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Abstract 
Denna uppsats rör de fyra största svenska apotekskedjorna och dess visuella kommunikation 

samt användning av kommersiella attribut. Med visuell kommunikation menas här det 

budskap som sänds ut till kunden genom butiksutformningen och som kunden kan uppfatta 

med sina sinnen, exempelvis färgval, exponerade produkter och personalens bemötande. 

Dessa attribut kan sedan användas på kommersiella vis i den mån att man till exempel vill 

locka till sig en speciell målgrupp eller sälja extra mycket av en specifik vara, exempelvis 

genom specialexponering eller genomtänkt placering av produkter. De frågor som besvaras i 

denna uppsats berör vilka visuella attribut apoteken använder sig av, hur dessa visuella 

attribut skiljer sig åt från kedja till kedja samt hur kommersiella attribut används. Genom 

standardiserade observationer baserade på empirisk forskning, rörande visuella och 

kommersiella attribut som har en bevisad effekt på kunden, utfördes observationerna på 

Apoteket AB, Apoteksgruppen, Apoteket Hjärtat samt Apoteket Kronan. Syftet med 

observationerna var att får en upplevelse likt den kunden kan tänkas få när denna kliver in i 

butiken. Observationerna gav ett resultat som påvisade att apotekskedjorna skilde sig åt i 

användandet av kommersiella och visuella attribut. Detta gav upphov till ett analyskapitel där 

teorier rörande hur de olika attributen bör kategoriseras och vidare hur dessa kategorier bör 

vara i symbios och således kommunicera ett enhetligt budskap till kunden. Det kunde sedan 

konstateras att Apoteket Kronan, Apoteket AB samt Apoteksgruppen inte kommunicerade ett 

enhetligt budskap till kunden via sin visuella kommunikation. Personalen i dessa 

apotekskedjor kommunicerade inte, vid observationens tillfälle, samma budskap till kunden 

som de materiella attributen gjorde. Apoteket Hjärtat ansågs dock inte ha detta problem, 

däremot diskuteras huruvida deras visuella kommunikation och därmed den tänkta 

målgruppen är för bred. Apoteket Hjärtat erbjuder många varierande tjänster i kombination 

med, för ett apotek icke-typisk, visuell kommunikation och detta kan antas skapa förvirring.  

 

Nyckelord: Visuell kommunikation, kommersiella attribut, apotek, butiksmiljö 
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1. Inledning 
När Sveriges apotek privatiserades öppnades marknaden och möjligheter för entreprenörer 

och privatpersoner att starta apotek uppstod. Detta innebar att de olika kedjorna som startade 

behövde nischa sig och inrikta sig till den målgrupp och marknadsposition som ville nås. 

Friheten för apoteken blev således större och vissa kedjor tycks ha tagit en mer kommersiell 

inriktning medan andra är mer konservativa. De konservativa apoteken liknar sin 

föregångare, det statliga apoteket, i den mån att fokus på recept, medicin och en steril miljö är 

utmärkande. Med att vara kommersiell menas i detta fall att apoteket breddar sin verksamhet 

och erbjuder tjänster och produkter som tidigare inte hört hemma på ett apotek. Exempelvis 

massage, ansiktsbehandlingar eller försäljning av gosedjur. Denna nya frihet kan resultera i 

svårigheter för de företag som vill slå sig in i den svenska apoteksmarknaden. Även om en 

klar vision finns samt att företaget uppfyller de medicinska kriterier som krävs för att äntra 

apoteksmarknaden behöver företaget bestämma sig för vilket eller vilka apotekskedjor man 

vill finnas hos och varför.  

 

I denna uppsats kommer jag att utföra strukturerade icke-deltagande observationer i fyra 

fysiska butiker i de för dagsläget största kedjorna: Apoteksgruppen, Kronans Apotek, 

Apoteket Hjärtat samt Apoteket AB. Observationen kommer grundas ur redan existerande 

empiri och teori rörande olika attribut i butiksmiljö och dess effekt på kunden eller 

besökaren. Jag kommer att observera atmosfären i en butik från varje kedja för att förstå vilka 

budskap respektive kedja vill sända ut och således urskilja hur de skiljer sig från varandra ur 

ett visuellt kommunikativt perspektiv. Med atmosfär menas i detta fall visuella attribut så 

som färgval, skyltning, exponering och dofter. En observation av kundbemötande och grad av 

service kommer även att inkluderas, detta för att få en snarlik upplevelse den vanliga kunden 

hade fått. De olika apotekskedjornas visuella kommunikativa attribut kommer sedan att 

kopplas till teorier om brand image, brand identity och atmospherics för att kunna särskilja 

eller likna de olika apotekskedjorna med varandra. Den visuella kommunikationen som 

kunden tar emot genom dessa attribut kan användas på ett kommersiellt vis, för att på något 

sätt gå med vinst. I vilken utsträckning de kommersiella attributen används kommer därför 

även att undersökas.  Detta för att se vilken riktning man har valt att ta efter privatiseringen, 

den mer kommersiella eller den mer konservativa? 
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1.1 Syfte 
Denna uppsats är skriven som ett uppdrag från skönhetsföretaget Löwengrip Care & Color 

(LCC) i syfte att hjälpa dem i deras fortsatta expansion inom apoteksbranschen. 

Observationerna i denna studie kommer inte direkt att röra LCC som varumärke utan 

kommer snarare syfta åt att ge LCC en teoretisk och vetenskapligt fastställd studie de kan dra 

nytta av i deras expansiva arbete. Syftet med denna uppsats är att genom observationer av de 

olika apotekskedjornas visuella kommunikation och kundbemötande i butik, problematisera 

respektive kedjas brand image. Det vill säga den bild kunden skapar genom att bli mottagare 

för den visuella kommunikationen och kundbemötandet butiken sänder ut. Genom att enbart 

fokusera observationen på det man som kund kan uppfatta med sina sinnen är syftet med 

denna studie att urskilja vilka budskap som faktiskt kommuniceras och alltså inte vad man 

som apotek har för avsikt att kommunicera. De olika apotekens attribut kommer sedan att 

analyseras var för sig men även jämföras för att urskilja vilka målgrupper man kan antas 

täcka, på vilka vis man attraherar och försöker behålla kunder samt vilka kommersiella 

attribut man kan uppfatta. 

 

1.2 Frågeställning 
• Hur ser den visuella kommunikationen ut i de olika apotekskedjornas butiker ur ett 

kundperspektiv? 

• Hur skiljer sig den visuella kommunikationen i de olika apotekskedjornas butiker ur 

ett kundperspektiv? 

• Hur används kommersiella attribut i butikerna? 

 

1.3 Avgränsningar 
Denna uppsats fokuserar på att analysera observationer som gjorts av fyra olika apotek från 

fyra olika kedjor i syfte att belysa användningen av visuell kommunikation och kommersiella 

attribut. Detta görs från ett kundperspektiv och kopplas sedan till teorier kring brand image 

och brand identity. Fyra apotek valdes ut från de fyra största kedjorna i Sverige och på grund 

av studiens omfattning och tidsram observerades enbart ett apotek från varje kedja. På grund 
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av samma anledning samt från önskemål från LCC valdes enbart de fyra största kedjorna ut 

för observation. Denna studie syftar som sagt åt att blottlägga vad kunden eller besökaren 

upplever i ett besök hos de respektive apoteken, önskvärt och av intresse vore även att få ta 

del av de olika apotekens verksamhet bakom utformningen av den visuella kommunikationen 

i butik. Detta hade kunnat ge en annan bild av apoteken och observationen hade kunnat 

jämföras med de olika apotekens uttalade strategi. Detta ansågs dock vara för brett, 

tidskrävande och omfattande för en uppsats av denna längd och omfattning. 

1.4 Disposition 
Nedan omfattas de teorier angående visuell kommunikation och marknadsföring samt de 

olika kategorier av faktorer som ses beröra kunden i en butik. Vidare förklaras teorier 

angående brand image och brand identity, en förklaring på hur dessa skiljs åt ges även. I 

Tidigare Forskning beskrivs aktuellt forskningsläge och den empiri som ligger till grund för 

den standardiserade observationen blir här redovisad. Vidare redogörs för det val av metod 

som gjorts, alltså standardiserad observation, och hur denna har utförts på de olika apoteken 

och vilka problem som finns med den valda metoden. Efter metodkapitlet redogörs det för de 

resultat som observationen har gett och sedermera vilka attribut som har förekommit i de 

olika apotekskedjorna. Sedan analyseras resultatet och innehållet i det teoretiska kapitlet 

ligger här till grund. Slutligen diskuteras resultat och analys och slutsatser dras i enighet med 

de forskningsfrågor som ställdes i Inledningskapitlet.  

2. Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt kommer de teorier som sedan kommer bli grundpelare i min analys behandlas. 

Inledningsvis kommer en nödvändig distinktion mellan visuell kommunikation och 

marknadsföring göras. Genom denna distinktion motiveras relevansen av studien inom fältet 

för media och kommunikation samt de perspektiv denna studien kommer att utgå från 

presenteras. Vidare behandlas teorier för hur den fysiska butiken kan se ut och vilka specifika 

attribut forskaren bör observera. Denna del kommer alltså röra butiksatmosfären, det vill säga 

skyltning, placering, färg, musik och doft. Slutligen kommer teorier kring brand image och 

brand identity behandlas. Att fördjupa sig i teorier kring framförallt brand image upplevs 

nödvändigt då denna term rör kundperspektivet kring ett varumärke eller organisation vilket 

är det perspektiv denna studie rör. 
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2.1 Marknadsföring och visuell kommunikation 
För att motivera valet av studie och för att förtydliga relevansen av ämnet för det aktuella 

fältet, media och kommunikation, krävs en tydlig distinktion och förklaring av två begrepp: 

marknadsföring och visuell kommunikation. För att göra distinktionen mellan dessa två fält 

kommer grundvalarna för de respektive fälten presenteras och jämföras.  

 

Definitionen av marknadsföring har enligt Kotler och Armstrong (2009:16) ändrats över tid 

och dagens moderna marknadsföring färgas till stor del av konsumenten. En marknadsförare 

vill sätta konsumenten i hjärtat för marknadsföring och att skapa konsumentvärde och bygga 

relationer med dessa är centralt. En framgångsrik marknadsföringsstrategi bygger på att 

definiera vad som saknas och vad konsumenten vill ha, vilken målgrupp denna ska vända sig 

till och sedan utveckla en strategi som är vinstdrivande och som attraherar och håller kvar 

konsumenten till varumärket eller organisationen (ibid.). Målet för den moderna 

marknadsföringen är att skapa värde för konsumenter, i form av produkter eller tjänster, och 

att samtidigt skapa värde från konsumenten i sin tur, i form av pengar (Kotler & Armstrong, 

2009:26). Vad är då skillnaden på marknadsföring nu och då? Många har bilden av den 

klassiska modellen av att prata in en produkt och att sedan sälja denna och tror att detta är 

stereotypen av marknadsföring. Kotler och Armstrong (2009:27) menar att detta är en 

förlegad tanke och att så inte längre är fallet. Som tidigare nämnt så handlar marknadsföring 

om att skapa värde för organisationen så väl som för kunden. Planeringen och genomförandet 

för detta är ofta väldigt tidskrävande och kräver noggrann efterforskning för att produkten 

eller tjänsten ska bli unik och något som tilltalar den aktuella målgruppen. För att 

sammanfatta så ligger alltså vinstdrivande faktorer i kombination med att tillfredsställa 

konsumenten i fokus när det kommer till marknadsföring. Den moderna marknadsföringen 

har detta som grundvalar och den föråldrade synen med en “selling and telling”-syn är alltså 

förlegad (ibid.). 

 

Vad skiljer då marknadsföring från visuell kommunikation? För att få kunden att 

uppmärksamma den specifika produkten eller tjänsten krävs olika tillvägagångssätt varav ett 

av dessa kan vara visuell kommunikation. Definitionen av visuell kommunikation är “ett 

samlande begrepp för olika discipliner som används för att skapa förändring” (Bergström, 

2016:36). Begreppet visuell kommunikation är alltså väldigt brett men som det kan förstås så 

ligger fokus på det visuella, alltså processen av skapande, publicerande och mottagandet av 
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visuella budskap i form av film, text, färg, bild och form (ibid.). Visuell kommunikation kan 

alltså vara ett verktyg inom marknadsföring men har inte som främsta syfte att vara 

vinstgivande såsom marknadsföring i sig självt är. Bergström (2016:37) beskriver tre 

perspektiv ur vilka man kan analysera och tolka visuell kommunikation. Dessa är 

intentionsperspektivet, närperspektivet och receptionsperspektivet. Denna modell bygger på 

faktumet att människor ser visuell kommunikation på olika sätt. Skaparen av det visuella 

materialet har en intention och ett mål om hur budskapet ska mottas och ser den visuella 

kommunikationen ur ett intentionsperspektiv. Budskapet måste sedan på något vis nå 

mottagaren, detta sker genom att en budbärare på något vis framför budskapet. Budbäraren 

har i sin tur ett annat perspektiv än skaparen, denna ser kommunikationen är ett närperspektiv 

som mestadels omfattar det visuella materialet men även det verbala (till exempel den 

visuella designern för en butik). Det sista sättet att se kommunikationen ur rör hur mottagaren 

tar emot budskapet och hur denne upplever och tolkar detta. Således blir 

receptionsperspektivet (ibid.) det perspektiv denna uppsats huvudsakligen kommer att röra då 

observationerna syftar åt att blottlägga och jämföra de budskap apoteken sänder ut och att se 

detta genom ett kundperspektiv. Själva observationen kommer här att grundas i olika teorier 

och empiri som är vetenskapligt grundade och som rör kommersiella attribut och visuell 

kommunikation. Många av de observerade attributen i denna studie, vars effekter kunden inte 

alltid är medveten om, ansågs i detta fall uppfattas och analyseras bäst genom en observatörs 

ögon och således inte genom exempelvis kundintervjuer. 

 

2.2 Visuell kommunikation i butik 

2.2.1 Atmospherics 
Det har sedan länge konstaterats att det i en butiksmiljö inte enbart bör radas upp produkter 

och att de sedan säljer sig själva utan någon större ansträngning. För att se till hur den dagliga 

handeln utvecklats under de senaste 100 åren kan det urskiljas hur försäljare har gått från de 

enklaste gatustånden till gigantiska köpcenter. Kotler beskriver processen om hur 

användandet av butiksytan bör utformas i sin artikel “Atmospherics as a Marketing Tool” 

(1973) och även om Kotlers artikel vid första anblick kan verka föråldrad, så är innehållet i 

Kotlers artikel applicerbart även på dagens fysiska handel. Syftet med den fysiska 

butikshandeln är att medvetet skapa en yta som ska ge en viss effekt hos köparen, denna 

medvetna utformning av en butiksyta benämner Kotler som “atmospherics” (Kotler, 
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1974:50). Denna typ av utformning sker på olika vis och genom olika sinnen hos kunden 

beroende på vilken målgrupp man vill attrahera och vilket budskap man vill förmedla.  

 

Vilken typ av utformning som väljs ut har då alltså med vilken grupp av kunder, alltså vilken 

målgrupp som ska nås. Detta är det första steget av fyra som, enligt Kotler (1974:61), bör tas 

hänsyn till vid utformningen av en butiksmiljö. Det andra steget bör vara att förstå vad den 

aktuella målgruppen vill få ut av sin upplevelse i butiken och sedan utgå från den tänkta 

upplevelsen. Det tredje steget berör de variabler i butiksutformningen som kan ses stärka de 

känslor kunden söker när de besöker butiken (detta skulle kunna vara tillförlit eller diskretion 

när det rör sig om apotek). Det fjärde och sista steget rör huruvida den tänkta 

butiksutformningen står sig i konkurrensen, är atmosfären i butiken unik och kommer den stå 

sig i konkurrensen av liknande butiker? Detta är frågor som bör ställas vid utformningen av 

en butik och därmed frågor jag kommer använda som stöd i min observation för att kunna 

urskilja likheter och skillnader hos de olika apotekskedjorna.  

 

När man tänkt ut målgrupp så finns det olika dimensioner som ansvarig bör ta hänsyn till i en 

butik (Kotler, 1973:50). Med dessa olika dimensioner eller attribut, exempelvis färg, form 

och doft, kan man påverka kunden direkt eller indirekt i butiken. Direkt, i denna mening, att 

ansvarig för den visuella kommunikationen bör använda sig av dessa dimensioner, enligt 

Kotler, för att påverka kunden. Med indirekt menas att detta lika gärna kan vara attribut som 

kunden uppfattar men som ansvarig själv inte reflekterat över. Kotler beskriver skillnaden i 

olika sätt att uppfatta en butiksmiljö och skiljer på uppfattad och avsedd miljö (Kotler, 

1973:51). Det är därför viktigt att man som ägare försöker se sin butik genom kundens ögon 

för att förstå om man lyckats föra fram det avsedda budskapet eller om kunden uppfattat 

något annat. För att förstå hur en produkt ska kommuniceras krävs det alltså att man sätter sig 

in i kundens köpprocess och utgår från denna för att man ska kunna få det resultat man 

önskar (Kotler, 1973:51. Dahlén & Lange, 2011:38). 

  

2.2.2 Designfaktorer, bakgrundsfaktorer och sociala faktorer 
Sedan Philip Kotler är en av de mest erkända namnen inom marknadsföring kommer en del 

av hans teorier även vara representerade i denna paragraf. Även fast denna uppsats inte rör 

marknadsföring explicit är det viktigt att inkludera hans teorier när det kommer till 

butiksuppbyggnad och dess design. När man designar en butik är givetvis målet att man ska 
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beröra kunden på ett sådant sätt att denne sedan också blir en konsument av de sålda 

produkterna, vilket berättigar inkluderingen av Kotlers teorier.  

 

Nordfält (2007) delar inte bara upp butiksattribut efter våra sinnen (se 3.1.1) utan även efter 

olika faktorer i boken “marknadsföring i butik”. Dessa olika faktorer är designfaktorer 

(layout, färgval, skyltning), bakgrundsfaktorer (dofter, musik och ljud) samt sociala faktorer 

(Nordfält, 2007:131). Dessa tre faktorer påverkar personer som i någon form kommer i 

kontakt med en butik och är bevisat i en studie av Baker, Grewal och Parasuruman (1994) 

och är således faktorer jag kommer observera i de utvalda apoteken. Eftersom Baker, Grewal 

och Parasuman (ibid.) anser att bakgrundsfaktorer och sociala faktorer även de har betydelse 

för hur kunder uppfattar en butik, kommer dessa även att observeras trots att de inte alltid kan 

definieras som visuella, utan snarare audio-visuella eller attribut som kan uppfattas med 

andra sinnen. Dessa olika faktorer och varför det är relevanta att studera är beskrivna och 

förklarade i del 3.1 under rubriken Tidigare Forskning.  

 

2.2 Brand Image  
Bernstein beskriver ett varumärke som ”a cluster of values that promise a particular 

experience” (Bernstein, 1984 i Theaker, Yaxley, 2013:150), det är alltså en organisations 

värderingar om en specifik produkt och vad denna produkt kan ge kunden som blir ett 

varumärke. Varumärket i sig kan sedan uppfattas på ett vis av konsumenten vilket benämns 

som brand image samtidigt som organisationen själv kommunicerar varumärkets identitet 

(brand identity) (ibid.). Dessa två begrepp blir lätt förväxlade så att göra en klar distinktion 

mellan de två upplevs nödvändig (Melin, 1999:85). Ett varumärkes brand image är något som 

enligt Bernstein (1984) inte kan tillverkas av konsumenten utan en uppfattning konsumenten 

omedvetet skapar. Eftersom denna studie syftar åt att se skillnader i de kommunicerade 

visuella budskapet hos de olika apotekskedjorna blir det relevant att redogöra för teorier kring 

brand image och att utelämna brand identity i viss mån. Studien syftar åt få en förståelse för 

hur de olika apotekskedjorna uppfattas ur ett kundperspektiv, således är det apotekens brand 

image som blir relevant. 

 

Brand identity står alltså för den önskade bild organisationen vill att konsumenterna ska ha 

om varumärket. För att uppnå consensus om sitt brand gäller det således att börja med 
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konsumentens perspektiv. Vilken bild konsumenten har av varumärket (brand image) är en 

användbar eller till och med nödvändig bakgrundskunskap för att kunna uppnå önskat brand 

identity (Aaker, 1996:69). Det gäller alltså att vara medveten om vad kundens upplevelse är 

och att sedan försöka korrigera kundernas åsikter och att påverka kunderna till att ha den 

uppfattningen skaparen av varumärket vill att dessa ska ha. Aaker (1996) hävdar att 

organisationer ofta nöjer sig med kundens uppfattning och således låter varumärkets brand 

image vara ledande för varumärkets identitet. På detta vis blir kunden den som avgör 

varumärkets identitet och detta lätt leder till bristande kontroll och förvirring i organisationen. 

 

För att inte hamna i fällor där man misslyckas att skapa ett enhetlig brand kan det uderlätta 

vara medveten om Aakers modell “Brand Identity Traps”. Är man medveten om definitionen 

av komponenterna i denna modell bör man kunna undvika förvirring och istället bygga ett 

framgångsrikt varumärke (Aaker, 1996:70). 

 

 
Denna modell illustrerar de problem man som ansvarig för utvecklingen och etablissemanget 

av ett varumärke kan stöta på. Aaker (1996:69ff.) menar att dessa fällor är lätta att falla i när 

ansvarig är passiv i sitt beslutstagande och försummar vikten av att leda kundernas åsikter i 

riktning mot organisationens tänkta identitet. Fällorna som bör enligt enligt Aakers modell 

bör undvikas och som kan skapas av obeslutsamhet och inkonsistens är:  

 

1. Att man låter brand image bli varumärkets identitet (Brand Image Trap) (ibid.).  
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2. När den aktiva sökningen för ett brand identity blir densamma som sökningen för ett 

varumärkes positionering. Detta kan ge effekten av att organisationen direkt fokuserar 

på hur man ska marknadsföra sitt varumärke istället för att bestämma vad varumärket 

egentligen står för (Brand Position Trap)(ibid.) .  

3. Organisationen bakom varumärket misslyckas eller försummar de insikter brand 

image kan ge. Detta kan leda till en oklar identitet och således göra att anställda inom 

organisationen inte är eniga om vad varumärket faktiskt står för (External Perspective 

Trap) (ibid.). 

4. Fokus ligger mestadels på produkten och dess attribut, varumärkets grundvärderingar 

samt kundens perspektiv hamnar i skymundan (Product-Attribute Fixation 

Trap)(ibid.). 

 

För att undvika dessa fällor menar Aaker (1996:77) att de strategiska kommunikativa arbetet 

som krävs bör vara färgat av en vetskap om den teoretiska och praktiska uppbyggnaden av ett 

varumärke. Således faller man inte lika lätt ner i dessa fällor och det blir tydligt för alla parter 

vad varumärket står för. Att vara öppen för kundernas uppfattning och att vara bestämd om 

varumärkets värderingar, produktattribut samt ursprung är det optimala tillvägagångssättet för 

att bygga ett starkt varumärke (ibid.). Dessa potentiella fallgropar är intressanta för studien i 

den mån att detta kan vara till hjälp för att upptäcka inkonsistens i butikskommunikationen 

där man som butik lägger för stor eller för liten vikt vid vissa attribut. Dessa attribut kan man 

sedan koppla till vilken målgrupp man som butik signalerar att ha eller att önskas ha. Genom 

detta tankesätt kan det upptäckas om organisationen är konsistent eller om denna 

kommunicerar dubbla budskap.  

 

3. Tidigare Forskning 
I följande kapitel kommer det redogöras för den tidigare forskning som valts ut som 

grundläggande för avgörande av forskningsläge samt inspirerande till utförandet av denna 

studie. Vad som bör nämnas angående detta kapitel är den brist på forskning utförd på högre 

nivå än master-, kandidat- och högskolenivå. De tre artiklar jag här kommer att redovisa är på 

denna nivå som en effekt av denna brist. Dessa studier har dock kontrollerats i den mån att 

källorna är korrekta och att resonemangen samt slutsatserna är gjorda på hållbara och 
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korrekta vis. Således anses dessa uppsatser ha hög reliabilitet och validitet och blir därför 

inkluderade i denna studie. 

  

För att få en så bra övergripande bild om apotekens historia som möjligt och för att kunna 

urskilja aktuellt forskningsläge angående de kommersiella och det konservativa apoteken, 

valdes det ut att inkludera i forskning angående apoteksväsendet och privatiseringen. Genom 

denna forskning kan det bland annat utläsas differenser i värderingar hos Apoteket AB vilket 

var det ursprungliga apoteket, men som senare blev en del av det privatiserade 

apoteksväsendet. Här kommer även inkluderas forskning som rör interiören och 

kundrelationer hos apotek samt en utförlig studie i butiksmiljö. Den sistnämnda är av hög 

relevans för forskning kring uppbyggnaden av en butik på det visuella planet. Denna gav mig 

stor inspiration till valet av litteratur kring teorier som rör en butiks uppbyggnad. Jag kommer 

nedan sammanfatta relevanta delar från dessa artiklar och redogöra för det aktuella 

forskningsläget. 

 

Brandt och Ringborg (2012) skriver om skillnaden i verksamhetsstyrning innan och efter 

privatiseringen. De har fokuserat på Apoteket AB då de var den forna statliga kedjan som då 

givetvis också var den enda. Apoteket AB finns fortfarande och är en av de kedjor som 

kommer observeras i denna uppsats. Brandt och Ringborgs uppsats är baserad på intervjuer 

med olika apotekschefer i Stockholm- och Uppsalaområdet. Dessa har fått uttala sig om de 

skillnader de upplever kring företagets verksamhetsstyrning före och efter privatiseringen. 

Majoriteten av intervjupersonerna beskriver att Apoteket AB generellt fokuserar mycket mer 

på den enskilda kunden efter privatiseringen samt att det har blivit en påtaglig konkurrens och 

därmed ett behov av att hålla kvar kunderna och inte slussa dem vidare till någon annan 

apotekskedja (Brandt, Ringborg, 2012:18ff). Samtidigt som det är ett tvång att bli “mer” 

kommersiell så menar intervjuperson AC1 att det är viktigt att behålla Apoteket i linje med 

vad det var tidigare (Brandt, Ringborg, 2012:20). Detta visar alltså på att Apoteket AB vill 

behålla delar av de tankesätt och värderingar de hade innan privatiseringen men att detta 

numera är en svår balansgång, man tänker alltså inte ge upp sina grundvärderingar. Tillfället 

till att kunna lansera sitt varumärke ges, men marknadens utseende gör att konkurrensen blir 

större och därmed svårare att lyckas.  

 

Vidare har Ekström och Helgius (2011) gjort en studie beträffande de olika kedjornas 

positionering på marknaden och kampen om apotekskunden. Även denna studie är primärt 
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baserad på intervjuer men Ekström och Helgius har dock även valt att göra observationer av 

reklamfilmer samt butiker och även en dokumentanalys som blir deras sekundära metod. 

Författarna menar på att inga större skillnader i målgrupp har uppfattats mellan de olika 

kedjorna (Ekström, Helgius, 2011:70). Detta motiverar utförandet av min studie på det vis att 

Ekström och Helgius studie i skrivande stund är 5 år gammal och det kan antas att företags 

strategier hinner ändras på den tiden när de befinner sig på en ny marknad. Så även fast den 

aktuella studien visar på att alla apotekskedjor har i stort sätt samma målgrupp beskriver man 

ändå en framtida skillnad gällande positionering. Författarna hävdar att de varumärken de 

olika kedjorna kommer välja att sälja kommer vara avgörande till var man i framtiden 

kommer att positionera sig. En branchglidning anses vara i antågande och de val av produkter 

man väljer att sälja kommer att avgöra var de olika apotekskedjorna väljer att positionera sig 

(Ekström, Helgius, 2011:67). Liksom den förra studien jag valt att inkludera i denna sektion 

är så även denna en aning föråldrad. Enligt författarnas studie bör de olika kedjornas 

positionering vid denna tidpunkt ha ändrats och berättigar således fortsatta studier inom detta 

ämne.  

 

Den sistnämna studien är utförd av Hjelmar och Karlsson (2011) och behandlar möbel och 

inredningsbutikers interiör och exteriör i den mån de påverkar kunderna. Hjelmar och 

Karlssons studie är till stora delar likt syftet i denna studie vilket ledde till att många av deras 

teorival kring butiksuppbyggnad blev applicerbara och använda även i denna studie. Teorier 

angående butikers utformning och dess kommersiella attribut gav stor inspiration liksom en 

del av det metodologiska ramverket man använder sig av. Hjelmar och Karlsson utförde 

observationer och intervjuer och på så vis fick de tillgång till information om kundernas 

rörelsemönster, ägarnas åsikter om lokalposition samt interiör. Det är alltså inte resultatet i 

sig som är relevant för utförandet av denna studie, det är istället litteratur och 

observationsmetod de jag valt att fokusera på. Hjelmar och Karlsson använder i sina sektioner 

“2.2 Interiöra miljön” samt “2.3 Psykosociala miljöer” (Hjelmar, Karlsson, 2011:2ff) sig av 

teorier från bland annat boken “Marknadsföring i Butik” (2007) av Jens Nordfält. Denna bok 

gav en förståelse för vilka aspekter som är av vikt att observera och varför. Nedan kommer  

det därför att redogöras för den empiri som Nordfälts bok delvis bygger på och således 

motivera varför dessa kommit till användning i denna aktuella studie. 
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3.1 Empiriskt material för observation 
I lokaler där det finns en tydlig avgränsning av vad som tillhör den specifika butiken, i form 

av väggar, är det bevisat att 84% av kunderna rör sig på ett begränsat område av butiken. 

Kunden rör sig då längs väggarna och inte i gångarna (Sorensen, 2003), det är dessutom 

bevisat att majoriteten går motsols (Barth, 1993). Man kan anta att de olika apoteken är 

medvetna om detta och att man således har de produkter man helst vill exponera just på 

väggarna. Vilka dessa produkter är och vilka som är de första när man går in motsols kommer 

jag därför att observera. Liksom forskning kring layout så är även den kring färgval 

omfattande. De olika färgerna har olika effekt på personer som kommer i kontakt med den. 

Generellt för varma färger, såsom röd, orange och gul, är att de drar till sig uppmärksamhet 

men personer tycker som effekt då sämre om butiken som helhet och anser att sortimentet är 

inadekvat. De kallare färgerna inger däremot en avslappnande effekt och kunder tycker 

generellt att sortimentet är adekvat och man stannar längre tid i butiken (Nordfält, 

2007:164ff.). Värt att notera är att detta kan vara en kulturellt betonad effekt. Studier har visat 

att franskspråkiga är mer positivt inställda till det rödgula medan de engelskspråkiga föredrar 

de kallare färgerna (Chebat & Morrin, 2007). Vilken färgsättning de olika apoteken har i sin 

interiör kan därför belysa vilken typ av budskap man vill kommunicera till kunden. Vidare är 

ett annat sätt att använda visuella attribut på ett kommersiellt vis är att specialexponera 

utvalda produkter. Denna typ av exponering säljer 250-300% bättre än om de haft en vanlig 

hyllexponering vilka produkter man således väljer att exponera på detta vis kan säga en del 

om vilken målgrupp man vill nå (Nordfält, 2007:71) . Jag kommer även att undersöka vilka 

typer av erbjudande man har på de specialexponerade produkterna, om det är nedsatt pris, “2-

för-1”, enbart en nyhet eller inget av dessa. Dessa är de designfaktorer jag kommer att 

observera och nedan kommer jag att redogöra för teorier kring de bakgrundsfaktorer samt 

sociala faktorer jag kommer inkludera i min studie.  

 

Då det är apotek jag ska undersöka i min studie kan det antas att dessa har en till viss grad 

steril doft och inga medvetet starka dofter. Jag tänker ändå belysa bakgrundsfaktorerna doft 

men även ljud. Nordfält (2007:202) belyser att det är viktigt att man målgruppsanpassar 

butiken även doftmässigt. Om butiken inte har en doft som kunden uppskattar visar en studie 

av Spangenberg et al. (1996) att kunden genom utvärdering tycker att butiken har sämre 

butiksmiljö och sortiment. Detta i jämförelse med en butik där kunden uppskattar doften, då 

ger utvärderingen mer positiva resultat om butiksmiljö och sortiment. Att ha en doft som är 
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anpassad till sin målgrupp är viktigt och blir därför relevant att observera. Vidare kan man 

konstatera och motivera en butiks val av ljud eller musik på liknande sätt. Beverland et al. 

(2006) har konstaterat att om målgruppen känner igen sig i musiken har detta ett flertal 

positiva effekter, om denna inte gör det blir effekterna negativa för besökarna.  

 

Jag kommer i viss mån även att observera de sociala faktorerna i de utvalda apoteken och 

därför kommer jag nedan redogöra för teori kring detta. Sociala faktorer rör de delar av en 

butik som är sociala, alltså trängsel, kundbemötande, service osv. (Nordfält, 

2007:221).  Eftersom fokus i denna uppsats ligger på den visuella kommunikationen hos 

apotek så kommer jag att observera den sociala miljön på ett ytligt plan, såsom 

personaltäthet, klädsel, bemötande och rekommendation av specifik produkt. Att inte utföra 

någon mer övergripande observation av de sociala faktorerna kan motiveras genom att jag 

vill se dessa som attribut i butiken, likvärdiga med bakgrundsfaktorerna samt 

designfaktorerna. Man kan anta att de sociala faktorerna påverkar kundens beteende via 

dennes känslor och således är dessa en del av butikens interiör (ibid.). En studie av Stafford 

och Sharma (2000) visar på att butiker med högre personaltäthet och en mer exklusiv interiör 

(breda gångar, behaglig belysning, exklusiva materialval) signalerar personalen större 

trovärdighet än personalen i en butik med låg personaltäthet och en stökigare interiör. En 

annan del av studien visar dock på en annan aspekt. Om personalen ger ett säljargument som 

kunden inte förväntat sig och som inte motsvarar de tankar kunden hade om butiken sedan 

innan, blir kunden lättare övertalad. Stafford hävdar alltså att kunden inte tar in lika mycket 

information om butiken lever upp till kundens exakta förväntningar, händer dock något 

oväntat blir kunden mer uppmärksam (ibid.).  

 

Man kan alltså sammanfatta det aktuella forskningsläget som relativt outvecklat i den 

utsträckning det rör sig om apotekens butikskommunikation i dagsläget. Därför bidrar denna 

aktuella studien till forskningsläget och den är således inte upprepande i någon mån. De 

studier och teorier om butiksuppbyggnad jag kortfattat nämnt kommer att användas i denna 

studie men syfte och urval skiljer sig vilt. Även den inkluderade studien om styrningen av 

apoteket skiljer sig märkbart från den studien jag utför. Denna ger visserligen en viss inblick i 

hur de olika målgrupperna till de olika kedjorna skiljer sig, dock är denna studie som tidigare 

nämnt föråldrad och även denna med ett helt annat syfte och metod.  
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4. Metod och urval 
I detta kapitel kommer inledningsvis valet av metod samt en utförlig beskrivning av den 

aktuella metoden motiveras. Vidare kommer urvalet för studien beskrivas och även 

tillvägagångssätt av observation samt kritik av denna. 

4.1 Val av Metod 
Den metod som valts till denna studie är en observation vilken är en kvalitativ metod. Vad 

kvalitativa metoder har gemensamt är att de är ämnade för att urskilja subjektets perspektiv 

(Flick, 2009:57). Vad som menas med detta är alltså att man intresserar sig för exempelvis en 

publik eller en grupp människor för att förstå hur dessa skapar mening och hur man uppfattar 

olika fenomen. Vad dessa fenomen betyder för människor och hur dessa kan betyda olika 

saker för olika individer är en grundval i det kvalitativa tillvägagångssättet (Flick, 2009:58). 

Kvalitativa metoder hamnar därför under den epistemologiska principen. Denna princip 

grundar sig i att förstå hur kunskapen ser ut snarare än vilken kunskap som finns. Flick 

(2009:84) menar alltså att individers erfarenheter inte är direkt speglade och återberättade i en 

enda sann text. Varje individ tolkar texter på olika sätt, såväl skapare som mottagare och det 

är detta man inom epistemologin vill blottlägga, hur kunskap blir till och hur den ser ut 

(ibid.). I detta fall, då studien syftar åt att förstå hur man genom ett kundperspektiv uppfattar 

apotekens butiksmiljöer, blir den kvalitativa metoden berättigad som metodval för denna 

studie. Jag vill utifrån redan skapad empiri blottlägga betydande visuella attribut i de olika 

butikerna och se hur dessa kan mottagas av besökare och kunder, för att sedan koppla dessa 

attribut till teorier om brand image och atmospherics för att se vilken inriktning man som 

apotek valt att ta efter privatiseringen. Vidare finns det många olika metoder under den 

kvalitativa kategorin men till denna uppsats valdes observation som det bäst lämpade 

tillvägagångssättet. Detta då de teorier och den empiri som valts ut till analysen har bevisad 

effekt på kunden men vilken denne inte alltid är medveten om. För att kunna kartlägga och 

mäta i vilken utsträckning och på vilka vis de kommersiella och visuella attributen användes 

blev således observation berättigad som metod. 

 

Observationer finns att utföra på flera olika vis och ligger historiskt sett till grund för många 

aspekter inom den kvalitativa forskningen. Flick (2009:222) hävdar att observationer ger en 

möjlighet att se och förstå hur saker och ting faktiskt förekommer och hur de fungerar, vilket 

är den avgörande faktorn till varför denna uppsats använder sig av observation som metod. 



 
 

15 

Att observera apoteken i sin faktiska fysiska uppbyggnad är fokus i denna studie och att inte 

låta observationen färgas av de organisationella målen ger en faktisk bild av hur man som 

apotek väljer att kommunicera visuella budskap till kunden och besökaren. Eftersom ett 

tydligt schema av vad som skulle observeras fanns innan observationen ägde rum blir 

observationen standardiserad och systematisk (ibid.). Då målet med observationen var att inte 

få någon speciell behandling av personalen och för att få en så rättvis och alldaglig bild av 

butiksmiljön som möjligt, var det viktigt att personalen i butiken inte var medvetna om min 

studie. Detta syfte går i linje med en icke-deltagande observation som kännetecknas av att 

butikspersonalen inte ska veta om forskarens närvaro samt att händelser och beteende hos 

personalen ska ske på ett naturligt vis (Adler & Adler, 1998:81) och är således den typen av 

observation som utförts. Den icke-deltagande observationen är som sagt gjord i den mån att 

observationen inte ska bli uppmärksammad av butikspersonalen, detta benämns som en 

covert (hemlig) observation (Flick, 2009:223) och är inte helt problemfri, vilket kommer att 

diskuteras i sektion 4.4. 

 

4.2 Urval 

Då tidsbrist ofta sätter begränsningar i uppsatser med denna längd, har även denna studie 

blivit färgad av denna faktor. Det beslutades därför att ett apotek från de olika fyra kedjorna 

skulle observeras. De apotek som sedan valdes ut blev de som ansågs vara de mest 

representativa för respektive kedjas optimala och tänkta butiksmiljö och i linje med vad Flick 

(2009:223) menar. Han anser att observatören bör välja ut föremål för observation i den mån 

de kan ge en generell och riktig bild av det tänkta fältet. Vad som då är essentiellt att 

poängtera är att tre av de fyra apotek jag valt att observera befinner sig på ‘Mall of 

Scandinavia’ i Solna, Stockholm. Detta, vid studiens utförande största svenska köpcenter, 

invigdes 6 månader innan denna studie utfördes och består mestadels av så kallade flagship 

stores där de olika butikerna vill visa upp sin bästa och mest representativa sida. Apoteket 

Kronan, Apoteket AB och Apoteket Hjärtat har alla butiker i detta centrum och ansågs därför 

vara ett bra urval för mina observationer. Detta då dessa butiker kan ses som de mest 

moderna och även de apotek som kan antas spegla ledningens tänkta vision om de olika 

apotekens optimala utförande bäst. Dock bör det påpekas att Apoteksgruppen, vilken är den 

fjärde apotekskedjan i observationen, inte är representerad på ‘Mall of Scandinavia’ och för 

att få en så rättvis bild som möjligt kontaktades denna kedja för att få reda på vilken butik de 
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anser är deras flagship-butik, dock utan respons. Då någon information inte heller fanns om 

något sådant på Apoteksgruppens hemsida så valdes deras butik i Bergshamra, Solna ut för 

observation. Detta då den ligger på samma ort som övriga apotek. Valet av butik för 

observation kan på detta vis anses problematiskt men valet föll ändå på att inkludera denna 

kedja i studien för att få en så bred bild som möjligt. Vidare problematik med detta urval kan 

uppfattas, vilket jag kommer att redogöra för i paragraf 4.4. Utöver de butiker jag har valt att 

studera kommer jag även redogöra för den teori som legat till grund för observationen.  

 

Då syftet i denna uppsats är väldigt specifikt och rör butikskommunikation är det essentiellt 

att ha en struktur att basera observationen på. Detta för att det ska vetas exakt vad som är 

viktigt att observera, vad som är teoretiskt belagt och helt enkelt relevant att fokusera på. 

Observationen är alltså strukturerad och utformad kring teorier och tidigare forskning 

mestadels hämtad från boken “Marknadsföring i Butik: om forskning och branschkunskap i 

detaljhandeln” skriven av Jens Nordfält år 2007. Detta empiriska material är samlat och 

refererat till från diverse studier och är utvalt för att passa det aktuella forskningsområdet då 

det finns många studier om det aktuella ämnet. Den exakta empirin som användes som grund 

till observationen finns under paragraf 3. Tidigare forskning men kommer här att beskrivas 

kort för att förtydliga exakt vilka attribut som observerades: 

• Väggexponering. Vilka typer av produkter som är exponerade på väggar och vilka 

produkter man valt att placera när man äntrar butiken och går motsols.  

• Färgsättning av väggar, golv och detaljer 

• Gånglayout. Hur breda gångarna är 

• Skyltning och erbjudanden. Vilken typ av erbjudanden man har (t.ex. ta 3 betala för 2, 

procentrabatter eller ingen prissättning), skyltstorlek och färgsättning av skylt. 

• Specialexponering. Vilka produkter väljer man att exponera på speciella platser (bord, 

gavlar, kassa eller annat iögonfallande) 

• Musik och doft 

• Personaltäthet, bemötande och klädsel. Här ställde jag en specifik fråga till personalen 

för att kunna se hur de bemötte denna. Frågan rörde vilken handkräm de ansåg var 

bäst om man har torra händer och jobbar med ett hantverksyrke.  

• Övriga betydande faktorer för kundens uppfattning av apoteken. Till exempel 

massagebrits, lekplats eller andra attribut man som kund lägger märke till.  
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4.3 Metodutförande: Observation 
Planen och utförandet av den icke-deltagande observationen har delvis utförts enligt Flicks 

(2009:223) utskrivna ordning för en observation. Inledningsvis bestämdes vilka miljöer som 

skulle observeras (se 4.2), sedan definierades exakt vilka attribut som skulle observeras i 

butikerna (se 4.2). Efter detta ska observatören, enligt Flick (ibid.), genomgå träning för att 

kunna standardisera och fokusera på de bestämda attributen som ska observeras. Någon sådan 

träning infann sig inte på grund av tidsbrist. Schemat som observationen utgick efter 

studerades och memorerades dock noggrant för att kunna få en så välgjord och exakt 

observation som möjligt. Efter detta utfördes själva observationen och fältanteckningar samt 

bilder av butikens utsida togs under observationen, enligt vad Lofland & Lofland (1984) 

rekommenderar. Dessa ska enligt Lofland och Lofland ske under observationen eller väldigt 

snart efter. Anteckningarna som skrevs ner på en mobiltelefon av diskretionsanledning 

transkriberades sedan direkt efter att observationerna var utförda till en tydligare text (se 

appendix). Iakttagelserna som gjordes under observationen antecknades i en färdig mall, 

innehållande nedskrivna attribut som skulle observeras, på observatörens personliga 

mobiltelefon. När materialet från observationen sedan var insamlat jämfördes de olika 

butikerna dels med varandra och dels med de teorier jag valt utgå från för att kunna nå en 

slutsats. Observationerna ägde rum en tisdag mitt på dagen och kundtätheten var relativt låg. 

Detta gjorde att jag fick anstränga mig för att inte bli upptäckt och därmed särbehandlad, jag 

valde av denna anledning att föra anteckningar på en smartphone istället för på papper då det 

gav större möjligheter till diskretion. Den valda tidpunkten för observationen samt ytterligare 

aspekter av metoden kan ses problematiska och kommer diskuteras nedan. 

 

4.4 Metodkritik 
De största problemen med icke-deltagande observationer beskrivs av Flick (2009:224) som 

balansen att observera ett för studiens syfte, lagom stort och befolkningstätt fält. Detta är 

viktigt att man som forskare tar hänsyn till och noggrant väljer då man behöver att visst mått 

av människor och en tillräckligt stor plats för att smälta in. Samtidigt är det viktigt att inte bli 

upptäckt i sin roll och att man ska kunna uppmärksamma betydande faktorer på ett plan då 

man inte påverkas av fältet. Ytan och mängden människor får dock inte heller vara för 

omfattande av den anledning att man inte ska missa något i observationen. Som tidigare 

nämnt, så skulle detta kunna bli ett problem i den observation som är utförd till denna 
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uppsats. Åtgärder vidtogs dock för att chansen att bli upptäckt skulle minska och det 

upplevdes aldrig som att någon särbehandling eller liknande ägde rum. För att säkerställa att 

min identitet som forskare skulle förbli oupptäckt skulle dock observationen kunna ta plats då 

apoteken var en aning mer fyllda av kunder. För att inte bli upptäckt och för att inte missa 

betydande detaljer togs även bilder av butikerna från utsidan. De attribut som syntes från 

utsidan antecknades även utifrån för att minska tiden för observation inuti butiken. På så sätt 

smälte jag in i de som rörde sig utanför butiken och risken för att bli upptäckt minimerades 

till viss del.  

 

En av de viktigare faktorerna att nämna och diskutera när det kommer till metodkritik rörande 

denna uppsats är termen validitet och hur denna uppsats kan ses valid. Validitet är ett uttryck 

som ofta används för att kvalitetsstämpla kvalitativ forskning och berör ifall forskaren ser det 

man tror sig se (Flick, 2009:387). Med detta menas att man som forskare har för stor 

förkunskap och “tvingar” fram ett samband som egentligen inte finns. Reliabiliteten av en 

studie kan också rubbas av att forskaren är medveten om dennes förmåga att vara partisk och 

således avvisar ett samband eller en princip fastän denna egentligen var korrekt. Flick (ibid.) 

beskriver även att problematiken kan bestå i att forskaren ställt fel frågor eller observerar fel 

saker och därmed drar felaktiga slutsatser. Vad som därför blir viktigt att betona när det gäller 

validitet och denna studie är att då observationerna har utförts på de apotek som antas vara de 

modernaste apoteken, kan man inte dra slutsatser om att alla apotekskedjorna ser ut på 

samma vis. För att höja validiteten blir det alltså viktigt att understryka att man inte kan dra 

slutsatser om hela apotekskedjans visuella kommunikation i butik, däremot kan det sägas 

något om apotekskedjornas tänkta visuella kommunikation i butik. Vilka budskap man har 

för avsikt att sända ut och vad som är det framtida konceptet för resterande butiker skulle 

man dock kunna dra slutsatser om. För att styrka validiteten kräver det alltså att man ser 

relationer som är faktiska och inte drar förhastade slutsatser som inte överensstämmer med de 

observerade materialet.  

 

5. Resultat 
I denna del kommer jag att kortfattat sammanfatta de resultat som observationerna har gett i 

de olika apoteken och fokusera på de resultat som sedan blir en del av analysen. Hela 

resultatet från observationen finns att läsa i appendix.  
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5.1 Apoteksgruppen 
När man som besökare ser apoteksgruppens lokaler utifrån syns stora fönster och skyltar om 

kampanjer, “3 för 2” gällande fotprodukter samt en kampanj rörande babyprodukter utan 

prissänkning. Ljudet är dämpat och utan varken doft eller musik. När man ser 

väggexponeringen, med början motsols är de fem första produkter som syns för hud, intim, 

kassa/receptdisk samt feber och värk. Väggarna är vita med turkosa bårder ovanför hyllorna 

och golvet är grått, med 3 röda stolar utplacerade. De skyltar som finns angående kampanjer 

är även de vita och turkosa och sitter i A4 storlek på borden eller som små skyltar i hyllorna. 

Dessa skyltar beskriver samma kampanjer som fanns i fönstret till skillnad från en “skylt” på 

golvet, denna berör en kampanj vid namn “Hej Snippan!” och belyser apotekspersonalens 

villighet och kunnande kring det kvinnliga könsorganet. Vidare är gångarna varken trånga 

eller breda och de man exponeras för speciellt mycket när man går i dessa är ett bord med 

fotprodukter, broschyrer om hur man som icke-svensk söker vård samt om cancerfonden. På 

gavlar finns stödstrumpor, munskölj, researtiklar samt smink. I kassan finns läppcerat, 

tuggummi och värktabletter exponerat. Även en pelare med läsglasögon fanns mitt på golvet. 

Två personer klädda i vit rock jobbade denna dag, varav ingen hälsade när jag klev in. Dessa 

stod bakom vars en kassa disk även fast endast en kund fanns vid kassorna. Jag bad om hjälp 

och ställde min fråga (se del 4.2) och det första biträdet hänvisade mig till nästa som var mer 

kunnig. Rekommendationen jag mottog var två medicinska produkter som skulle komplettera 

varandra, jag blev ej erbjuden att prova och de kostade 60-110 kronor/st.  

 

5.2 Apoteket AB 
Utifrån sett så är de glasväggar in till butiken prydda med upplysta skyltar rörande deras 

kvalitetskontroll på hudvård samt ett “köp 3 betala för 2” på just hudvård. Butiken saknar 

både doft och ljud och man möts av vita väggar, ljusgrått golv och klargröna detaljer på både 

skyltar och detaljer i hyllor och receptdisk. Den första 5 exponerade produktkategorierna eller 

attributen som är exponerade på väggarna är, med början motsols, hud män, hud, hår, mun 

och värk. Gångarna är varken breda eller trånga och när man går i dessa möts man som 

specialexponering på bord i form av munskölj, sol- och hudprodukter. På hyllgavlar finnes 

sol- och hudprodukter liksom mage- och allergiprodukter. Vid kassan specialexponerades 

värktabletter, tuggummi, nötter samt läppcerat. På golvet finns korgar innehållandes 

solprodukter, tvål och näsdukar. Erbjudanden och kampanjer som fanns var både “3 för 2”, 
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“2 för 35:-” samt specialexponerade produkter utan prissänkning. De skyltar som tillhörde 

korgarna var med gul-vit skylt och de i hyllor samt de skyltar som hängde från taket var 

gröna. Personalen som fanns på plats var tre till antalet, (alla klädda i vita rockar) varav en i 

kassadisken, en i receptdisken och en på golvet. Ingen av dessa hälsade så jag fick gå fram till 

kassan för att ställa min fråga (se del 4.2). Jag blev erbjuden två alternativ i prisklass 70-90:- 

och fick prova dessa. Den ena hade en medicinsk effekt och den andra var bara fuktgivande, 

personalen som hjälpte mig upplevdes osäker på ämnet. Övriga iakttagelser var att 

receptdisken var centrerad och tydligt utmärkt, butiken hade en steril känsla.  

 

5.3 Apoteket Hjärtat  
Vid första anblick utifrån syns en grön skylt med logotypen och ett rött “ICA” efter. Skyltar 

rörande “Hjärtats hemgaranti”, deras smoothiebar, en kampanj om fotprodukter samt drop-in 

för öronhålstagning och hårverktyg (fönar, locktänger osv.) finns uppsatta. De fem första 

elementen eller produktkategorierna som är exponerade på väggarna, med början motsols, är 

hår, ansikte, hud, sår och sedan minutkliniken. Väggarna är vita med träfasader, golvet är 

grått och många detaljer med diverse starka färger. Lokalen är utan speciell doft eller musik. 

Gångarna i lokalen är breda och hyllsystemet är utan symmetri. De specialexponering som 

finns är många men det mest utmärkande är på borden: skönhets- och fotprodukter, 

deodoranter, spa- och hudprodukter samt örhängen. Butiken har inga exponerade hyllgavlar 

men på golvet finns ställ med juicer och diverse ätbara hälsoprodukter. I kassan exponeras 

hårartiklar, gosedjur, hudprodukter, halstabletter och värktabletter. De skyltar som fanns var 

vit-gröna och fanns placerade på “3 för 2” kampanjer samt även en skylt om “gratis massage 

vid köp över 300:-”. Även på detta apotek hade de fyra i personalstyrkan vit rock och de tre 

jag kom i kontakt med hälsade och frågade om jag behövde hjälp. Personalen som sedan 

hjälpte mig att få svar på min fråga (se 4.2) ställde många frågor, tog god tid på sig och satte 

sig in i den aktuella situationen. 2 alternativ gavs i prisklass från 59-70:-, personalen 

förklarade även att handkrämerna fanns exponerade på 3 ställen i butiken för att jag skulle 

kunna hitta alla. Övriga iakttagelser som gjordes var att det fanns en mindre lekyta för barn, 

sittplatser till smoothiebaren, kundkorgar, speglar, en massagestol och även en drop-in klinik 

för vårdmottagning, vid namn minutkliniken.  
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5.4 Apoteket Kronan  
I fönstren in till Apoteket Kronans lokal finns skyltar med texten “I vårt apotek kan du hämta 

ut dina recept!”. På de hyllor i fönstren där dessa skyltar finns, är munskölj och diverse 

hudprodukter exponerade liksom texterna “Recept”, “Skönhet” och “Hälsa”. Dessa attribut är 

placerade i mitten av två större ingångar där man ser rakt in till butikens hudavdelning. Från 

motsols sett, så är de fem första produktkategorier eller element exklusivare hudvård, 

hudvård, intim, värk och förkylning. Värt att notera här är att butiken är formad som en 

flaskhals där de bredare delarna är bestående och skyltat med hudvårdsmärken av exklusivare 

hudvårdsmärken och mer klassiska apoteksmärken. Den smalare delen av butiken som man 

först ser vid en andra anblick när man är inne i butiken består av läkemedel. Butiken har vitt 

golv, väggar och hyllor, en ljusblå vägg som skiljer av till hudvårdssalongen samt en orange 

detalj längst märkt “recept”. Gångarna är mycket breda och de specialexponeringar man ser 

när man går i dessa är på borden: diverse hud-, skägg-, fotvårds-, tränings- och kostprodukter 

samt strumpbyxor. På hyllgavlar fanns hud- och bantningsprodukter samt nötter och 

vitaminer. Vid kassan kan man se brun-utan-sol, bomullspads, läppcerat och allergimedicin. 

Mitt på golvet finns även en avseväckande stor pelare med solprodukter. De skyltar som finns 

till kampanjer och erbjudanden är få, de som finns är små, diskreta, vita skyltar i hylla med 

budskapet “20% vid köp av 2” samt vit-ljusgul skylt på bord med “20% på 

hårborttagningsprodukter”. Personalen bar vita rockar och var 3 till antalet och de två som 

var vid kassan och på golvet hälsade men frågade ej om jag behövde hjälp. Den hjälp jag fick 

med min fråga (se 4.2) resulterade i 2 rekommendationer varav den första var på kampanj 

(köp 2 få 20%), den andra hade en speciell egenskap som personalen nämnde vid namn men 

som hen inte hade någon egentlig kunskap om. Prisklassen på dessa låg mellan 70-109:-. 

Övriga iakttagelser som bör nämnas är det behandlingsrum man har där kunden kan betala för 

valfri skönhetsbehandling samt de apparater för hudanalys samt speglar som fanns placerad 

på vissa bord.  

 

6. Analys 
Då det för analysen utvalda attributen helt eller delvis grundar sig i de empiriska material 

som ansågs relevanta för denna studiens inriktning kommer här att redovisas i vilken 

utsträckning dessa attribut förekom i observationen. Inledningsvis kan det konstateras att de 

olika apoteken skiljer sig väsentligt från varandra. Således bekräftar detta den hypotes 
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Ekström och Helgius (2011) uttryckte då de menar att det då inte fanns några större skillnader 

i de tänkta målgrupperna hos de olika apoteken. Detta ansågs dock vara något som över en 

femårsperiod borde ha förändrats och är således något jag kommer att redogöra för.   

 

Som tidigare nämnt så utfördes observationen genom ett receptionsperspektiv (Bergström, 

2016:37), vilket syftar åt att utföra observationen för att urskilja vilka kommersiella attribut 

man som kund blir exponerad för. De attribut som undersöktes och som kan vittna om vilken 

grad en butik ses som mer eller mindre kommersiell varierade i sin förekomst bland de olika 

apotekskedjorna. Vad observationen visar är att kommersiella attribut används i olika 

utsträckning och att man därmed kan ses ha olika målgrupper. Attribut tillhörande 

designfaktorer, bakgrundsfaktorer samt sociala faktorer (Nordfält, 2007:131) har alla 

observerats och de största skillnaderna som således kan ge upphov till flest slutsatser var de 

differenser som hittades bland designfaktorerna. 

6.1 Apoteksgruppen 
Apoteket AB och Apoteksgruppen använder sig båda av färgerna vitt och grönt i sina butiker 

vilket är bevisat enligt Nordfält (2009:164ff.) att vara lugnande färger som är 

förtroendeingivande och således något som kan anses mindre kommersiellt och tillhöra den 

konservativa visuella kommunikationen. Vad som vidare var en markant skillnad mellan de 

olika butikernas visuella kommunikation i kategorin designfaktorer är valet av produkter man 

valt att specialexponera. Tidigare utförd empiri visar att de produkter som exponeras på annat 

sätt än ordinarie hyllplacering säljer 250-300% bättre än vad de annars skulle gjort (Nordfält, 

2007:71). I de olika apotekskedjorna upptäcktes markanta skillnader på vilka produkttyper 

man valt att specialexponera och därför kan detta leda till antaganden om vilken målgrupp 

man vill nå. Apoteksgruppen kan ses vända sig till en delvis äldre målgrupp då man valt att 

specialexponera bland annat stödstrumpor och läsglasögon på galvar och golvpelare, vilka är 

produkter som ofta förknippas med behov vid åldrande. Man har även valt att 

specialexponera make up och reseprodukter som vittnar om en kommande sommarsäsong 

och för att främja målgruppens utseende. Dessa var dock specialexponerade på mindre 

framstående vis än föregående produkter. Man har även valt att sätta upp broschyrer som ska 

guida nyanlända personer i Sverige till rätt vård samt hur man stödjer Cancerfonden, dessa är 

placerade vid ett bord tillsammans med röda stolar. Personalen är vitklädd och är inte 

speciellt tillmötesgående i jämförelse med Apoteket Hjärtat och Apoteket Kronan. 

Apoteksgruppens brand image, alltså hur kunden eller besökaren upplever butikens visuella 
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kommunikation (Bernstein, 1984 i Theaker, Yaxley, 2013:150), kan antas vara ett apotek som 

vill erbjuda ett någorlunda brett utbud med fokus på produkter och tjänster för äldre och de 

med generella medicinska problem. De kommersiella attribut som användes, alltså 

specialexponering, färgval, skyltning osv. vittnar om att man som apotek vill hålla sig inom 

de ursprungliga konservativa ramarna med mindre utsvävningar åt det kommersiella hållet 

genom ett fåtal kampanjer. Den visuella kommunikationen man sänder ut, alltså att vara ett 

hjälpande apotek där man riktar sig mot de som är utsatta av åldersskäl eller av språkliga och 

kulturella själ, tycks inte  genomsyras av de budskap de sociala faktorerna sänder ut. 

Personalen hälsade inte och frågade inte om det behövdes hjälp, trots låg kundtäthet och hög 

personaltäthet för ytan. Detta skulle kunna ses som att Apoteksgruppen i viss mån försummar 

de insikter ett brand image kan ge och således faller man i external perspective trap (Aaker, 

1996:69ff). De anställda kan således uppfattas som oeniga om vad varumärket faktiskt står 

för och detta kan på så vis gestaltas genom den visuella kommunikationen från 

Apoteksgruppen. Vad som ytterligare belyser det faktum att personalen inte verkar eniga i 

den kunskap eller service som krävs, var då observatören behövde hjälp och ställde en fråga 

(se 4.2). Då denna fråga utformades för att vara grundläggande för en apoteksanställd att 

svara på, blev utfallet inte som förväntat när denna fråga ställdes till en i personalen. Denne 

hänvisade observatören till en av dennes kollegor för att få ett svar, vilket upplevdes som en 

brist just för att frågan var så pass grundläggande. På detta vis kan personalen även ses 

oeniga i den mån i vilken grundläggande kunskap som krävs. De sociala faktorerna i detta 

apotek kan således ses bidragande till att Apoteksgruppen faller i external perspective trap 

(ibid.). Den sistnämnda förekomsten med hög personaltäthet och låg kundtäthet och trots 

detta ett uteblivet välkomnande samt erbjudande av hjälp blev även markant i observationen 

av Apoteket AB och är något jag kommer återkomma till nedan.  

 

6.2 Apoteket AB  
Färgvalet, som tidigare nämnt hos Apoteket AB, är vitt och grönt och även de skyltar som 

exponeras går i färgerna grönt, ljusgult och vitt. Apoteket AB använder sig alltså inte av 

några större uppseendeväckande färger utan väljer förtroendeingivande och lugna färger 

(Nordfält, 2009:164ff.). Det budskap som signaleras av färgvalet förstärks även på andra vis. 

Apoteket AB väljer att informera kunden om den “tuffa kvalitetskontroll” man använder sig 

av och de specialexponerade produkterna är traditionella apoteksrelaterade produkter, till 

exempel näsdukar, solskyddsfaktor och fotprodukter. Detta skapar ett brand image rörande 
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sterilitet och förtroende. Det brand image som således kommuniceras kan ses överensstämma 

med det brand identity man som företag vill sända ut. Detta kan konstateras genom att 

Apoteket AB valt att ha en produkthylla med namnet “personalens topplista”. På detta vis är 

apoteket medveten om det brand image man förmedlar och drar nytta av det genom att belysa 

kvaliteten och det förtroende man inger. Detta är enligt Aaker (1996:69) något som är 

nödvändigt för byggandet av ett starkt varumärke och som Apoteket AB kan antas vara 

medvetna om. Detta kan ses vara ett försök till att upprätthålla det brand image som fanns 

innan privatiseringen, då kunden inte hade något val och således var “tvungen” att lita på 

apoteket. Som kund kan man dock urskilja att Apoteket AB gör försök till att bli mer 

kommersiellt. De kommersiella attribut man använder sig av, det vill säga kampanjer och 

erbjudande, för att öka försäljningen och för att få kunderna att välja just Apoteket AB vittnar 

om att Apoteket AB har varit tvingade att blir mer kommersiella som effekt av konkurrensen. 

Vad som tycks vara gemensamt för Apoteket AB och Apoteksgruppen är vad som beskrevs 

tidigare, en brist av välkomnande och hjälpande. Inte heller här blev observatören välkomnad 

eller erbjuden hjälp vilket i detta fall kan ses som något apotekspersonalen borde göra mer 

frekvent. För att ytterligare stärka sitt brand image i jämförelse till sitt brand identity och för 

att man ska undvika att falla ner i external perspective trap (Aaker, 1996:69ff) bör man 

således förslagsvis ta vara på vad de visuella attributen kommunicerar till kunden och därmed 

använda det förtroende man skapat till det yttersta. Personalen bör framstå som experter och 

erbjuda rådgivning direkt för att göra de sociala faktorerna förenliga med det brand image 

man förmedlar via designfaktorerna.  

 

6.3 Apoteket Hjärtat 
Om man ser till Apoteket Hjärtat så skiljer sig detta apotek märkbart från resterande apotek. 

Detta apotek använder sig av träpaneler, detaljer i rosa, grönt, gult och svarta hyllor. Nordfält 

(2009:164ff) beskriver att de varmare färgerna lättare drar till sig uppmärksamhet men att 

dessa också gör att man tycker att sortimentet kan upplevas inadekvat och att man stannar 

kortare tid i butiken. Även fast Apoteket Hjärtat har detaljer av dessa färger så bör det 

betonas att majoriteten av butiken inte är av dessa färgerna. När observationen utfördes 

upptäcktes många attribut som inte var del i det empiriska materialet och därmed inte attribut 

som var tänkta att observera. Dessa attribut eller tjänster (lekplats, smoothiebar, massagestol 

och vårdklinik) var dock så pass utmärkande att genom att bortse från dessa hade det 

inneburit en förnekelse av mycket av den visuella kommunikationen som faktiskt förekom. 
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Det brand image Apoteket Hjärtat sänder ut är inte vad som kan antas ses typiskt för ett 

apotek. De produkter som specialexponeras är till viss del produkter som förekommer på 

övriga apotek (fotvårdsprodukter, make up och allergiprodukter) och till viss del 

fruktdrycker, frön och andra hälsoprodukter. Detta i kombination med apotekets, för 

undersökningen, unika atmosfär ger detta apotek ett brand image som rör hälsa, lekfullhet 

och modernitet.  

 

Då Apoteket Hjärtat skiljer sig så markant från de övriga apoteken och genom sin vågade 

utformning kan det antas att man som företag inte har utformat butikens atmosfär på chans. 

De kommersiella attributen, så som specialexponeringen av gosedjur i kassan och 

smoothieingredienser, knyts an till visuella attribut i butiken såsom lekplatsen och 

smoothiebaren. Det blir tydligt att man som apotek har satt sig in i kundens köpprocess och 

att man möjligen tagit hänsyn till att apoteket är placerat i ett köpcenter där man ofta rör sig 

som familj. Att sätta sig in i kundens köpprocess är något som Kotler anser nödvändigt för att 

produkten eller butiken ska uppnå önskat resultat (Kotler, 1973:51. Dahlén & Lange, 

2011:38) och det blir här tydligt att man har haft en tydlig plan för att öka försäljning genom 

att se till målgruppen och dennes köpprocess. Att gå ifrån normen och att skapa ett unikt 

apotek på detta vis skulle dock också kunna ses problematiskt. 

 

Då Apoteket Hjärtat erbjuder så många olika tjänster, från en smoothie till en 

vårdundersökning av bland annat ett födelsemärke, kan inte detta skapa förvirring? Kotler 

(1974:61) menar att det första beslutet man måste ta i processen av utformningen av en 

butiksmiljö är att utse vilken målgrupp man vill ha. Sedan bör man fundera ut vad den 

aktuella målgruppen vill få ut av upplevelsen. Vilka variabler som styrker denna upplevelse 

och hur denna står sig i konkurrensen. Genom att skapa ett så utmärkande brand identity och 

att få kunden att förstå detta och således skapa ett brand image som är liknande med 

apotekets brand identity, skulle Apoteket Hjärtat i detta fall möjligen kunna vara 

exkluderande snarare än inriktat? Vad tillgodoser den visuella kommunikationen för behov 

till de besökare som inte är med i den upplevda och relativt snäva målgrupp man genom den 

visuella kommunikation utger sig för att ha (det vill säga barnfamiljer och hälsointresserade 

personer)? Kotler (1973:51) skiljer på uppfattad och avsedd miljö i den mån att 

organisationen har en tanke och att den visuella kommunikationen är avsedd för att uppfattas 

på ett visst vis. I detta fall lekfull, hälsoinriktad men samtidigt seriös och 

förtroendeingivande. Hur denna sedan faktiskt uppfattas är, enligt Kotler (ibid.), viktigt att ta 
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hänsyn till. Att tillgodose kunden med så många olika och till ytan osammanhängande 

tjänster och produkter under ett och samma tak är något man skulle kunna analysera vidare 

och som är omöjligt att dra slutsatser om i denna uppsats. Uppskattar kunden att många olika 

tjänster är samlade på så liten yta eller sänker det förtroendet för apoteket? 

 

6.4 Apoteket Kronan 
Även Kronans Apotek skilde sig från de övriga apoteken och är precis som Apoteket Hjärtat 

ett apotek som tagit ett steg bort från det klassiska konservativa apoteket. Apoteket Kronan 

rör sig till en annan målgrupp än den som enbart är ute efter läkemedel och rådgivning om 

detta. Detta apotek hade den största lokalen av alla och vitt är huvudfärgen med inslag av 

ljusblått. Dessa färger är, som tidigare nämnt, förtroendeingivande och anses behagliga och 

inte så uppseendeväckande (Nordfält, 2009:164ff). I denna observation blev det faktum att 

Apoteket Kronan hade avsevärt breda gångar i jämförelse med övriga apotek ett attribut att ta 

hänsyn till. Stafford (2000) menar att om gångarna är breda och strukturerade samt att 

inredningen är av ett exklusivt material leder detta till att butikspersonalen inger personalen 

en högre grad av förtroende. Det är tydligt vad man som apotek i detta fall vill kommunicera 

med sin visuella kommunikation. De produkter som var specialexponerade och som var 

synliga längs väggarna i den större delen av butiken var exklusiva hudprodukter som 

vanligtvis inte säljs på apotek. Detta ackompanjerat med analysapparater, en brits och ett rum 

för skönhetsbehandlingar som gav ett intryck av en steril och exklusiv hudvårdsbutik snarare 

än ett apotek. Specialexponeringarna på detta apotek var dels klassiska produkter såsom 

fotvård, läppcerat och smärtstillande (vilket alla apotek hade) men det fanns även produkter 

som måhända inte är självklara val att specialexponera. Apoteket Kronan väljer att 

specialexponera strumpbyxor, brun-utan-sol, bantningsmedel, hårborttagningsprodukter samt 

skäggprodukter. Det brand image (Bernstein, 1984) som skapas av dessa designfaktorerna är 

ett brand image med fokus på kroppsideal, exklusivitet och kunnande inom hud och 

målgruppen kan således ses som personer som är villiga att spendera pengar på sitt utseende. 

Man väljer även att förstärka intrycket av apoteket genom sina bakgrundsfaktorer då 

Apoteket Kronan var det enda av samtliga apotek som spelade musik. Den musik som 

spelades vid observationen var en känd äldre ballad. De faktum att denna är äldre kan det 

antas att man rör sig mot en vuxen målgrupp och även de som vill ha en lugn miljö och 

avkoppling. Att överhuvudtaget ha musik i bakgrunden kan ses vågat då Beverland et al. 

(2006) konstaterade att om målgruppen inte känner igen sig i denna uppfattas butiken som 
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helhet negativ. Om man som målgrupp däremot känner igen sig i denna blir effekterna 

positiva.  

 

I och med det brand image kunden skapar av designfaktorernas visuella kommunikation när 

denne går in i butiken, krävs det att apoteket är konsistent i både bakgrundsfaktorer och 

sociala faktorer för att inte falla ner i Brand identity trap (Aaker, 1996:70). Liksom 

observationen av de sociala faktorerna på Apoteksgruppen och Apoteket AB kan det ses som 

att man förglömmer det budskap designfaktorerna sänder ut och sedan försummar faktumet 

att samma budskap bör kommuniceras via de sociala faktorerna. I denna observation ställdes 

samma fråga (se 4.2) som i övriga observationer och den första produkten som visades, efter 

att observatören bett om hjälp, var en av deras kampanjvaror. Produkten som 

rekommenderades därefter ansågs bra på grund av en specifik aktiv ingrediens. När frågan 

sedan ställdes angående vad denna ingrediens var och vad den egentligen var bra för hade 

personalen inget svar på observatörens fråga. I och med det brand image man som kund 

skapar, skapas förväntningar om den expertis den visuella kommunikationen utstrålar och 

borde således uppföljas i de sociala faktorerna för att skapa ett brand image som är så nära 

företagets brand identity som möjligt.  

 

7. Slutsats och diskussion 
Att kommersiella attribut används på samtliga observerade apotek är något som har 

konstaterats. Det är alltså inga av dessa som helt och hållet enbart försöker efterlikna det 

forna statliga apoteket där läkemedel och förbyggande medicinska hjälpmedel var det enda 

man distribuerade till kunden. Vad som dock kan konstateras är att de olika apoteken 

använder de kommersiella attributen på olika sätt. Apoteket AB och Apoteksgruppen är de 

två apotekskedjor som, trots allt, kan ses som de mest konservativa i sin visuella 

kommunikation. Man väljer att exponera mestadels medicinska förebyggande produkter som 

hjälper kunden att må bättre och att förebygga sjukdomar. Apoteket AB försöker även dra 

nytta av de förtroende man anser sig ha och gör detta tydligt genom att exponera 

”personalens topplista”. Även färgsättningen är konservativ hos dessa två apotek och man vill 

framstå som hjälpande och förtroendeingivande. Man framstår då även som ett apotek som av 

denna anledning inte vill dra till sig för mycket uppmärksamhet, utan att istället vara ett 

apotek där kunden hellre stannar längre och således finner har ett mer adekvat utbud.  
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Apoteket Hjärtat och Apoteket Kronan skiljer sig från det föregående apoteken och är de två 

som kan ses använda de kommersiella attributen på ett mer kommersiellt och därmed 

annorlunda sätt än Apoteksgruppen och Apoteket AB. Apoteket Kronan har visserligen en 

likvärdig färgsättning i jämförelse med de mer konservativa, men specialexponeringarna 

tyder på att man inte söker en målgrupp lik den Apoteksgruppen och Apoteket AB vill nå. 

Apoteket Kronan vill nå en målgrupp som är intresserade av skönhet och mer exklusiva 

produkter som inte vanligtvis ses vara exponerade över huvud taget på apotek. Man vill skapa 

förtroende kring skönhet och hudvård och de sociala faktorerna vittnar om att man vill nå en 

mogen målgrupp. Apoteket Hjärtat skiljer sig i sin färgsättning från de övriga. Genom de 

färgglada detaljerna samt vad som kan antas vara en genomtänkt familjebaserad butiksmiljö 

vill man nå en större målgrupp. Apoteket Hjärtat ger skenet av att vara ett varuhus där så 

många tjänster, produkter och funktioner ska kunna finnas och således verkar man vilja 

effektivisera och sälja mer. De varukorgar man tillhandahåller ger skenet av just detta, ett 

varuhus.  

 

Apoteken skiljer sig alltså nämnvärt åt i användningen av de kommersiella attributen och 

således hela butiksmiljön. Man söker sig till olika målgrupper vilket blir en naturlig del för att 

kunna stå ut i en växande marknad och således varierar designfaktorer, sociala faktorer och 

bakgrundsfaktorer i de olika apoteken. En iakttagelse som gjordes var den rörande 

designfaktorer och sociala faktorer och hur dessa, i tre av apoteken, inte ansågs vara förenliga 

med varandra. Apoteksgruppen, Apoteket AB och Apoteket Kronan hade designfaktorer som 

tydligt visade vem man vill nå och med vilka medel, dock gav inte personalens bemötande 

och kunskap samma intryck och således uppstod förvirring. I dessa butiker används alltså 

kommersiella attribut på förutbestämda och tydliga vis, men som observatör blev brand 

image inte förenligt med apotekens trodda brand identity. Att personalen inte är medvetna om 

vad de olika apoteken vill stå för och vilket budskap de vill sända ut blir problematiskt och 

kan skapa förvirring hos kunden. Denna påstådda miss var däremot inte uppfattad hos 

Apoteket Hjärtat. Den visuella kommunikationen och dess budskap var förenligt med vad 

personalen sände ut och därför upplevdes brand image likvärdigt med brand identity. Men 

under observationen och det efterkommande analyserande arbetet ställdes frågor om hur man 

som apotek kan sälja gosedjur, göra smoothies och samtidigt vara en förtroendeingivande 

vårdklinik? Apoteket Hjärtat har ett märkbart brett brand identity och hur detta uppfattas av 

kunden vore intressant att studera vidare. Om man ska se till de teorier och den empiri denna 
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studie har utgått från borde man som kund behöva ha ett brand image som rör ett varuhus för 

att brand identity och brand image ska stämma överens. Med kundkorgar, servering av 

dryck/mat och en lekplats kan man konstatera att Apoteket Hjärtat är i närheten av att få 

kunden att skapa ett brand image som är förenligt med dess brand identity.  

 

De olika apoteken har alltså nyttjat märkbart olika tillvägagångssätt för att stå ut i branschen. 

De kommersiella attributen finns representerade i alla fyra kedjor men är inte lika frekvent 

återkommande i varje apotek och de olika apoteken har valt att specialexponera i viss mån 

liknande produkter, men även produkter som klart och tydligt visar på de olika målgrupperna 

man vill nå. Ekström och Larsson (2011) hävdade år 2011 att de olika kedjorna inte hade 

synbart olika målgrupper man ville nå men att detta förmodligen borde ändras inom fem år. 

Denna studies innehåll och resultat kan ses bidra till den trodda utveckling Ekström och 

Helgius (2011) förutspådde, att det finns en specifik målgrupp man vill nå. Vad som dock är 

viktigt att poängtera är de faktum att de apotek som förekom i observationen är (i tre fall) de 

främsta apoteken i var kedja och representerar inte nödvändigtvis alla apotek i samma kedja i 

hela Sverige. Däremot, kan man tolka det som att de olika apotekskedjorna valt att utforma 

de nyaste apoteken på detta vis, borde detta ses som en föregångare inför resterande apotek i 

respektive kedja.  
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Appendix 
Transkribering av observationer 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


