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Syfte: Studien ämnar undersöka om och i så fall hur en organisations strategiska arbete av va-

rumärket påverkas, vid avreglering från monopol till ökad konkurrens.  
 

Metod: Studien är av kvalitativ karaktär och där både primär- och sekundärdata samlats in med 

hjälp av intervjuer samt textanalyser av årsredovisningar.  

 

Slutsats: Det strategiska arbetet för ett varumärke genomgår olika förändringar vid avregle-

ring men mycket från den forna tiden lever kvar som en stark och stadig grund. En åtgärd som 

visade sig vara viktigt var att ha ett ständigt arbete kring företagets varumärke för att tydligare 

visa vad det står för, särskilt efter att konkurrenter har tillkommit och bidrar med att forma 

vad den berörda marknaden är. 

 
 

Abstract  

Title: The strategic brand process at a deregulation  

 

Authors: Emma Hansson, Linda Ljungdahl 

 

Supervisor: Jan Svanberg 

 

Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 

 

Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits 

 

Purpose: The study intends to examine whether and if so, how an organization's strategic work 

of the brand-building is affected by deregulation from monopoly.  

 

Method: The study is of a qualitative character and in which both primary and secondary data 

collected through interviews and analysis of the annual reports. 

 

Results: The strategic work for a brand undergoes various changes in deregulation but a lot of 

the former culture survives as a strong and solid foundation. A measure that proved to be im-

portant was to have a continuous work around the company's brand to understand clearly what 

it stands for, especially after the competitors have contributed to influence the market. 
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1. Inledning 

Det inledande avsnittet presenterar uppsatsens bakgrund. En problemdiskussion kommer föras 

som mynnar ut i den frågeställning som uppsatsen önskar att besvara. Avsnittet avslutas med 

uppsatsens syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

När endast ett företag styr marknaden råder monopol (Skärvad & Olsson, 2011). Marknadsfor-

men monopol är motsatsen till fri konkurrens och kräver att det inte finns några substitut hos 

andra företag. Monopol uppstår bland annat då staten ser behovet att kontrollera marknadens 

utbud och regleras då av lagar (Axelsson, Holmlund, Jacobsson, Löfgren & Puu, 1998).  

Apoteksmonopolet tillkom 1971 i Sverige och reglerades av staten fram till juli 2009 då Apo-

teket ABs ensamrätt att utöva detaljhandel med läkemedel avskaffades (Regeringen, 2009). 

Syftet med avreglering är att skapa högre produktivitet genom att öka konkurrensen, detta främ-

jar konsumenterna och företag då priserna pressas, kvaliteten ökar på produkterna (Näringsde-

partementet, 2010) samt att bättre service erbjuds (Konkurrensverket, 2001). En konkurrensut-

satt marknad ökar behovet av ett välgjort strategiskt arbete (Nilsson, Olve & Parment, 2010). 

Strategi och det strategiska arbetet innefattar organisationens långsiktiga riktning och omfatt-

ning, hur företag skapar konkurrensfördelar och förhåller sig till förändringar i företagsklimatet 

(Johnson, Scholes & Whittington, 2008). Harry Gray (2005) beskriver strategi som processen 

för att skapa förståelse över företagsidentiteten i relation till den direkta omvärlden. Således 

handlar det om att konstant granska organisationens antagande över dess mening och funktion 

(Gray, 2005). 

För att en organisation ska överleva på en konkurrensutsatt marknad behövs inte bara funge-

rande strategier, det kräver även strategiska konkurrensfördelar (Nilsson, Olve & Parment, 

2010). När en organisation utvecklar eller anskaffar ett eller en kombination av attribut som gör 

det möjligt att överträffa sina konkurrenter, uppstår vad som kallas konkurrensfördelar (John-

son, Scholes & Whittington, 2008).  Vad som räknas som en konkurrensfördel ser olika ut be-

roende på vilken bransch och omvärld företaget befinner sig i (Johnson, Scholes & Whittington, 

2008). Konkurrensfördelar ska ha ett värde, vara sällsynta och svåra att kopiera eller byta ut. 

Samt att en grundlig förståelse av konkurrensfördelarna är nödvändigt för att de ska kunna be-

varas (Barney, 1991).  
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För att åstadkomma konkurrensfördelar krävs det att organisationen konstant fokuserar på att 

identifiera en unik strategi för de olika områdena i ett företag. Förenat skapar dessa faktorer en 

möjlighet för organisationen att lyckas på en marknad med hög konkurrens (Srivastava, Frank-

lin och Martinette, 2013). Ett varumärke är en strategisk tillgång om den förädlas på korrekt 

sätt, vilket kan ge organisationen en av de viktigaste konkurrensfördelarna (Wallström, Karls-

son & Salehi-Sangari, 2008). Litteraturen som berör det resursbaserade synsätten inom strategi 

argumenterar för att hållbara konkurrensfördelar endast kan uppnås med hjälp av immateriella 

resurser, vilket inkluderar bland annat företagets varumärke (Omar, Williams & Lingelbach., 

2009 se Abratt & Kleyn, 2011).  

Inom litteraturen som berör varumärken råder det olika åsikter över definitionen av ett varu-

märke. Enligt Balmer och Gray (2003) är det märken som betecknar ägande, skapar image samt 

symboler för organisationens grundläggande värderingar. Knox och Bickerton (2003) anser att 

varumärke är ett uttryck för en organisations unika företagsmodell. Corkindale och Belder 

(2009) menar att fokus för varumärken ligger hos relevansen hos konsumenterna och berör inte 

de andra intressenterna, utan att dessa endast berörs av organisationens rykte. Motsatsen argu-

menteras av Abratt & Kleyn (2011) som anser att varumärken påverkar alla företagets intres-

senter inte bara konsumenterna, och får även medhåll av Hatch och Schultz (2001).  Enligt 

Byrne (2004) är ett varumärke en av de viktigaste komponenter en organisation besitter för att 

varumärket är den faktorn som ger en bestående uppfattning hos intressenterna. Ett varumärke 

är således inte bara en logga, annons eller broschyr utan en upplevelse, förväntan som kan re-

lateras till intressenter och inte produkter (Byrne, 2004). Varumärket berör alltså företaget som 

helhet och handlar inte om individuella produkter och tjänster, då organisationen i sig själv är 

ett varumärke som sträcker sig till alla intressenter och inte endast konsumenterna (Morsing & 

Kristensen, 2001 se Curtis, et al., 2009). 

Varumärke kan diskuteras utifrån två olika perspektiv, varumärket för företaget i sin helhet eller 

varumärket för enskilda produkter (Wallström et al., 2008). Allt fler företag fokuserar på att 

utveckla ett starkt varumärke som omfattar hela företaget och lägger mindre fokus på den en-

skilda produktens varumärke (Knox & Bickerton, 2003). Genom ett varumärke kommunicerar 

företaget ut sina värderingar som borde innefatta hela försäljningen för ett lyckat resultat (By-

rne, 2004). Alcock, et al. (2003) förklarar att ett företag skapar fördelar om det fokuserar på 

varumärket som helhet för hela försäljningen istället för olika mindre märken för varje produkt. 

Intresset för företagets varumärke har ökat under det senaste decenniet (Rindell & Strandvik, 

2010). Balmer (2012) tar upp skillnaderna och likheterna mellan ett företags varumärke och 
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produktvarumärke för att lättare kunna förstå innebörden av ett företagsvarumärke. Vidare ar-

gumenterar Balmer (2012) för att det finns tydliga skillnader mellan ett produktvarumärke och 

ett företagsvarumärke i både hantering och betydelse. 

  Produktvarumärke Företagets varu-

märke 

  

        

Ledningsansvar Produktvarumärkes-

ansvarig        

Verkställande direk-

tör 

  

Funktionsansvar Marknadsföring Flertal/Alla avdel-

ningar 

  

Generellt ansvar  Marknadsföringsper-

sonal 

All personal   

Vetenskapliga röt-

ter 

Marknadsföring Tvärvetenskapligt   

Varumärkets tids-

omfattning 

Kort Medium till Lång   

        

Intressentfokus  Konsumenter Flertal intressenter   

Värderingar Konstlad och anpas-

sad 

Verkliga   

Kommunikations-

kanaler  

Marknadsförings-

mixen 

Den totala företags-

kommunikationen 

Primära: Prestanda 

för produkter och 

tjänster. 

Organisatoriska stra-

tegier. Beteende av 

VD och ledande be-

fattningshavare. 

Erfarenhet och före-

språkande av perso-

nal. 

Sekundära: Mark-

nadsföring  

och andra former av 

kontrollerad  

kommunikation. 

Okontrollerade: 

Word-of-Mouth. 
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Källa: Balmer (2012, s.1066) 

Vidare kommer företagets varumärke att benämnas med begreppet varumärke, då uppsatsen 

ämnar beröra processen för varumärke som behandlar företaget i sin helhet.  

Balmer och Gray (2003) hävdar att många gånger används termerna varumärke och företagets 

identitet omväxlande trots att det finns väsentliga skillnader mellan de två begreppen. Identitet 

avser de olika attributen i en organisation som besvarar frågorna, ”vem och vad är vi?” och är 

relevanta för alla typer av organisationer. Vidare förklarar Balmer och Gray (2003) att ett va-

rumärke inte går att applicera i alla organisationer då de inte anser det vara nödvändigt till 

exemplet vid monopol. Abratt och Kleyn (2011) argumenterar för att alla organisationer har ett 

varumärke även om de väljer att kommunicera det till alla intressenter eller inte. Detta då de 

anser att organisationer är identifierade med hjälp av dess symboler, namn, färger och till-

gångar, samt av de människor som arbetar för dem. Vidare definierar Abratt och Kleyn (2011) 

varumärke som uttryck och bilder av en organisations identitet. Varumärket präglas av de vär-

deringar som en organisations identitet är uppbyggd av och fungerar som kommunikationsme-

del mellan intressenterna och företagsidentiteten (Abratt & Kleyn, 2011). Abratt & Kleyn 

(2011) ser organisationsidentiteten som de interna strategiska besluten, och att varumärket är 

verktyget som skapar samordnad mellan den önskade identiteten och hur intressenter uppfattar 

organisationsidentiteten. 

Varumärken ger en organisation många fördelar då den kommunicerar företagets värderingar 

och skapar ett verktyg för att urskilja organisationen från konkurrenter (Balmer, 2001 se Curtis, 

Abratt & Minor, 2009). Ett starkt varumärke som berör hela organisationen kan öka företagets 

synlighet, rykte samt igenkännlighet mer än vad enbart ett produktvarumärke kan, (Xie & 

Boggs, 2006 se Curtis et al., 2009) dock kan ett negativt rykte skada hela portfolion av varu-

märken (Curtis, Abratt & Minor, 2009). Ett varumärke kan hjälpa konsumenterna att se och 

förstå vad som differentierar ett företag från konkurrenterna (Pina, Martinez, Chernatony & 

Drury, 2006). I marknader som uppfattas turbulenta och konkurrensutsatta kan ett varumärke 

skapa stabilitet, förtroende och diversifiering för både interna och externa intressenter (Kay, 

2006). 

Varumärket måste reflektera vad som lovas intressenterna av organisationen men även hur vär-

deringarna driver arbetet (de Chernatony, 2010 se Vallaster & Lindgreen, 2013). Varumärket 
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skapas genom en projektion av företagsidentiteten och utlovande till intressenterna för att be-

skriva organisationens mening (Hatch, Larsen & Van Riel, 2002 se Vallaster & Lindgreen, 

2013).  

Utvecklingen av en stark varumärkesidentitet och hanteringen av genomförandet på ett konse-

kvent vis bör betraktas som en investering som påverkar hela företaget (Byrne, 2004).  Konsu-

menternas attityd, beteenden och känslomässiga band till produkterna blir därför viktiga att 

korreleras med varumärkets identitet då detta skapar mervärde (Byrne, 2004). I många årtion-

den har det varit avgörande för ett företag att bygga relationer till intressenter med hjälp av 

varumärket för att nå långsiktig framgång (Tuškej, Golob & Podnar, 2013). Företag med en 

positiv varumärkesidentitet har en stor förmåga att attrahera kunder och behålla dem i både bra 

och dåliga tider, vilket ger företaget stabilitet. Att dagens konsumenter har utvecklat en skepsis 

mot varumärken samt medias framställningar och bedömningar kombinerat med globala kriser 

har detta bidragit till den ökade vikten av intressenternas identifiering med varumärket (Tuškej, 

Golob & Podnar, 2013). 

Att skapa ett hållbart varumärke är en komplicerad och utmanande process då de berör hela 

företagets strategi och identitet (de Chernatony, 2001 se Wallström et al., 2008). Varumärket 

innehåller och påverkas av den strategiska visionen, organisations kultur och företagets image 

(Hatch & Schultz, 2003). För att skapa ett starkt varumärke är det viktigt att kombinera de 

faktorer som berör strategi, företagskommunikation samt kultur (Knox & Bickerton, 2003; Gyl-

ling & Linderberg-Repo, 2006 se Curtis et al., 2009). Organisationer måste arbeta löpande med 

att omvärdera och granska sitt varumärke, processen är således kontinuerlig och inte en en-

gångsföreteelse (Knox & Bickerton, 2003; Curtis et al., 2009). Ett välgrundat varumärke kan 

tilltala och bli en inspirationskälla för olika kategorier av intressenter, exempelvis leverantörer 

men enligt Byrne (2004) har det en stor betydelse för att kunna attrahera den mest eftertraktade 

personalen. Ett starkt varumärke skapas genom att de interna kommunikationsaktiviteterna och 

personalresurserna samordnas med varumärkets värderingar (Gotsi & Wilson, 2001 se Abratt 

& Kleyn, 2011). 

Uppbyggnadsprocessen av ett varumärke grundas i organisationens värderingar (Totsi & Stotz, 

2001). Processen ger upphov till att varumärket kan ses från tre olika perspektiv; hur organisat-

ionen ser det, hur organisationen önskar att andra ser det samt hur andra ser det (Aaker & Jo-

achimsthaler, 2000; Kapferer, 2004 se Vallaster & Lindgreen, 2013). Det är av stor vikt att 

minimera luckorna mellan de tre perspektiven ur ett strategiskt synsätt. Detta då intressenterna 
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upplever varumärkets värderingar genom dess produkter och tjänster samt vid varje kontakt 

(Balmer & Wilkinsson, 1991 se Vallaster & Lindgreen, 2013; Schultz, Antorini & Casaba, 2005 

se Curtis et al., 2009).  

1.2 Problemdiskussion 

Omvärlden är det som påverkar en organisation och vad som skapar dess möjligheter och hot. 

En organisations omvärld kan delas upp i olika lager; konkurrenter/marknad, industri/sektor 

samt den makroekonomiska miljön. Lagerna består av olika element som kan påverka organi-

sationen direkt och indirekt. Den makroekonomiska miljön är det yttersta lagret och består av 

bland annat politiska, sociala, ekonomiska, miljö, tekniska samt legala faktorer. Industrin/sek-

torn skapar det andra lagret och byggs upp av organisationer som tillhandahåller samma varor 

och tjänster. Det sista lagret som ligger närmst organisationen kallas konkurrenter/marknad och 

de närliggande direkta konkurrenterna som kan uppge möjligheter samt hot för en organisation 

(Johnson, Whittington & Scholes, 2012).  Monopol kan uppstå då staten ser behovet av att 

kontrollera marknadens utbud och regleras då utav lagar. Marknadsformen kräver att det inte 

finns några substitut hos andra företag (Axelsson, Holmlund, Jacobsson, Löfgren & Puu, 1998). 

Omvärlden kring ett företag med monopol är således rensad från direkta konkurrenter och är 

ensamma på marknaden med dess produkter/tjänster. Eftersom monopol i visa avseende styrs 

av politiken och dess bestämmelser påverkas de då av det makroekonomiska lagret.  

Fri konkurrens är motsatsen till monopol, alltså när det finns många säljare som säljer homo-

gena varor på en marknad med fritt in- och utträde (Axelsson et al., 1998). Ett företag som drivs 

under fri konkurrens påverkas således av alla de faktorer som finns i de tre lagerna. När mono-

polet för Apoteket AB avreglerades 2009 i Sverige gick företaget från en relativt skyddad om-

värld till en omvärld med många hot men kanske också fler möjligheter. Trots att monopolet 

avreglerades ägs och styrs idag Apoteket AB fortfarande av staten och man kan därav se Apo-

teket AB som delvis avreglerat då endast delar av företaget förändrades alternativt togs bort. 

Apoteket AB fick därmed ökad konkurrens i samband med avregleringen. 

Det kommer alltid att ske förändringar i de politiska, ekonomiska, sociala och teknologiska 

faktorerna som påverkar företagsklimatet. Förändringarna kommer påverka organisationers 

identitet och kommer högst sannolikt att i sin tur forma varumärket. För företag som existerat 

en längre tid blir det ofta svårt att hitta nya vägar för att behålla sitt varumärkes värde när nya  

att företaget generationer av intressenter och konkurrenter äntrar marknaden (Haderspeck, 

2013). Med tiden kommer således varumärkets mening att förändras, ett exempel på detta är 
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Nokia som gick från att vara ett gummiföretag till att arbeta med IT (Balmer, 2012).  Ett annat 

exempel är företaget Kelco Industries, Cranford, N.J., som startades 1852 i Belfast, Irland men 

som fortfarande är verksamt idag på grund av sitt aktiva handlande gällande att anpassa sitt 

varumärke efter klimatet på marknaden. Men företaget har på senare år mestadels fokuserat på 

att bygga och stärka sitt varumärke för att kunna konkurrera med de andra märkena på mark-

naden (Haderspeck, 2013).  

Att veta allt som ska hända i framtiden är svårt men för att överleva som en organisation är det 

av stor vikt att analysera omvärlden. Detta då det kan vara möjligt att förutspå eventuella för-

ändringar, och genom strategiskt arbete kan företagen anpassa sig eller kanske till och med 

förhindra förändringen (Johnson, Whittington & Scholes, 2012). Ett skifte från monopol till 

ökad konkurrens bör kräva nytt strategisk tänk inom organisationen, då omvärlden förändrats 

relativt drastiskt, samt att hänsyn måste tas till att företaget nu har andra möjligheter men också 

fler hot. 

Sedan avregleringen 2009 fram till 2010 uppkom det 20 stycken nya apoteksaktörer och öpp-

nades cirka 200 nya apotek runt om i Sverige. Detta skedde även i städer där det tidigare inte 

funnits apotek. Konkurrensverket bedömde år 2010 att etableringen av nya apoteksaktörer kom-

mer vara fortsatt hög under de närmaste åren (Konkurrensverket, 2010). Avregleringen har så-

ledes ökat tillgängligheten av apotek i Sverige men också ökat konkurrensen då i stort sätt vem 

som helst kan driva läkemedelshandel idag så länge vissa krav uppfylls (Konkurrensverket, 

2010). Som tidigare nämnt krävs det ett varumärke för att differentiera sig från konkurrenterna 

på marknaden. Kanske är det extra viktigt när avreglering sker av monopol. Före avregleringen 

dominerade Apoteket AB på marknaden och idag finns det en rad olika konkurrenter (Rege-

ringen, 2009). Således befinner sig nu Apoteket AB samt dess konkurrenter i en marknad där 

de behöver utmärka sig för att locka intressenter. 

Före 1995 var det väldigt lite fokus på varumärken och kan ännu ses som ett relativt nytt feno-

men inom företagsvärlden (Knox & Bickerton, 2003). Fortfarande finns det lite forskning inom 

området, trots att den akademiska världen har visat ett ökat intresse för fenomenet de senaste 

åren (de Chernatony, 2001 se Wallström et al., 2008; Knox & Bickerton, 2003). Vidare forsk-

ning kan leda till möjligheten att förstå hur företag ställer sig till uppbyggnaden och vårdandet 

av dess varumärke och hur de utför sitt strategiska arbete. Wallström et al. (2008) förklarar att 

många forskare är eniga om att en konsekvent pågående varumärkes byggande process är vik-

tigt för skapandet av ett starkt varumärke. Knox och Bickerton (2003) diskuterar kritiken kring 
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att modeller och teorier för uppbyggnadsprocessen saknar empirisk grund, då det inte gjorts 

tillräckligt många tester kring ämnet. 

Den interna processen av varumärkesuppbyggnad, alltså den strategiska processen som sker 

före implementering tas upp av Wallström et al. (2008). Vilket innebär måste först ta beslut om 

hur de vill att varumärkets identitet ska uppfattas, före det kan kommuniceras internt och ex-

ternt. För att förstå hur processen av uppbyggande fungerar före implementering, är ett fokus 

på konsumenternas synvinkel inte relevant. Varumärkesuppbyggnad bör således endast ses ur 

ett företagsperspektiv (Wallström et al., 2008). Van Gelder (2004) menar dock att utan en kor-

rekt implementering kommer varumärket förbises av konsumenterna och det strategiska arbetet 

och planeringen som gett upphov till varumärket kommer vara meningslöst.  

I litteraturen finns belägg för att organisationen har problem att formulera och implementera 

varumärkesstrategier. Vilket kan beror på dess komplexitet samt att fenomenets fortfarande ses 

som relativt nytt (Schultz, Antorini & Casaba, 2005 se Wallström et al., 2009). Keller (1999) 

anser att många organisationen inte vet hur de ska förädla sitt varumärke och vidare beskriver 

Knox och Bickerton (2003) att mycket av forskningen är teoretiskt och att det finns en avsaknad 

av empiriska studier över hur organisationer ska arbeta med varumärkesprocesserna. Litteratu-

ren om varumärkes uppbyggnad berör en rad olika aktiviteter under processen (Urde, 2003; 

Witt and Rode, 2005 se Juntunen, Saraniemi, Halttu & Tähtinen, 2010). Juntunen et al. (2010) 

beskriver att det finns en rad modeller för hur man bygger ett varumärke och vilka aktiviteter 

som bör utföras men att det i många fall saknas en redogörelse för vad om händer i en organi-

sation när de arbetar med processens aktiviteter. Wallström et al. (2008) utförde en undersök-

ning för hur serviceföretag i Sverige arbetar med varumärkesuppbyggnad och ansåg att organi-

sationer är medvetna om betydelse av ett starkt varumärke men är förvirrade över uppbygg-

nadsprocessen. Vidare påstår Wallström et al. (2008) att empiriska studier kan vara en lösning 

för att skapa större förståelse hos företagen. En empirisk studie kan således redogöra för hur en 

organisation arbetar strategisk med varumärkesuppbyggnaden före och efter avreglering av mo-

nopol samt för om och hur yttre faktorer påverkar processen.  Abratt och Kleyn (2011) beskriver 

att chefer och ledare inte är helt medvetna om vad uppbyggnadsprocessen innebär i sin helhet. 

Kay (2006) tar även upp att organisationer inte vet hur de ska arbeta med processerna på ett 

effektivt sätt. Att göra empiriska studier kan vara ett sätt lyfta förståelsen hos företag och deras 

ledare.  
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1.3 Problemformulering  

Studien kommer behandla följande frågeställning: 

 Hur berörs varumärkets strategiska arbete vid avreglering från monopol till ökad 

konkurrens?  

1.4 Syfte 

Studien ämnar undersöka om och i så fall hur en organisations strategiska arbete av varumärket 

påverkas, vid avreglering från monopol till ökad konkurrens. Uppsatsen ska även ge klarhet 

över hur organisationen arbetar med de olika delarna i varumärkesprocessen, samt hur avregle-

ringen påverkar förhållandet mellan varumärket och organisationsflexibilitet samt den osäkra 

omvärlden.  
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2. Metod  

Metodavsnittet berör valet av angreppssätt. Vetenskaplig ansats, val av metod, urval och till-

vägagångssätt presenteras i detta avsnitt. Begrepp som validitet, reliabilitet, primär- och se-

kundärdata tas upp för att klargöra uppsatsens riktning.  

 

2.1 Vetenskaplig ansats 

Induktion och deduktion är de två huvudsakliga tillvägagångssätten för att kunna dra slutsatser 

och skapa kunskap. Grunden i induktion består av empiri, vilket innebär att man utgår ifrån 

empiri till teorier som inte existerat tidigare. Induktion förutsätter alltså kvantifiering då meto-

den utnyttjar empiri för att kunna dra allmänna, generella slutsatser. Den deduktiva metoden 

utgår istället från teori till empiri då slutsatser framställs genom olika principer. Utgångspunk-

ten för den deduktiva metoden är att orsakssamband mellan variabler framställs med hjälp av 

fastställda teorier. Därefter kontrolleras orsakssambanden (Thurén, 2007).  

Uppsatsen har tillämpat den deduktiva ansatsen då studiens grund bygger på att dra slutsatser 

ifrån befintliga teorier för en viss händelse. Med hjälp av utvalda teorier kommer empirin att 

analyseras för att kunna besvara problemformuleringen.    

2.2 Kvantitativ- och kvalitativ metod   

Vid val av metod tillämpas antingen kvalitativ eller kvantitativ metod. Valet avgörs beroende 

på hur insamling av data sker och hur materialet analyseras. Om en metod har sin grund i mät-

ningar, kvantifiering med hjälp av matematik och statistik kan detta kallas för en kvantitativ 

metod. När en kvantitativ metod används mynnar observationer och undersökningar ut i en 

numerisk form och består oftast av experiment, enkäter, test, prov och frågeformulär (Backman, 

1998). 

Kvalitativ metod är inte lika hårt styrd utav regler som den kvantitativa metoden. Ett arbete som 

är baserat på en kvalitativ metod kännetecknas av att den inte innehåller några siffror eller tal 

utan resulterar i verbala formuleringar, talade eller skrivna (Backman, 1998). Insamling av 

material består av observationer och intervjuer som sammanställs i form av citat, berättelser 

och fallbeskrivningar vid redovisning.  Den kvalitativa metoden ger utrymme för fler nyanser i 

språket men med lägre precision då den inte är lika enhetlig som den kvantitativa metoden 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). 
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Då det kvalitativa angreppssättet har som främsta syfte att skapa förståelse för en viss händelse 

anses denna metod vara den mest lämpliga för denna studie. Den kvalitativa metoden har till-

lämpats för att uppsatsens syfte är att skapa förståelse för hur den strategiska processen för 

varumärke förändras vid avreglering med hjälp av teorier och intervjuer som upprättas i verbala 

formuleringar och inte i numerisk form.  

Beroende på egenskaper hos insamlad data klassificeras dessa som antingen primär- eller se-

kundärdata.   Primärdata är material som författaren själv har samlat in och sekundärdata består 

av material som andra forskare har framställt. Datakällor kan inhämtas ifrån olika slag av do-

kument i form av böcker, tidningsartiklar och rapporter. Människor kan även verka som data 

och detta material kan framföras genom enkäter, intervjuer och frågeformulär (Lundahl & Skär-

vad, 1999).    

2.2.1 Kvalitativa intervjuer 

Undersökningens primärdata kommer bestå av utförda intervjuer av utvalda medarbetare inom 

Apoteket AB. Formellt sett innebär en intervju en situation där intervjuaren ställer frågor till 

den intervjuade. Frågorna och strukturen på intervjun är i regel förutbestämda och om utredaren 

har vag uppfattning om vad som ska undersökas och inte vet vilken kunskap som är väsentlig 

kommer intervju att formas till en ostrukturerad intervju. En strukturerad intervju innebär där-

emot att alla respondenter får samma frågor och svaren kategoriseras i någon specifik svarska-

tegori. Samma frågor som ställs i intervjun kan ställas i ett frågeformulär (Eriksson & Wieders-

heim-Paul, 2011).  

2.2.2 Kvalitativa textanalyser 

Parter av det empiriska materialet har erhållits från Apoteket ABs hemsida där man bland annat 

finner årsredovisningar. Årsredovisningarna innehåller uttalande från den verkställande direk-

tören omvärldsanalyser samt det strategiska arbetet som utförts under året samt vilka framtida 

mål organisationen strävar efter. Innehållet i årsredovisningarna kan bidra till en djupare för-

ståelse över Apoteket ABs strategiska arbete i sin helhet vilket kan vara användbart vid analy-

sering. Sekundärdata är således även bidragande underlag för vilka slutsatser som dras över hur 

varumärkets strategiska arbete har förändrats efter avregleringen av apoteksmonopolet.  

2.2.3 Metodkritik 

Eftersom studiens primära empiri kommer att samlas in genom intervju finns det vissa kritiska 

aspekter att ta i beaktning vid detta angreppssätt. Den största risken vid intervjuer är att fråge-

ställaren och respondenten blir påverkade av varandra. Kanske ger respondenten de svar som 
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personen tror att intervjuaren vill ha eller att frågeställaren inte kan ställa känsliga frågor då det 

inte finns någon anonymitet. Komplikationer som kan uppstå vid intervjuer är om precisering 

av problem och syfte inte tydligt framställt. Det är viktigt att avgränsa observationsenheterna 

och bibehålla sig till dessa personer samt att de rätta metoderna utnyttjas för att samla in den 

avsedda informationen. För att informationen ska ha hög trovärdighet är det viktigt att forskaren 

inte försöker manipulera svaren till sin fördel (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011).   

2.3 Urval 

Uppsatsen ämnar undersöka eventuella förändringar i det strategiska arbetet rörande en organi-

sations varumärke vid avreglering av monopol. Apoteksmonopolet avsattes år 2009 vilket är 

relativt nyligen vilket gör apoteksmarknaden relevant för undersökningen. Då undersökningens 

tidsram är begränsad samt att resultatet inte ämnas generaliseras kommer endast en organisation 

medverka vid den empiriska studien. 

Apoteket AB har idag kvar några apotek runt om i Sverige och är fortfarande den största kedjan 

sett till antalet apotek samt det enda apotek som genomgått förändringen vid avregleringen. Det 

går även att utläsa från Apoteket ABs hemsida att de utför strategiskt arbete som berör varu-

märket. Därav ansågs det vara en bra kandidat att använda som empirisk grund för uppsatsens 

undersökning.  

2.3.1 Urval intervjuobjekt 

Urvalet av intervjuobjekt bestämdes delvis med hjälp av informationen på Apoteket ABs hem-

sida men även av rekommendationer som uppstod vid kontakt med huvudkontoret. Urvalet är 

varumärkesstrategen Anders Rynnel, kommunikationsdirektören Eva Fernvall och apoteksche-

fen Marie Larsson. Enligt rekommendationer framkom det att Anders Rynnel och Eva Fernvall 

var de lämpligaste att intervjua för information om det strategiska arbetet bakom Apoteket ABs 

varumärke. Marie Larsson valdes för att få ett annat perspektiv på processen men även då kon-

takten med huvudkontoret har varit något begränsad. 

2.3.2 Urval textdokument 

Apoteket ABs strategiska processer som berör varumärket kommer att studeras under tidspe-

rioden 2006- 2013, således kommer fokus ligga på de tre år före avregleringen samt de fyra år 

som förflutit efter apoteksmonopolets avreglering men även året då avregleringen ägde rum. 

Därav kommer företagets årsredovisningar för den givna tidsperioden användas vid textanalys.  
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2.4 Källkritik 

Vi anser källorna vara trovärdiga då de inte är återberättade. Vi ser ingen anledning för inter-

vjuobjekten att tala osanning om företagets varumärkesprocesser före och efter avregleringen 

av monopol. Textanalyserna är baserad på utgivna dokument skrivna för allmänheten att ta del 

av, då de är hämtade från Apoteket ABs egna hemsida finns det ingen anledning att misstänka 

förvrängningar eller tolkningsfel.  

Teorierna är baserade på utgivna vetenskapliga artiklar och är i största del tagna från den pri-

mära källan. Vid några fall har sekundärkällor används, dessa fall har dock källan kontrollerats 

före vidtagande.  

2.5 Tillvägagångssätt intervjuer 

När det inte finns dokumenterad information att använda måste forskaren samla in detta själv. 

Då måste forskaren vända sig till relevanta personer för att få kunskap. Det finns olika tekniker 

att välja mellan för insamlingen av materialet. Kontakt via post, besöksintervjuer eller telefo-

nintervjuer är det vanligaste tillvägagångssätten dock har de olika metoderna både för- och 

nackdelar (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Samtliga intervjuer har till viss del varit se-

mistrukturerade, dock har frågorna i vissa aspekter varit anpassade efter informanten. Utförande 

av intervjuerna har skett via telefon för effektivisera arbetet, och resultatet kommer presenteras 

i löpande text. 

2.6 Tillvägagångssätt textanalys 

Årsredovisningarna har studerats och använda delar har valts med omtanke. Delarna väljs ut-

efter de valda teorierna och i vilka avseende de berör det strategiska arbetet för varumärken 

inom företaget. Årsredovisningarna kommer jämföras och presenteras som åren före och efter 

avregleringen, samt året då avregleringen trädde i kraft. Resultaten av analysen kommer skri-

vas i löpande text där åren i de respektive perioderna sammanvävts för att ge en överblick 

som underlättar för läsaren samt minska upprepningar.  

2.7 Validitet och Reliabilitet  

Vid val av metod för att överföra teoretiska modeller och begrepp till empiriska observationer 

finns två relevanta begrepp att ta hänsyn till för att metoden ska vara användbar vid forsknings-

syften. Det första är validitet som avser att metoden mäter det som den har för avsikt att mäta 

och ingenting annat. Validitet kan urskiljas utifrån två aspekter; Inre- och yttre validitet. Inre 
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validitet behandlar att begreppen ska överensstämma med de operationella definitionerna (Er-

iksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Inre validitet kan analyseras utan empiriskt material och 

för att skapa en hög inre validitet av begrepp varumärkesuppbyggnad krävs empiriska kriterier 

som stämmer överens med begreppets betydelse. Yttre validitet omfattar överensstämmelserna 

mellan de operationella definitionerna och verkligheten. Om studien har bestämda definierade 

begrepp och material till dessa samlas in på ett ofullständigt eller felaktigt vis får studien en låg 

yttre validitet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). 

Om det finns stora brister i validiteten anser Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) att reliabi-

liteten i studien är betydelselös.  Att studien besitter reliabilitet innebär att vid upprepning av 

analys med det valda mätinstrumentet ger samma utslag eller resultat. För att åstadkomma hög 

reliabilitet krävs det att studien är oberoende av undersökare och ger stabila eller tillförlitliga 

utslag (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011).   
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3. Teori 

Teoriavsnittet presenterar de teorier som används vid uppsatsens analys av den insamlade em-

pirin. Teorierna berör varumärkets strategiska uppbyggnadsprocess inom företaget samt den 

yttre påverkan på företaget vid ett skifte från monopol till ökad konkurrens. Teori 3.1- 3.3 be-

skriver hur omvärlden förändras vid avregleringen samt hur företagets omvärld, flexibilitet och 

hållbara konkurrensfördelar förhåller sig till varandra och påverkas av interna och externa 

faktorer. Teori 3.4 beskriver i vilket skede av den strategiska processen som uppsatsen studerar. 

Teori 3.5 berör den interna strategiska processen för företagets varumärke samt dess uppbygg-

nad. För att besvara problemformuleringen studeras förändringarna i det strategiska arbetet 

bakom varumärket vid avregleringen samt hur de yttre faktorerna påverkat företagets förut-

sättningar sett från ett varumärkesperspektiv. Detta för att ge en klarare bild över vad som 

påverkar varumärket och hur det i sin tur påverkar det strategiska arbetet bakom.  

 

Bleeke (1990) tar upp vikten av en organisations flexibilitet efter avreglering samtidigt som 

Nilsson, Olve och Parment (2010) påstår att en konkurrensutsatt marknad kräver att ett företag 

erhåller strategiska hållbara konkurrensfördelar, vilket Abratt och Kleyn (2011) hävdar endast 

kan upprätthållas med immateriella resurser exempelvis ett varumärke. En del av varumärkets 

strategiska arbete kan således ses utifrån organisationens omvärld, flexibilitet samt dess håll-

bara konkurrensfördelar (varumärke). Vid ett monopol påverkas företaget av de politiska kraf-

terna som finns i makromiljön vilket begränsar påverkan från omvärlden och efter avregle-

ringen öppnas marknaden upp och företaget påverkas av alla krafter som befinner sig i makro- 

och mikromiljön.  

3.1 Makro- och mikromiljöer  

En organisations varumärke kan påverkas av faktorer både från företagets mikro- och makro-

miljö. Företagets mikromiljö består av de närmsta intressenterna som påverkar företagets möj-

ligheter att tillfredsställa konsumenten. Dessa intressenter är oftast leverantörer, konkurrenter, 

konsumenter, offentligheten samt företaget själv. Makromiljön påverkar hela företagets mikro-

miljö då den byggs upp av större samhällsenliga faktorer, som demografiska, ekonomiska, tek-

nologiska, politiska, kulturella samt naturkrafter (Kotler, Armstrong, Wong & Saunder, 2008). 

Företagets mikro- och makromiljö påverkar det strategiska arbetet i organisationen. Ett varu-
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märke riktas för att kommunicera ut företagets ställning och värderingar till berörda intressen-

ter, detta gör varumärkets strategiska arbete beroende av påverkan från organisationens makro 

- och mikromiljö (Johnson, Whittington & Scholes, 2012). 

3.2 Monopol och avreglering 

Ofullständig konkurrens är när en eller flera av köparna eller säljarna genom sitt agerande kan 

påverka marknadspriset markant. Denna marknadsform innefattar flera olika klassificeringar 

som är beroende av marknadsformens antal köpare och säljare. Monopol är en av marknadsfor-

merna och har endast en säljare och flera köpare. För att monopol ska uppstå krävs det att ett 

företag producerar en vara som saknar substitut och har således inte några konkurrenter. För att 

ett monopol ska skapas och bevaras finns det en rad olika faktorer som kan påverka. En faktor 

kan vara ensam kontroll över råvaror som är nödvändiga vid varans producering. Patent kan 

vara en annan bidragande faktor, vilket ger företaget ensamrätt för tillverkning. Ett företags 

storlek kan också påverka, då mindre företag inte kan konkurrera framgångsrikt. Vilket kan ses 

som naturligt monopol då det inte regleras av lagar eller andra kontrollerande faktorer.  Även 

lagstiftningar kan skapa monopolställning för ett företag, vilket gör monopolet kontrollerat av 

staten. Lagstiftningarna uppstår när staten önskar att kontrollera utbudet av specifika varor, ett 

exempel är alkohol som kan vara skadligt för samhället och invånare om det finns i obegränsad 

mängd (Axelsson, Holmlund, Jacobsson, Löfgren & Puu, 1998). 

Under 1980 och 1990- talet fick man ökad insikt över vilken betydelse konkurrens har för den 

ekonomiska tillväxten. Detta mynnade ut i att Sverige och många andra länder genomförde 

många avregleringar för de rådande monopolen. Några av de svenska monopolen som upphörde 

var postmarknaden och telemarknaden år 1993 samt elmarknaden år 1996. Andra bidragande 

orsaker har varit den ökade internationalisering och den hastiga tekniska utvecklingen i kombi-

nation med ökad efterfråga, som har slagit ut en del naturliga monopol. EU har under många år 

försökt att främja konkurrens genom att arbeta för avregleringar av olika marknader samt ge-

nom skapandet av en inre marknad (Konkurrensverket, 1998). Avreglering behöver inte bidra 

till att antalet regler minskar för en marknad utan det innebär snarare att de regler som hindrat 

konkurrens avskaffas och nya lagar stiftas i syfte att öka förutsättningarna för en väl fungerande 

konkurrens (Konkurrensverket, 2004). 

Motsatsen till monopol brukar nämnas som fri konkurrens eller fullständig konkurrens. För att 

denna marknadsform ska råda måste den uppfylla en rad olika villkor. Det ska finnas många 

köpare och säljare med små marknadsandelar. Varan som produceras eller avyttras ska vara 
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homogen, alltså varan ska finnas att tillgå hos mer än ett företag. Det ska inte finnas någon 

samverkan mellan företagen och marknaden ska ha fritt in- och utträde för både konsumenter 

och företag. Fullständig konkurrens leder till att marknadspriset inte påverkas nämnvärt om ett 

företag skulle välja att producera mer eller mindre av en vara, eller av att det sker skifte i efter-

frågan hos den enskilde konsumenten (Axelsson, Holmlund, Jacobsson, Löfgren & Puu, 1998).  

Vid ökat inträde av nya företag på marknader förändras förutsättningarna. De olika verksam-

hetsområden, produktion och distribution blir i olika omfattningar konkurrensutsatta vid avre-

glering som leder till ökat antal företag (Konkurrensverket, 2004). Enligt Bleeke (1990) för-

ändras den konkurrensutsatta marknaden i två faser vid avreglering från monopol, den första 

sker direkt efter avregleringen och den andra sker fem år senare.  Långsiktiga strategier för att 

skapa hållbara konkurrensfördelar är således av stor vikt för att överleva på marknaden. Storle-

ken på företaget är inte den bidragande faktorn för att lyckas, utan en välarbetad och korrekt 

utförd strategi samt flexibilitet är nyckelfaktorerna (Bleeke, 1990).  

3.3 Förhållandet mellan organisationsflexibilitet, hållbara konkurrensför-

delar (varumärke) och osäker omvärld 

Då vi ämnar studera hur processen för varumärkesuppbyggnad blir påverkad och formad av 

yttre faktorer före och efter avreglering av monopol, är det av relevans att analysera frågeställ-

ningen med hjälp av en teori som undersöker och förklarar förhållandet mellan organisations-

flexibilitet, hållbara konkurrensfördelar och den osäkra omvärlden.  

Marknaden blir mer och mer intensiv beroende på den snabba utvecklingen inom nätverkstek-

nik och den kunskapsbaserade ekonomin i den ekonomiska globaliseringen. Produkternas 

livscykler blir förkortade och kundernas behov kräver att företagen diversifierar sig. Föreva-

rande händelser pekar på att organisationer möter en alltmer ökande osäker omvärld. Företags 

källa till konkurrensfördelar har förändrats från begreppet statisk kapacitet som är baserad på 

den industriella organisationsmodellen och kombinationen av företagens tillgångar som är ba-

serad på resursbaserad teori, till att utnyttja flexibel utveckling som har sin utgångspunkt i den 

lärande organisationens teori. Fler och fler forskare anser att organisationers konkurrensfördelar 

inte längre härstammar från specialiserade metoder utan från ett företags förmåga att anpassa 

sig och utnyttja sin flexibla kapacitet optimalt (Weihong, Caitao & Aiqiang 2008).  
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3.3.1 Konceptet om osäker omvärld, organisationers flexibilitet och hållbara konkur-

rensfördelar (varumärke) 

Konceptet om den osäkra omvärlden blev introducerad av Milliken (1987) enligt Weihong et 

al., (2008) och är nu accepterat världen över. Milliken (1987) definierar osäkerhet som den 

upplevda oförmågan hos organisationens ledning att kunna bedöma den yttre omvärlden eller 

framtida förändringar som kan ske på ett korrekt vis. Därför är uppfattningen av omvärldens 

osäkerhet mycket viktigare än den objektiva omvärldens osäkerhet (Weihong et al., 2008).    

Vidare referera Weihong et al. (2008) till Weihong, Hailin och Luan (2003) vid innebörden av 

organisationers flexibilitet. Författarna beskriver organisationsflexibilitet som förmågan att 

konstant kunna anpassa sig efter den alltmer dynamiska omvärlden vilket förklaras vara en ut-

maning för balansen mellan organisationer och omvärlden. Samtidigt mäts flexibilitet genom 

effektivitet, snabbhet i beslutsfattandet, resursstabilitet, lärande och innovation frekvens utifrån 

ett tids- och omfattnings omfång av flexibilitets attribut (Weihong et al., 2008).  

Forskning om hållbara konkurrensfördelar har sitt ursprung ifrån den snabba tekniska utveckl-

ingen och den ständigt förkortade produktens livscykel. Studier om hållbara konkurrensfördelar 

får därför mer betydelse än statiska konkurrensfördelar. Det främsta syftet med företagsutveckl-

ing är att uppnå varaktiga konkurrensfördelar snarare än en tillfällig konkurrensfördel. Konkur-

rensfördelen är hållbar när andra företag inte kan kopiera strategin (Weihong et al., 2008). 

3.3.2 Förhållandet mellan en osäker omvärld och organisationsflexibiliteten 

Weihong et al., (2008) tar upp en empirisk undersökning gjord av Swamidass och Newell 

(1987) där förhållandet mellan en osäker omvärld och organisationens flexibilitet studerades. 

Undersökningens antagande var att det enda sättet att överleva i en osäker omvärld var att öka 

flexibiliteten, och att en osäker omvärld således kommer påverka flexibiliteten positivt. Resul-

taten visade att med en ökad osäkerhet i omvärlden, kommer i enlighet med detta flexibiliteten 

öka (Weihong et al., 2008). Andra forskare har erhållit andra synsätt och menar att det inte finns 

något märkbart förhållande mellan organisationsflexibiliteten och en osäker omvärld (Pagell & 

Krause, 2003 se Weihong et al., 2008). 

 3.3.3 Förhållandet mellan en osäker omvärld och hållbara konkurrensfördelar (varu-

märke) 

Den tekniska utvecklingen, ekonomisk globalisering och grundläggande förändringar i proces-

serna för informationsutbyte samt användandet av rörliga tillverkningssystem har skapat en 
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omvärld som blir allt mer turbulent. Sedan 1990-talet betraktas denna instabila miljö som ex-

tremt konkurrensutsatt (Weihong et al., 2008).  

Den extremt konkurrensutsatta marknaden utmärks av att initiativet till att bevara konkurrens-

fördelar är uppenbart lägre. Detta då den dynamiska konkurrensen gör det svårt för företagen 

att upprätthålla konkurrensfördelarna på lång sikt (Weihong et al., 2008). 

Den etablerade konkurrensfördelen som bygger på unika resurser eller förmågor kommer suc-

cessivt bli föråldrade när det sker en framväxt i ny teknik eller när preferenser förändras, även 

förändringar i regeringens politik påverkar. Således kan regelförändringar kollapsa alla upprät-

tade konkurrensfördelar (Weihong et al., 2008).  

3.3.4 Förhållandet mellan organisationsflexibilitet och hållbara konkurrensfördelar (va-

rumärke) 

Ett växande antal forskare tror att företagens intäkter inte längre kommer från en specialiserad 

överenskommelse utan från företagets förmåga att anpassa sig, alltså dess flexibilitet. Högpre-

sterande företag måste ha en extremt hög flexibel kapacitet. En allt mer dynamisk och komplex 

miljö bör kräva ett arbete för hållbara konkurrensfördelar, samt ett uteslutande av kortsiktiga 

resultat. Kortsiktiga resultat försvinner snabbt och är temporära, därför bör hållbara konkur-

rensfördelar vara ett mål som eftersträvas av företagen (Weihong et al., 2008). 
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Källa: Weihong, Caitao & Aiqiang (2008, s.328) 

 

3.4 Varumärkets uppbyggnadsprocess 

Litteratur som berör ämnet strategi delar oftast in strategiprocessen i tre faser; analys, strategi-

formulering och genomförande. I analysfasen analyseras företagets hot och möjligheter i dess 

omvärld med utgångspunkt i affärsidén som innefattar företagets mål och riktning. Vidare ana-

lyseras företagets interna faktorer, detta ligger sedan till grund för strategiformuleringen samt 

genomförandet. Inom strategiprocessens tre faser sker en rad olika aktiviteter beroende på vilket 

företag som utför processen (Skärvad & Olsson, 2011). 

 

Källa: Skärvad & Olsson (2011, s.84) 
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En uppbyggnadsprocess för ett varumärke befinner sig i strategiprocessens två första faser, ana-

lys och strategiformulering. Således behandlas inte fasen för implementering. Uppsatsen ämnar 

undersöka hur det strategiska arbetet för varumärket berörs vid avreglering från monopol till 

ökad konkurrens, därav anses en modell för varumärkets uppbyggnadsprocess vara relevant vid 

analysering av empiriskt material. Modellen kommer att vara underlag för analysering av den 

strategiska processen kring varumärket som skett före och efter avregleringen av det svenska 

apoteksmonopolet.  

Wallström et al. (2008) förklarar att varumärkesuppbyggnad oftast är en stegprocess i tidigare 

forskning. Den tidigare forskningen visar även att det finns tre centrala steg i den interna varu-

märkesuppbyggnadsprocessen; varumärkesgranskning, varumärkesidentitet och varumärkes-

position (Urde, 2003; Aaker, 2002; Knox & Bickerton, 2003; Keller, 2003 se Wallström et al., 

2008). De tre stegen fokuserar på det strategiska arbetet och planeringen som sker före intern 

eller extern implementering. Trots att tidigare forskning inte har samma antal steg eller samma 

ordning av stegen är de tre centrala stegen vanligtvis delaktiga i olika former (Wallström et al., 

2008). Då de centrala stegen är vanligt förekommande bör de anses vara relevanta vid en em-

pirisk analys av processen.  

3.4.1 Varumärkesgranskning 

Första steget, varumärkesgranskning, analyserar interna och externa faktorer. Varumärkes-

granskningen bidrar med förståelse för hur konstruktionen av varumärket är uppbyggt och 

skapar grunden för processen (Wallström et al., 2008).  

Interna faktorer består av vision/mission, företagskultur och varumärkesstruktur (Wallström et 

al., 2008). En organisations mission kan liknas vid en ledstjärna utan konkreta mål som ut-

trycker vad företaget vill åstadkomma.  Exempelvis använder sig Nokia utav frasen "Con-

necting people" för att definiera sin mission. Vision behandlar det framtida tillstånd som före-

taget önskar uppfylla. Visionen ger en beskrivning av vart organisationen är på väg och vad de 

långsiktiga målen innefattar (Skärvad & Olsson, 2011). Företagskultur kan betraktas som djupa 

antagande som står i samband med både formulerade värderingar i form av principer eller nor-

mer och konkreta artefakter som innefattar de fysiska och beteendemässiga uttrycken (Alvesson 

& Sveningsson, 2008). Enligt Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2012) ses företag som 

mänskliga institutioner istället för kontor, byggnader, slutresultat eller strategiska planer och 

det mänskliga i företaget återfinns i företagskulturen. Vidare förklarar författarna att kulturen 

påverkar allt i ett företag, från hur ledningen fungerar till hur man klär sig. Varumärkets struktur 
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påverkas av hur företaget organiserar och nyttjar sina varumärken. Strukturen avgör antalet 

varumärken, typer av varumärken och varumärkenas roller samt dess interna relationer. Före-

tagets grundvärderingar och identitet har inverkan på hur varumärkesstrukturen är uppbyggd, 

varumärkena kan antingen ha delade eller enskilda värderingar och identitet beroende på hur 

varumärkesstrukturen ser ut i en organisation (Urde, 2003).  

De externa faktorerna som påverkar uppbyggnaden av varumärket och aktörer som bör tas i 

beaktning är kunder, konkurrens och andra eventuella intressenter (Knox & Bickerton, 2003; 

Urde, 2003). Intressentmodellen utgår från att företaget strävar efter ett stadigt förhållande till 

omgivningen. Varje företag har ett antal intressenter och mellan företaget och intressenterna 

finns ett beroendeförhållande. Det krävs en balans mellan vad intressenterna lämnar till företa-

get och vad företaget ger för belöningar åt intressenterna. För att intressenterna ska vilja tillhöra 

företagets intressentkrets krävs en belöningen som överträffar de bidrag som lämnas till företa-

get. Det är således företagets mål att tillgodose intressenternas krav (Ax, Johansson & Kullvén, 

2009).  

Intressentmodellen. Källa: Ax, Johansson & Kullvén (2009, s.26) 

Företaget

Kunder

Leverantörer

Långivare

Stat och 
kommun

Medarbetare och 
deras 

organisationer

Ägare 

Företagsledning

Opinionsgrupper



26 
 

 

3.4.2 Varumärkesidentitet 

De analyserade faktorerna i steget för varumärkesgranskning kommer att influera nästa steg i 

processen (Wallström et al., 2008) varumärkesidentitet anses vara det ledande steget för kon-

struktionen och präglas av organisationens önskade intryck av varumärket. Kärnidentitet och 

utvidgad identitet är huvudfaktorerna inom varumärkesidentitet (Aaker,2002). Kärnidentiteten 

består av den oföränderliga kärnan av varumärket medan den utvidgade identiteten innefattar 

de associationer som ger varumärket dess helhet (Wallström et al., 2008).  

Kärnidentiteten är det centrala i varumärkets identitet, samt för varumärkets betydelse och 

framgång. Varumärkets kärnidentitet består av associationer som tidlösa och troligtvis kon-

stanta trots penetrering av nya marknader och tillkomsten av nya produkter. Kärnidentitet är 

mindre förändringsbenägen än den utvidgade identiteten. Trots att omvärlden och det strate-

giska arbetet förändras bör kärnidentiteten förbli densamma. Kärnidentiteten besvarar på frågor 

rörande varumärkets själ, organisationens och varumärkets värderingar, organisationens kom-

petens samt organisationens ståndpunkt. Varumärkets kärnidentitet bör innehålla element som 

gör den unik och värdefull för att skapa trovärdighet (Aaker, 2002). 

Den utvidgade identiteten hjälper att fylla ut bilden av varumärkets ståndpunkt med hjälp av 

detaljer och associationer. Detta behövs då kärnidentiteten ensam inte ger tillräcklig insikt i alla 

funktioner för varumärkets identitet. Den utvidgade identiteten är förändringsbenägen med ti-

den. Varumärksidentiteten fungerar som ett hjälpmedel vid valet av strategisk kommunikation, 

och bör ge upphov till i vilka situationer som varumärket bör synas (Aaker, 2002). 

Genom att skapa meningsfulla associationer förvaltas varumärket, vilket är den centrala upp-

giften inom varumärkesidentitet (Wallström et al., 2008). Associationerna kan vara många samt 

olika till antal och karaktär. Några associationer kan vara varumärkets personlighet, relationer, 

organisationer samt symboler. Varumärkespersonlighet kan beskrivas med termer som innova-

tivt, familjeorienterad eller tillförlitlig. Relationer kan innefatta hur företaget värderar sina kun-

der eller en beskrivning av vilket segment som varumärket riktas mot. Organisations associat-

ioner beskriver vilka andra aktörer som företaget är relaterade till eller som de visar support. 

Symboler kan vara bland annat slogans och varumärkets design (Aaker, 2002). 

För att skapa värde för intressenterna, måste varumärket kunna leverera funktionella och emot-

ionella fördelar (Wallström et al., 2008). Den distinkta skillnaden mellan begreppen består av 

att en funktionell fördel skapar exempelvis en lösning för intressenten. Varumärket påvisar då 
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ett funktionellt värde som intressenten har nytta av. Ett varumärke med en funktionell fördel 

kan uttrycka sig genom att beskriva att företaget förbättrar det finansiella läget och bidrar med 

nya smarta lösningar för kunden. Genom att fokusera på emotionella fördelar hos varumärket 

skapas istället en känsla hos kunden. Om varumärket kommunicerar ut budskapet att de får 

kunden att känna sig smart, skapas en emotionell fördel. Således behöver inte ett varumärke 

antingen ha funktionella- eller emotionella fördelar utan kan kombinera de olika faktorerna (de 

Chernatony, 2001 se Wallström et al., 2008). 

3.4.3 Varumärkesposition 

I det sista steget, varumärkesposition, väljs delar av varumärkets identitet ut för aktiv kommu-

nikation. Varumärkets position uttrycker hur varumärket bör ses av externa och interna intres-

senter. Det är möjligt att använda sig av flera varumärkes positioner så länge de inte motstri-

der varandra. De utvalda positionerna får senare verka på olika kommunikationskanaler hos 

företaget såsom hemsidan, årsredovisningen och vid olika utlåtanden i media för att kunna nå 

ut till intressenterna. Man kan använda sig utav varumärkespositionering för att lindra en kris 

som påverkat företagets rykte. Med varumärkespositionering som verktyg är det möjligt att 

vända negativa situationer för varumärket till något positivt. Om företaget vill skapa en för-

ändring i intressenterna uppfattning av företaget kan det ske genom olika varumärkesposit-

ioner. Då dessa kommunicerar ut hur företaget vill bli uppfattat, formulerar företaget olika ut-

låtanden som de vill att varumärket ska bli associerat med (Wallström et al., 2008).   

Källa: Wallström, Karlsson & Salehi-Sangari (2008, s.42) 
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3.6 Sammanställning av teori 

Tillsammans har teorierna använts i analysen för att besvara uppsatsens frågeställning och gett 

klarhet i vad som sker i omvärlden vid avreglering och hur dessa förändringar påverkar varu-

märket och det strategiska arbetet bakom. Delar av teorierna har varit hjälpmedel för att analy-

sera omständigheterna kring avregleringen och dess påverkan på varumärket, medan några har 

fokuserat på att beskriva den strategiska processen bakom varumärket mer detaljerat. Då upp-

satsen ämnade studera hur den strategiska processen påverkas har det även varit av intresse att 

förstå vad som påverkar processen och hur det förändrar företagets situation och i slutändan 

varumärket.  

Teori 3.2 Monopol och avreglering visar hur ett företag påverkas vid avreglering av monopol 

samt vilka förändringar som sker och hjälper att ringa in området som uppsatsen berör. Makro- 

och mikromiljöerna (3.1) utgör ett verktyg som hjälpte att beskriva vad som påverkar företagets 

strategiska arbete och det som tvingar företaget att förändras. För att förstår hur dessa föränd-

ringar påverkar företaget och dess strategiska arbete och hur olika förutsättningar kräver olika 

arbetssätt av företaget har teori 3.3 Förhållandet mellan organisationsflexibilitet, hållbara kon-

kurrensfördelar och osäker omvärld använts. Detta för att förstå hur det strategiska arbetet an-

passas utefter de förutsättningar som i vissa fall inte är kontrollerbara. Strategiprocessen (3.4) 

är en kortare teori som beskriver de olika stadierna i en strategisk process för att skapa förståelse 

över vilket stadie som teori 3.5 Varumärkets uppbyggnadsprocess befinner sig i. Den sist-

nämnda teorin beskriver strategiprocessen för varumärket i tre detaljerade stadier och har legat 

till grund för analysen av företagets varumärkesarbete för att ge en tydligare bild av vilka åt-

gärder som företaget tog före och efter avregleringen av monopolet samt om och i så fall vilka 

förändringar som skett.  
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4. Empiri 

Avsnittet inleds av insamlade sekundärdata från Apoteket ABs årsredovisningar som presente-

ras i löpande text uppdelade efter åren före och efter avregleringen samt året då avregleringen 

trädde i kraft. Vidare presenteras de kvalitativa intervjuerna i en löpande text uppdelat efter 

intervjuobjekten och i den rang som ansågs ge mest insikt i det strategiska arbetet kring Apo-

teket ABs varumärke.  

 

4.1 Sekundärdata - årsredovisningar 

4.1.1 Årsredovisningar före avregleringen av apoteksmonopolet, år 2006-2008   

Åren mellan 2006 och 2008 verkade Apoteket AB fortfarande på en monopolmarknad men 

hade stor kännedom om förändringarna som skulle verkställas. Apoteket AB beskrev sig som 

väl förberedda inför den kommande avregleringen utav monopolet. Det viktigaste verktyget 

som företaget hade var sin strategiska plan som beskrev de utgångspunkter som Apoteket AB 

skulle stå starka i oavsett marknadssituation. De mest betydelsefulla målen var att kunderna ska 

vara nöjda med sitt helhetsintryck av Apoteket AB, Apoteket AB ska vara en attraktiv arbets-

givare med motiverade medarbetare, Apoteket AB ska bidra till synlig samhällsnytta och Apo-

teket AB ska skapa det ekonomiska resultat som förväntas av ägarna samt möjliggöra investe-

ringar för framtidssatsningar och tillgodose behov av konsolidering (Apoteket AB, 2006, 2007, 

2008).      

Den verkställande direktören skrev i sina uttalanden att företaget gick mot sin största utmaning 

någonsin, genom att gå från att vara ensam aktör på en marknad till att möta konkurrenter. 

Apoteket AB stod inför stora förändringar som var omfattande för hela företaget och utma-

ningen var att bibehålla god läkemedelsförsörjning över hela landet, samtidigt som en omställ-

ning till den framtida marknaden påbörjades. Trots att beslutet om full avreglering av apoteks-

monopolet ännu inte var fastställt ansåg den verkställande direktören att Apoteket AB var på 

väg mot en marknad där konkurrensen om kunderna var hård och avgörande. Apoteket AB 

fokuserade på att skapa kvalitet, säkerhet och den bästa ekonomiska nyttan för kunderna med 

ambitionerna att vara bäst inom läkemedel, läkemedelsanvändning och livsstil. Vidare förkla-

rade den verkställande direktören att varumärket är en värdefull tillgång som byggts upp under 

många år och att vårda, utveckla och stärka varumärket ytterligare är extra viktigt, inför arbetet 

att nå framtida framgång på en förändrad marknadssituation (Apoteket AB, 2006;, 2007, 2008).      
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År 2006 var Apoteket ABs vision "Vi gör Sverige friskare". Organisationens idé bakom vis-

ionen bestod av att vara inspirerande, problemlösande och ärligt omtänksamma och därigenom 

skulle Apoteket AB bidra till en bättre hälsa för den enskilde individen och även friskare miljö 

(Apoteket AB, 2006). Under 2007 genomfördes ett skifte i den strategiska inriktningen då en 

vision, affärsidé och kärnvärden omvärderades och utvecklades. Utvecklingen involverade le-

dare och medarbetare i stor utsträckning. Den nya visionen ”Ett liv i hälsa” gav Apoteket AB 

ett bredare perspektiv på hälsa där kunden inspireras och stöttas till att leva ett hälsosammare 

liv med läkemedel samt förebyggande insatser och livsstilsförändringar (Apoteket AB, 2007).  

Apoteket AB såg sin vision som en viktig ledstjärna för att forma företaget till den ledande 

aktören på framtidens hälsomarknad.  Affärsidén förtydligade visionen då ”Apoteket vill er-

bjuda utifrån kundernas behov ett brett sortiment av varor och tjänster inom läkemedel och 

hälsa till privatpersoner, företag och producenter inom vård och hälsa” (Apoteket AB, 2007, 

2008).      

Apoteket AB beskrev sina fyra kärnvärderingar som de önskade skulle genomsyra alla medar-

betares dagliga arbete med alla berörda intressenter.      

Trovärdighet – står för att allt som säljs inom ramen för Apoteket AB är godkända och uppnår 

de högt ställda kraven. Intressenterna ska alltid kunna lita på Apoteket ABs produkter.      

Omtänksamhet – individens möts utifrån dennes behov och livssituation. Konsekvenserna av 

sin verksamhet ansvars för och Apoteket AB bidrar till en god miljö och ett samhälle som gyn-

nar hälsa.      

Nytänkande – bolaget upplevs som spännande och idérikt av intressenter.      

Handlingskraft - som marknadsledare antar apoteket AB utmaningen att utveckla hälsobran-

schen.   

(Apoteket AB, 2007, 2008)  

Ett av de uppnådda målen var att Apoteket AB behöll sitt starka varumärke på apoteksmark-

naden samtidigt som positionen på hälsomarknaden har stärkts. Under 2008 arbetade företaget 

med att utveckla verksamheten utefter visionen och de långsiktiga målen. Apoteket AB fanns 

under 2008 representerat på tre marknader; konsumentmarknaden, vård- och omsorgsmark-

naden samt marknader utanför Sverige. På respektive marknad uppträde koncernen med skilda 
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identiteter för varumärket, dock arbetar under samma varumärke utifrån samma vision. Apote-

ket AB arbetade med ett antal strategier inom områdena för finans, kund, process och medar-

betare. Det strategiska arbetet inom finans berörde bibehållandet och vidareutvecklingen av ett 

starkt varumärke och ett projekt startades för att skapa en varumärkesplattform (Apoteket AB, 

2008).     

Enligt Synovate Temo Corporate image-mätning som mäter attityd, kännedom och förtroende 

var Apoteket AB det allra främsta under denna tidpunkt. Målsättningen var att intressenterna 

ska vara nöjda med helhetsintrycket av Apoteket AB. Resultatet av undersökningen blev goda 

under alla tre åren före avregleringen sattes i bruk. De positiva resultaten visade på att Apoteket 

AB hade ett mycket starkt varumärke och ett gott rykte hos allmänheten och kunderna. Intres-

senterna som inte hade positiv inställning till företaget var främst missnöjda med de långa vän-

tetiderna för att hämta ut receptbelagda läkemedel.  Arbetet mot den nya visionen skapade målet 

att kunderna skulle uppleva Apoteket AB som läkemedelsexperter, en image som uppfattas av 

majoriteten hos kunderna (Apoteket AB, 2006, 2007, 2008).  

Åren före avregleringen sattes i bruk genomförde Apoteket AB många satsningar och kam-

panjer för att hantera den nya situationen med kommande konkurrens. Kampanjernas syfte var 

att stärka Apoteket ABs varumärke, kommunicera ut att företaget är en viktig del av hälso- och 

sjukvården samt att öka försäljningen. För att lyckas med detta ansåg företaget att de måste 

vårda det unika varumärket i framtiden och skapa och förvalta det anseende som Apoteket AB 

önskar att ha bland annat genom ett gemensamt synsätt hos medarbetarna. Apoteket AB ansåg 

att medarbetarnas engagemang skulle vara avgörande för om företaget skulle klara av den stora 

förändringen för att bevara lönsamheten och nöjda kunder. Att vara en attraktiv arbetsgivare 

med motiverade och kompetenta medarbetare samt ett fungerande ledarskap var en av riktlin-

jerna inom personalhantering (Apoteket AB, 2006, 2007, 2008).    

Apoteket AB hade under åren implementerat satsningen Tre Steg in i Framtiden för att kunna 

stärka sin konkurrenskraft och utnyttja resurserna på ett mer effektivt sätt. Satsningen bestod 

av huvudkomponenterna kunderbjudanden, roller och arbetslag. Syftet var att skapa en gemen-

sam struktur för alla apotek och därigenom stärka Apoteket AB som helhet och ge medarbetarna 

en chans till ömsesidigt lärande (Apoteket AB, 2006). År 2008 startade Apoteket AB ett nytt 

hållbarhetsprogram för att kunna arbeta mer strukturerat med hållbarhetsfrågor som berör före-

taget. Detta gjordes för att bevara och öka förtroendet hos allmänheten och kunderna samt för 

att visa ett aktivt ansvarstagande som genomsyrar verksamheten. Eftersom intresset för dessa 
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frågor ökade var det även viktigt att ta ställning för att locka unga, både kunder och medarbe-

tare. Samtidigt ansåg Apoteket AB att arbetet kring hållbarhetsfrågorna krävdes för att stärka 

varumärket och förtroendet hos intressenterna (Apoteket AB, 2008).  

4.1.2 Årsredovisning 2009 - Avregleringens år   

Apoteket AB skriver i sin årsredovisning att år 2009 var det mest framgångsrika året hittills. 

Med sitt komplexa uppdrag att säkerställa en god läkemedelsförsörjning i hela landet, bidra 

till att underlätta avregleringen på apoteksmarknaden och samtidigt förbereda Apoteket AB 

inför den kommande konkurrensen har Apoteket AB ständigt förbättrat sin service till kun-

derna och fått många positiva omdömen. Genom Synovates Corporate Image-mätning fick 

Apoteket AB 2009 toppen betyg från kunderna och blev utnämnda till ett av Sveriges främsta 

konsumentvarumärken.    

 

Apoteket AB var sedan flera år tillbaka Sveriges mest ansedda och välkända varumärken. 

Detta är resultat från den medvetna satsningen för att stärka sitt varumärke och deras kommu-

nikation. Vilket leder vidare till att kunderna upplever dem som trovärdiga och kunniga vilket 

alla Apoteket ABs medarbetare har deltagit i för att nå den framgången. Kundupplevelsen är 

något som starkt genomsyrar deras varumärkesarbete och det är i mötet som varumärket for-

mas. Apoteket ABs höga betyg visar att deras medarbetare är väldigt måna om kunderna. Att 

ha ett brett och attraktivt sortiment spelade år 2009 en viktig roll för hur kunderna upplevde 

varumärket, som i sin tur bidrog till en positiv butiksupplevelsen. Deras ambition för kom-

mande år var att fortfarande bibehålla sin roll som ett av Sveriges starkaste varumärken även 

på den avreglerade marknaden.    

Apoteket AB fortsatte även under 2009 att fokusera på miljön med stor inriktning på att minska 

samhällets läkemedelskostnader och på ett ansvarsfullt sätt ta hand om överblivna mediciner. 

Trots den djupa lågkonjunkturen hade hälsoområdet en fortsatt stark försäljningsutveckling vil-

ket var positivt för Apoteket AB vars intresse för miljö och hälsa fortsatte att öka. Företagets 

vilja att ta ett personligt ansvar för frågorna angående miljö och socialt ansvar påverkar konsu-

menternas beteende och inköpsvanor och vid denna tidpunkt började kundernas efterfrågan på 

ekologiska produkter öka. En central del av Apoteket ABs vision och varumärke var hälsa och 

hållbarhet år 2009 och Apoteket AB fortsatte sitt långa arbete för en ansvarsfull användning, 

hantering och kassering av läkemedel.     
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Företaget såg år 2009 hälsa genom ett brett perspektiv där kunskap om läkemedel, läkemedels-

hantering och läkemedelsanvändning tillsammans med förebyggande insatser om livsstilsför-

ändringar ger människor möjligheten att uppleva en god hälsa. Detta synsätt gjorde att utgångs-

punkten var individens egen upplevelse av hälsa och välmående. Apoteket AB ansåg att man 

kan vara frisk men ändå inte må bra, och leva i hälsa men även ha en sjukdom som behandlas 

med läkemedel. Apoteket AB satsade på att kontinuerligt utveckla verksamheten för att bidra 

till att hjälpa människor till ett liv i hälsa.    

Kärnvärdena trovärdighet, omtänksamhet, nytänkande och handlingskraft planerades att prägla 

arbetet mot Apoteket ABs vision "Ett liv i hälsa". Begreppen var tänkta att genomsyra det dag-

liga arbetet och alla möten med kunder och andra intressenter. För att kunna utveckla verksam-

heten enligt versionen och målen för 2012 arbetade Apoteket AB 2009 utifrån ett antal olika 

strategier på koncernnivå, som främst omfattade varumärket, kommunikationen, medarbetarna, 

partners, sortimentet, IT-området och deras kostnadseffektivitet.    

4.1.3 Årsredovisningar efter avregleringen av apoteksmonopolet, år 2010-2013  

Åren efter avregleringen inriktade Apoteket AB sig mycket mot nytänkande och vågade satsa 

stort på nya områden exempelvis make-up för att kunna fylla efterfrågan som fanns på mark-

naden och för att kunna konkurrera med de andra aktörerna som fortsatte öka kontinuerligt efter 

avregleringen. Förändringen bidrog även med hård konkurrens om medarbetarna eftersom nya 

arbetsmarknader öppnades upp för dom. Därför ansåg Apoteket AB att de måste arbeta mot att 

hela tiden kunna anpassa sig, växla kompetens och förändra företaget i takt med marknaden. 

Apoteket ABs mål efter förändringen var relaterade till ekonomi, hälsa, mångfald, sortiment 

och miljö. För att kunna uppnå dessa mål är mötet med kunden en viktig del och därför gjordes 

en satsning på att bli starkare lokalt och vara nära kunderna för att kunna möta deras behov 

(Apoteket AB, 2010, 2011, 2012, 2013).     

Apoteket AB behöll sin vision "Ett liv i hälsa". Med inriktning mot att Apoteket AB hjälper 

människor att förebygga sjukdom och leva i hälsa trots sjukdom. Att förenkla arbetet för män-

niskor att leva ett hälsosamt liv. Med dess vision ville Apoteket AB visa sin ambition att verka 

för ett hållbart samhälle samt fortsatt erhålla kundernas förtroende för medarbetare, produkter 

och tjänster. Apoteket AB menar att kunderna hade höga förväntningar på att företaget kulle 

fortsätta vara det goda och ansvarsfulla företaget även i framtiden. Apoteket ABs mål efter 

avregleringen var att hjälpa människor i sjukdom och förebyggande syfte att må bättre på ett 

enkelt sätt men den långsiktiga ambition blev att bedriva hållbara affärer som hade sin grund i 
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deras vision om ett liv i hälsa, oavsett om man var sjuk eller frisk. En förutsättning för att 

företaget skulle kunna fortsätta hjälpa människor var att inrikta sig starkt på att ta hänsyn till 

människa och miljö samt ekonomisk hållbarhet (Apoteket AB, 2010, 2011, 2012, 2013).  

Vidare ansåg Apoteket AB att deras kärnvärden påverkade varumärket och var viktiga att vårda. 

Apoteket AB arbetade mot att uppnå sin målbild genom att följa fem olika strategiska inrikt-

ningar: Driva försäljning med starka kunderbjudanden och en tydlig profil, sänka inköpskost-

nader och driva en effektiv varuförsörjning, utveckla nya kunderbjudanden, marknader och 

samarbeten, sänka kostnader och förenkla arbetssätt samt att behålla, utveckla och attrahera rätt 

kompetens. Genom att sträva efter att uppfylla mission ”vi gör det enklare att må bra” drevs 

Apoteket AB av att hitta lösningar som gjorde det enklare för människor att förbättra sin hälsa. 

Apoteket AB visade detta med sin slogan att de strävade efter att bli ”Hela Sveriges Apotek” 

(Apoteket AB, 2010, 2011, 2012, 2013).  

Åren efter avregleringen var målet att vara den ledande och mest lönsamma aktören på den nya 

apoteksmarknaden vilket också präglade Apoteket ABs affärsidé; ”Vi ska vara en ledande och 

mest lönsamma apoteksaktören i Sverige och en ledande apoteksaktör på den europeiska hälso-

marknaden genom att erbjuda kunder (privatpersoner, företag, kommuner och landsting) ett 

brett sortiment av varor och tjänster inom läkemedel och hälsa.” (Apoteket AB, 2010, s.11). 

Affärsidén kom dock att ändras under 2012 till: ”Med djup kunskap om läkemedel och hälsa 

säljer vi produkter och tjänster som gör det enklare att må bra. Vi ska vara den ledande och 

mest omtyckta apoteksaktören med en långsiktig god lönsamhet.” (Apoteket AB, 2012 s.10)     

Apoteket ABs affärsidé år 2013 innebar att de ska med sin djupa kunskap om läkemedel och 

hälsa sälja tjänster och produkter som underlättar för människor att må bra. För att nå Apoteket 

ABs mål har företaget fortsättningsvis sina 5 huvudstrategier som verktyg som konkretiserar 

deras arbete utifrån visionen och kundlöftet. I årsredovisningen 2013 anses Apoteket AB vara 

ett av Sveriges starkaste och mest ansedda varumärke som företaget såg som en strategisk till-

gång som vårdas och utvecklas kontinuerligt. De strävade mot att företagets kärnvärden skulle 

genomsyra företagskulturen samt de dagliga arbetet. Kärnvärdena behölls även efter avregle-

ringen som var: trovärdiga, omtänksamma, engagerade och initiativrika (Apoteket AB, 2013).  

Trovärdiga- Apoteket ska förmedla kunnande och använda sin kompetens till att utveckla och 

leverera attraktiva lösningar utifrån dagens och morgondagens behov. 
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Omtänksamma – Apoteket ska möta varje kund utifrån dennes behov och situation och genom 

att identifiera kundernas behov visa omtänksamhet. 

Engagerade – Apoteket ska vara genuint intresserade av att människor ska må bra. Deras en-

gagemang gör att alltid kommer strävar efter att göra saker bättre. 

Initiativrika – Apoteket strävade efter att bli bättre och utveckla verksamheten samt utgår från 

att våga utmana sig själva och ligga steget före. De vill ta initiativ, söka nya utmaningar och 

fokuserar på de möjligheter som har ett faktiskt värde för kunderna.  

Apoteket AB såg varumärket som en strategisk tillgång som kräver vård och utveckling, då det 

är ett löfte till kunderna på både konsument- och vårdmarknaden i Sverige men även internat-

ionellt. Kärnvärdena ansågs genomsyra företagets kultur och det dagliga arbetet, samt i mötet 

med alla intressenter.  Efter avregleringen fick Apoteket AB fortsatt goda omdömen i flera 

varumärkesmätningar och företaget fick pris från Annonsföreningens tävling för långsiktigt va-

rumärkesbyggnad. Apoteket AB lade således stor vikt i dess varumärkesplattform och i arbetet 

som vårdar och utvecklar det starka varumärket som under 2012 var på topp i undersökningen 

Sustainable Brand. Andra bemärkelse som företaget blev tilldelad var att Apoteket ABs varu-

märke år 2013 fick högst betyg av alla butikskedjor för service och kundbemötande och blev 

Sveriges fjärde starkaste varumärke samt landets tredje mest kända varumärke enligt GFK:s 

undersökning. Enligt andra varumärkesmätningar blev Apoteket AB högst rankade bland alla 

apotekskedjor i Sverige. Apoteket ABs arbete mot ett grönt varumärke blev lönsamt då Apote-

ket AB blev utnämnt till Sveriges grönaste varumärke i apoteksbranschen och hamnade på 

femte plats av 86 varumärken i Differs kundundersökning om Sveriges grönaste varumärke 

2013 (Apoteket AB, 2010, 2011, 2012, 2013).     

Under november 2010 tillsattes Ann Carlsson som verkställande direktör och koncernchef för 

Apoteket AB. Den verkställande direktören ansåg att konkurrensen stimulerade Apoteket AB 

som företag och att det var inspirerande att arbeta med ett företag som står sig väl i en ny mark-

nadssituation. Vidare förklaras det att Apoteket AB stod inför många nya val då marknaden är 

starkt konkurrensutsatt och den största utmaningen låg i att ha marknadens bästa kunderbju-

dande. Målet vara att kunden alltid skulle uppleva Apoteket AB som trovärdiga och omtänk-

samma (Apoteket AB, 2010, 2011, 2012, 2013).    

Den nya apoteksmarknaden skapade konkurrens från apotekskedjor och fristående apotek, men 

även från närliggande branscher som hälsokosthandel, servicehandeln samt dagligvaruhandeln. 
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Den verkställande direktören ansåg dock att med engagerade medarbetare, ett starkt varumärke 

och en god ekonomi var de rustade för framtida utmaningar (Apoteket AB, 2010, 2011, 2012, 

2013).      

Apoteket AB arbetade med starka varumärken i kombination med de egna varumärkena och 

motverkade fel och brister i sortimentet samt att varor inte skulle tillverkas oetiskt. Även fel-

aktig rådgivning och felexpediering försökte företaget motverka med hjälp av diverse utbild-

ningar. Detta gjordes för att skydda varumärket från att skadas allvarligt och därav påverka 

lönsamheten negativt. Apoteket AB upprättade en varumärkespolicy som ett styrande doku-

ment för medarbetare rörande användningen och omhändertagningen av varumärket (Apoteket 

AB, 2010, 2011, 2012, 2013).     
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4.2 Primärdata – intervjuer  

4.2.1 Anders Rynnel, Apoteket ABs varumärkesstrateg 

Anders Rynnel arbetar som varumärkesstrateg på Apoteket AB och ansvarar för att ge rikt-

ningen och formulera strategin bakom företaget och dess varumärke samt klargöra riktningen 

för de egna märkesvarorna. Tjänsten som varumärkesstrateg är en ny utvecklande del då den 

tidigare inte funnits i företaget. Liknande tjänster fanns för ett par år sedan men togs bort för att 

nu tillsättas igen. Det är ett relativt nytt sätt att arbeta på och det är inte många organisationer 

som har renodlade strateger kopplade till kundsidan.  

Inom Apoteket AB arbetar alla medarbetar med varumärket indirekt eller direkt, detta då samt-

liga medarbetare är ambassadörer för varumärket i den dagliga kommunikationen med kunden. 

Därav är det viktigt att samtliga personer som verkar för Apoteket AB förstår varumärket stånd-

punkt och betydelse för att skapa en enhetlig upplevelse gentemot kunderna. Även om Apoteket 

AB äger den juridiska aspekten av varumärket så formas egentligen ett varumärke i mötet med 

kunden. Varumärket är summan av alla associationer och attribut som kunderna kopplar till 

varumärket. Således är det bilden och upplevelsen av Apoteket AB som är varumärket, även 

om organisationen skulle önska att stå för något annat. Det har funnits en stark företagskultur 

inom Apoteket AB under många år som bygger på ett antal principer, som varit vägledande för 

det dagliga arbetet. Detta är grunden för sättet att göra affärer, hanterar kunder och som underlag 

för valet av produkter samt hur Apoteket AB kommunicerar. Vilket har varit en fördel vi avre-

gleringen.  

Vid avregleringen hamnade Apoteket AB i en annorlunda situation då de blev konkurrensutsatt. 

Den förändringen gör att Apoteket AB måste ta en position på marknaden på ett annat sätt än 

tidigare. Efter avregleringen är det inte bara konkurrens om kunderna utan även om arbetskraf-

ten, tidigare fanns det bara en arbetsgivare om man önskade att arbeta på apotek, nu finns det 

fler valmöjligheter. Vilket gör att varumärket inte bara ska tilltala kunderna utan måste också 

vara ett attraktivt arbetsgivarvarumärke som attraherar kompetent och driven personal.   

Apoteket ABs varumärke är uppbyggt med hjälp av kärnvärden, vision och kundlöfte som i sin 

tur präglar företaget kultur och dagliga arbete. Det finns fyra stycken kärnvärden; trovärdiga, 

omtänksamma, engagerade och initiativrika. Kärnvärdena är en beskrivning på hur medarbe-

tarna på Apoteket AB ska agera och som ska genomsyra deras beteende. Kärnvärdena är eta-

blerade sen relativt lång tid tillbaka och har varit bestående vilket gynnar företaget när det kom-

mer till varumärkesarbetet i en organisation. Detta då man inte förändrar en företagskultur eller 
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ett varumärke över en natt utan när man arbetar med varumärke handlar det snarare om nyans-

skillnader och justeringar. Således är det inte fokus på att positionera om sig helt och hållet på 

en marknad när man går från monopol till att bli konkurrensutsatt.  

Visionen ”Ett liv i hälsa” är en övergripande vision för organisationen och har varit det under 

en lång tid vilket heller inte gör den ny i samband med avregleringen. Apoteket AB har även 

kundlöfte som lyder ”Vi gör det enklare att må bra” samt ”Vi är hela Sveriges apotek”. Kund-

löftet ”Vi är hela Sveriges apotek” grundar sig i avregleringen och är en förändring mot tidigare, 

och skapades för att indikera att Apoteket AB är originalet som både ägs och verkar för svenska 

folket. Detta då Apoteket AB fortfarande är statligt ägda och agerar utefter svenska folkets 

bästa. Kundlöftet ”Vi gör det enklare att må bra” handlar om att Apoteket AB i sitt dagliga 

arbete försöker finna enkla och smarta lösningar som förenklar människors tillvaro och bidrar 

till förbättrad hälsa. Några exempel på detta arbete är förlängda öppettider och premierations-

tjänster på läkemedel. Apoteket AB arbetar hårt med att få fram alternativa kanaler och lös-

ningar för att hämta ut receptbelagda läkemedel, detta görs bland annat med apoteket.se och 

mobiltjänster.  

Förenklingarna genomsyras av omtänksamhet gentemot kunden genom att engagera sig i kun-

dens behov och på ett initiativrikt sätt ta fram nya innovativa idéer för att förändra branschen. 

Samtidigt vill Apoteket AB göra förändringarna trovärdiga och måste därav skapa lösningar 

som fungerar och håller en viss kvalitetsnivå. Apoteket ABs strategiska arbete lutas alltid mot 

de fyra kärnvärdena, vilka också genomsyrar de beslut som tas och de kvalitetskontroller som 

utförs av produkterna före dem ingår i sortimentet. 

Före avregleringen hade Apoteket AB ett samhällsuppdrag från regeringen att var den ensamma 

apoteksaktören med samhällsansvar. Efter avregleringen har ansvarsdimensionen minskat nå-

got, trots detta har Apoteket AB kvar ambitionen kring samhällskraven. Denna ambition är en 

viktig byggsten i verksamheten för att förtjäna trovärdighet. Apoteket AB är ett av Sveriges 

mest ansedda varumärke, det andra mest trovärdiga varumärke i Sverige efter Ikea. Trovärdig-

heten är extremt hög utifrån uppfattningen av företagets kunder. Apoteket AB har blivit utsett 

som Sveriges ärligaste företag sex år i rad och är således Sveriges mest ärliga varumärke. Att 

undersöka kundernas attityd och anseende mot varumärket är en viktig del i det strategiska 

arbetet.  
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Att behålla trovärdigheten handlar om att vara trogen mot de kärnvärden som organisationen 

har, samt att man inte sänker kvalitetskraven och kvalitetsambitionerna för att det ska bli billi-

gare. Det är således viktigt för Apoteket att ta fasta på vad som är deras DNA och trovärdigheten 

är en viktig del i Apoteket ABs DNA-spiral. Detta görs genom att ta fram processer för sorti-

mentet exempelvis vid utvärdering. Vilket är något Apoteket ABs kunder uppskattar, då det 

skapar produkter som de kan lita på och kan inhandla utan dåligt samvete. 

Före avregleringen fanns en väldigt stark företagskultur kopplat till Apoteket AB vilket har 

gjort att det strategiska arbetet kring varumärket efter avregleringar snarare handlar om att tyd-

liggöra vad det innebär att finnas på en konkurrensutsattmarknad och inte om att förändra va-

rumärket i någon större bemärkelse. Den konkurrensutsatta marknaden gör att ett blir ännu vik-

tigare för Apoteket AB att hålla fast vid sina principer som de blev älskade av från svenska 

folket redan före avregleringen. Kundernas uppskattning var viktig redan före avregleringen 

vilket gjorde att behovet av det strategiska varumärkesarbetet var lika viktigt då som idag. Vil-

ket Apoteket AB har haft mycket stor användning av efter avregleringen, de starka principerna 

som byggde upp företaget bars med in i den konkurrensutsatta situationen. Det som förändrats 

efter avregleringen är lönsamhetsfokusering och det ligger en viss svårighet i att vara en lönsam 

aktör som uppfyller kraven från ägarna utan att förbise principerna som gör företaget omtyckt.  

När man är ett statligt ägt bolag finns det en del förutfattade meningar som man oftast blir 

kopplat ihop med per automatik; som att man är ett trögflytande företag som inte får saker gjort. 

Apoteket AB har fått en stämpel som delvis kopplas till att de uppfattas som traditionella och 

inte är förändringsbenägna som har uppkommit redan på monopoltiden. Det är väldigt svårt att 

”tvätta bort” stämplar och associationer, utan istället får man arbeta med att gör saker på andra 

sätt för att bevisa motsatsen. Apoteket AB har arbetat mycket med innovationer och nytänkande 

både före och efter apoteksmonopolet. Det är viktigt att lyfta upp hur man är innovativ och inte 

bara säga att man är det, det gäller således att lyfta ut goda exempel och kommunicera ut dem 

till intressenterna vilket också visar hur man skiljer sig från konkurrenterna på marknaden. Före 

avregleringen fanns det inte samma behov för Apoteket AB att lyfta fram vad de gjorde, detta 

behov har ökat nu då de måste tävla mot andra aktörer för uppmärksamhet från kunderna. Målet 

med varumärket är således att framstå som ett företag med innovativa lösningar för ett enklare 

liv i hälsa, genom att bli bättre på att kommunicera ut vårt budskap samt tillfredsställa kunder-

nas behov. 
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På monopoltiden var det Apoteket AB som bestämde vad ett apotek var i med att det bara fanns 

en apoteksaktör på marknaden. Men i med avregleringen finns det många aktörer som är med 

och formar vad ett apotek är. Vad som är ett apotek i framtiden är det ingen som vet då ingen 

sitter inne på definitionen av ett apotek. Istället sker det hela tiden branschglidningar där olika 

branscher intrigeras. Apoteket AB har gått från att arbeta med endast läkemedel till att nu även 

arbeta med hälsa och olika typer av tjänster. Detta gör att man äntrar olika typer av branscher 

som gör att man inte endast konkurrerar med andra apotek utan även med aktörer som har fokus 

på hälsa i olika former. Det är en ständig förflyttning som försiggår och det är därav viktigt att 

hålla koll på vad som sker i omvärlden både nationellt och internationellt.  Då Apoteket AB 

arbetar mycket mer hållbarhetsfrågor är det extra viktigt att uppdatera sig på förändringar i 

omvärlden som påverkar dessa frågor, vilket hänger ihop med kvalitetskontrollen. Omvärlds-

förändringar är ständigt uppe för dialog och konsekvenserna i de strategiska vägarna framåt 

inom Apoteket AB.  

Efter avregleringen är Apoteket mer fokuserat på försäljning än tidigare då fokus till största del 

låg på rådgivningen och kompetensen hos medarbetarna. Kompetensen och rådgivningen är 

fortfarande viktiga faktorer för Apoteket och dess medarbetare, men efter avregleringen har 

försäljningskravet ökat och fokus också skiftat något. Före avregleringen fanns det inte samma 

driv i att skapa affärsnytta som det finns idag. Idag måste Apoteket AB fokusera på affärsnyttan 

för att överleva, vilket har gjort att det har blivit en kulturell förändring i organisationen. Främst 

för personalen då en stor andel av våra farmaceuter har arbetat på Apoteket AB före avregle-

ringen. Detta gör att det blir en kulturell utmaning att få till en säljorganisation då man före 

avreglering inte prioriterat försäljning utan det sågs som en extra bonus. Avregleringen har gjort 

att Apoteket AB måste sälja, vilket gjort att man även måste skapa en säljkultur som ligger i 

enlighet med varumärket. När Apoteket AB talar om försäljningskultur så talar man om om-

tänksamförsäljning baserat på dess kärnvärde. En omtänksamförsäljning där man sätter kun-

dens behov i fokus på ett trovärdigt sätt, samt att man engagerar sig i kunden.  

Apoteket AB är inte bara en kommersiell spelare utan vill bidra med kompetens och rådgivning 

men ändå skapa en försäljningsutveckling. Det kan vara en utmaning att träna akademiker till 

att bli en säljande maskin, då det går emot lite av farmaceuternas grundprinciper. De är i grund 

och botten inte utbildade för att sälja produkter utan för att handskas med läkemedel, vilket ger 

en kulturell skillnad mot hur det var på monopoltiden.  
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Försäljningsfokus är otroligt mycket starkare för Apoteket AB idag än var det var förr. Man 

måste hela tiden sälja för att överleva. Men Apoteket AB vill ändå sälja på sitt sätt, detta då de 

inte är en privataktör och måste därför vara så nära sina kärnvärden som möjligt och samtidigt 

bibehålla de principer de står för.  

Före avregleringen var det fokus på rådgivning och kunskapsförmedling och hur man bör för-

hålla sig till läkemedel, men nu har Apoteket också ett krav på att de ska sälja mer till varje 

enskild kund. Detta kräver att man arbetar med olika verktyg för att motivera personalen att ta 

sig an uppgiften. Där kan de privata aktörerna ha en viss fördel då man sätter en ny verksamhet 

och en ny företagskultur som inte är beroende av sitt tidigare arv utan man redan från början är 

en organisation med ett kommersiellt uppdrag. Det är en stor skillnad för Apoteket AB då de i 

stor utsträckning har kvar samma personal som före avregleringen. En balans mellan att var 

trogen sitt varumärkes syfte i kombination med att ökad försäljning måste uppnås. Det är nog 

en av de viktigaste förändringarna som skett för Apoteket AB, då det förändrar hela kulturen 

och personalens syn på sig själv och dess uppgift i verksamheten. Då är det viktigt att vidmakt-

hålla att Apoteket AB kanske har ett högre syfte än att bara sälja, och hitta en balans för att inte 

bli det ena eller det andra. På Apoteket ABs huvudkontor har det tillsatts personal som tänker 

ur ett försäljningsperspektiv och har erfarenheten av detta från andra branscher.   

Vid avregleringen hade Apoteket AB förväntat sig att marknaden idag skulle se lite annorlunda 

ut och att fler stora internationella aktörer skulle ge sig in på den svenska apoteksmarknaden. 

Men det blev aldrig riktigt så, istället var det många svenska initiativ till att öppna nya Apotek 

exempelvis Apoteket Hjärtat som är det näst största apoteksföretaget i Sverige efter Apoteket 

AB. Många av konkurrenterna har övertagit medarbetare som arbetade på Apoteket AB före 

avregleringen då de var tvungna att ge bort 70 procent av deras marknad till konkurrenter vilket 

innefattade både apotekslokaler och personal. Från en dag till en annan bytes skyltar på apote-

ken till konkurrenternas namn men det bestod ändå av samma personal. Det som hände var att 

många av de apotek som etablerade sig efter avregleringen la sig medvetet väldigt nära Apote-

ket AB ur ett strategiskt synsätt. Många kopierade mer eller mindre Apoteket AB och försökte 

förvirra konsumenten att de gick till gamla apoteket när de egentligen gick ett en ny apoteks-

aktör. Detta gjordes genom att delvis kopiera färg och förvränga symbolen för Apoteket AB. 

Innovationen och förändringen blev inte så stor som man kanske hoppats på vid avregleringen, 

apoteksaktörerna ligger relativt nära varandra och ingen sticker ut ur mängden avsevärt. Det är 

inte så många som har tagit ur svängarna för att verkligen differentiera sig.  Detta har gjort att 

Apoteket AB har försökt förstärka sitt varumärke för att skilja sig från andra aktörer. Fokus 
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ligger inte på att förändra varumärket utan på leva utefter de principer som etablerats tidigare 

fast på en konkurrensutsatt marknad, Apoteket AB bygger mycket på det arv som finns. Men 

förstår också att de inte enbart kan luta sig mot sitt arv, utan hela tiden arbeta för att skapa 

underläggande bevis för deras trovärdighet och initiativtagande. En dag kommer det ske ett 

generationsskifte och den nya generationen kommer inte minnas Apoteket AB från tiden det 

var ett apoteksmonopol.  

Det finns fortfarande en viss förvirring hos konsumenterna när det kommer till apoteksmark-

naden. Man går till det Apotek som ligger närmst och som man alltid gått till och reflekterar 

inte över att det bytt ägare och namn, och gör inte ett aktivt val av apoteksaktör. I början var 

det ett stort problem för Apoteket AB, då var det många som inte visste att företaget fanns kvar 

utan trodde att det avreglerats helt och var ett nytt privatägt företag. Detta har dock förbättrats 

och många av konsumenterna ser idag skillnaderna mellan de olika apoteksaktörerna.  

Apoteket ABs framtid kommer att påverkas av det politiska valet, maktskifte kommer påverka 

ägardirektiven. De olika partierna kan komma att han olika syn på statligt ägande och Apoteket 

ABs roll i samhälle. Skifte i makten ger nya ägare vilket också kan skapa nya krav på hur 

företaget ska arbeta.  

4.2.2 Eva Fernvall, Apoteket ABs kommunikationsdirektör 

Eva Fernvall har tidigare haft huvudansvaret för varumärket men arbetar idag indirekt med 

varumärket via företagsledningen. 

Varumärket har varit lika viktigt före som efter avregleringen för Apoteket AB. Fast man har 

haft lite olika angreppssätt. Under 2005 började avregleringsarbetet och då valde Apoteket AB 

att fokusera på vilket varumärke de ville vara på den nya marknaden, istället för att fokusera på 

avregleringen så byggde de en varumärkesplattform. Detta gjordes genom att åka runt till samt-

liga då 11 000 medarbetare och pratade om vad de ville vara på den nya marknaden. Vilket 

visade sig vara väldigt bra då det gav en mycket positiv ingång i avregleringsarbetet.  

Apoteket AB har en varumärkesplattform som har vision, mission och kärnvärden som de cen-

trala byggstenarna. Dessa uttalar hur de vill arbeta och på vilket sätt.  Det finns en varumärkes-

plattform som är tagen i företagsledningen som sedan ligger till grund för Apoteket ABs visu-

ella identitet och kommunikationsplan.  Arbetet med varumärket började före avregleringen 

och Apoteket AB har kvar samma kundlöfte dock har kärnvärdena ändrats lite med är i stort 

sätt samma. Den stora förändringen ligger i den tydligare användningen av varumärkesarbetet 
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och plattformen i företagets strategiska styrning. Varumärket ingår i vad Apoteket AB kallar 

ett strategiskt hus, där varumärkesplattformen tillsammans med hållbarhetsarbetet och ekono-

misk styrning är grundfundamentet. Vilket gör att organisationens alla strategier och mål rela-

teras till varumärkesmålen.  

Det har inte skett någon förändring i vem Apoteket ABs varumärket är riktat mot, det är riktat 

mot våra kunder på den öppna marknaden och kunder i vården som landsting och kommuner. 

De två målgrupper har varumärket haft som fokus före och efter avreglering. 

Arbetet med varumärket hänger ihop med hela avregleringen, det är väldigt nödvändigt att kon-

kretisera och få fokus på de här frågorna för att kunna gå över på avreglerad marknad. Det har 

varit en styrka att ha en så tydlig och stark varumärksplattform som Apoteket AB har enligt 

många undersökningar. Apoteket AB har haft ett långsiktigt varumärkesarbete som påbörjades 

före avregleringen var klar.  Detta arbete har pågått sen 2006 och har samma grundfundament 

idag och kontinuerligt mäter Apoteket AB hur kunderna upplever företaget och vad de har för 

anseende, men även vad medarbetarna tycker samt hur det påverkar Apotekets lönsamhet.  

Målen för varumärket är fortfarande desamma som före avregleringen, det handlar om att tyd-

ligt kunna visa vad Apoteket AB bidrar med och vilka lösningar som finns för kunderna. Apo-

teket AB arbetar och kommunicerar ut deras hållbarhetsarbete i stor grad för att visa vad de 

bidar med till samhället och kunderna. 

Apoteket AB har haft ett mycket starkt varumärke de senaste tio åren, vilket kräver att företaget 

har respekt för framtiden och eventuella förändringar för att varumärket ska kunna behålla sin 

styrka. Samtidigt som varumärket inte får bli ett hinder för lönsamheten. Där måste det finnas 

en balans över vad kunderna har för förväntningar på Apoteket AB och lönsamheten. I affärs-

planen är omvärlden en relativt stor del i det strategiska arbetet.  

Avregleringen var en viktig faktor för varumärkets uppbyggnad men frågan var lika viktig före 

monopolet som den är idag för Apoteket AB. Trots detta måste de tänka på ett annat sätt när 

det kommer till lönsamheten. Det gör Apoteket AB genom att följa upp de ekonomiska målen 

i detalj och övergripande, samt arbetar med de saker som kunderna uppskattar i varumärket. 

Det är det som bestämmer hur Apoteket AB ska leverera och agera.  

4.2.3 Marie Larsson, Apoteket ABs apotekschef 

Marie Larsson arbetar som apotekschef för Apoteket AB sedan 2012 men har arbetat inom or-

ganisationen sedan 1981 och har tidigare haft en rad olika befattningar.  
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Apoteket ABs varumärke har varit mycket starkt genom tiderna, med ett stort fokus på miljö-

arbete och hållbarhetsfrågor. Eftersom det inte fanns några andra apoteksaktörer på marknaden 

före avregleringen blir det svårt att sätta Apoteket ABs varumärke i förhållande till något på 

den tiden, vilket också gör det svårt att avgöra direkta likheter och skillnader från idag.  

Det strategiska arbetet har förändrats ut efter att Apoteket AB har blivit konkurrensutsatt, för 

att överleva måste man sälja och idag räcker det inte att endast sälja receptbelagda läkemedel. 

Vilket har krävt fler erbjudande av tjänster och ett större sortiment samt en utökning av de egna 

märkesvarorna. 

Apoteken drivs utefter de riktlinjer som organisationen i stort har satt, riktlinjerna läggs på en 

företagsnivå och dras sedan ner i apoteken i form av budgetar och mål. Målen och budgetarna 

grundar sig således på ett vis i vilka riktlinjer och mål som finns för varumärket. Apoteksche-

fens roll är att vara varumärkets förlängda arm ut i verkligheten. 

Den största förändringen efter avregleringen är försäljningsfokus. Det är mycket mer uttalat 

idag att man ska överse hela kundens behov och på så vis förhoppningsvis öka försäljningen 

och merförsäljningen. Det är efter avregleringen ingen självklarhet att kunden väljer Apoteket 

AB, det måste finnas ett mervärde för att kunderna ska välja företaget framför konkurrenten. 

Vilket har gjort att det finns mer detaljerade mål. Att visa omtänksamhet och ha bra varor som 

tar hänsyn till miljön är några av de faktorer som Apoteket AB arbetar med för att öka mervärdet 

för kunden. När det gäller de övriga säljandet utöver receptbelagda läkemedel blir det mer och 

mer likt den övriga handeln på marknaderna, fler erbjudande och rabatter för att få fler individer 

att välja Apoteket AB. 

Det har skett en stor utveckling och kulturell förändring i farmaceut yrket. Förr i tiden handlade 

det om att endast att tillverka och ge ut de läkemedel som skrivits ut av läkaren och man hade 

nästan ingen kundkontakt alls. Senare fick yrket en mer rådgivande och informerande roll med 

direkt kundkontakt. Efter avregleringen finns fortfarande den rådgivande och informerande rol-

len men har kompletterats med att man ska kunna sälja kompletterande produkter. Vilket har 

varit en stor resa för Apoteket AB då många upplevde att man trycker på kunderna produkter, 

när det egentligen grundar i att hjälpa kunden att må bättre genom att fylla hela behovet samt 

göra det enklare att må bra. Att sälja på rätt sätt är viktigt för Apoteket AB och riktlinjer för det 

rätta sättet finns, trots det är det av vikt att anpassa det efter kunden, då varje kundmöte är unikt 

precis som med alla mänskliga möte. 
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5. Analys  

Analysavsnittet innefattar en analys av tidigare presenterade teorier och empiri. Apoteket ABs 

omvärld och dess yttre faktorer samt dess påverkan på varumärket inleder analysavsnittet för 

att sedan avslutas med en analys av det strategiska varumärkets uppbyggnadsprocess och om 

och i så fall hur avregleringen påverkat processen. 

 

5.1 Makro- och mikromiljöer 

En organisation och alla dess delar blir påverkade av vad som sker i omvärldens alla plan (Kot-

ler et al., 2008). När Apoteket AB blev delvis avreglerat 2009 skedde beslutet på grund av 

politiska faktorer vilket gjorde att företagets makro och mikromiljö förändrades (Apoteket AB, 

2009). En skillnad som uppkom vid avregleringen var i företagets mikromiljö där en helt ny 

komponent tillkom i form av konkurrenter. Den dåvarande verkställande direktören uttalade sig 

i årsredovisningen 2009 att det var Apoteket ABs största utmaning någonsin och att företaget 

stod inför stora omställningar som omfattade hela organisationen. Direktören förklarade även 

att Apoteket AB skulle äntra en marknad där konkurrensen om kunderna skulle bli hård och 

avgörande för företagets överlevnad. Avregleringen öppnade upp Apoteket ABs mikromiljö 

och bidrog till ökad konkurrens men gav också nya krav från ägare och andra intressenter.    

Makromiljön består bland annat av de politiska krafterna i samhället, och kan påverka organi-

sationer i form av lagar, regler eller statligt ägande (Kotler et al., 2008). Apoteket ABs varu-

märksstrateg förklarar att avregleringen inte har påverkat ägandet av Apoteket AB, det ägs och 

kontrolleras av staten och verkar för det svenska folket. Därav kan man se företaget som delvis 

avreglerat. Vidare diskuterar han att de politiska valen i Sverige påverkar ägardirektiven för 

Apoteket AB. Partiernas olika synsätt på statligt ägande och Apoteket ABs roll i samhället styr 

hur företaget ska arbeta. Maktskifte i Sverige påverkar hur företaget kommer arbeta rent strate-

giskt. Apoteket ABs marknadsposition har enligt varumärksstrategen blivit utsatt för stor för-

ändring då 70 procent av marknadsandelarna var tvungna att säljas vid avregleringen för att 

skapa en konkurrensutsatt miljö. Avregleringen öppnade även upp den svenska apoteksmark-

naden för internationella aktörer vilket gör att branschen och konkurrensen kan komma att bli 

avsevärt större (Apoteket AB, 2008).   

Kotler, Armstrong, Wong & Saunder (2008) beskriver att makromiljön påverkar hela företagets 

mikromiljö då den byggs upp av större samhällsenliga faktorer, bland annat politiken. Under 
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2008 fanns Apoteket AB representerat på tre olika marknader; konsumentmarknaden, vård- och 

omsorgsmarknaden samt marknader utanför Sverige (Apoteket AB, 2008) och dess mikromiljö 

var stängd från konkurrenter enligt de lagar som rådde via politiska beslut.  Efter avregleringen 

öppnades både konsumentmarknaden och vård- och omsorgsmarknaden upp för konkurrenter 

vilket gjorde att alla Apoteket ABs marknader blev konkurrensutsatta och den tidigare ensam-

rätten eliminerades helt. Således skapades en ny mikromiljö som ställde ytterligare krav på det 

statligt ägda företaget att fortsätta genera vinst (Apoteket AB, 2009). Konkurrensen för Apote-

ket AB har fortsatt öka efter avregleringen och konkurrensen berör både kunder och arbetskraft 

(Apoteket AB, 2010).   

Johnson et al. (2012) anser att ett varumärke riktas mot organisationens intressenter och påver-

kas strategiskt av vad som händer i omvärlden och i företagets mikro- och makromiljöer. Va-

rumärket för Apoteket AB riktas fortfarande enligt kommunikationsdirektören mot konsumen-

terna i butik och kommuner samt landsting efter avregleringen vilket tyder på att varumärkets 

riktning i sin helhet inte förändrats. De större förändringar som dock har skett i varumärkets 

riktning är att det även ska uppfattas som ett attraktivt varumärke för arbetssökande för att 

attrahera kompetent och driven personal (Apoteket AB, 2010). Tidigare såg man således inte 

Apoteket ABs varumärke som ett medel för att locka till sig personal då det inte fanns komplet-

terande arbetsgivare att tillgodose.  

Då förändringar i makromiljön påverkar mikromiljön och detta i sin tur förändrar det strategiska 

arbete för varumärke kan det tolkas som att demografiska påverkningar var inräknade i de stra-

tegiska arbetet då företaget måste fokusera på att den äldre generationen försvinner och nya 

infinner sig på marknaden  (Kotler, Armstrong, Wong & Saunder, 2008). Det politiska beslutet 

i makromiljön blev således resultatet av att det demografiska faktorerna i makromiljön även 

blev en viktig del i arbetet som förändrades när konkurrenterna i mikromiljön infann sig. En 

annan del i makromiljön som kontinuerligt förändras men blev en tydligare komponent för 

Apoteket AB blev teknologi. Varumärksstrategen förklarar att de ständigt jobbar med att varu-

märket ska anses som innovativt. Vidare betonar han att de var de första med elektroniska recept 

och såg det som en stark fördel att förknippa sitt varumärke med. Det politiska beslutet om 

avreglering ledde alltså även till att omvärldens teknologi blev viktigare att ta i beaktning.  
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5.2 Monopol och avreglering  

Enligt Axelsson, Holmlund, Jacobsson, Löfgren och Puu (1998) uppstår monopol av olika or-

saker och apoteksmonopolet uppkom genom lagstiftning. Således var det inget naturligt mono-

pol som berodde på storleken på företaget (Axelsson et.al., 1998). Lagstiftningar uppstår när 

staten anser att ett behov av kontroll är nödvändig för specifika varor (Axelsson, Holmlund, 

Jacobsson, Löfgren & Puu, 1998). Regeringens motivation till förändringen på apoteksmark-

naden var för att öka tillgängligheten till läkemedel och pressa läkemedelspriserna (Konkur-

rensverket, 2004) samt betydelsen konkurrens har för ekonomiskt tillväxt (Konkurrensverket, 

1998). Axelsson, Holmlund, Jacobsson, Löfgren och Puu (1998) beskriver att vid monopol ska 

det råda avsaknad av nära substitut. Apoteket AB hade ensamrätt på att sälja mediciner av olika 

slag men företaget sålde även produkter som andra näringsidkare hade rätt att sälja. Vilket gör 

att Apoteket AB verkade både på en monopolmarknad och en marknad för produkter där kon-

kurrens råder.   

Motsatsen till monopol brukar nämnas som fri konkurrens eller fullständig konkurrens. För att 

denna marknadsform ska råda måste den uppfylla en rad olika villkor. Apoteket ABs situation 

efter avregleringen bör inte nämnas som ett företag i fullständig konkurrens utan ett företag 

som råder på en marknad med ökad konkurrens. Apoteksmarknaden har många köpare och 

säljare med olika stora marknadsandelar och produkterna som säljs är till större delen homogena 

bortsett från de olika märke och standard som erhålls viket två villkor för att det ska råda fri 

konkurrens. Axelsson, Holmlund, Jacobsson, Löfgren & Puu, 1998 nämner ytterligare ett vill-

kor om fritt in – och utträde för både konsumenter och företag, trots att apoteksmarknaden är 

avreglerad är det inte fritt inträde på marknaden. För att få bedriva ett apotek i Sverige måste 

en rad villkor uppfyllas och godkännas (Konkurrensverket, 2004).  Att en marknad genomgår 

avreglering behöver således inte innebära att antalet regler minskar för en marknad utan kan 

istället bidra till att de regler som förhindrade konkurrensen avskaffas och nya lagar skapas i 

syfte för att öka förutsättningarna för en fungerande konkurrens (Konkurrensverket, 2004). I 

Apotekets ABs fall tillkom bestämmelsen att företaget tvingades sälja 70 procent av sina mark-

nadsandelar och medarbetare till sina konkurrenter (Anders Rynnel, varumärksstrateg, 2014-

05-13). För apoteksmarknaden som helhet ledde avregleringen till en av de faktorer som utgör 

en konkurrens vilket var fritt in- och utträde på marknaden. Förutsatt att de aktörer som ville 

komma in på marknaden uppfyllde de krav som ställdes för att få driva ett apotek i Sverige 

(Konkurrensverket, 2004). Således tillkom det fler regler än tidigare för att bedriva apotek i 

Sverige än före avregleringen 
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När man fick kunskap om konkurrensens betydelse för den ekonomiska tillväxten genomfördes 

avregleringar för en rad olika marknader i Sverige. Bidragande faktorer anses vara bland annat 

den ökade internationaliseringen (Konkurrensverket, 2004). Vid avregleringen av apoteksmo-

nopolet sa varumärkstrategen att företaget förväntade sig att fler internationella apotek skulle 

komma att bli konkurrenter på den svenska apoteksmarknaden men istället utgjordes konkur-

rensen av svenska aktörer, vilket kan anses vara avsaknaden av den första fasen i Bleekes (1990) 

teori eller att fasen bestod av en slags oväntad passivitet. Enligt Bleeke (1990) förändras den 

konkurrensutsatta marknaden i två faser vid en avreglering, direkt samt fem år senare. Internat-

ionaliseringen av den svenska apoteksmarkanden skedde inte i den första fasen av avregleringen 

år 2009, nu fem år senare ska enligt Bleeke (1990) den andra fasen börja och man kan fråga sig 

om det kommer ske en internationalisering inom snar framtiden eller den svenska apoteksmar-

kanden kommer fortsätta att bestå av svenska initiativ.  

För att överleva på en konkurrensutsatt marknad krävs långsiktiga strategier vilket skapar håll-

bara konkurrensfördelar. Storleken på företaget har ingen betydelse för framgång utan en väl-

arbetad och korrekt utförd strategi samt flexibilitet bidrar till ökade förutsättningar att överleva 

(Bleeke, 1990). För Apoteket AB innebar detta att vara väl förberedda för den kommande av-

regleringen. Företagets strategiska plan var det viktigaste verktyget som skulle hjälpa företaget 

att vara starka oavsett marknadssituation (Apoteket AB, 2008). Apoteket ABs varumärke an-

sågs vara en värdefull tillgång som företaget byggt upp under många år och skulle vara till 

fördel när de skulle äntra en ny marknad med konkurrens (Apoteket AB, 2007). Varumärket 

har alltid varit lika viktigt för Apoteket AB både före och efter avregleringen. Skillnaden är de 

olika angreppssätten. Kommunikationsdirektören beskriver att strategin för att vårda och stärka 

varumärket ytterligare utgjordes bland annat av olika kampanjer och att företaget fokuserade 

på vilket varumärke de ville vara på den nya marknaden. Därav fokuserade företaget istället på 

att bygga en stabil varumärkesplattform för framtiden och fokuserade inte lika mycket på själva 

avregleringen i sin helhet. Vidare sa hon att detta gav en positiv ingång på den nya marknaden 

samt att den stora förändringen var den tydligare användningen av varumärkesarbetet och platt-

formen i företagets strategiska styrning. Att kontinuerligt arbeta med varumärket var en del av 

Apoteket ABs helhets strategi vid avregleringen men även innan enligt både varumärkesstrate-

gen och kommunikationsdirektör. Skillnaderna i arbetet anser de inte vara av större karaktär 

trots att stora förändringar gjort av vision och kärnvärdering när liggande till avregleringen 

(Apoteket AB, 2006, 2007, 2008, 2009).  
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Vid ökat inträde av nya företag på marknader förändras förutsättningarna. De olika verksam-

hetsleden, produktion och distribution blir i olika omfattningar konkurrensutsatta vid avregle-

ring som leder till ökat antal företag (Konkurrensverket, 2004). Apoteket AB blev konkurrens-

utsatta både på konsumentmarknaden och vår- och omsorgsmarknaden och var tvungna enligt 

lag att ge bort majoriteten av sina marknadsandelar till konkurrenterna för att monopolet skulle 

upphöra (Apoteket AB, 2009, 2010, 2011; Anders Rynnel, varumärkesstrateg, 2014-05-13). 

Avregleringen påverkade inte bara hur konsumenten har tillgång till läkemedel och hälsokost 

utan även hur de behandlas inom sjukvården. Kvalitet är något som Apoteket AB värnar om i 

högsta grad vilket påverkar båda marknaderna markant (Apoteket AB, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012). Nya initiativ på apoteksmarknaden som inte har lika höga krav på produkter 

oh tjänster kan minska förtroendet för apoteksmarknaden i sin helhet. 

Apoteket AB ansåg att de alltid varit innovativa men åren efter avregleringen inriktade sig fö-

retaget mycket mot att agera ännu mer nytänkande för att stå emot den nya konkurrensen (Apo-

teket AB, 2010, 2011, 2012, 2013). Enligt varumärksstrategen var Apoteket AB dock själva 

medvetna om att de hade en stämpel som traditionella och inte förändringsbenägna vilket upp-

kom redan på den tiden då monopolet verkade. Vidare förklarade han att efter avregleringen 

stod inte Apoteket AB längre ensamma om att forma uppfattningen hos intressenter om vad ett 

apotek är utan måste nu inrikta sitt eget varumärke efter kundens behov. Dock har målet för 

varumärket alltid varit detsamma, både före och efter avregleringen. För Apoteket AB handlar 

det om enligt kommunikationsdirektören att tydligt visa vad de bidrar med och vilka lösningar 

företaget erbjuder kunden. Apoteket AB arbetar och kommunicerar ut deras hållbarhetsarbete i 

stor grad för att visa vad de bidrar med till både samhället och kunderna. Att företaget haft ett 

mycket starkt varumärke de senaste 10 åren leder till att företaget anser att de borde visa respekt 

för framtiden och olika förändringar för att behålla varumärkets styrka men samtidigt inte låta 

varumärket hindra lönsamheten (Eva Fernvall, kommunikationsdirektör, 2014-05-14). Företa-

get lägger vikt vid att det måste finnas en balans över kundernas förväntningar och lönsamheten. 

Enligt kommunikationsdirektören försöker Apoteket AB att uppnå detta genom att följa upp de 

ekonomiska målen i detalj och övergripande, kombinerat med att arbeta med de faktorer som 

kunderna uppskattar med varumärket.   
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5.3 Förhållandet mellan organisationsflexibilitet, hållbara konkurrensför-

delar och osäker omvärld  

Organisationer i en konkurrensutsatt marknad möter en allt mer osäker omvärld (Weihong et 

al., 2008). Apoteket AB gick från att vara ensamma aktörer på marknaden till att bli konkur-

rensutsatta både nationellt och internationellt, samtidigt skapades en större omvärld att ta hän-

syn till där flexibilitet och hållbara konkurrensfördelar kan skapa övertag enligt Weihong et al 

(2008).   

5.3.1 Konceptet om osäker omvärld, organisationers flexibilitet och hållbara konkur-

rensfördelar  

Osäkerhet grundar sig i organisationsledningens oförmåga att bedöma den yttre omvärlden och 

framtida förändringar på ett korrekt sätt. Uppfattningen av omvärldens osäkerhet är därav vik-

tigare än den objektiva omvärldens osäkerhet (Weihong et al., 2008). Avregleringen fullborda-

des under 2009 men redan under 2005 och 2006 startade Apoteket AB med sitt avregleringsar-

bete för att förbereda organisation på den framtida positionen på en konkurrensutsatt marknad 

(Apoteket AB, 2006). Trots att inga slutgiltiga beslut tagits agerade företaget utefter det som 

troddes hända för att vara förberedda för framtiden med en osäkrare omvärld. Apoteket AB 

hade förväntat sig att många internationella apoteksaktörer skulle ta sig in på marknaden efter 

avregleringen, vilket skulle skapa en kraftig konkurrens då aktörerna skulle vara väletablerade 

med starka identiteter och varumärke.  Resultatet av avregleringen blev snarare att nya svenska 

initiativ tog sig in på marknaden och utförde konkurrensen (Anders Rynnel, varumärksstrateg, 

2014-05-13). Apoteket ABs uppfattning av framtidens förändring var inte korrekt men ageran-

det inom avregleringsarbetet skapade en stark start och stabil grund för organisationen på den 

nya apoteksmarknaden. Antagande baserades på vad företaget troddes skulle ske, avregleringen 

skapade dock andra förutsättningar vilket kan tolkas som att Apoteket AB befinner sig i vad 

som tidigare beskrivs som en osäker omvärld. Att företagets prognoser om framtiden slog helt 

fel kan tolkas som ett misslyckande fast med ett lycklig slut. Företaget hade istället kunnat 

förutspå att marknaden skulle härma dem och inte bli så explosionsartat och därmed inte arbetat 

på sin stabila grund och därför antagligen skapat ett större arbete för dem efter avregleringen. 

Ett annat scenario som kunde tagit plats vore om Apoteket AB förutspådde en inte så stor för-

ändring men sedan blev resultatet att flera internationella aktörer tog plats och det blev en helt 

ny mycket tuffare marknad som Apoteket AB hade haft svårt att överleva i. I detta fallet var det 

rätt att rusta upp företaget för mycket än för lite.  
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Organisationsflexibilitet är förmågan att konstant kunna anpassa sig efter den dynamiska om-

världen och mäts bland annat i effektivitet, resursstabilitet, innovation och snabbhet i besluts-

fattande utifrån tids- och omfångsaspekter (Weihong et al., 2008). Avregleringsarbetet som 

Apoteket AB hade var väldigt omfattande och förändrade mycket av organisationens mål och 

förhållningssätt. Visionen, affärsidén och kärnvärdena för företaget arbetades om för att anpas-

sas till den kommande marknadsförändringen (Apoteket AB, 2008, 2010). Vid avregleringsar-

betet hade intresset och köpbenägenheten för hälsorelaterade produkter ökat hos konsumen-

terna och gjorde att Apoteket AB valde att satsa på en vision som gav en bredare syn på hälsa 

för allmänheten (Apoteket AB, 2012). Under många år har Apoteket AB varit ett innovativt 

företag som har bidragit till stora förbättringar i apoteksmarknaden. Företaget var exempelvis 

först i världen med att digitalisera recepthanteringen för att förenkla och effektivisera processen 

(Marie Larsson, butikschef, 2014-05-15). Apoteket ABs årsredovisningar och respektive ut-

förda intervjuer gav en tydlig insikt i företaget utveckling genom åren samt dess drivkraft att 

förändras och effektiviseras med hjälp av innovativt tänkande. Att vara en flexibel organisation 

kan således tolkas som en faktor Apoteket AB lägger stor vikt vid.  

Det främsta syftet med företagsutveckling är att uppnå hållbara konkurrensfördelar snarare än 

tillfälliga fördelar (Weihong et al., 2008). Strategiska hållbara konkurrensfördelar kan enligt 

Abratt och Kleyn (2011) endast upprätthållas med hjälp av immateriella resurser exempelvis 

ett varumärke. Weihong et al. (2008) tar även upp anpassningsfördelar och kontinuerligt för-

språng som exempel på hållbara konkurrensfördelar. Apoteket AB har genom tiderna haft ett 

starkt varumärke som utmärkts till ett av Sveriges starkaste och trovärdigaste varumärke i olika 

undersökningar (Apoteket AB, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013). Varumärket 

har varit en viktig del för företaget före och efter avregleringen och ett aktivt arbete kring va-

rumärket har utförts under åren. För Apoteket AB har ett starkt och trovärdigt varumärke varit 

av stor vikt under många år vilket visar att företaget arbetar strategiskt med hållbara konkur-

rensfördelar.  

5.3.2 Förhållandet mellan en osäker omvärld och organisationsflexibilitet 

Undersökningar har visat att en osäker omvärld påverkar organisationens flexibilitet positivt 

(Weihong et al., 2008), medan andra forskare hävdar att det inte finns något samband mellan 

organisationsflexibiliteten och den osäkra omvärlden (Pagell & Krause, 2003 se Weihong et 

al., 2008). Efter avregleringen gav den verkställande direktören ett uttalade om att konkurrensen 

stimulerade Apoteket AB som företag och att den största utmaningen låg i att ha marknadens 

bästa erbjudande för att differentiera sig från konkurrenter (Apoteket AB, 2010). Apoteket ABs 
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avregleringsarbete krävde en stor organisationsförändring och ett helt nytt tänk för att överleva 

på den nya marknaden som öppnade upp för en osäkrare omvärld än tidigare. En av de största 

förändringarna för Apoteket AB var att skifta från rådgivandefokus till försäljningsfokus (An-

ders Rynnel, varumärksstrateg, 2014-05-13). För att överleva krävdes ökad försäljning av de 

produkter som inte kategoriseras som receptbelagda läkemedel. För att genomföra förändringen 

krävdes ett nytt tänk inom företaget var på Apoteket AB tog in mycket nytt folk på huvudkon-

toret med kompetens och erfarenheten inom försäljning från andra branscher (Anders Rynnel, 

varumärkstrateg, 2014-05-13). Kompetensen och erfarenheten från nya medarbetare kan bidra 

till vis del åt ökad resursstabilitet inom en organisation. Resursstabilitet är en av faktorerna för 

att erhålla organisationsflexibilitet (Weihong et al., 2008) Resursstabilitet krävdes då Apoteket 

AB befann sig i en osäkrare omvärld än före avregleringen, således kan man tyda ett förhållande 

mellan en osäker omvärld och organisationsflexibilitet.  

Generationsskiften skapar nya förutsättningar i omvärlden som kan kräva anpassning för orga-

nisationerna då det skapar en oförutsägbarhet som är en faktor för en osäker omvärld (Weihong 

et al., 2008). Apoteket AB kan inte förlita sig på sitt arv då den yngre generationen inte kommer 

ha någon relation till tiden då det fanns ett apoteksmonopol i Sverige (Anders Rynnel, varu-

märksstrateg, 2014-05-13). Apoteket AB satsar mycket på hållbarhetsfrågor och miljön för att 

visa att företaget tar samhällsansvar, samt för att locka yngre kunder och medarbetare då detta 

segment har visat ökat engagemang för den typen av frågor (Apoteket AB, 2009). Vilket tyder 

på att den osäkra omvärlden har haft en positiv inverkan på Apotek ABs organisationsflexibi-

litet, de har och fortsätter att skapa nya vägar för att stärka sitt varumärke befintliga och nya 

målgrupper.  

Apoteket ABs har en mission om att göra det enklare att må bra, vilket grundar sig i att företaget 

vill ta fram innovativa och smidiga lösningar som gör det enklare för kunderna att skapa ett liv 

i hälsa (Apoteket AB, 2010, 2011, 2012, 2013). Kärnvärdet initiativrika syftar till en organisat-

ion som är handlingskraftiga vilket kan tydas som en viss snabbhet i beslutstagandet, som är 

avgörande för flexibilitet i en organisation (Weihong et al, 2008). Den nya missionen skapades 

under avregleringsarbetet som trädde i kraft för att förbereda sig för den nya marknaden som 

gav företaget en osäkrare omvärld. Förhållandet mellan en osäker omvärld och organisations-

flexibiliteten kan följaktligen ses i en rad olika händelser under avregleringsarbetet för Apoteket 

AB som beskrivits ovan.  
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5.3.3 Förhållandet mellan en osäker omvärld och hållbara konkurrensfördelar 

Påverkan från företagens yttre omvärld skapar en alltmer turbulent omvärld som betraktas vara 

instabil och extremt konkurrensutsatt. Initiativet till bevaring av konkurrensfördelar är uppen-

bart lägre på en extremt konkurrensutsatt marknad. De etablerade konkurrensfördelarna bygger 

på unika resurser eller förmågor och kommer med tiden att bli föråldrade. Anledningen till att 

konkurrensfördelarna inte är eviga beror på framväxten i ny teknik, förändringar i regeringens 

politik eller när andra preferenser förändras (Weihong et al., 2008).   

Att avreglering skulle ske var en politisk påverkan som förändrade mycket för Apoteket AB då 

företaget var van vid att stå ensam på marknaden skulle nu den hårda konkurrensen även vara 

med och slåss om marknadsandelar. När monopolet avskaffades var Apoteket väl förberedda 

och hade många strategiska planer för att anpassa sig på den nya marknaden De hade sedan 

tidigare även med sitt ett starkt varumärke som var högt ansett bland det svenska folket (Apo-

teket AB, 2006, 2007, 2008). Detta kan anses vara ett kontinuerligt försprång gentemot kon-

kurrenterna som behövde nyskapa en stabila grund med ett starkt varumärke precis som Apo-

teket AB hade gjort under många års tid. Dock stämde inte Apoteket ABs förväntningar om 

konkurrensen då de förväntades sig företag med stora olikheter som skulle etablera sig på mark-

naden. När konkurrensen istället lade sig mycket nära Apoteket AB strategier, förändrades en-

ligt Apoteket ABs varumärksstrateg förutsättningarna. Detta då de nyetablerade företagen för-

sökte efterlikna och överleva på Apoteket ABs redan uppbyggda plattform. Det medförde att 

Apoteket ABs kontinuerliga försprång inte blev lika betydelsefullt då kunderna inte såg någon 

större skillnad mellan apoteken. Avregleringen av apoteksmonopolet ger insyn i hur konkur-

rensfördelar sällan är eviga då en rad olika faktorer kan påverkar dess ställning mot konkurren-

terna, i detta fall var det politisk lagändring som gjorde att Apoteket ABs varumärke förlorade 

en del av de konkurrensfördelar den tidigare haft.         

Apoteket AB är enligt dess varumärksstrateg medvetna om att de gamla kvarstående varu-

märksfördelarna kommer att bli föråldrade när en ny generation tillkommer som inte minns 

eller har samma relation till Apoteket AB som intressenterna som tog del av företaget när mo-

nopolet verkade. Trots detta tar Apoteket AB många initiativ till att stärka och bibehålla sitt 

trovärdiga varumärke på lång sikt, vilket är motsatsen till företagens strategi som befinner sig 

på en extremt konkurrensutsatt marknad enligt Weihong et al. (2008).    
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När det politiska beslutet togs att Sverige skulle avskaffa sitt apoteksmonopol minskade även 

Apoteket ABs ansvar för sitt samhällsuppdrag. Företaget valde att utnyttja denna händelse en-

ligt deras varumärksstrateg genom att fortfarande hålla kvar vid det samhällsansvar som det 

alltid haft för att kunna behålla trovärdigheten i sitt varumärke. Vidare förklarade varumärkes-

strategen att när företaget före var tvungna att ansvara för sitt samhällsuppdrag byggde de upp 

en stabil grund att stå på. Men när de yttre faktorerna minskade på reglerna anpassade sig före-

taget inte efter det, utan omvandlade detta till att stärka sin konkurrensfördel genom att fortsätta 

sträva efter samma samhällskrav som tidigare. En av Apoteket ABs butikschefer beskrev att en 

utmaning för Apoteket ABs konkurrensfördel, varumärke, som uppstod genom de yttre påver-

kande faktorerna var att den nya konkurrensen ledde till att Apoteket AB blev tvungna att fo-

kusera mer på försäljning. Under tiden då monopolet fortfarande verkade var Apoteket AB en 

mer rådgivande organisation med stor trovärdighet men när konkurrensen äntrade marknaden 

blev Apoteket AB tvungna att bli mer försäljningsfokuserade. Att försöka kombinera de båda 

attributen optimalt är en kamp som Apoteket AB brottas med, då de vill anses som trovärdiga 

och omtänksamma. Att leva upp till kraven i den osäkra omvärlden och samtidigt behålla varu-

märket högt ansett kan således även vara en anledning till varför konkurrensfördelar inte anses 

vara eviga enligt Weihong et al. (2008). Den osäkra omvärlden kan komma att försätta påverka 

Apoteket ABs varumärke vilket gör att det kanske aldrig kan ses som en hållbar konkurrens-

fördel som aldrig kan kopieras eller kollapsa.  

Året då monopolet avskaffades var det ekonomiska påfrestningar i form av lågkonjunktur (Apo-

teket AB, 2009). Men även om det var en ekonomisk negativ påverkan hade Apoteket AB en 

stark försäljningsutveckling och satsade mycket på att utveckla varumärket, samt att de valde 

arbeta för att varumärket skulle associeras med hälsa och miljö som var en växande trend inom 

samhället. Företaget påverkades inte i någon större utsträckning av lågkonjunkturen. Apoteket 

AB är medvetna om att de kanske inte alltid kommer vara stabila, utan har stor kännedom av 

den osäkra omvärlden som företaget befinner sig i efter avregleringen (Apoteket AB, 2009). I 

framtiden kan allt förändras då olika partier har annorlunda syn på vad som innebär med statligt 

ägande, och kommer sätta nya politiska beslut för de företag som drivs statligt.  

5.3.4 Förhållandet mellan organisationsflexibilitet och hållbara konkurrensfördelar 

Allt fler forskare anser att en organisations konkurrensfördelar inte grundas i specifika metoder 

utan i förmågan att anpassa sig och utnyttja den flexibla kapaciteten optimalt. Ett växande antal 

forskare anser att intäkterna kommer från företagens anpassningsförmåga och inte från en spe-
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cialiserad överenskommelse. Eftersom kortsiktiga resultaten försvinner snabbt och är tempo-

rära, bör hållbara konkurrensfördelar vara målet som företagen strävar efter (Weihong et al., 

2008). Apoteket AB genomgick en stor förändring vid avregleringen och avregleringsarbetet 

syftade till att anpassa sig efter vad som skulle förväntas ske på den framtida apoteksmarknaden 

i Sverige (Apoteket AB, 2009). Avregleringsarbetet skapade en strategisk plan där huvudmålet 

var att Apoteket AB skulle stå som en stark apoteksaktör oavsett marknadssituation (Apoteket 

AB, 2008). Den nya riktningen för Apoteket AB var individers hälsa i sin helhet, det handlade 

således inte längre om sjuka människor som var i behov av läkemedel utan även om produkter 

som förebygger sjukdomar och skapar ett liv i hälsa samt motivera till livsstilsförändringar 

(Apoteket AB, 2010, 2011, 2012, 2013). Detta gjordes för att Apoteket AB skulle tilltala ett 

större segment och för att öka intäkterna, en anpassning som krävdes för att överleva på den 

konkurrensutsatta marknaden. Den dåvarande verkställande direktören ansåg att Apoteket ABs 

varumärket var en värdefull tillgång vid avregleringen och därav krävde arbete för att vårdas, 

utvecklas och stärkas (Apoteket AB, 2010). Vision, mission, affärsidé och kärnvärden omvär-

derades och anpassades för den nya marknadssituationen (Apoteket AB, 2010, 2011, 2012, 

2013). Apoteket AB visar tecken på att de nyttjar sitt varumärke som man kan se som en hållbar 

konkurrensfördel. Vid avregleringen omvärderades varumärket och justerades för att passa den 

nya marknaden således kan man se ett förhållande mellan organisationens flexibilitet och håll-

bara konkurrensfördelar. 

Varumärket kommunicerar ut företagets ståndpunkter och riktningar (Wallström et al.,2008), 

vilket gör att den nya visionen, missionen och kärnvärdena påverkar varumärket och dess an-

sedde hos intressenter. Under avregleringen var ett av de stora målen att bevara det starka och 

högt ansedda varumärke trots avreglering av monopolet. Apoteket AB har haft ett mycket starkt 

varumärke på senaste åren både före och efter avregleringen av monopolet, och har under denna 

period arbetat aktivt med att bygga upp och kommunicera ut varumärket till alla intressenter. 

Den aktiva satsningen av varumärket har gett utdelning vid en rad olika undersökningar(Apo-

teket AB; 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013). Apoteket AB har precis som Wei-

hong et al. (2008) beskrivet satsat på hållbara konkurrensfördelar i form av varumärket för att 

undvika att endast erhålla kortsiktiga temporära resultat.  

Apoteket AB har en mission som motiverar till ambitionen att göra det enklare att må bra, vilket 

de försöker genomföra via innovativa lösningar som bidrar till förenklingar hos den enskilda 

individen, vård och omsorgsarbetet samt medarbetare (Apoteket AB, 2010, 2011, 2012, 2013). 
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Innovationsfrekvensen påverkar organisationsflexibiliteteten och kan även förändra hur ett fö-

retag uppfattas om det kommuniceras ut med hjälp av varumärket (Weihong et al., 2008).  En-

ligt Apoteket ABs varumärksstrateg har företaget blivit stämplat som ett trögt och traditionellt 

företag likt många andra statligt ägda organisationer. Trots att Apoteket AB har tagit fram 

många nya innovativa idéer som digitaliserad recepthantering är varumärket inte kopplat med 

innovation och nyskapade, vilket Apoteket AB arbetar med aktivt att förändra genom nya idéer 

samt förbättring i kommunikationen av dess innovationsarbete till intressenter. Trots att orga-

nisation inte alltid kopplas ihop med flexibilitet verkar det råda ett stort arbete kring organisat-

ionsflexibiliteten och Apoteket ABs varumärke.  

5.4 Varumärkets uppbyggnadsprocess 

5.4.1 Varumärkesgranskning   

Varumärkesgranskning är det första steget i varumärkesprocessen och analyserar interna och 

externa faktorer (Wallström et al., 2008). Apoteket AB började omarbetat av varumärket redan 

före beslutet om avregleringen togs, dock fanns det en kännedom om de förändringar som skulle 

verkställas under kommande år (Apoteket AB, 2006 2007, 2008). Varumärkesprocessen har 

således varit pågående och omfattande både före och efter avregleringen.   

Vision/Mission  

 Apoteket ABs vision förändrades i samband med att avreglering av apoteksmarknaden kom på 

tal. Den nya visionen ”Ett liv i hälsa” skapades för att reflektera de nytänkande som skulle 

komma att ske efter avregleringen. Visionen ger ett bredare fokus då den riktar sig för alla 

konsumenter som önskar ett hälsosammare liv och förebygga eventuell ohälsa (Apoteket AB, 

2010, 2011, 2012, 2013). Tidigare låg Apoteket ABs fokus på att hjälpa de människor som 

drabbats av sjukdom. Genom att utvärdera den kommande marknadssituationen samt den tidi-

gare visionen såg Apoteket AB ett behov av en förändring för att överleva på en konkurrensut-

satt marknad (Apoteket 2008). Visionen beskriver företagets framtida tillstånd och beskriver 

företagets riktning (Skärvad & Olsson, 2011). När Apoteket AB valde att utvärdera och för-

ändra visionen skapades således även en förändring i företagets framtida riktning och hur de 

ska fortsätta skapa värde för konsumenten och andra intressenter. Företagets riktning påverkar 

dels hur varumärket framstår för interna och externa intressenter men även det strategiska ar-

betet bakom. En ny riktning skapar nya strategier och tankesätt, vilket i detta fall skedde till 

stor del av avregleringen. Trots att både varumärkesstrategen och kommunikationsdirektören 

uttalar sig om att Apoteket AB lever kvar på gamla meriter och inte gjort större förändringar 



58 
 

inom företaget vid avregleringen känns det orimligt då ett skifte i visionen medför stora föränd-

ringar i den strategiska riktningen för ett företag. Visionen ”Ett liv i hälsa” skapade ett helt nytt 

sortiment för Apoteket AB då det fokuserade på en hälsosam livsstil. Ett nytt sortiment och ett 

nytt fokus på hälsa i sin helhet bör ses som stora strategiska förändring inom ett företag då det 

påverkar en rad olika intressenter.  

Apoteket ABs mission ”vi gör det enklare att må bra” framtogs i processen kring avreglerings-

arbetet och syftar till Apoteket ABs vilja att förenkla att upprätthålla en hälsosam livsstil (Apo-

tek AB, 2010). Med hjälp av mission ska företaget stäva efter att skapa nya smidiga innovat-

ioner som ger människor en enklare vardag. Att uppfattas som innovativa är något som Apote-

ket AB kämpar med ständigt enligt varumärkesstrategen. Vidare beskriver varumärkesstrategen 

att statliga ägda företag ofta uppfattas som trögflytande och obenägna att fatta snabba nytän-

kande beslut. Enligt Skärvad och Olsson (2011) kan en mission liknas vid en ledstjärna utan 

konkreta mål för hur företaget tänker ta sig dit. Att ändra människors attityd kanske inte är det 

lättaste men Apoteket ABs varumärkesstrateg menar att det är viktigt för företaget att visa upp 

att de är innovativa för alla intressenter för att leva upp till missionen, ett arbete som kan vara 

tidskrävande i många aspekter.  

Företagskultur  

Apoteket ABs varumärkesstrateg beskriver företagskulturen som stark och hårt rotad både av 

tiden innan och efter avregleringen. Företagskulturen bygger på en rad olika principer och vär-

deringar som präglat kommunikation och affärsverksamheten för Apoteket AB. Den starkt ro-

tade företagskulturen beskriver varumärksstrategen som en fördel vid avregleringen och de för-

ändringar som den tillförde. Kärnvärdena för Apoteket AB är i dagsläget; trovärdiga, omtänk-

samma, engagerad och initiativrika (Apoteket AB, 2013). Dessa kärnvärden skapades före av-

regleringen och frambringades som ett verktyg för att genomsyra hela verksamheten och dess 

arbetssätt (Anders Rynnel, varumärkesstrateg, 2014-05-13). Kärnvärderingarna har i sin helhet 

varit dessa innan och efter avregleringen med några som justeringar för att anpassas efter den 

nya visionen (Apoteket AB, 2007, 2008, 2009, 2010). Genom att bibehålla kärnvärdena som 

också kan ses som de fundamentala byggstenarna i företagskulturen och således varumärket ses 

som en bidragande faktor till en stark prestation även efter att Apoteket AB utsatts för konkur-

rens enligt varumärkesstrategen. Kulturen påverkar enligt Eriksson-Zetterquits, Kalling och 

Styhre (2012) allt i ett företag, från hur ledningen styrs till hur man uppför sig och representerar 

företaget. Företagskulturen kan således påverka hur alla intressenter uppfattar företaget och 
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förknippas med varumärkets helhet. Kärnvärden som representerar hur man önskar att varu-

märket ska uppfattas kan vara av stor vikt, justeringar och omvärderingar är därav en vanligt i 

den strategiska varumärkesprocessen enligt varumärksstrategen.  Trots att kärnvärdena i stort 

sätt varit bestående kommer de små justeringarna ha påverkan på företagets strategi och hur 

varumärket vårdas. Vidare förklarar han även att ett varumärke skapas och formas främst vid 

mötet med kunden, då varumärket är summan av alla associationer och attribut som kunderna 

förenar till varumärket. Företagskulturen och dess kärnvärderingar kan komma att prägla kund-

möten och på så vis påverka hur varumärket uppfattas av intressenterna. Då kärnvärdena på-

verkar hur företaget bedriver hela sin verksamhet (Wallström et al,. 2008) justeringar kommer 

således påverka allt från hur de anställda agerar till hur konsumenten uppfattar varumärket. 

Varumärkesstruktur  

 Varumärkesstrukturen påverkas av hur företaget organiserar och nyttjar sina varumärken och 

avgör antalet varumärken, typer av varumärke samt dess olika roller i företaget (Urde, 2003). 

Apoteket ABs kommunikationsdirektör förklarade att arbetet kring varumärket började redan 

före avregleringen och sedan dess har samma kundlöften och kärnvärderingar använts med yt-

terst små justeringar. Hon fortsatte sin förklaring med att den stora förändringen i arbetet har 

skett genom en tydligare användning av varumärket och plattformen i företagets strategiska 

styrning. Inom Apoteket AB ingår enligt kommunikationsdirektören varumärket i vad de kallar 

ett strategiskt hus som består av varumärkesplattformen, hållbarhetsarbetet samt den ekono-

miska styrningen. Varumärkets plattform är uppbyggd av både företagets helhets varumärke 

men även riktningen för Apoteket ABs egna produktvarumärke som ständigt förbättras och 

utvecklas för att representera de kärnvärden som företaget arbetar ut efter (Anders Rynnel, va-

rumärkesstrateg, 2014-05-13). Urde (2003) beskriver att varumärke kan ha olika identitet och 

kärnvärde beroende på vilken varumärkesstruktur företaget besitter. Enligt varumärksstrategen 

använder Apoteket AB sig av samma kärnvärde som genomsyrar varumärke vare sig det varu-

märket representerar företaget i sin helhet eller enskilda produkter eller delar av företagetsar-

bete, något som verkar vara bestående före och efter avregleringen enligt de utgivna årsredo-

visningarna av Apoteket AB. Varumärkesstrukturen för Apoteket AB har förändrats en del un-

der avregleringen, framför allt tar varumärket idag en större plats ur en strategisk synpunkt och 

fler produktvarumärke har tillkommit. Enligt varumärkesstrategen har alla varumärken inom 

företaget en viktig roll och präglas av samma kriterier och värderingar vilket leder till en sam-

manflätad struktur för Apoteket ABs alla varumärke.  
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Konsumenter/konkurrenter 

De externa faktorerna som påverkar uppbyggnaden av varumärket och aktörer som bör tas i 

beaktning är bland annat kunder och konkurrenter (Knox & Bickerton, 2003; Urde, 2003). Med 

en bredare vision skapade Apoteket AB en större konsumentkrets. Det är sedan avregleringen 

inte länge nödvändigt att bära en sjukdom för att nyttja Apoteket ABs produkter och tjänster då 

visionen skapar ett större fokus på att förebygga ohälsa i olika aspekter (Apoteket AB, 2010, 

2011, 2012, 2013). Trots att avregleringen skapade en bredare vision som ökade konsument-

kretsen gav det upphov till en rad fler konkurrenter som inte enbart befann sig på apoteksmark-

naden. Avregleringen har enligt Apoteket ABs varumärkesstrateg skapat en förvirring hos ma-

joriteten av konsumenterna då apoteksaktörerna i Sverige liknar varandra i stor utsträckning. 

Konsumenterna har inte gjort ett aktiv val när det kommer till vilket apotek de besöker utan valt 

de som de tidigare gått till och inte reflekterat över att de bytt ägare och namn. Många av de 

nya apoteksaktörerna har medvetet lagt sig nära Apoteket ABs affärssätt och inte differentierat 

sig i någon större grad vilket har medverkat till den förvirring som uppstått hos många konsu-

menter. Konsumenternas bristande förståelse av ägar- och namnbyte kan medföra både konse-

kvenser och möjligheter för Apoteket AB och dess varumärke. I de fall då apoteken uppfattas 

som ett och samma kommer både negativa och positiva incidenter att påverka allas varumärke 

och hur de uppfattas av konsumenten. Således kan man leva på andras höga anseende men 

också skadas av negativa aspekter. Apoteket ABs varumärkesstrateg ser dock en förändring hos 

konsumenterna där medvetenhet av vad som skiljer aktörerna åt har ökat under de senaste åren, 

och tror att detta kan bero på den aktiva satsningen på det strategiska arbetet bakom varumärket 

som Apoteket AB har gjort.  

Staten 

Intressentmodellen utgår från att företaget strävar efter ett stadigt förhållande till omgivningen. 

Varje företag har ett antal intressenter och mellan företaget och intressenterna finns ett beroen-

deförhållande. Det krävs en balans mellan vad intressenterna lämnar till företaget och vad fö-

retaget ger för belöningar åt intressenterna. För att intressenterna ska vilja tillhöra företagets 

intressentkrets krävs en belöningen som överträffar de bidrag som lämnas till företaget. Det är 

således företagets mål att tillgodose intressenternas krav (Ax, Johansson & Kullvén, 2009).  

Före avregleringen var Apoteket AB den enda apoteksaktören på marknaden och ägdes av sta-

ten. I dagsläget har Apoteket AB många konkurrenter men är fortfarande statligt ägda vilket 

skapar en del krav på företaget samt en del förutfattade meningar hos konsumenterna och andra 
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intressenter. Oftast uppfattas statliga företag som trögflytande enligt Apoteket ABs varumär-

kesstrateg, något som Apoteket AB ständigt får arbeta emot genom att aktivt kommunicera ut 

de innovativa och initiativrika processer som pågår inom företaget som också önskas förknippas 

med varumärket. Apoteket ABs varumärkesstrateg tar även upp det kommande politiska valet 

där ett eventuellt maktskifte kan komma att ändra ägardirektivet och således de krav som ställs 

på lönsamheten men även företaget i sin helhet. Staten är således en stor intressent för Apoteket 

AB, en intressent som gör stor påverkan i företagets riktning och därav även det strategiska 

arbetet kring varumärket. Maktskifte påverkar företaget i högsta grad och kan ge upphov till en 

stor strategisk förändring för Apotek AB då alla partier har olika uppfattning om vad det innebär 

att vara ett statligt ägt företag. Eftersom Apoteket AB är ett statligt ägt företag kan man tydligt 

se beroendeförhållandet mellan staten, Apoteket AB och det svenska folket. Apoteket AB ska 

verka för staten och då indirekt för det svenska folket, kraven kommer från både konsumenten 

och ägandet som i grund och botten är desamma. Varumärket bli i detta fall riktat till att uppnå 

de krav som ställs av de svenska folket, att ha förtroendet av det svenska folket bli således extra 

viktigt för ett statligt ägt företag.  

 

5.4.2 Varumärkesidentitet 

Innebörden av varumärkesidentitet omfattar bland annat organisationens önskade intryck från 

omvärlden av varumärket (Wallström et al., 2008). Före avregleringen hade Apoteket AB som 

mål att uppfattas som inspirerande, problemlösande och ärligt omtänksamma (Apoteket AB, 

2006, 2007, 2008). Detta mål blev kvarstående även efter avregleringen men företaget fick 

enligt varumärksstrategen börja arbeta med att tvätta bort stämpeln som statligt trögflytande 

företag som inte får något gjort. Apoteket AB hade kvar sina kärnvärden och sitt önskade in-

tryck av att vara miljövänliga. Vidare hade även företaget en stor efterfrågan av att bli an-

sedda som innovationsrika vilket de arbetade för på ett nytt sätt efter avregleringen. Ett annat 

önskat intryck som Apoteket AB strävade mot var att uppfattas som attraktiv arbetsgivare, vil-

ket blev en helt ny situation för företaget, detta då före avregleringen var Apoteket AB den 

enda arbetsgivaren på apoteksmarknaden marknaden (Apoteket AB, 2010, 2011, 2012, 2013). 

Övergripande har Apoteket AB behållit sin önskan om att göra det enklare att leva ett hälso-

sammare liv samt associationen som ett ansvarsfullt företag. Företagets mål och associationer 

påverkar varumärkets identitet. Intressenterna påverkar hur varumärket formas vid varje möte 

enligt varumärkesstrategen, associationerna är således inte enbart skapade av företaget själv 

utan kanske främst av konsumenter och andra intressenter.  
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Varumärkesidentitet är uppdelad i kärnidentitet och utvidgade identitet. Kärnidentiteten är be-

stående och förändras sällan. Vidare kännetecknar kärnidentitet företagets värderingar och in-

nehåller element som gör den unik och värdefull. Den utvidgade identiteten representerar före-

taget som helhet med hjälp av associationer och detaljer. Utvidgad identitet behövs för att kärn-

identiteten inte ger tillräcklig insikt och förändras med tiden (Wallström et al., 2008). Apoteket 

ABs affärsidé och vision ändrades med tiden medan deras kärnvärden förblev i stort desamma 

både före och efter avregleringen, något som Aaker (2002) påstår är vanligt även om företaget 

äntrar en ny marknad.  Apoteket ABs kärnvärden genomsyrade hela företagets kultur men efter 

avregleringen krävdes vissa förändringar i den utvidgade identitetsassociationerna som fick lä-

ras ut genom ett antal utbildningar för personalen (Apoteket AB, 2010, 2011, 2012, 2013). Fö-

retagets starka kultur blev en fördel under avregleringen då det blev lätt för Apoteket AB att 

behålla och finna trygghet i sin kärnidentitet medan den utvidgade ändrades efter vad företaget 

trodde att marknaden ville höra. Apoteket ABs kärna var att de ska vara hela Sveriges apotek 

och att de står starka kvar trots den nya konkurrensen på marknaden (Apoteket AB, 2010, 2011, 

2012, 2013). Men även om förändringar skedde i den utvidgade identiteten grundades dessa 

förändringar utifrån kärnidentiteten. Kärnvärdena bestämmer således hur förändringarna ska 

formas och hur beslut ska tas. Planen var dock inte att göra några större förändringar med va-

rumärket vid avregleringen enligt varumärksstrategen utan mer förändra hur Apoteket AB sig-

nalerar ut sitt varumärke till kunderna för att visa vad Apoteket AB står för. Exempelvis har 

Apoteket AB alltid jobbat mer innovationer, både före och efter avregleringen men detta var 

inget som kunderna var särskilt medvetna om. Detta gjorde att efter avregleringen blev det vik-

tigare att bevisa att företaget var innovationsrika istället för att bara säga att de arbetade mycket 

med innovationer (Apoteket AB, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011; Anders Rynnel, varumärkes-

strateg, 2014-05-13). Varumärksstrategen förklarade att anledningen till detta var för att stärka 

sitt varumärke på den nya konkurrensutsatta marknaden. Apoteket AB gick igenom en stor 

förändring på grund av ett skifte i dess marknadsposition utan att förändra kärnidentiteten, vil-

ket styrker Aaker’s (2002) teori om att en organisations kärnidentitet är bestående medan den 

utvidgade identiteten är mer benägen att förändras. 

När meningsfulla associationer skapas förvaltas varumärket, vilket är den centrala uppgiften 

inom varumärkesidentitet enligt Wallström et al. (2008). Ett varumärkes associationer kan var 

många och olika till antalet och utförande, några exempel är personlighet, relationer och sym-

boler (Aaker, 2002).  Apoteket AB önskar bland annat att uppfattas som ansvarstagande för 
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miljön och människor samt som innovativa och initiativtagande. Hur Apoteket AB arbetar speg-

lar sig i ett flertal associationer, ett exempel kan vara associationen symbol som kan vara slogan 

eller varumärkets design (Aaker, 2002). Apoteket ABs symbol är en grön figur som ska liknas 

vid en svan. Både färgen grön och svanfiguren kan ge känslan av ett företag med starkt miljö-

tänk. Den gröna färgen kopplas inte allt för sällan ihop med natur och svanen förekommer i 

andra miljömedvetna märkningar. Symbolen för Apoteket AB kan således härledas till de önsk-

värda associationer som företaget har för varumärket och har varit bestående under många års 

tid även innan avregleringen.  

Slutligen behandlar varumärkesidentiteten funktionella eller emotionella fördelar som man kan 

finna i ett företags vision. Funktionella fördelar skapar en lösning för intressenterna som ger 

nytta medan emotionella fördelar skapar en viss känsla hos kunden (Wallström et al., 2008). 

Visionen ”Gör Sverige friskare” som verkade före avregleringen kan anses vara en emotionell 

fördel då den ger känslan av att befinna sig i ett land där de enda apoteket på marknaden arbetar 

för att hela landet ska bli friskare men har även ett funktionellt värde då den skapar en lösning 

på ett problem genom att underlätta vardagen för sjukdomsdrabbade. Efter avregleringen änd-

rades visionen till ”Ett liv i hälsa” som kan vara en mer funktionell fördel då den skapar en 

lösning till ett mer hälsosamt liv oavsett sjukdom men även den nya visionen skapar en emot-

ionell känsla av att vara frisk. Ett varumärke med en funktionell fördel kan uttrycka sig genom 

att beskriva att företaget förbättrar det finansiella läget och bidrar med nya smarta lösningar för 

kunden. Genom att fokusera på emotionella fördelar hos varumärket skapas istället en känsla 

hos kunden. Om varumärket kommunicerar ut budskapet att de får kunden att känna sig smart, 

skapas en emotionell fördel (de Chernatony, 2001 se Wallström et al., 2008). Apoteket ABs 

förändrade vision gick ifrån att ansvara för ett helt lands hälsa till att försöka attrahera kunder 

som vill leva ett hälsosamt liv oavsett livsstil och utgångsläge hos intressenten (Apoteket AB, 

2010, 2011, 2012, 2013). Således har visionen inga klara riktlinjer om den inriktas mot emot-

ionella eller funktionella värden utan snarare en kombination utav båda.  

Apoteket AB utvecklade kärnvärdena var bestående och användes som en stadig grund medan 

den utvidgade förändrades med visionen. En av de olika detaljerna i den utvidgade identiteten 

var alltså visionen som förändrades till ett mer funktionellt värde istället men var fortfarande 

grundad från kärnvärdena. Hela Apoteket ABs varumärke ansågs vara stadig samt tydligt defi-

nierad som hjälpte företaget att hitta sin roll på den nya marknaden. Företaget blev en stark 

spelare som visste sin roll och strävade efter att visa var de stod (Apoteket AB, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013). 
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5.4.3 Varumärkesposition   

Varumärkesposition behandlar företagets olika utlåtanden som används vid aktiv kommunikat-

ion. Kärnan i varumärkespositionering fokuserar på hur varumärket bör uppfattas utav både 

externa och interna intressenter (Wallström et al., 2008). En ståndpunkt som Apoteket AB för-

sökte kommunicera ut före avregleringen var att företaget ville erbjuda utifrån kundernas behov 

ett brett sortiment av varor och tjänster inom läkemedel och hälsa till privatpersoner, företag 

och producenter inom vård och hälsa (Apoteket AB, 2011). Efter avregleringen fokuserade 

Apoteket AB på att få ut budskapet att Apoteket AB gör det enklare att må bra samt att de 

fokuserar på att bli hela Sveriges apotek. Enligt Apoteket ABs varumärkstrateg grundade sig 

utlåtande ”Vi är hela Sveriges apotek” i avregleringen och påvisar en tidigare förändring och 

denna positionering skapades för att indikera att det är Apoteket AB som är originalet som ägs 

och verkar för de svenska folket (Apoteket AB, 2011). Innebörden omfattar att Apoteket AB 

försöker i sitt dagliga arbete att hitta enkla och smarta lösningar. Vidare kan man se att framsi-

dan på Apoteket ABs årsredovisning år 2011 är prydd med olika svenska städer. Detta kan vara 

ett tillvägagångssätt för att återigen visa att de strävar mot att vara hela Sveriges apotek. 

Ett liv i hälsa är ett utlåtande som Apoteket AB kommunicerar ut för att de vill skapa ett förtro-

ende hos sina kunder (Apoteket AB, 2011). Apoteket AB har som mål att deras varumärke även 

ska associeras med innovationsrikedom. Men istället för att ha uttalat detta i en mening som 

utlåtandet ”Ett liv i hälsa” försöker företaget enligt varumärkesstrategen istället bevisa att de är 

innovativa genom handlingar. Trots att Apoteket AB verkar på tre olika sorters marknader med 

skilda identiteter för varumärket arbetar ändå alla utifrån samma vision (Apoteket AB, 2008). 

Vilket Wallström et al., (2008) beskriver vara en av förutsättningarna för att de olika varumär-

kespositionerna ska kunna verka. Varumärkesposition används vid olika stora förändringar för 

att förändra hur intressenterna uppfattar företaget vilket Apoteket AB använde sig av i samband 

vid avregleringen samt att företaget hade ett starkt förarbete för varumärkets framtid i form av 

varumärkespositioner efter avregleringen.  
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6. Slutsats 

Intentionen med följande avsnitt är att besvara uppsatsens problemformulering: Hur berörs 

varumärkets strategiska arbete vid avreglering från monopol till ökad konkurrens? Intervjun 

med Apoteket ABs nuvarande varumärkesstrateg tillsammans med årsredovisningarna har le-

gat till grund för större delarna av analysen då information vi erhållit där gav en tydlig och 

relativt detaljerad bild över hur strategin för varumärkesarbetet har fortlöpt under åren. 

 

Studiens intervjuer och textanalyser har givit en insikt i hur ett företags strategiska riktning 

gällande dess varumärke förändras vid en avreglering av ett monopol. När monopol avregleras 

förändras marknaden drastiskt och nya aktörer får tillträde vilket skapar en helt ny makro- och 

mikromiljö. Utifrån studien kan man tydligt se att ett övergripande och välarbetat avreglerings-

arbete krävs för att anpassa företaget för den ökade konkurrensen. Varumärket i sin helhet krä-

ver analysering och omarbetning för att passa in på den nya marknaden.  

Att den svenska apoteksmarknaden skulle stå inför stora förändringar var något som Apoteket 

AB var beredda på och något som de anpassade sig utefter redan före den nya lagstiftningen 

trädde i kraft. Vetskapen om förändringen bör underlätta för företaget att anpassa sig samt vid 

utförandet av ett förberedande avregleringsarbete. Avregleringen kan kräva att företaget måste 

tänka om och exempelvis bredda sitt sortiment av produkter och tjänster för att möta det behov 

intressenter kräver för att bibehålla intresse i organisationen. Kunskap och analysering av fram-

tiden är således faktorer som förenklar planeringen samt utförandet av förändringsarbetet. 

När en ny marknad öppnas upp, ökar behovet och möjligheten att förändras. Ökad konkurrens 

leder till en ny omvärld, vilket i sin tur kan komma att kräva en större organisationsflexibilitet. 

Vid en avreglering finns enligt studien många förväntningar över vad som kommer ske på den 

nya marknaden. Men verkligheten kan bli den motsatta oavsett hur mycket företaget har analy-

serat. Apoteket AB förväntade sig fler internationella konkurrenter med ett annat utbud och 

strategisk riktning, vilket de också arbetat för. Intervjuerna och textanalyserna har gett en bild 

av att Apoteket AB redan före avregleringen arbetet hårt med att skapa ett högt ansett varu-

märke hos konsumenterna. Eftersom Apoteket AB är ett statligt ägt företag har de alltid arbetat 

utefter samhället och konsumentens bästa i olika aspekter via produkter och rådgivande tjänster. 

Avreglering gav inte varumärket större fokus utan ändrade snarare det strategiska angreppssät-

tet inom företaget.  
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Ett företag kan strategiskt välja att göra förändringar inom organisationen före lagarna kring 

avreglering träder i kraft. Detta för att kunna skapa en organisation som kan möta den ökade 

konkurrensen och som i Apoteket ABs fall, fortsätta ha ett högt anseende varumärke med be-

tydelsefulla kundlöften. Att bevara ett starkt varumärke kan vara en fördel vid ökad konkurrens 

då det skapar en mer osäker omvärld kring företaget. Vilket förklarar vikten av att aktivt hitta 

strategiska riktningar för varumärket på den nya marknaden. Att anlita en varumärkesstrateg är 

en av de strategiska riktningar och den synligaste förändringen som Apoteket AB gjorde efter 

avregleringen som berör strategiarbetet bakom varumärke. Vilket även tyder på en aktiv sats-

ning på varumärket och dess betydelse för verksamheten. 

Analysen av varumärkets uppbyggnadsprocess gav insikt i vad som förändras i det strategiska 

arbetet under avregleringsarbetet och efter. Apoteket AB gjorde ett stort avregleringsarbete före 

apoteksmarknaden förändrades som innefattade bland annat en ny vision samt justerade kärn-

värden och sortimentbreddning. Visionen beskriver företagets riktning (Skärvad & Olsson, 

2011) och skapar också riktningen för varumärket (Wallström et al., 2008). En ny vision skapar 

således en stor förändring i varumärkesarbetet före avregleringen för att anpassa sig för den 

kommande ökade konkurrensen. En förändring i visionen leder till flertal förändringar i den 

strategiska riktningen, när Apoteket AB valde att utveckla sin vision skapades således en ny 

strategi för företaget som helhet och även grunden för varumärket. En förändring som ansågs 

avgörande för att överleva den ökade konkurrensen på den nya apoteksmarknaden.   

Enligt Wallströms et al,. (2008) teori kan man tyda att kärnidentiteten förblir densamma medan 

den utvidgade identiteten förändras, även om den fortfarande har sin grund i kärnidentiteten. 

Kärnidentiteten förändras oftast inte i en organisation och behovet av att ändra den kanske säl-

lan finns så länge den uppskattas av företagets intressenter. Ett högt ansett varumärke bör såle-

des byggas upp av en kärnidentitet som tilltalar alla intressenter samt en utvidgad identitet som 

regleras med tiden. Apoteksmonopolets avreglering berörde i detta fall inte varumärkets inre 

kärna utan krävde snarare justeringar av de yttre aspekterna av varumärket och dess strategiska 

riktning, alltså den utvidgade identiteten. Ett varumärkes utvidgade identitet består av en rad 

olika associationer som beskriver varumärket ur ett mer detaljerat perspektiv (Aaker, 2002). 

När en avreglering sker anpassas varumärket till den nya marknaden med hjälp av associationer 

som skapas både av företaget och intressenterna. Det är således av vikt att tänka igenom hur 

varumärket önskar att uppfattas när avregleringsarbetet upprättas för att bibehålla eller skapa 

ett starkt varumärke på en ny marknad.  
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Intervjuerna gav insikt i om ett företag länge haft en mycket stark företagskultur som präglat 

arbetet många år före avregleringen och även efter, är detta en stor fördel vid den ökade kon-

kurrensen. Även om ett företag ändrar sin vision och kärnvärden före avregleringen framgick 

det att varumärkesarbetet snarare handlar om små justeringar för att förstärka varumärket och 

inte förändra det helt. Studien påvisade att det inte behöver innebära stort fokus på den kom-

mande avregleringen utan att den större delen i det strategiska arbetet handlar om att fortsätta 

bygga och underhålla den redan befintliga varumärkesplattformen. Trots det krävs det en stor 

förändring för varumärket vid avregleringen i några aspekter, då det inte bara skulle attrahera 

konsumenter utan även kompetent arbetskraft. En annan tydlig förändring var att det strategiska 

arbetet för varumärke fick genomgå en drastisk förändring då den gamla trovärdigheten skulle 

bevaras samtidigt som ett nytt försäljningsfokus skulle infiltreras utan att skada intressenternas 

förtroende för varumärket. Ökad försäljning var ett krav som skapades på grund av att mono-

polet avreglerades, vilket både företaget och varumärket måste ta i hänsyn ur ett strategiskt 

perspektiv.  

Slutligen kan nämnas att det strategiska arbetet för ett varumärke genomgår olika förändringar 

vid avreglering men mycket från den forna tiden lever kvar som en stark och stadig grund. En 

åtgärd som visade sig vara viktigt var att ha ett ständigt arbete kring företagets varumärke för 

att tydligare visa vad det står för, särskilt efter att konkurrenter har tillkommit och ständigt bi-

drar med att formar marknaden och dess egenskaper.  
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Bilaga 1 – Intervju med Apoteket ABs varumärkesstrateg Anders 

Rynnel  
 

1. Hur länge har du arbetat på Apoteket? 

2. Vad är din roll i varumärkesuppbyggnadsprocessen? 

3. Har du haft andra arbetspositioner på Apoteket? 

4. Hur många är ni som arbetar direkt och indirekt med varumärket? 

5. Hur ser du på varumärkets roll i en organisation, hur det såg ut före och efter en 

avreglering av monopol? 

6. Vilka delar bygger upp Apotekets varumärke? Och hur arbetar ni med dem inom 

organisationen? Har dessa delar och arbetet med dem förändrats vid avregleringen, 

och i så fall på vilket sätt? 

7. Har behovet av det strategiska arbetet kring varumärket ökat efter avreglering 

och i så fall på vilket sätt? Vad var målet för varumärket före avreglering och hur 

ser målen ut idag? 

8. På vilket sätt påverkas det strategiska arbetet för varumärket av vad som sker el-

ler förväntas ske i organisationens omvärld? 

9. Anser du vi har missat att fråga något som du anser vara relevant för undersök-

ningen? 
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Bilaga 2 – Intervju med Apoteket ABs kommunikationsdirektör 

Eva Fernvall 

 

1. Hur länge har du arbetat på Apoteket?  

2. Vad är din roll i varumärkesprocessen?  

3. Har du haft andra arbetspositioner på Apoteket?  

4. Hur ser du på varumärkets roll i en organisation före och efter en avreglering av monopol?   

5. Vilka delar bygger upp Apotekets varumärke? Och hur arbetar ni med dem inom organisat-

ionen? Har dessa delar och arbetet med dem förändrats vid avregleringen, och i så fall på vil-

ket sätt?  

6. Vem riktas varumärket åt idag och hur såg det ut före avregleringen? Har detta påverkat det 

strategiska arbetet kring varumärket hur i så fall? 

7. Har behovet av det strategiska arbetet kring varumärket ökat efter avreglering och i så fall 

på vilket sätt? Vad var målet för varumärket före avreglering och hur ser målen ut idag?  

8. På vilket sätt påverkas det strategiska arbetet för varumärket av vad som sker eller förvän-

tas ske i organisationens omvärld?   

9. Anser du vi har missat att fråga något som du anser vara relevant för undersökningen? 
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Bilaga 3 – Intervju med Apoteket ABs apotekschef Marie Larsson 
 

1. Vad har du för arbestposition på Apoteket? 

2. Vad är din roll i organisationen? 

3. Hur länge har du arbetat på Apoteket? 

4. Har du haft andra arbetspositioner på Apoteket? 

5. Hur ser du på varumärkets roll i en organisation? Och hur det såg ut före och efter avregle-

ring? 

6. Ser du några stora förändringar i det strategiska arbetet med Apoteket efter avregleringen? 

7. Arbetar du strategiskt med Apotekets varumärke i någon aspekt? Hur påverkar varumärket 

dina arbetsuppgifter och ditt agerande? 

8. Det skedde en stor förändring i kulturen för att öka försäljningen efter avregleringen, hur 

har du upplevt denna förändring? Och hur har ni arbete med denna förändring? 

9. Anser du vi har missat att fråga något som du anser vara relevant för undersökningen? 


