som beskrivs är över lag mycket samstämmiga och har endast små avvikelser när det 
gäller antal parametrar olika författare använder för att titta på olika aspekter. Det som var nytt för 
mig var Eschs beskrivning av Fourniers 15 olika varumärkesrelationer och det faktum att framtida 
inköp inte skulle påverkas av varumärkeskunskap direkt. Det sistnämnda instämmer jag inte med. 
Jag tror starkt att det är en viktig faktor som påverkar även framtida köp. Däremot  instämmer jag i 
det faktum att relationer och mental påverkan är de viktigaste aspekterna för att ta ett varumärke ett 
steg längre och att hitta en egen varumärkespersonlighet, dvs. något som avviker ifrån 
konkurrenterna.   
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Kapitel 4 - Empiri 
 

 I detta kapitel presenterar jag en fallbeskrivning av Ferrosan A/S och hur deras bearbetning 
skett i Sverige. Vidare beskrivs den undersökning som jag genomfört. 
 

4.1 Företagspresentation av Ferrosan och dess verksamhet i Sverige  
Ferrosan A/S är ett danskt hälsoföretag med huvudkontor utanför Köpenhamn. Fram till 1920 
höll farmaceuten Niels Jacob Herman Weitzmann främst på med kaffe, men under första 
världskriget fick han problem orsakade av sitt tyska namn. Eftersom det var stor varubrist efter 
kriget fick många människor blodbrist och han beslöt sig för att gå in läkemedelssektorn med 
ett järnpreparat, kallat Idozan. Det resulterade i bildandet av ett Dansk/Svenskt bolag Ferrosan 
A/S 1920, med Weitzmann som frontfigur. I början av 1930-talet var det stor D-vitamin brist 
hos barn och företaget utökade sin verksamhet och började sälja olika vitaminer och påbörjade 
sin positionering inom hälsosektorn. (Ferrosans hemsida, 2009) 
 
Idag är Ferrosan ett företag inom hälsosektorn som främst arbetar mot apotek och 
hälsofackhandeln. De har ungefär 700 anställda och hade 2007 en omsättning på 1,211 
miljoner DKK. (Ferrosans hemsida, 2009) På företagets hemsida kan man också läsa att deras 
vision är att främja hälsa och välbefinnande för befolkningen. Man lägger extra fokus på att 
hjälpa barn och vuxna i deras strävan till god hälsa och optimal fysiskt och intellektuell 
kompetens. Företaget strävar efter att tillhandahålla väldokumenterade produkter och service 
som hjälper människor att få fördelar av en hälsosam livsstil.  
 
Företagets värdegrund för sina medarbetare är följande: 
 Få saker gjorda 
 Överträffa förväntningarna 
 Uppmuntra individuella olikheter  
 Njut och har roligt 

 
Verksamheten är uppdelad inom fyra olika segment: Consumer Health, Nordic Sales Group 
(NSG), Imeeden och Medical Devices 
 
Sedan hösten 2008 har företaget en svensk CEO som heter Ola Erici. Företagets organisation 
beskrivs i grafen nedan.  
 

 
 
 

Figur 4.1 Organisationsschema för Ferrosan A/S (källa: Ferrosans hemsida, 2009) 
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På den svenska marknaden har Ferrosan under lång tid funnits representerade i hälsofack 
handeln, men när det gäller apotek som distributionskanal fick de in sin första produkt i oktober 
2008.  Apoteket säljer idag två produkter i serien Bifiform, Bifiform Balance och Bifiform 
Minidroppar. 
 
I Sverige representeras Ferrosan sedan 2006 av Hela Pharma som säljer företagets 
produktsortiment både mot apotek och hälsofackhandeln. Ferrosan ansvara själva för en stor 
del av marknadsföringen mot slutkonsumenter och har även kommunikation med Apoteket AB 
och Hela Pharma. När det gäller marknadsföringen mot konsumenterna handlar det främst om 
att bygga varumärkeskapital via olika media såsom TV, utomhustavlor, annonser i dags- och 
veckopress, Internet annonsering via banners, bloggar, egen hemsida, speciella aktiviteter med 
media med länkade sidor där konsumenterna bl.a. kan delta i ett magtest. (Hald, 2009) 
 
Företagets arbete gentemot Hela Pharma sker via kontinuerliga uppföljningar och avstämning 
beträffande aktiviteter på den svenska marknaden. Kommunikationen med Apoteket sker 
framförallt via apotekets inköpsavdelning där de gemensamt kommer överens om 
aktivitetskampanjer på apoteken samt diskuterar och förhandlar kommande produktsortiment 
hos apoteket. Nedan i figur 4.2 illustreras hur Ferrosan A/S arbetar på den svenska marknaden 
idag. 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
Figur 4.2 Organisationsschema för den svenska marknaden (egen källa) 
 

4.2 Individförutsättningar  
Apoteket står inför sin största utmaning under sina 37 år när de ska gå från att vara ensam aktör 
på en marknad till att möta konkurrenter. Det ställer krav på både ökad lönsamhet och 
bibehållet förtroende från kunderna. Att gå från ett diversifierat monopolföretag där man haft 
ett tydligt samhällsuppdrag till att vara ett renodlat konkurrensutsatt företag på en omreglerad 
marknad ställer nya krav på medarbetarna. En stort arbete har lagts på att förankra Apotekets 
värdegrund och nya vision hos samtliga medarbetare. (Apotekets årsredovisning, 2007) Det är 
viktigt att företagets medarbetare får rätt förutsättningar så att de kan fortsätta skapa kvalitet, 
säkerhet och bästa ekonomiska nytta för sina kunder. Apoteket ändrar sitt fokus från att tänka i 
termerna från sjuk och frisk till ohälsa och hälsa. Det är ett led i att tänka mer ur det 
hälsoperspektiv som i stort präglar samhället idag. För att utveckla verksamheten enligt 
visionen och de långsiktiga målen, arbetar Apoteket utifrån ett antal strategier inom områdena: 
Finans, Kund, Process och Medarbetare. (Apotekets årsredovisning, 2008) Det handlar även 
om att gå ifrån att i stort vara informativ och rådande till att även se möjligheter att skapa 
merförsäljning utan att få kunden att köpa produkter de inte behöver. Det handlar helt enkelt 
om att vara mer säljinriktad med bibehållet kundfokus och trovärdighet. (Bergström, K, 2009)    
 
Apoteks kärnvärden  har ändrats en del och är idag följande: 
 Trovärdiga 

Ferrosan 
A/S 

Hela Pharma Konsumenter Apotek 
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 Omtänksamma 
 Handlingskraftiga 
 Nytänkande 

 
De första två är kvar sedan tidigare och de har funnits med under lång tid och överensstämmer 
väl med det samhällsansvar Apoteket har haft. De sista två där det står handlingskraftiga och 
nytänkande är nya och för att de ska kunna prägla medarbetarna ute på apoteken måste de 
förankras så att de får samma betydelse för alla så att de kan känna sig säkra i sin yrkesroll. 
Från företagets sida har man haft den egna individens upplevelse av hälsa och välmående i 
fokus för utvecklandet av sin nya strategi och det handlar om att erbjuda konsumenterna ökad 
hälsa i olika faser. (Apotekets årsredovisning, 2007) För att vara säker på att alla medarbetare 
har samma värdegrund måste den interna uppbyggnaden av varumärkets förändring förmedlas. 
Det säkerställer ledningen genom att arbeta med olika verktyg där man kommunicerar 
företagets affärsidé och kärnvärden via chefsdialog, medarbetarsamtal, skrift till alla 
medarbetare och arbetsluncher där man arbetar med att förklara företagets nya värderingar och 
förankra dem. (Apotekets årsredovisning, 2008) Hela företagets strategiska inriktning visas här 
undertill i figur 4.3. 
 

 
Figur 4.3 Apotekets strategiska inriktning (källa: Apotekets årsredovisning, 2008) 
 
En annan förutsättning ur medarbetarperspektivet är att de får förutsättningar för att utveckla 
den interna kommunikationen och att de kan känna sig motiverade och får rätt kompetens som 
stöds av ett gott ledarskap när de arbetar hos Apoteket. Via medarbetarindex framgår att 
andelen motiverade medarbetare har ökat från 64 % till 67 % i den senaste undersökningen 
2008. Störst förbättring har skett inom området företagets strategiska mål och för den 
strategiska utvecklingen. Däremot är resultatet inte tillfredställande när det gäller att ha en 
öppen dialog. När det gäller Apoteket som attraktiv arbetsgivare har det ökat från 32 % år 2007 
till 44 % år 2008. (Apotekets årsredovisning, 2008) 
 
En minskad marknadsandel för Apoteket när omregleringen är klar innebär även motsvarande 
kostnadsminskning beträffande driftkostnader. Ett stort omställningsarbete kan därför komma 
att ske, vilket även kan innebära en osäkerhet kring finansiering. (Apotekets årsredovisning, 
2007) 
 
När det gäller kontakt och inställning till sina leverantörer ska Apoteket ha ett objektivt 
förhållningssätt till dem, där man inte favoriserar någon leverantör. Skulle någon känna sig 
förbigången eller orättvist behandlad finns rutiner för hur det ska hanteras internt. Det interna 
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förhållningssättet är utvecklat för att fungera som en vägledning för att hjälpa de anställda att ta 
rätt beslut. Utifrån detta agerande förmedlar personalen de gamla kärnvärdena trovärdighet och 
omtänksamhet. (Bergström, K, 2009) Förhållandet beskrivs även på samma sätt i företagets 
årsredovisningen 2008.  
 
Ferrosan har arbetat utifrån perspektivet att Apoteket önskar ha leverantörer som 
tillhandahåller produkter av hög klass med god dokumenterad effekt och miljötänkande. 
Apotekets nya hälsoinriktning stämmer mycket bra överens med Ferrosans värdegrund och 
man ser därför att de som leverantör passar in i Apotekets produktportfölj på ett mycket bra 
sätt. Ferrosan är medveten om att Apoteket ska vara objektiva, men på samma gång ska de 
kunna ge konsumenterna rådgivning. Det blir därför viktigt att se till att de förstår företagets 
filosofi om hur man arbetar med sina produkter. Den utvärdering som görs via Apotekets 
inköpsavdelning anser Ferrosan är mycket bra eftersom det ger en status om att produkterna 
uppfyller en hög standard och det kan ses som en slags kvalitetsstämpel. (Hald, 2009) 
 
Ifrån enkätsvaren som kan ses i figur 4.4 för detta område erhölls svaren nedan, där det framgår 
att respondenterna kände en viss påverkan av såväl företagskultur som egna värderingar. 
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Figur 4.4  Graf  för Individförutsättnings frågorna (egen källa) 

Respondenterna har markerat en majoritet av svaren inom Stämmer delvis och Stämmer bra. 
Det överensstämmer också väl med valideringsfråga 6 där svaren hade ett medelvärde på 60%. 
OBS: Urvalet är för litet för att några generella slutsatser ska kunna dras. 
 

4.3 Kunskap och kännedom 
Apotekets nya vision är ”Ett liv i hälsa” där kärnan i verksamheten är deras gedigna kunskap 
om läkemedel och dess effekt och användning. (Apotekets årsredovisningen, 2008) 
Utmaningen blir att säkerställa att konsumenterna fortsätter känna att kunskap och kännedom 
finns inom organisationen. Apoteket ska utöka sitt sortiment så att en hög lönsamhet kan 
uppnås samtidigt som sortimentet ska anknyta till apotekets varumärke. (Bergström, K, 2009).  
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Trender som kan ses i samhället idag är ökat behov av personlig rådgivning. För att 
tillfredställa det generellt ökade intresset för hälsa och egenvård arbetar företaget med att 
marknadsföra sin kostnadsfria rådgivningstjänst som de erbjuder alla konsumenter. Vidare 
arbetar de med att skapa kännedom och kunskap om kunders problem samt bejaka upplevd 
hälsa och välbefinnande. Ett mätverktyg för att bedöma företagets kännedom är Synovates så 
kallade Corporate Image-mätning som berör allmänhetens kännedom om Apoteket. Den visar 
att 3 av 4 är positiva till företaget. Totalt placerar sig apoteket på fjärde plasts efter IKEA, 
Claes Ohlson och ICA. (Apotekets årsredovisning, 2008) 
 
Det är viktigt att kunderna känner att de kan lita på Apoteket när det kommer in nya aktörer 
som kanske inte har samma värdegrund som Apoteket AB har. Företaget bistår allmänheten 
med service och rådgivning via Internet och telefon dygnet runt och deras kundcentrum 
hanterade drygt fyra miljoner ärenden under 2008. För att kunna hjälpa konsumenter på olika 
språk har företaget sammanställt en databas med medarbetarnas språkkunskaper och 
kontaktuppgifter för att enkelt kunna ta hjälp av medarbetare med olika språkfärdigheter som 
kan behövas vid olika kundmöten. (Apotekets Hållbarhetsredovisning, 2008) Apoteket AB 
arbetar med att kommunicera och förmedla sitt nytänkande och sin handlingskraftighet för att 
särskilja sig från kommande konkurrerande aktörer. Att arbeta med förmedling av den bilden är 
en viktig sak enligt företagets strategi. Att arbeta med att inspirera konsumenter till ett liv i 
hälsa innebär ett stort kommunikativt arbete för att företaget ska tolkas på det sättet, samtidigt 
som det innebär att kommunicera ut budskapet om hälsa till konsumenterna och få dem att 
anamma det som ett attribut för företagets kärnvärden. (Bergström, K, 2009)  
 
På uppdrag av konkurrensverket har konsumentverket utfört en undersökning om allmänhetens 
inställning till apoteket. Några av de viktiga resultat som framkom är följande: 
 Nära 100 procent, anser att personalen är kunnig.  
 9 av 10 anser att personalen är bra på att ge råd om receptbelagda läkemedel.  
 8 av 10 anser att personalen är neutral vid frågor om receptbelagda läkemedel.  
 9 av 10 anser att personalen bemöter dem med respekt och tre av fyra anser att 

personaltätheten är god på apoteken.  
 När det gäller handelsvaror där kosttillskott ingår svarar 8 av 10 att de anser att 

produkternas kvalitet är Bra eller Mycket bra.  
 Beträffande sortimentets djup och bredd anser tre av fyra att dessa två 

sortimentsfaktorer är Bra eller Mycket bra på apoteket.  
 79 procent av samtliga bedömer att handelsvarorna håller en hög eller mycket hög 

kvalitet. Det ger ett medelbetyg på 4,1 på den femgradiga betygsskalan.  
 Kvinnor är mer positiva än män, 83 % respektive 74 % är positiva.  
 De yngre medelålders (25 – 49 år) är mer positiva än andra åldersgrupper, 84 respektive 

83 % är positiva.  
 Representanter för barnfamiljer, vilka troligen är desamma som 25 – 49- åringarna, är 

mer positiva (84 %) än de som bor i hushåll utan barn (76 %). 
 Högutbildade (82 %) är också mer positiva än lågutbildade (74 %). 
 Sortimentets djup och bredd bedöms också mycket positivt av den svenska allmänheten. 

Båda faktorerna ges medelbetyget 4,0 på den femgradiga betygsskalan.  
 Priset bedöms positivt av 41 procent av alla och negativt av 22 procent. Det ger ett 

medelbetyg på 3,2. De som bedömer priset mest positivt är kvinnor. (Konsumentverkets 
undersökning, 2008) 

 
När det gäller receptfria läkemedel är 89 % positiva i sina bedömningar av personalens råd-
givning. Det ger medelbetyget 4,7. Speciellt positiva är kvinnor (93 %), 35 – 49 åringar (94 %), 
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de som har hemmaboende barn (93 %), boende i Mellansverige (94 %) och boende i södra 
Sverige (93 %). Personalens kunskap bedöms också den mycket positivt. 89 % är positiva och 
medelbetyget blir då även här 4,7. Svarens fördelning över delmålgrupper är identisk med 
bedömningen av personalens rådgivning om receptfria läkemedel. 80 % instämmer i att 
personalen är neutral vid frågor om receptfria läkemedel. Det ger medelbetyget 4,5. 
(Konsumentverkets undersökning, 2008) 
 
En viktig parameter när det gäller kunskap och kännedom är hur konsumenterna uppfattar 
informationen som apotekspersonalen ger. I figur 4.5 kan man se att ingen av frågorna och 
påståendena får färre än 50 procent positiva instämmanden. Medelbetygen på den femgradiga 
skalan varierar mellan 3,6 och 4,5. 

  
Figur 4.5  Graf för hur konsumenter uppfattar apotekets information  
               (källa: konsumentverkets  undersökning, 2008)  
 
En annan parameter som kan vara svår att hantera är intern kunskap om vilka produkter 
personalen kan rekommendera konsumenterna utan att det uppfattas som att de försöker sälja 
på dem onödiga produkter och därigenom urholkar det stora förtroende som finns bland 
konsumenterna för apotek idag. Här handlar det även om att känna av konsumenternas 
ekonomi och vad de är villiga att betala. (Bergström, A K, 2009) 
 
Innan Ferrosan valde att lansera sitt varumärke i Sverige utförde man flera analyser av såväl 
marknaden som hälsotrender, konkurrenter, målgruppsanalyser och en stor nordisk 
undersökning om vilka problem och kännedom konsumenter har inom det aktuella området. 
Vidare testade företaget av allt marknadsföringsmaterial för att vara säker på att det var 
anpassat för den svenska marknaden. Några av de faktorer som var viktiga för kunderna var att 
produkten har en dokumenterad effekt och att det kan visas via studier.  63 % ansåg det vara 
mycket viktigt.  En annan viktig faktor var att leverantören framstod som seriös och det 
poängterades av 47 %.  När det gäller viktiga faktorer för kunskap och val så rankades vänner 
och bekanta allra högst. Det framkom också att personer i den närmaste omgivningen är de 
man litar allra mest på när det gäller rekommendationer,  följt av annonsering och som nummer 
tre kom vägledning i butiken. (Hald, 2009, Ferrosans interna dokument)  
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För att förmedla kunskap och kännedom om sitt varumärke har Ferrosan arbetat med en bred 
kommunikationsplan både mot Apoteket och slutkonsumenter. Gentemot Apoteket har denna 
plan hittills innefattat flera brevutskick, information via deras intranät, kvällssymposium på 
fem orter (Malmö, Göteborg, Jönköping, Stockholm och Sundsvall) samt telefonrådgivning. 
När det gäller att arbeta mot slutkonsumenter så har det handlat om att bygga upp en kännedom 
om varumärket Bifiform eftersom det är helt nytt i Sverige. För att bygga kännedom använde 
man storbildstavlor under hösten 2008 samt exponering i samband med Tv-reklam vid två 
tillfällen under januari och mars, 2009, kampanjer på apotek under både hösten 2008 och våren 
2009, annonsering i dags- och veckopress, PR aktiviteter, svensk hemsida för Bifiform 
(www.bifiform.se), annonsering via Internet och sökord via Internet samt en sida där 
konsumenterna kan gå in och testa sin egna mage (www.magtestet.se). Uppföljande tester för 
att mäta utfall sker också kontinuerligt och visar att man hittills mycket väl lyckats med att 
bygga upp en kännedom om varumärket. I all kommunikation betonas att produkterna finns på 
apotek och det har visat sig vara av stor betydelse vid de uppföljande testerna man genomfört. 
Som exempel kan nämnas att konsumenterna rankade trovärdigheten för varumärket till 5,4 på 
en skala med max 7 för att det såldes på apoteket, vilket ligger över snittet på 5 för denna typ 
av varor. (Hald, 2009)  
 
Nedan kan de första sex månadernas marknadsföringskampanj ses i figur 4.6. Dessa aktiviteter 
har sedan följts upp av olika Ferrosanambassadörer och expertpersoner som används i olika PR 
sammanhang och  fortsatt annonsering samt en stor internetannonsering med olika relevanta 
bloggar och sökord till olika hälso- och matsidor.  
 

 
Figur 4.6  Graf över Ferrosans initiala marknadsföring kampanj (från Ferrosans dokument)  
 
Mette berättar att undersökningen genomfördes med 300 personer i åldern 25-50 år där 
deltagarna rekryterades via telefon och sedan deltog i en ”webb-panel”. Frågorna har utformats 
så att de ska kunna återanvändas i framtida kampanjer så att företaget ska kunna jämföra 
resultat med framtida undersökningar gällande varumärkeskännedom och hur varumärkets 
kapital utvecklas. De attribut som konsumenterna uppfattade om varumärket var att det löste 
problem, var meningsfullt, informativt, trovärdigt och intressant. Efter den första Tv-
kampanjen företaget hade i januari var den spontana varumärkeskännedomen i stort sett noll. 
Efter den andra hade den ökat en del även om det fortfarande var låga värden. I mätningen då 
konsumenterna fick se olika varumärken ökade kännedomen markant, vilket är vad man kan 
förvänta sig för ett nytt varumärke. Efter den andra tv-kampanjen hade varumärket mer än 
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dubblerades jämfört med den första tv-kampanjen när konsumenter fick se olika varumärken. 
En annan intressant företeelse som framkom i undersökningen var att relativt välkända 
produkter som ProViva tappar starkt i kännedom då de inte marknadsförs aktivt. Det visar att 
produkterna fungerar som snabbrörliga konsumtionsvaror som ständigt behöver påminnas i 
kundernas medvetande. (Hald, 2009, Ferrosans interndokument) 
 
I enkätundersökningen svarade respondenterna beträffande kunskap och kännedom att det är en 
viktig faktor för att kunna bygga ett varumärkeskapital. I figur 4.7 kan man se det resultat som 
de olika respondenterna gav. 
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Figur 4.7  Graf för kunskap och kännedoms frågorna (egen källa)  

Resultaten här visar att respondenterna har en majoritet av svaren för frågorna 7,8, 10 och 11 i 
gruppen stämmer bra. När det gäller fråga 9 svarar merparten att det stämmer dåligt, vilket 
överensstämmer väl med valideringsfråga 12 som berör fallföretagets kännedom där 
medelvärdet ligger på 30 %.  OBS: Urvalet är för litet för att några generella slutsatser ska 
kunna dras. 
 

4.4 Relation och lojalitet 
Vid en undersökning som konsumentverket utförde i samråd med konkurrensverket gentemot 
3000 personer mellan 18 till 85 år säger mellan 80-90 % att de upplever att Apoteket bedriver 
en säker verksamhet med samhällsansvar och att företaget arbetar för patienter och 
konsumenters välbefinnande. Vidare svara de att de inte upplever att Apoteket säljer mer 
läkemedel än nödvändigt. Besöksfrekvensen på apoteken är hög. Fyra av tio besöker ett apotek 
minst varje månad. Apotekens sortiment bedöms positivt av den svenska allmänheten. 
Omkring 85 procent är positiva kring sortimentet av receptfria läkemedel. Allmänhetens 
kunskap om sortimentet av naturläkemedel bedömer ARS3 vara relativt låg. Allmänheten är 
mycket positiv till Apoteket AB:s personal. Det sammanfattande betyget på Apoteket AB:s 
verksamhet i undersökningen med allt sammantaget är 4,4 på den femgradiga betygsskalan. 

3 ARS Research AB  som på uppdrag av konsumentverket genomfört en konsumentundersökning om apotek 
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Detta innebär att 92 % anser att verksamheten sköts Bra (48 %) eller Mycket bra (45 %). 
Medan 1 % anser att verksamheten sköts Dåligt. (Konsumentverkets hemsida, 2009)  
 
Apoteket har ett av Sveriges starkaste varumärken.  De har ett högt anseende hos kunder och 
allmänhet, inte minst när det gäller läkemedelskompetens och hållbarhetsfrågor. Även 
sortiment och samhällsansvar får högt betyg i flera undersökningar (såsom SKI4, som redovisas 
nedan i figur 4.8). När det gäller nöjd kund-index för detaljhandeln har Apoteket stärkt sin 
ställning 2008 med ett index på 70,8 av 100 möjliga, vilket är en ökning från 2007 då det låg på 
69,9. Apoteket har de senaste åren arbetat mycket med att utveckla sitt varumärke.  

 

Figur 4.8  Svenskt Kvalitetsindex för detaljhandeln (källa SKI) 
 

Det kan konstateras att Apoteket har en stark kundnöjdhet, men företaget har tappat de senaste 
4 åren i följd och för 2007, som inte finns medtaget i grafen 4.7, ligger deras SKI på 63, 9 
(Svensk kvalitetsindex hemsida, 2009). Deras verksamhet har ifrågasatts i flera hänseenden och 
en klar majoritet föredrar en liberalisering av försäljning av apoteksvaror (SOU, 2008:4) 
 
För att på bästa sätt möta kundernas skilda behov av läkemedel och hälsorelaterade produkter 
kommer Apoteket att fortsätta utveckla och bredda sortimentet, förbättra butikskoncepten och 
stärka kundupplevelsen kan man läsa i företagets hållbarhetsdokument. På produktnivå finns en 
bred varumärkesportfölj av läkemedel och hälsoprodukter, tjänster och lösningar. De erbjuder 
konsumenter rådgivning och tjänster som ska ge inspiration till ett liv i hälsa. (Apotekets 
hållbarhetsdokument, 2008) För att konsumenterna ska veta att deras relation med Apoteket 
bygger på en trovärdig grund för deras lojalitet har företaget ett affärsetiskt agerande genom 
ansvarsfulla relationer till leverantörerna och genom att säkerställa sunda förhållanden i 
leverantörskedjan. (Apotekets Hållbarhetsredovisning, 2008) Svenska folket anser också att 
företaget är det mest trovärdiga när det gäller hållbarhetsfrågor som etik, miljö och 
samhällsansvar. Kundernas förtroende för Apoteket mäts varje år via ett Nöjd-Kund-Index där 
företaget 2008 hade 80 % nöjda kunder, att jämföra med 2007 då det låg på 74 %. Mest nöjda 

4 Svenskt Kvalitetsindex (SKI) är ett system för att mäta och jämföra hur kunder bedömer varor och tjänster och drivs 
som ett icke-vinstdrivande institut 
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är kunderna med det bemötande de får av personalen och den rådgivning de får. (Apotekets 
årsredovisning, 2008 och 2007)   
 
Kundernas egna upplevelser är det som ska stå i fokus nu och företaget arbetar med att försöka 
överträffa deras förväntningar så att de kommer till apoteket utan att de egentligen behöver det. 
Det är en viktig faktor i arbetet med att skapa lojalitet mot Apoteket AB. För att det ska vara 
möjligt måste ett resultatorienterat perspektiv finnas, där verksamheten kontinuerligt förbättras 
och effektiviseras så att en ökad produktivitet kan skapa värde för kunderna och ge en ökad 
relation och lojalitet. De allra flesta kunder tänker inte på de olika produkter utifrån 
leverantörernas perspektiv utan enbart som produkter som Apoteket tillhandahåller, vilket i sin 
tur kan tolkas som att de har en god dokumentation och kvalitet. Därför är det viktigt att alla 
produkter granskas ingående och genomgår en kvalitetsbedömning så att produkter som inte 
uppfyller kraven kommer in och kan urholka Apotekets varumärke. (Bergström, K, 2009)  Ett 
sätt att försöka få en dialog med kunderna är via bipacksedeln som finns i förpackningen där 
det finns möjlighet att besvara ett antal frågor och skapa en dialog med företaget. Det har varit 
mycket positivt berättar Anna Karin. På samma sätt som den dialog hon haft med 
apotekspersonalen varit mycket positiv och de berättar om kunders positiva inställning till 
Ferrosans varumärke. (Bergström, A K, 2009) 
 
GFK5 i Danmark genomförde en undersökning för Ferrosans räkning på den svenska 
marknaden i februari, 2007 där man bland annat tittade på hur starkt konsumenternas 
förtroende var för Apoteket. I den undersökningen deltog 750 personer och det framkom att 
konsumenter har ett mycket stort förtroende och lojalitet till apoteket som ligger mellan 70-90 
% beroende på vilka parametrar man undersöker. (Ferrosans interndokument) Vidare tittade 
Ferrosan på andra data från Nielsen och Research international, som också är olika 
analysföretag som visade samma höga förtroende och lojalitet bland konsumenterna. Då 
Ferrosan inte har kommit så långt med att bygga upp sitt varumärkeskapital i Sverige är 
Apoteket en mycket bra kanal att använda sig av och på så sätt få ta del av deras goda relation 
med konsumenterna. Apotekets ställning var dock inte lika stark när det gällde området 
naturläkemedel och hälsopreparat som det var beträffande läkemedel. Detta gällde både 
beträffande rådgivning och kunskap. Ferrosan arbetar med att skapa en dialog med de kunder 
som köpt produkten och det sker via den bipacksedel som följer med produkten. Här har 
företaget en svarstalong där kunder kan skicka in synpunkter. Det är en del i företagets strategi 
att bygga upp en relation med sina kunder och på så sätt få deras synpunkter. Där framgår att 
många av de kunder som köpt produkterna är mycket positiva och delar gärna med sig av sina 
erfarenheter.  (Hald, 2009)  
 
Via enkätundersökningen framkom att för variabeln relation och lojalitet redovisad i figur 4.9 
svarar respondenterna delvis eller instämmer bra att dessa faktorer är viktiga för 
varumärkeskapital.  

5 http://www.gfk.dk/ GFK är ett marknadsanalysföretag i Danmark 
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Figur 4.9  Graf för relation och lojalitets frågorna (egen källa) 

Här finns en blandning av Stämmer bra som övervägande svar för fråga 13 och 14 och 
Stämmer delvis som svar för fråga 15-17.  Valideringsfråga 18 visar ett medelvärde på 55%, 
som väl återspeglar svaren för frågorna inom denna kategori. 
OBS: Urvalet är för litet för att några generella slutsatser ska kunna dras. 
 

4.5 Mental påverkan 
Individer fattar ofta beslut under tidspress och utvärderingar sker ofta efter snarare än före köp, 
speciellt för dagligvaror. En stor del av köpen som konsumenterna gör är vaneköp där man har 
olika tumregler (tex. märke, pris etc.) istället för att göra en omfattande utvärderingsprocess. På 
samma sätt spelar känslor ofta en avgörande roll när beslut fattas. De flesta köp är vardagsköp 
och vi behöver öka förståelsen för hur konsumenterna gör sina inköp. Det är svårare att 
förutsäga konsumenternas beteenden i dagens samhälle. Det är därför viktigt att ha aktuell 
kunskap om vad dagens konsumenter tycker, tänker och föredrar. Konsumenterna ställer krav 
på kvalitet, service, pris och miljöaspekter när det gäller produkter och etik när det gäller 
marknadsföring. När det gäller val så finns en mycket stor mental påverkan från vänner i 
omgivningen. (Bergström A K, 2009)   
Apoteket är noga med att ha en neutral hållning mot sina leverantörer, men de är medvetna om 
den mentala påverkan som finns i kundernas medvetande när det gäller apotek och dess 
koppling till kvalitet. Genom den mentala status apoteket har hos kunderna kan de inge 
tillräckligt förtroende för att konsumenterna ska vilja prova ett specifikt varumärke och genom 
att inta sin rådgivande och informativa roll kan de indirekt hjälpa en leverantör med att bygga 
ett varumärke. Det framkom hur stor inverkan PR aktiviteter har för försäljningsresultat. 
Kerstin berättade om en PR artikel införd i Kvällsposten där en kvinna blivit hjälpt av detta 
varumärke och den dagen artikeln fanns införd kunde man se de högsta försäljningssiffrorna 
någonsin för en enskild dag i den aktuella regionen. (Bergström, K, 2009)  
 
Efterfrågan av hälsoprodukter och tjänster ökar på marknader som apoteket har verksamhet på 
och det väntas ett stort intresse för hälsofrågor och egenvård från slutkonsumenter. 
Hälsomedvetandet handlar om både kropp och själ. Kost, motion och balans i livet är nyckeln 
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till välbefinnande och egenvård blir ett viktigt komplement till besök hos vårdcentraler och 
företagshälsovård. (Apotekets årsredovisning, 2007). Konsumenterna präglas av den mentala 
hälsotrend som finns i omgivningen idag och där känns apoteket som en mycket trovärdig aktör 
(Bergström, A K, 2009).  
 
En annan mental påverkan i samhället idag är miljöfrågor, etik och socialt ansvar där 
journalister påverkar konsumenterna i stor utsträckning. Här handlar det inte bara om att ha en 
tydlig miljöpolicy, utan företaget måste visa resultat som visar minskad miljöpåverkan på olika 
sätt. (Hald, 2009) I den undersökning Ferrosan lät GFK genomföra tittade man även på hur den 
mentala påverkan ser ut och vilka faktorer som man som företag bör vara uppmärksam på när 
man utformar sitt marknadsföringsmaterial. Storytelling6 är en tydlig trend kunde man se i den 
undersökningen. Vidare var kommunikation av känslor och vardagsnära miljöer en faktor som 
fick stor positiv respons. Att använda sig av vardagsnära miljöer är något man som konsument 
kan identifiera sig med och det är ett sätt att mentalt påverka konsumenter. En annan tydlig 
mental aspekt var att använda sig av metaforer och symboler. Det har resulterat i att företaget 
idag har en röd ballong som ett tydligt attribut i all konsumentbaserad marknadsföring företaget 
gör. Det är tänkt att symbolisera en uppsvälld och orolig mage. (Hald, 2009)   
 
Den sista parametern som belystes i enkäten visas i figur 4.10 nedan och berör den mentala 
påverkan som man utsätts för externt och internt. Inom denna grupp finns inte en lika tydlig 
samstämmighet som för de övriga frågorna.  
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Figur 4.10  Graf för mental påverkans frågorna (egen källa) 
 
Fråga 19, 21 och 22 visar övervägande svaret Stämmer delvis. Medan fråga 20 har en majoritet 
av Stämmer bra och Fråga 23 har en övervikt för Stämmer dåligt. Valideringsfråga 24 visar en 

6 storytelling som marknadskommunikation innebär att företaget berättar en historia kring dess ursprung 
och förmedlar berättelsen så att konsumenten kan känna sig delaktig och ger konsumenten en känsla av 
tillhörighet och delaktighet  
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övervikt mot stämmer bra och ligger runt 60%. Det visar att de upplever en viss mental 
påverkan av såväl externa som interna faktorer. 
OBS: Urvalet är för litet för att några generella slutsatser ska kunna dras. 
 
Fråga 25 besvarades endast av 2 personer och de ger följande kommentarer: Att stärka 
varumärket är en långsiktig process som tar mycket tid. Kunderna är inte märkestrogna om 
man inte kan skapa lojalitet. Dokumenterad effekt på produkter är viktigt, liksom egen 
upplevelse av produkten. Vänner och bekantas inställning är viktigt för många konsumenter 
som vill få bekräftat att produkten fungerar bra av någon de litar på och känner förtroende för 
innan de själva testar den.   
 

4.6 Summering av empiriska data 
 
Om jag utgår ifrån de fyra parametrarna så kan det sammanfattas på följande sätt: 
 
 Individförutsättningar – det framkom att apotekspersonalen är präglad av sin 

företagskultur. Med tanke på att den håller på att förändras är det svårt att se om den 
kommer påverkas negativt eller positivt. Vidare framkom också att de påverkas av 
personliga normer och värderingar. En samstämmighet fanns i att de delvis upplever att 
de påverkas av dessa faktorer – 60 % var utfallet i valideringsfrågan för 
enkätundersökningen. 

 
 Kunskap och kännedom – det finns en tydlig koppling från konsumenterna om kunskap 

och tilltro till apoteket. De får i alla mätningar höga siffror om sin tillförlitlighet, 
trovärdighet och kunskap. Däremot framkom det att det inte finns tillräcklig kännedom 
om Ferrosans varumärke så det behövs mer kunskap och kännedom. Det visade 
resultatet från enkätundersökningen tydligt med 30 % kännedom. Ferrosans egna 
kännedom bland konsumenter har mer än fördubblats sedan första TV kampanjen i 
januari 2009, även om det är en lång väg kvar för att få det riktigt känt.  

 
 Relation och lojalitet – Apoteket har ett mycket starkt varumärke i konsumenternas 

medvetande och de har en god relation och lojalitet. När det gäller kopplingen mellan 
apoteket och Ferrosan så är den relationen inte så stark. Apoteket ska vara neutrala till 
alla sina leverantörer och i det ligger att ha en objektiv hållning. Eftersom Ferrosans 
varumärke bland konsumenterna är lågt kan de här få ta del av ett starkt varumärke 
genom att finnas i deras sortiment. I konsumentundersökningar framkommer det att 
kunderna är mycket nöjda med apoteket och dess personal och de har ett kund-nöjd- 
index på 63,9% och ligger därmed på tredje plats i rankingen bland svenska företag. 
Valideringsfrågan i enkätformuläret utföll med 55 %, vilket visar på hur viktigt det är 
att ha en god relation. 

 
 Mental påverkan – det finns en tydlig och stor mental påverkan hos konsumenterna, 

men även apotekspersonalen som tillfrågades visade på en mental påverkan av yttre 
faktorer som finns och det sker främst via exponering för marknadskommunikation och 
från nära relationer.Valideringsfrågan visade på 60 %, vilket visar hur stor den mentala  
påverkan är. 
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Enkätundersökningen visas sammanställd i grafen 4.11 nedan. Där de viktigaste frågorna 
har sammanställts med kort beskrivning i vänster axeln. Alla frågor finns med och börjar 
nedifrån i grafen. Alla fullständiga frågeställningar finns i bilaga 4.   
 
  

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

Fråga 1 - Företagskultur

Fråga 3 - Mottaglighet

Fråga 5 - Individuella förutsättningar

Fråga 8 - Varumärkesidentitet

Fråga 10 - Välkänt varumärke vid val

Fråga 13 - Påverkan av marknadskommunikation

Fråga 15 - Vikt av varumärkeskapital

Fråga 17 - Relation med apoteket

Fråga 20 - Marknadskommunikationens påverkan

Fråga 22 - Mental påverkan för kännedom

Stämmer inte alls
Stämmer Dåligt 
Stämmer delvis
Stämmer bra
Stämmer helt

 
 

Figur 4.11  Graf för alla frågorna (egen källa) 
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Kapitel 5 - Analys 
I detta kapitel sammankopplar jag den teoretiska referensramen med den empiriska studien för 
att sedan i följande kapitel dra slutsatser ifrån dessa. 
 

5.1 Individförutsättningar  
En osäkerhet för apotekspersonalen kan finnas och göra att de saknar trygghet under den 
förändringsfas de befinner sig i just nu när de inom en snar framtid kommer att utsättas för 
konkurrens. Många medarbetare vet idag inte vem deras nya arbetsgivare kommer vara. 
Företagsledningen hos Apoteket AB har arbetat med att förankra sin nya vision och värdegrund 
hos medarbetarna så att de ska känna sig säkra med den nya strategin och i sin roll som även 
innebär en förändring av fokus från sjuk och frisk till ohälsa och hälsa. I förändringen ingår 
även en förändring beträffande företagets kärnvärden där man utöver det två gamla värdena 
trovärdiga och omtänksamma som väl överensstämmer med personalens vårdande attityd, nu 
också ska ha en mer säljande attityd för företaget via de nya värdena handlingskraftig och 
nytänkande. Det läggs större fokus på att också skapa merförsäljning. Det kan vara en stor 
omställning speciellt för dem som har en akademisk utbildning och inte vill se sig som en 
”försäljare”. Även om man från företagets sida poängterar att det inte handlar om att skapa 
onödig försäljning så kan en risk för urholkning av trovärdighet ske, med minskat varumärkes 
kapital som följd. Bakka talar mycket om dessa komplexa kognitiva behov och intressen som 
påverkar individerna.  
 
Från Apoteket AB´s sida är det viktigt att fortsätta arbeta med sitt varumärkeskapital för att 
vara konkurrenskraftiga och hitta värden som gör dem unika och svåra att kopiera för 
konkurrenterna. För att det ska vara möjligt är det viktigt att alla medarbetare förankras i 
processen och säkerställa att alla förstår och lever efter de nya värdena i sitt dagliga arbete. I 
den medarbetarundersökningen som gjordes under 2008, hade motiverade medarbetare ökat 
från 64 % till 67 %, vilket visar att de hittills har varit framgångsrika med sin föresats. Nu 
pågår fortfarande den stora förändringen så jag anser att det först om ytterligare något år går att 
se det verkliga utfallet och resultatet av hur väl företaget har lyckats implementera sin nya 
organisationskultur bland medarbetarna och hur motiverade medarbetarna kommer vara då. 
Som Abrahamsson & Anderson poängterar så formas normer och uppfattningar bland 
människor som arbetar tillsammans i en organisation. Dessa uppfattningar kan fungera som ett 
filter och skapa en ståndpunkt och sortera bort onödig information. Det skulle kunna tolkas 
som att personalen inte är mottaglig för en leverantörs budskap och försök att bygga 
varumärkeskapital via dem. Det tror jag stämmer till stor del, men jag tror också att de är 
mottagliga för den mentala påverkan som sker och som företag blir det viktigt att fokusera på 
kunskapsbiten för att få deras förtroende. 
 
En intressant fråga just nu är hur mottaglig personalen är för den egna nya organisationskultur 
företaget försöker förmedla och hur starkt de gamla värdenormerna sitter inrotat bland dem.  
Tyvärr kan den frågan inte besvaras idag, utan det är något framtiden får utvisa då den nya 
organisationen har använts under en tid och de nya aktörerna har etablerat sig. Däremot kan 
sägas att personer ofta påverkas via en subtil press av att delta, tänka och handla på det sätt som 
organisationskulturen förmedlar. Om en förändring är relativt stor så kan attityder som bygger 
på tidigare erfarenheter bli en broms för genomförandet och det står ofta i nära förhållande till 
beteendet, vilket Abrahamsson & Andersson också betonar. Vidare nämner de att attityder ofta 
står i nära förhållande till beteenden och då kan även negativa fördomar förekomma. Det kan 
skapa negativa aspekter och medföra att personer med olika kulturell bakgrund uppfattar saker 
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på olika sätt och förhindrar den nya organisationskulturens implementering. I de enkätsvar som 
erhållits framkom att respondenterna upplevde en viss påverkan av sin organisationskultur 
liksom av egna värderingar och normer. Jag tror personligen att det kommer ta tid att ändra den 
interna företagskulturen och jag anser att deras egna värderingar och normer även påverka dem 
i sin mottaglighet till nya varumärken som apoteket tar in i sitt sortiment.  

5.2 Kunskap och kännedom 
Via olika teorier poängteras hur viktigt varumärket är som den kommunikativa länken mot 
konsumenterna, där det handlar om att skapa en trygghet och tillfredställa kvalitet. Det handlar 
initialt om att skapa kännedom och via information bygga upp ett förtroende med kunderna, 
vilket såväl Kotler som Keller betonar. Målet är att företagsidentiteten ska förmedla ett 
emotionellt värde samtidigt som det ska kommunicera företagets kärnvärden som något 
värdefullt och unikt. Melin poängterar också vikten av att arbeta med de interna processerna 
och ha en tydlig profil och förankring av företagets kärnvärden som ska vara framtagna utifrån 
kundernas behov. Där kan man konstatera att Apoteket har utgått ifrån kundernas perspektiv 
fullt ut med sin nya vision ”Ett liv i hälsa”. Apotekets nya strategi utgår ifrån ett 
hälsoperspektiv som också är den samhällstrend som kan ses idag med en större fokus på 
motion och friskvård. Tittar man på Ferrosans kärnvärden och vision så ligger stort fokus även 
hos dem på att främja hälsa och välbefinnande. Man kan således finna tydliga kopplingar 
mellan hur företagen vill kommunicera och positionera sig mot konsumenterna.  
 
Det finns alltid en risk med att förändra en organisationskultur både internt och externt och det 
är viktigt att kunskap och kännedom sker så att det inte slår tillbaka mot företaget. I det här 
fallet anser jag att Apoteket gör helt rätt. När de får nya förutsättningar på en marknad kan de 
inte fortsätta som de har gjort utan måste analysera förutsättningarna på marknaden för att hitta 
en identitet som särskiljer dem från konkurrenterna.  Melin påpekar vikten av att ha en 
företagsidentitet och att den inte får vara statisk utan måste förändras om den har blivit för svag 
eller diffus, vilket kunde blivit fallet om Apoteket inte agerat.  
 
Apoteket säger att sortimentet ska utökas med produkter som ger hög lönsamhet och anknyter 
till deras varumärke. Därför antar jag att det ligger med i den utvärdering de gör av olika 
leverantörers produkter, som då de tas in i deras sortiment även får ta del av företaget 
”Apoteket AB´s” varumärke. När man tittar på kriterier för val av produkter finns en 
samstämmighet om vad som är viktigt med tillförlitlig dokumentation och hög kvalitet för 
Apoteket och Ferrosan. Däremot så betonar man från Apotekets sida sin neutrala inställning till 
leverantörer och att de inte ska favorisera någon, vilket gör att Ferrosan som leverantör får 
koncentrera sig på att bygga sin varumärkeskännedom via den marknadskommunikation man 
gör på bred front. När sedan konsumenterna kommer till apoteken kan de där få personalens 
kunniga rådgivning om varumärket Bifiform.  En mycket viktig faktor blir således för Ferrosan 
att säkerställa att personalen har en bra kännedom och kunskap om företagets varumärke så att 
de kan förklara det för konsumenterna. Precis som Keller betonar är det mycket viktigt för 
företag att bibehålla varumärkeskännedom eftersom det endast är de varumärken som 
konsumenterna känner igen som har en hög möjlighet för återköp. Detta var mycket påtagligt i 
de data som kom fram via Ferrosans dokument där ProViva snabbt tappade i kännedom då de 
inte exponerades för konsumenter. 
 
De svar som framkom via enkäten kan tolkas som att respondenterna saknar tillräckligt bra 
kunskap om varumärket Bifiform för att särskilja det från övriga likartade varumärken. Det 
finns således ett stort arbete kvar för Ferrosan med att säkerställa att apotekspersonalen har den 
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kunskap de behöver för att kunna föra en god kommunikation med konsumenterna. Att bygga 
kännedom blir därför extremt viktigt direkt mot slutkonsument så att de efterfrågar varumärket 
i större utsträckning. I de utvärderingar som skett från Ferrosans sida efter tv-kampanjerna ser 
man att de sakta bygger upp en kännedom och med tanke på att det är en helt ny etablering vi 
talar om har de lyckats bra hittills med att fördubbla kännedomen från första till andra tv-
kampanjen. En stor del kvarstår för att de ska komma till nästa steg i att bygga upp ett 
varumärkeskapital om man tittar på Kellers varumärkespyramid. Precis som Keller säger så 
handlar det om att skapa kännedom för ett nytt varumärke och identifiera det under olika 
omständigheter. I dagsläget är fortfarande den spontana kännedomen låg för varumärket  
eftersom kunderna behöver se varumärket för att känna igen det. Sheinin pratar om struktur i 
minnet bestående av övertygelser och attityder som har olika styrka och är viktiga för att kunna 
känna igen ett varumärke. Han säger vidare att ny kunskap är lättare att ta till sig bland 
konsumenter och rätt utfört kan det få dem att ändra uppfattning om tidigare övertygelse. Där 
ser man hur viktigt det är att bygga upp kunskap och kännedom från Ferrosans sida.   
 
Att kunskap och information framställs på ett trovärdigt sätt är en grundförutsättning för att 
budskapet ska få ett positivt gensvar. Medias stora inverkan kan tydligt konstateras av de 
resultat som kunde ses då en artikel fanns införd i Kvällsposten och resulterade i det högsta 
försäljningsresultat någonsin för en enskild dag i den regionen via apoteket. Det är hela tiden 
viktigt att uppfattas som trovärdig i det man gör och att presentera en känsla och attityd på ett 
bra sätt som även Kotler påtalar som en viktig faktor för genomslag. En annan viktigt faktor 
som tidningsartikeln också speglade var familjäritet med en utformning där man använde 
känslor och attityd som påverkar. Om det används på rätt sätt påverkar det 
varumärkeskännedomen, liksom Keller betonar. När identiteten och kännedomen är tydlig kan 
man arbeta vidare med imagen. Att skapa skillnader och utrusta produkten med kraften från 
varumärkesimagen och med associationer ge en marknadsföringseffekt för varumärket som 
Esch skriver om är det steg Ferrosan arbetar med nu. Om Esch´s påstående stämmer om att 
varumärkesimage och kännedom inte har en stor betydelsen vid återköp utan att det då är 
varumärkeskunskap som påverkas av den varumärkesrelation som byggts upp, så blir det extra 
viktigt att bygga upp kunskap och kännedom ytterligare via apotekspersonalen samt arbeta med 
att utveckla varumärkeskunskapen i all kommunikation med konsumenterna.    
 
Det framkom också att konsumenterna vill att produkten ska ha en dokumenterad effekt och att 
det kan visas via studier.  63 % ansåg det vara mycket viktigt.  En annan viktig faktor är att 
leverantören framstår som seriös och det poängterades av 47 %.  När det gäller viktiga faktorer 
för kunskap och val så rankades vänner och bekanta allra högst. Det framkom också att 
personer i den närmaste omgivningen är de man litar allra mest på när det gäller 
rekommendationer, vilket är det Keller också påtalar.  
 
Det är även viktigt att förstå när kunderna använder varumärket som ett attribut i sina 
varumärkesbeslut och vilket regelverk som ligger bakom samt under vilka förutsättningar 
varumärkets namn kommer in i beslutsprocessen som Keller påpekar. Här har Ferrosan fått en 
viss kunskap via sina uppföljande undersökningar av sin kommunikation gällande 
marknadsföring mot konsumenter.   Apoteket som kommunikationskanal är en kanal kunderna 
använder och ser som mycket trovärdig, kunnig och informativ, vilket tydligt framkom i den 
undersökning konsumentverket genomförde 2008. Noterbart är att information och kunskap om 
produkter som inte räknas som läkemedel inte är lika högt rankade när det gäller Apotekets 
kunskap, även om det fortfarande ligger inom den övre sektorn. Det är viktigt att vara 
medveten om det som leverantör och se till att apotekspersonalen har så tydlig och bra 
information som möjligt. På samma sätt funderar jag på om kundernas upplevelser beror på 
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personalens försök att vara objektiva och inte favorisera en leverantör framför en annan eller 
om det helt enkelt är så att de inte känner sig lika säkra när det handlar om icke 
läkemedelsprodukter. Det skulle även kunna tyda på en osäkerhet när de inte längre enbart ska 
utgår ifrån det vårdande perspektiv som de haft som fokus utan nu ska ha ett mer allmänt 
hälsoperspektiv. Jag tror att merparten av svaret ligger i det sistnämnda, nämligen att de inte 
enbart ska ha sitt vårdande perspektiv och då känner sig mer osäkra i en säljande roll.   
 

5.3 Relation och lojalitet 
Att Apoteket har ett mycket starkt varumärke framkommer i alla de undersökningar och data 
jag tagit del av. De har lyckats bygga upp en god relation med sina kunder och funnit ett sätt att 
skapa lojala relationer med kunderna så att de regelbundet kommer tillbaka. Utgår man ifrån 
den pyramid som Keller beskriver för varumärkeskapital så har Apoteket nått det högsta steget 
och skapat ett gensvar från kunderna och har en god relation med dem.  En anledning till detta 
kan säkert förklaras med det samhällsansvar de hittills har haft som innebär att kunderna för 
vissa av sina inköp måste vända sig till dem. Det skapar en bra värdegrund att bygga vidare på 
och där anser jag att apoteket har varit framgångsrika att utnyttja den möjligheten, framförallt 
de senaste åren då de har fått ett helt annat kundfokus än tidigare. Anmärkningsvärt är att de 
även i den senaste SKI mätningen om kundnöjdhet i detaljhandeln fortsätter att tappa 
förtroende. Deras ställning är fortfarande hög och visar på stort förtroende, men det är en 
negativ trend som funnits de senaste fyra åren. En anledning till det skulle kunna vara den 
turbulens och osäkerhet som finns om vad som kommer hända efter ett avreglerat 
apoteksmonopol.  
 
Det sista beslutet om avregleringens villkor togs först under våren 2009 och redan från 1 juli 
får nya aktörer komma in på marknaden. Som det ser ut idag tror jag inte att det kommer vara 
möjligt att någon nu aktör ska kunna etablera sig i sommar, eftersom inga köpehandlingar ännu 
är klara. Under hösten kommer nog de första aktörerna att ta över något av de kluster7 som är 
till försäljning. Det blir en mycket intressant tid för såväl Apoteket AB, dess leverantörer som 
de nya apoteksaktörer som kommer in på marknaden att se om konsumenternas relation och 
förhållningssätt kommer påverkas beträffande lojalitet och relation till apoteket eller om 
konsumenterna kommer se alla apoteksaktörer som en homogen grupp. Personligen tror jag att 
allmänheten initialt inte kommer märka någon skillnad och inte heller se dem som något annat 
än apoteket generellt utan någon speciell värdering dem emellan. På sikt däremot tror jag att 
det kan förändras och att de inte kan leva på det gamla trygga apoteksvarumärket längre, utan 
det kommer bli upp till bevis och då tror jag det gäller att ha en tydlig profilering och fortsätta 
arbeta med varumärket för att bygga den relationen.     
 
Den relationen apoteken har till sina kunder idag är något Ferrosan som leverantör kan använda 
sig av då de själva inte har kommit till det stadium där man har byggt upp en relation och 
lojalitet till kunderna. Det framgår av Kerstins svar att kunderna ser sortimentet som finns hos 
apoteket som ett enhetligt apotekssortiment och inte tittar på de olika leverantörerna specifikt. 
De litar således på att apotekets produkter ska ha en hög kvalitet med god dokumentation. 
Därför blir det extra viktigt att Ferrosan som leverantör är tydlig i sin marknadskommunikation 
mot slutkonsumenter och säkerställer att all kommunikation är i linje med apotekets, detta för 
att säkerställa att konsumenterna ska uppfatta varumärket hos apoteken som deras. Det 
tankesättet harmoniserar med det Esch beskriver om märkesrelationsdomäner som inbegriper 

7 Kluster kan beskrivas som en grupp av företag i samma bransch. Apoteken säljs ut i olika grupperingar som beskrivs 
som kluster. Teorin bakom kluster kommer från Michael Porter. 
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relationsbaserade idéer som ger förtroende och bindningar till varumärkets skötsel och mätning 
samt att märkesinnehavarna själva känner lojalitet till sitt varumärke.  
 
Apotekets nya strategi där de arbetar med hälsofrämjande åtgärder ligger också i riktlinje med 
det Esch säger om att titta på perceptuella, kognitiva och relationsvariabler under samma tid 
och se hur de kan medverka till att skapa starka inköp nu och i framtiden. Det handlar från 
Apotekets sida om att hitta sätt att få kunderna att komma in i butikerna utan att de egentligen 
behöver det. För att personalen ska känna sig säker i den nya relationen med kunderna har 
företaget arbetat internt med att implementera det nya tänkesättet och även låtit personalen 
genomgå säljutbildning. Det är viktigt att de känner sig trygga i den nya situationen så att de 
kan fortsätta förmedla förtroende och ha en god relation till sina kunder över en längre tid. 
Esch betonar just relationen som en interaktion över tid som bygger på ett oberoende mellan de 
involverade enheterna.  Även om apotekets hållning är att vara neutral gentemot sina 
leverantörer så kan de genom sin relation med kunderna inge tillräckligt förtroende för dem att 
prova ett specifikt varumärke. Genom att inta sin rådgivande och informativa roll kan de 
indirekt hjälpa en leverantör med att bygga ett varumärke. Allt under förutsättning att det sker 
på ett förtroendeingivande sätt. De kan genom att se kunders olika behov skapa nya 
försäljningsmöjligheter. Allt med fokus på att kunderna ska känna att de får ett mervärde och 
inte blir lurade att köpa produkter de inte behöver.  
 
Från Ferrosans sida arbetar man med att försöka skapa en dialog med de kunder som har köpt 
produkten. Det gör man genom den bipacksedel som ligger bifogad med produkten där 
företaget har en svarstalong som kunder kan returnera och tala om sina synpunkter. Det är en 
del i företagets strategi att bygga upp en relation med kunderna och få deras synpunkter och 
åsikter. Många av de kunder som köpt produkterna är mycket positiva och delar gärna med sig 
av sina erfarenheter till företaget.  
  
5.4 Mental påverkan 
Det framkom tydligt att dagens konsumenter ofta fattar beslut under tidspress och värderar sina 
val efter snarare än före inköp. Det innebär att det blir extra viktigt att använda sig av en mental 
påverkan i den kommunikation som sker för att bygga upp förtroende och kännedom för ett 
varumärke. För att övertyga konsumenterna och vara säker på att finnas i deras medvetande när 
de ska göra sina val måste marknadskommunikationen vara tillräckligt stark för att få dem att 
välja deras varumärke. På samma sätt som Keller säger att företaget måste bygga upp en mental 
karta med associationer, såväl abstrakta som funktionella, där en tydlig differentiering av 
unikhet blir en central aspekt  som ger ett mervärde för varumärket.   
 
Konsumenterna präglas av den mentala hälsotrend som finns i omgivningen idag och där känns 
apoteket som en mycket trovärdig aktör med sitt nya hälsofokus. Apoteket har en stark mental 
påverkan i konsumenternas medvetande när det gäller produkter av hög kvalitet. Eftersom 
apoteket tillhandahåller läkemedel får de automatiskt en mycket hög status rörande kvalitet för 
produkterna. Det gör att kunder har en mental bild när de kommer till apoteket om att 
produkterna som tillhandahålls ska vara bättre än de som finns i dagligvaruhandeln. Detta sitter 
djupt rotat och jag tror det kommer sitta kvar under en längre tid om Apoteket inte ändrar sitt 
sätt att jobba och tänka.  
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En annan mental påverkan i samhället idag är miljöfrågor, etik och socialt ansvar där 
journalister har en stor mental påverkan hos konsumenterna. Nuvarande apoteket har en stark 
mental ställning i folks medvetande om att vara seriösa, ha ett socialt ansvar och arbeta med 
etiska frågor. Att använda sig av känslor och miljöer som återspeglar konsumenternas egna 
vardag är ett sätt att få mental påverkan i det starka mediebrus som finns i samhället på samma 
sätt som berättande av historier, så kallad storytelling, användning av symboler och metaforer. 
Helt enkelt att få en koppling till något som mentalt kan fastna i konsumenternas medvetande 
och gör att de drar en koppling till ett varumärke precis som Keller beskriver. Ferrosan 
använder ”Finns på Apotek” i all sin kommunikation för att tillsammans med sin symbol den 
röda ballongen mentalt försöka påverka konsumenterna. Vidare arbetar de med vardagsnära 
miljöer och situationer i sin kommunikation utifrån tanken att konsumenterna ska kunna 
identifiera sig med dem och känna en samhörighet och en familjäritet. Detta är precis det Keller 
pratar om som de viktigaste symboliska systemen, där ett tydligt samband mellan kultur, 
symboler och meningsskapande med olika personer finns för att ska skapa en mental bild för 
konsumenten att identifiera sig med. Keller säger vidare att upplevd kvalitet bidrar till skillnad 
från objektiv kvalitet till varumärkeskapital. Den kan förklaras som en subjektiv värdering som 
finns i konsumenternas sinne. De inre och yttre attributen baseras på det visuella intrycket som 
resulterar i en förväntad upplevd kvalitet. 
 
Scheinin beskriver ingående vikten av att utgå ifrån det familjära när man arbetar med att 
mentalt försöka övertyga konsumenterna. Att som konsument kunna få associationer till ett 
varumärke är en annan viktig aspekt i den mentala påverkan och att kunna associera ett 
varumärke med Apoteket skapar en god värdegrund. Via de enkätsvar som kom in beträffande 
mental påverkan fanns ingen tydlig samstämmighet bland respondenterna, men de såg den 
mentala påverkan som en viktig faktor och var delvis själva medvetna om att de påverkades av 
såväl yttre som inre faktorer. Jag tror på att utnyttja apotekets mentala ställning bland 
konsumenter är helt rätt sätt att arbeta på för Ferrosan. De kan sedan koppla samman det med 
deras familjära attityd som konsumenterna kan identifiera sig med och stärka den mentala 
bilden.   
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Kapitel 6 - Slutsatser 
 

Detta kapitel inleds med en slutdiskussion där jag reflekterar över arbetet och besvarar de 
hypoteser och frågeställningar jag hade. I slutsatser förtydligar jag därefter de slutsatser som 
kommit fram i studien. Avslutningsvis ges förslag på framtida studier och reflektioner. 
 

6.1 Slutdiskussion 
 
Min analys av  Ferrosans marknadsföringskommunikation, riktad mot både konsumenter och 
apoteket visar att företaget har etablerat en god kommunikation med apotekets personal och att 
företaget har lyckats väl med sin strategi att bygga kännedom hos konsumenterna. Att man 
under 2009 har lyckats med att dubblera kännedomen är ett mycket bra resultat och det ligger 
över genomsnittet för vad som kan anses vara normalt när ett nytt varumärke introduceras på 
en marknad där de tidigare inte har funnits. Vidare framkom att Ferrosan har arbetat tätt 
samman med apoteket genom ett flertal kampanjer och även haft informationskvällar och 
utskick för att bygga kunskap och kännedom internt. Trots det verkar det finnas ytterligare 
behov av information och kommunikation från apotekspersonalens sida för att de ska ha 
tillräcklig kunskap om företagets varumärke i sin dialog med konsumenterna. 
 
Min slutsats från undersökningen är att det är viktigt att Ferrosan fortsätter arbeta lika 
målinriktat med sin marknadsföring direkt mot slutkonsumenter som de hittills gjort samtidigt 
som en kommunikation och dialog med Apoteket är mycket viktigt för att säkerställa att 
apotekspersonalen har den kunskap de behöver för att kunna förklara produktens prestanda 
gentemot andra produkter. Varumärket Apoteket är mycket starkt och ger Ferrosan en 
automatisk trovärdighet med produkter av hög klass och prestanda då de tillhandahålls via dem.    
 
 
Hypotesen  ”Konsumenter litar mer på apotekspersonalens råd och förslag vid köpbeslut än 
den varumärkeskännedom de har fått via företagets marknadskommunikation ”  
 
Här kan jag konstatera att apoteket försöker ha en neutral syn till sina leverantörer och vara 
objektiva. Det framkommer tydligt att konsumenter har ett stort förtroende för 
apotekspersonalens kunskap, även om den inte riktigt är lika stor för handelsvaror som för 
läkemedelsprodukter. Via enkäten kan jag också tolka svaren som att deras ord väger tungt om 
konsumenten står inför ett val och känner en osäkerhet för vilken produkt de ska välja. Denna 
hypotes anser jag därmed positivt besvarad, framförallt i de fall konsumenter känner en 
osäkerhet inför sina inköp och frågar om råd. 
 
Hypotes nummer 2 ”Konsumenterna påverkas tillräckligt av ett företags marknadskommunika-
tion för att välja dess produkter även om apotekspersonalen rekommenderar andra produkter” 
 
Min analys visar att en grundförutsättning för att lyckas är att företaget arbetar aktivt med en 
strategi för sin marknadsföring där tyngdpunkten ligger på att skapa kännedom om ett nytt 
varumärke. Det påpekas också från apotekets sida att de själva anser att det har en mycket stor 
betydelse. Man kan se en tydlig koppling mellan försäljningsvolym och specifika aktiviteter 
som görs mot konsumenter. I många fall väljer konsumenter ett varumärke som de känner igen 
och det är endast om de känner en osäkerhet som de lyssnar på apotekspersonalens 
rekommendationer. Här skulle jag vilja säga att hypotesen är negativt besvarad om man tittar 
strikt på det utfall som kommit fram i undersökningen. Marknadskommunikationen är viktig 
för att skapa kännedom och driva kunderna in till apoteket. Kännedomen har ökat för 
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varumärket, även om det finns en hel del kvar att göra. Ju mer kännedomen byggs upp, desto 
mindre betydelse får apotekspersonalens råd och rekommendationer. Tillräcklig 
marknadsföringskommunikation kommer att resultera i en favorisering av Ferrosans 
varumärke. I dagsläget är det en ganska lång väg dit och mycket behöver göras när det gäller 
att bygga upp styrkan i varumärket. 
 
Den tredje hypotesen ”Att bygga varumärkeskapital via apotek kan endast lyckas om företaget  
har byggt upp ett förtroende för dess varumärke bland apotekspersonalen” 
 
Apotekets hållning är att de ska vara neutrala gentemot alla sina leverantörer. För att säkerställa 
det har de även tagit fram riktlinjer och ett förfarande för hur man ska agera om det inte följs. 
Därmed kan jag konstatera att det sätt på vilket ett varumärkeskapital kan byggas upp är genom 
att ha en kontinuerlig kommunikation och information med personalen. Hela Pharma nämner 
också att de dagligen har kontakt med apotekspersonal som kontaktar dem med olika frågor, så 
det finns en kontinuerlig pågående dialog vilket är en förutsättning för att man ska kunna bygga 
ett varumärkeskapital. Om personalen får positiv återkopplingar från slutkonsumenter 
beträffande produktens prestanda så kommer det hjälpa till att bygga ett varumärkeskapital för 
företagets varumärke. Denna hypotes anser jag har besvarats positivt. 
 
 
Slutligen hypotes nummer fyra ”Utan ett uppbyggt varumärkeskapital kan Ferrosans 
marknadskommunikationsstrategi  inte öka varumärkets värde och skapa kundlojalitet”      
 
Den hypotesen har besvarats på ett positivt sätt. Det är mycket tydligt att ett varumärkeskapital 
inta kan byggas utan en genomtänkt kommunikationsstrategi där företaget genom att öka värdet 
slutligen kan skapa kundlojalitet. Denna hypotes är den som har det starkaste bifallet. 
 
 
Frågor som jag avsåg att belysas via teorin 

• Vad är varumärkeskunskap och hur kan det mätas? 

• Hur påverkar varumärket beslutsprocessen hos konsumenterna? 

• Hur viktigt är det att ha ett starkt varumärke? 

 

Alla dessa frågor belystes på ett tydligt sätt via teoridelen och jag kan konstatera att det är 
viktigt att mäta hur ett varumärke utvecklas hos konsumenterna och även vara medveten om 
hur beslutsprocesserna ser ut och hur dess parametrar förändras över tid. Det går således inte att 
slå sig till ro för att man en gång har kartlagt beslutsprocessen eftersom den förändras över 
tiden. Att ha ett starkt varumärke är en framgångsfaktor och gör att ett företag inte behöver 
lägga ner lika mycket kapital i sin marknadsföringskommunikation som då det är okänt. 
 
 

Frågor som skulle belysas via studien 
• Hur välkänt är företagets varumärke?  

• Hur viktigt är det med ett välkänt varumärke för val av produkt vid inköp på apotek?  

• Hur upplever apotekspersonalen själva styrkan/värdet av Ferrosans varumärke? 
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Här kan jag konstatera att företaget genom sin breda kommunikation av olika marknadsförings-
aktiviteter med såväl TV, veckopress, stortavlor, dagspress, PR aktiviteter, seminarier för 
apotekspersonal , kampanjer på apotek och olika Internetaktiviteter med bannerannonsering, 
sökord och testa dig själv aktivitet (www.magtestet.se)   har lyckats etablera en god kännedom 
på en relativt kort tid. Deras kännedom ligger över den nivå som är normal vid introduktion av 
nya varumärken. 
 
När det gäller frågan hur viktigt det är med ett välkänt varumärke vid val av produkter på 
apotek, så har den frågan inte hundraprocentigt kunnat besvaras då jag inte tilläts genomföra en 
undersökning direkt mot apotekspersonalen. Via intervjun med kategoriansvarig hos apoteket 
framkom att marknadsföring är mycket viktigt för att varumärket ska få ett bra resultat vid en 
lansering på apotek och något Apoteket AB också ställer som krav för att ta in produkter. Det 
betyder inte att ett varumärke är välkänt, snarare att ett företag är villigt att lägga resurser på att 
bygga ett varumärke och genom Apotekets starka varumärke kan man få ett positivt gensvar. 
Från intervjun med Hela Pharma kan jag konstatera att apotekspersonalen upplever att Bifiform 
som varumärke sakta arbetar sig in och att de som varit i kontakt med dem är mycket positiva 
och de får regelbundet tillbakakopplingar från nöjda konsumenter. 
 
Vad jag vidare kan konstatera av det lilla urval som erhölls ifrån enkätundersökningen är att de 
ser en påverkan av sin egna kultur och att det är  viktigt att en leverantör, som Ferrosan i detta 
fall, har en tydlig kommunikationsplattform som överensstämmer med deras värdegrund. 
Apoteket har en hög status bland konsumenterna som trovärdig och seriös, vilket gör att 
varumärket automatiskt får ett bra utgångsläge av att finnas hos dem.  
 
Den sista frågeställningen som skulle belysas i undersökningen kunde inte heller besvaras helt 
p.g.a. samma skäl. Även här kan jag konstatera av de spontansvar jag fick vid besök på ett fåtal 
apotek att de upplevde att produkten efterfrågades och att de har sett en ökning av efterfrågan i 
samband med de marknadsaktiviteter som skett både hos apotek och i media. Detta framkom 
också mycket tydligt av den försäljningsökningsökning som kunde ses i samband med att en  
artikel där varumärket exponerats förekommit i Kvällsposten.   
 

6.2 Slutsatser 
Syftet med den här uppsatsen var att analysera resultatet av den kommunikationsstrategi 
Ferrosan använt sig av för att bygga sitt varumärke på apotek i Sverige.   
 
Det jag har fått fram visar att företaget har lyckats mycket väl med den kommunikationsstrategi 
man använt. Även apoteket själva är positivt överraskade över försäljningsresultaten som de i 
stor grad kopplar till den breda plattform Ferrosan använt för att skapa kännedom och bygga 
upp sitt varumärke. Så detta syfte anser jag härmed besvarat. 
 
Syftet var även att analysera hur Ferrosans strategi för marknadsföringskommunikation 
påverkar varumärkets kännedom och image samt om det är viktigt vid försäljning på apotek i 
Sverige.   
 
Det som kan konstateras är att företagets strategi med att använda TV initialt med 1 månads 
mellanrum varit en mycket bra strategi för att snabbt få en god spridning och kännedom. Det 
får inte vara ett alltför stort intervall mellan exponeringarna för då tappar varumärket alltför 
stor kännedom hos konsumenterna och företaget får i stort sett börja om från början. När en 
första kännedom erhållits kan fortsatt exponering ske i andra medier. Eftersom 
apotekspersonalens inställning är att vara neutrala mot olika leverantörers varumärken är det 
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extra viktigt att Ferrosan arbetar att bygga upp kännedom om varumärket på egen hand och 
sedan utnyttjar styrkan av att det säljs på apoteket som en kvalitetsstämpel.  
  
Slutligen avsåg jag att analysera om företaget har lyckats stärka sitt varumärke genom sin 
marknadsföringsstrategi.  
 
Här kan jag konstatera att företaget har lyckats mycket väl med att stärka sitt varumärke även 
om man fortfarande befinner sig långt ner på varumärkespyramiden Keller beskriver. 
 

6.3 Förslag till fortsatta studier 
Att genomföra undersökningen i sin helhet mot Apoteket AB´s medarbetarna för att se om det 
utfall jag erhållit överensstämmer med de resultat som framkommit med de data jag kunnat 
genomföra undersökningen med. Detta framförallt för att se hur hypotes 2 ser ut där jag nu fick 
ett negativt utfall. 
 
Det skulle också vara intressant att genomföra en undersökning av de nya aktörer som kommer 
att etablera sig under hösten och se om någon skillnad av konsumenternas attityd och relation 
kommer kunna ses jämfört med hur den hittills sett ut mot Apoteket AB. Detta kan först 
genomföras då aktörerna har funnits under en tid på marknaden. De hypoteser som jag skulle 
vara intressant att testa i samband med det är följande: 
 
H1. De nya apoteksaktörerna kommer inte kunna dra nytta av Apoteket AB´s goda varumärke 
 
H2. De nya aktörerna kommer uppfattas som ett apotek med alla de relationsband till  
       konsumenterna som Apoteket AB hittills haft. 
 
H3. Apoteket AB kommer inte att ha en konkurrensfördel utan konsumenterna kommer  
       uppfatta alla som likvärdiga med samma varumärkeskapital och lojalitet 
 
H4. Konsumenterna kommer inte känna samma tillförlit till apotek efter avregleringen som de  
       tidigare gjort då apoteket hade en monopolställning med ett tydligt samhällsansvar. 
 
 H5. Apoteksavregleringen kommer innebära att antalet apotek kommer utökas på samma sätt  
       som man kunnat se i Norge. 
 
Vidare hade det varit intressant att följa varumärkets utveckling och även genomföra en större 
marknadsundersökning direkt gentemot slutkonsumenter för att se hur de upplever varumärkets 
kännedom och hur långt företaget kommit i uppbyggandet med lojala kunder samt vilken 
köpkanal konsumenterna föredrar när avregleringen har genomförts fullt ut.  
 

6.4 Författarens egna reflektioner 
Det är ett intressant och mycket aktuellt ämne som jag har fått möjligheten att fördjupa mig 
inom. Det finns en stor komplexitet som inte är helt lätt att hantera när man tittar på  ett stort 
företag som Apoteket AB som är mitt uppe i en mycket stor avreglering. Att då studera 
möjligheten att bygga ett varumärkeskapital via ett företag som är mitt uppe  i en pågående 
förändring har inneburit svårigheter att genomföra uppgiften fullt ut enligt mina önskemål. Vid 
flera tillfällen har yttre omständigheter tvingat mig att ändra tillvägagångssättet för 
undersökningen.  
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Det har också varit svårt att få den respons från företaget som jag hade önskat. Orsaken har jag 
full förståelse för eftersom de är mitt uppe i en av företagets största förändringar, men det har 
gjort det svårt för mig att genomföra uppgiften på bästa sätt.  
 
Med tanke på det urval som förekommit i undersökningen har det även varit svårt att dra 
generella slutsatser och flera av resultaten kan endast ses som indicier och antaganden. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervju med Business Unit Manager i Norden på Ferrosan 
 

Intervjuguide för intervju med Mette Hald Hjort, Business Unit Manager i Norden, 15/4-2009 
 
1. Vilka faktorer anser du är viktiga för att lyckas med en apotekslansering i Sverige? 

 
2. Kartlade ni externa faktorers påverkan på företaget tex. konkurrenter, kunder, 

koncernledning, konjunktur mm? 
 
3. På vilka sätt har Ferrosan arbetat med att bygga upp en varumärkeskännedom mot 

konsumenterna för ett nytt varumärke i Sverige? 
 

4. Kan du beskriva er marknadskommunikations strategi och handlingsplan för Sverige 
 
5. Hur har informationsflödet mot apotekspersonalen skett för att bygga upp en 

varumärkeskännedom? 
 

6. Hur sker uppdelningen mellan Ferrosan och Hela Pharma i Sverige? 
 

7. Hur upplever du att apotekspersonalens inställning generellt sätt är till varumärket? 
 
8. Hur stort inflytande anser du att apotekspersonalen har på kundernas val av produkter ute på 

apoteken? 
 

9. Hur mäter och utvärderar ni arbetet med ert varumärkesbyggande i Sverige? 
 

10. Vad upplever du saknas för att lyfta varumärket till nästa nivå? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       



 

Bilaga 2– Intervju med aktuell kategorichef på Apotekets inköpsbolag  
 

Intervjuguide för intervju med Kerstin Bergström, 27/4-2009 
 
1. Kan du berätta om företagets organisationskultur? 
 
2. Hur förmedlar organisationen sina värderingar och normer till medarbetarna? 
 
3. Hur mäter och utvärderar ni ert egna arbete med varumärkesbyggande? 
  
4. Hur mäter och utvärderar ni er kundlojalitet? 
 
5. Hur arbetar företaget internt för att kunna bibehålla en konkurrenskraftig ställning när man   
    utsätts för konkurrens? 
 
6. Hur har informationsflödet mot apotekspersonalen sett ut? 
 
7. Märker ni någon skillnad i efterfrågan av företagets produkter i samband med att de har  
    marknadsföringsaktiviteter? 
 
8. Hur upplever du att apotekspersonalens inställning generellt sätt är till varumärket? 
 
9. Hur stort inflytande anser du att apotekspersonalen har på kundernas val av produkter ute på  
    apoteken? 
 
10. Hur viktigt är det att företag som finns på Apotek arbetar med marknadskommunikation och  
     kännedom om sitt varumärke? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       



 

Bilaga 3 – Intervju med produktchef för Hela Pharma 
 

Intervjuguide för intervju med Anna Karin Bergström 4/5-2009 
 
1. Vilka faktorer anser du är viktiga för att lyckas med en apotekslansering i Sverige? 
 
2. Hur ser Hela Pharmas roll ut mot apoteket? 
 
3. Hur sker uppdelningen mellan Ferrosan och Hela Pharma i Sverige? 
 
4. Hur upplever du att inställningen till Ferrosans varumärke är bland  apotekspersonalen? 
 
5. Hur har informationsflödet mot apotekspersonalen skett? 
 
6. Hur stort inflytande anser du att apotekspersonalen har på kundernas val av produkter ute på  
    apotek? 
 
7. Upplever du att apotekspersonalen är präglad av en företagskultur som påverkar dem vid  
    bedömning av nya produkter? 
 
8. Hur viktigt anser du att det den mentala påverkan är när det gäller att bygga upp ett  
    varumärke? 
 
9. Vad är din bedömning av möjligheten av att bygga upp ett varumärkeskapital via apotek? 
 
11. Vad anser du krävs för att lyfta varumärket till nästa nivå? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       



 

Bilaga 4 – Enkätundersökning till Apotekets medarbetare 
 
Markera med kryss på det streck Du upplever bäst stämmer överens med din 
uppfattning 
 
1. Jag upplever att jag påverkas av apotekets företagskultur när jag bedömer ny information 

om olika företags varumärken 
 

Stämmer inte alls         Stämmer dåligt        Stämmer delvis         Stämmer bra                  Stämmer helt 
        ______                    _____       _____               _____     ______ 
2. Mina egna värderingar och normer påverkar min inställning när jag bedömer nya 

varumärken 
 

Stämmer inte alls         Stämmer dåligt        Stämmer delvis         Stämmer bra                  Stämmer helt 
        ______                    _____       _____               _____     ______ 
 
3. Jag upplever att den omstrukturering som pågår inom apoteket idag påverkar mitt sätt att 

vara mottaglig för ny information om varumärken från olika företag 
 

Stämmer inte alls         Stämmer dåligt        Stämmer delvis         Stämmer bra                  Stämmer helt 
        ______                    _____       _____               _____     ______ 
 
4. Jag upplever att jag på ett objektivt sätt bedömer information om ett företags varumärken 
 

Stämmer inte alls         Stämmer dåligt        Stämmer delvis         Stämmer bra                  Stämmer helt 
        ______                    _____       _____               _____     ______ 
 
5. Mina individuella förutsättningar gör att jag inte påverkas av organisatoriska faktorer i min 

bedömning av nya varumärken  
 

Stämmer inte alls         Stämmer dåligt        Stämmer delvis         Stämmer bra                  Stämmer helt 
        ______                    _____       _____               _____     ______ 
 
6. Uppskatta med hjälp av ett kryss på linjen hur positivt respektive negativt du upplever att 

du påverkas av dina egna värderingar, normer och företagets kultur 
 

 Helt negativt                         Helt positivt 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
7. Varumärkets kännedom påverkar beslutsprocessen hos konsumenterna 
Stämmer inte alls         Stämmer dåligt        Stämmer delvis         Stämmer bra                  Stämmer helt 
        ______                    _____       _____               _____     ______ 
 
8. För att bygga upp en varumärkesidentitet och image är det viktigt att ha en stark 

varumärkeskännedom bland konsumenter 
 

Stämmer inte alls         Stämmer dåligt        Stämmer delvis         Stämmer bra                  Stämmer helt 
        ______                    _____       _____               _____     ______ 
 
9. Jag upplever att varumärket Bifiform med Balance och Minidroppar är välkänt bland 

konsumenterna  
 

Stämmer inte alls         Stämmer dåligt        Stämmer delvis         Stämmer bra                  Stämmer helt 
        ______                    _____       _____               _____     ______ 
 
10. Ett välkänt varumärke är viktigt när konsumenter väljer produkter på apotek  
 

Stämmer inte alls         Stämmer dåligt        Stämmer delvis         Stämmer bra                  Stämmer helt 
        ______                    _____       _____               _____     ______ 

       



 

 
11. Jag upplever att styrkan/värdet av Ferrosans varumärke Bifiform har stärkts under 2009 
 

Stämmer inte alls         Stämmer dåligt        Stämmer delvis         Stämmer bra                  Stämmer helt 
        ______                    _____       _____               _____     ______ 
 
12. Uppskatta med hjälp av ett kryss på linjen hur känt respektive okänt du upplever att 

varumärkets kännedom är idag 
 

 Helt okänt                                                Helt känt 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

13. Konsumenterna påverkas tillräckligt av ett företags marknadskommunikation för att välja 
dess produkter även om apotekspersonalen rekommenderar andra produkter  

 

Stämmer inte alls         Stämmer dåligt        Stämmer delvis         Stämmer bra                  Stämmer helt 
        ______                    _____       _____               _____     ______ 
 
14. Att bygga ett varumärkeskapital via apotek kan endast lyckas om företaget har byggt upp 

ett förtroende för dess varumärke bland apotekspersonalen 
 

Stämmer inte alls         Stämmer dåligt        Stämmer delvis         Stämmer bra                  Stämmer helt 
        ______                    _____       _____               _____     ______ 
 
15. Utan ett uppbyggt varumärkeskapital kan Ferrosans marknadskommunikationsstrategi inte 

öka varumärkets värde och skapa kundlojalitet på apotek   
 

Stämmer inte alls         Stämmer dåligt        Stämmer delvis         Stämmer bra                  Stämmer helt 
        ______                    _____       _____               _____     ______ 
 
16. Konsumenter litar mer på apotekspersonalens råd och information vid köpbeslut än de gör 

på den marknadskommunikation de har tagit del av via ett företaget  
 

Stämmer inte alls         Stämmer dåligt        Stämmer delvis         Stämmer bra                  Stämmer helt 
        ______                    _____       _____               _____     ______ 
 
17. Ferrosan/Hela Pharma har skapat en bra relation med oss på apoteket genom sina aktiviteter 

och sin kommunikation med oss 
 

Stämmer inte alls         Stämmer dåligt        Stämmer delvis         Stämmer bra                  Stämmer helt 
        ______                    _____       _____               _____     ______ 
 
18. Uppskatta med hjälp av ett kryss på linjen hur bra respektive dålig du upplever att 

relationen med levarantören varit sedan lansering och fram till idag 
 
 

 Mycket dålig                              Mycket bra 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
19. Ferrosans sätt att bygga sitt varumärke på apoteken i Sverige har skapat ett stöd och 

acceptans för varumärket hos mig  
Stämmer inte alls         Stämmer dåligt        Stämmer delvis         Stämmer bra                  Stämmer helt 
        ______                    _____       _____               _____     ______ 
 
20. Ferrosans marknadsföringskommunikation med Tv-reklam, storbildsannonsering, 

veckopressannonsering och internetannonsering har påverkat varumärkets kännedom och 
image positivt  

 

Stämmer inte alls         Stämmer dåligt        Stämmer delvis         Stämmer bra                  Stämmer helt 
        ______                    _____       _____               _____     ______ 
 

       



 

21. Jag upplever att företaget via sin marknadsföringskommunikation mentalt har påverkat mig 
i min inställning till varumärket  

 

Stämmer inte alls         Stämmer dåligt        Stämmer delvis         Stämmer bra                  Stämmer helt 
        ______                    _____       _____               _____     ______ 
 
22. Mental påverkan är en viktig faktor för att lyckas utveckla ett varumärkes kännedom och 

identitet 
Stämmer inte alls         Stämmer dåligt        Stämmer delvis         Stämmer bra                  Stämmer helt 
        ______                    _____       _____               _____     ______ 
 
23. Jag upplever att jag i stor utsträckning påverkas av externa faktorer i omgivningen när det 

gäller min inställning till ett företags varumärke  
Stämmer inte alls         Stämmer dåligt        Stämmer delvis         Stämmer bra                  Stämmer helt 
        ______                    _____       _____               _____     ______ 
 
24. Uppskatta med hjälp av ett kryss på linjen hur stort inflytande du upplever att leverantören 

har haft på varumärkets utveckling 
 
 

 Inget inflytande                                              Stort inflytande 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
25. Vad upplever du saknas för att stärka varumärket Bifiform på apoteket? _______________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 
Stort tack för din medverkan!   
Dina synpunkter och åsikter är mycket värdefulla för oss. 
 
Apotekets namn och Ort: 
 
Namn:  
Adress:  
E-post adress  
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