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Sammanfattning  
Varumärkena på den svenska apoteksmarknaden har fortfarande problem att differentiera 

sig från varandra åtta år efter avregleringen. Detta är ett fenomen som många aktörer på 

homogena marknader stöter på. Fenomenet kallas brand dilution och sker när 

varumärkena är för lika varandra och varumärkenas unika egenskaper suddas ut för 

allmänheten. 

 

På en marknad där produkterna inte skiljer sig åt är det viktigt att hitta lojala kunder 

genom andra fördelar än bra produkter. Det gäller för företagen att förmedla varumärkets 

unika personlighet och kommunicera varumärkets budskap till konsumenterna. 

Varumärkespersonligheten förmedlas genom hur företagen lyckas utforma hela 

upplevelsen med deras varumärke. Ett varumärke upplevs genom fyra dimensioner; 

sensoriska, affektiva, beteende och intellektuella. Varumärkesupplevelsen sker före, 

under och efter ett konsumtionstillfälle och alla stadierna är av stor vikt då de kommer att 

resultera i konsumentens varumärkeskunskap. Varumärkeskunskap är den bild av 

företaget som konsumenten har i sitt minne. Konsumenterna kommer att förknippa 

varumärket med olika egenskaper, dessa egenskaper kan de sen identifiera sig med 

beroende på vilka egenskaper de förknippar med varumärket och sig själva. Identifierar 

sig konsumenten till ett varumärke kommer de känna ett känslomässigt band till 

varumärket och därmed bli lojala gentemot det.  

 

Tidigare forskning har undersökt varumärkesupplevelse på heterogena marknader men 

genom problematiken med differentiering som uppstår på homogena marknader så finns 

intresset att att undersöka hur konsumenter upplever varumärken på denna typ av 

marknad. Ett tydligt exempel på en homogen marknad är den svenska apoteksmarknaden 

som är kontexten i vår studie. Vi har undersökt vilka komponenter som influerar 

konsumenter på en homogen marknad med frågeställningen: 

 

“Hur upplever konsumenter varumärken på en homogen marknad?” 

 

Våra resultat visade att de komponenter som har betydelse för varumärkesupplevelsen på 

homogena marknader är sinnesintryck, känslor, tankar och agerande. På 

apoteksmarknaden upplever konsumenterna främst sinnesintryck och agerande. De har 

ingen känslomässig förankring till något apotek idag och kan inte identifiera sig med 

något apoteks egenskaper. Dock kan konsumenterna ändå ses som lojala då de har en 

tendens att alltid besöka samma apotek. Detta beror på att tillgängligheten spelat en stor 

roll. Vi kan fortfarande se incitament för apoteken att satsa på konsumenter som kan 

identifiera sig med deras varumärke, då detta gör dem till stabilare kunder på lång sikt. 

Kunder som identifierar sig med ett företag är mindre känsliga för produktförändringar 

samt handlar från hela företagets utbud och inte bara specifika produkter. Det finns stor 

potential för apoteken att satsa mer på komponenterna känslor och tänkande och de har 

också genom dessa komponenter möjlighet att differentiera sig mot sina konkurrenter.  

 

NYCKELORD: homogeneous markets, brand experience, brand personality, brand 

knowledge, consumer-brand identification, brand loyalty 
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1. Problembakgrund 

1.1 Varumärken 

Det finns olika sätt att se på varumärken. Det traditionella synsättet säger att varumärken 

upplevs objektivt, där varumärket är ett namn, en symbol, design eller liknande som kan 

förknippas med ett företag (Keller, 1998; Simon & Sullivan, 1993). Hirschman och 

Hoolbrok (1982, s. 100) kritiserade det traditionella synsättet på varumärken och 

marknadsföring redan på 80-talet; de menar att konsumenters beteende gentemot ett 

varumärke är mer subjektivt än vad som tidigare sagts och att kundbeteende enligt dem 

är något komplext och känslostyrt. Senare forskning delar denna syn på varumärken, att 

det är något kunden ser på subjektivt; där upplevelsen har den främsta betydelsen (Berry, 

2000; Keller 2003; Brown et al., 2006; Pitt et al., 2006). 

 

Varumärken har olika egenskaper som budskap, symboler, kommunikation och liknande, 

som upplevs annorlunda för varje konsument (Wood, 2000, s. 665). Vad en konsument 

värderar i ett varumärke är också subjektivt och påverkas av sammansättningen av 

varumärkets olika komponenter; produkten eller tjänsten, omgivningen produkten eller 

tjänsten säljs i, färger, personalen, varumärkets identitet och personlighet, tidigare 

erfarenheter med varumärket och kommunikation (Zeithaml, 1988, s. 14). Hur en 

konsument upplever dessa komponenter i ett varumärke är kritiska för hur ett företag kan 

utveckla sina marknadsföringsstrategier (Brakus et al., 2009, s. 52). Vikten av hur 

komponenterna upplevs beror även på vilken typ av marknad varumärkena befinner sig 

i; vare sig det är en heterogen eller en homogen marknad. En homogen marknad präglas 

av många säljare vars produkter och/eller tjänster har en funktion som är identiska till 

varandra samt där det finns många konkurrenter som fungerar som substitut till varandra 

(“Homogeneous market”, 2017). Agerar ett företag på en homogen marknad är det extra 

viktigt att särskilja sig genom andra komponenter än bara produkten (Kaniovski, 2005, s. 

570), exempelvis varumärkesupplevelse. 

 

Varumärkesupplevelse definieras enligt Brakus et al. (2009, s. 53) som de subjektiva, 

beteendemässiga och interna reaktioner som triggas av de egenskaper som är kopplade 

till ett varumärkes identitet, förpackning, marknadsföring och miljö. 

Varumärkesupplevelse sker för konsumenter i flera olika situationer när de kommer i 

kontakt med ett varumärke; när de söker efter produkter eller tjänster, när de köper 

produkten eller tjänsten, när de får service och när de konsumerar köpet (Brakus et al., 

2008, s. 185). Ett exempel på en varumärkesupplevelse kan exempelvis vara de känslor 

och reaktioner som triggas när en konsument besöker ett företags hemsida och söker runt 

i deras system. Det kan också vara den upplevelse som konsumenten känner när de 

besöker någon av företagets butiker, de känslor och reaktioner som triggas av butikens 

omgivning och när de frågar efter service och slutligen när kunden konsumerar köpet. Att 

varumärkesupplevelsen är något subjektivt är en uppfattning som även vi delar och 

kommer att utgå från fortsatt i vårt arbete och vi anser att den totala upplevelsen av ett 

varumärke är något aktörer på homogena marknader måste satsa extra mycket på. När vi 

diskuterar varumärken kommer vi därmed att fokusera på konsumentens subjektiva 

upplevelse istället för det traditionella objektiva synsättet. Den totala 

varumärkesupplevelsen har en stor påverkan på konsumenters beteende gentemot 

varumärket. 
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En följd av en god varumärkesupplevelse är kundnöjdhet (Brakus et al., 2009; Barnes et 

al., 2014; Nysveen & Pedersen, 2014) och köpavsikt (Morgan-Thomas & Veloutsou, 

2013; Gabish, 2011). Brakus et al. (2009, s. 65) menar att resultatet av en bra 

varumärkesupplevelse ligger i att om en person upplever någonting bra, så vill personen 

gärna uppleva detta igen. Det ligger därför i marknadsförares intresse att ta hänsyn till 

hur ett varumärke upplevs av konsumenterna. En bra varumärkesupplevelse har en hög 

effekt på varumärkeslojalitet (Brakus et al., 2009, 65) som i sin tur är något som talar för 

faktiskt köpbeteende (Brakus et al., 2009, s. 60).  Upplevelsen är däremot subjektiv och 

påverkas av olika komponenter, där en av de viktigaste är den personlighet som 

konsumenten ser hos varumärket (Brakus et al., 2009, s. 64).  Personlighet, vare sig det 

är gällande en vanlig person eller ett varumärkes personlighet, visar sig i vad personen 

eller varumärket gör och genom dess beteende (Azoulay & Kapferer, 2003, s. 149). 

Därmed är varumärkets personlighet viktigt för den totala upplevelse som kan erbjudas 

konsumenterna. 

 

Varumärkespersonlighet är ett begrepp som har diskuterats mycket inom marknadsföring 

(Geuens et al., 2007, s. 97) och ett betydande arbete har gjorts av Jennifer Aaker (1997) 

som utvecklade en skala för att mäta varumärkespersonlighet. Begreppet beskrivs enligt 

Aaker (1997, s. 347) som de mänskliga karaktärsdrag som kan kopplas till ett varumärke.  

Geuens et al. (2009, s. 103) exemplifierar dessa karaktärsdrag som bland annat romantisk, 

ansvarstagande, innovativ, vardaglig och liknande. De karaktärsdrag av 

varumärkespersonligheten som förmedlas till konsumenterna bidrar till hur företag 

differentierar sig (Park & John, 2010, s. 656). Det som företagen lyckas förmedla till 

konsumenterna och den bild av företaget som konsumenterna därav har av ett varumärke 

kan kallas varumärkeskunskap. Varumärkeskunskap är enligt Keller (2003, s. 596) den 

personliga uppfattning av ett varumärke som kunden har i sitt minne. Hur väl 

konsumenterna sedan identifierar sig med dessa karaktärsdrag påverkar deras inre 

motivation till att köpa av företaget (Park & John, 2010, s. 656). Ju större attraktionskraft 

som varumärkespersonligheten har, desto fler konsumenter kommer att kunna identifiera 

sig med varumärket (Kim et al., 2001, s. 203). 

1.2 Identifiering med företag och lojala kunder 

En kund som identifierar sig med ett företag innebär en kund som bryr sig och känner en 

koppling till företaget (Bhattachary & Sen, 2003, s.83). En kund som identifierar sig med 

företaget kommer dessutom att stödja företaget socialt eller fysiskt, genom att 

rekommendera företaget till sina bekanta eller genom att bära deras logotyp (Bhattachary 

& Sen, 2003, s.83). Bhattachary & Sen (2003, s.83) menar att företag som agerar på 

homogena marknader med låg produktdifferentiering är mest lämpade för att fokusera på 

identifierande kunder. De skriver att på en marknad där produkterna är lika är det lättare 

att utforma marknadsföringskampanjer där de kommunicerar företagets värderingar och 

egenskaper. Bhattachary & Sen (2003, s.83) menar dessutom att det finns en stark 

koppling mellan lojalitet och identifikation. 

 

Kundlojalitet, eller varumärkeslojalitet, är viktigt för företag som rör sig på homogena 

marknader, eftersom alla konkurrenter erbjuder nära substitut till ens produkt eller tjänst. 

Varumärkeslojalitet kan enklast beskrivas som ett djupt engagemang för ett visst 

varumärke som illustreras genom upprepade köp och tillit till varumärket (Oliver, 1999, 

s. 34). Fördelarna med att fokusera på varumärkeslojalitet är många; lojala kunder är de 

som återvänder till företaget för upprepade köp under flera år (Reichheld & Sasser, 1990, 
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s. 106). Vidare menar författarna att forskning dessutom visar att återkommande kunder 

inte bara handlar regelbundet utan dessutom ökar volymen för sina inköp för varje år. 

Reichheld & Sasser (1990, s. 106) skriver även att företag kan spara mycket pengar på att 

inte behöva jobba för att locka in nya kunder inför varje år genom att spara pengar på 

marknadsföring, reklam och andra utgifter. Av dessa anledningar bör företag lägga ett 

större fokus på att skapa och behålla lojala kunder.  

 

En annan faktor som bidrar till att satsa på lojala kunder är att företagen undviker att 

konkurrera om pris då lojala kunder enligt Reichheld & Sasser (1990, s.107) är mer 

benägna att betala ett högre pris till företag de litar på. De menar att kunder som länge 

valt samma varumärke dessutom lockar dit sin umgängeskrets och bidrar till gratis 

marknadsföring. Att satsa på varumärkeslojalitet är alltså inte en kostnad, utan en 

investering. 

 

Ett sätt för företag att vinna lojala kunder är genom differentiering. Differentiering 

innebär enligt Porter (1985, s.119) att företagets varumärke erbjuder något som 

konkurrenterna inte har, samt att det är värdefullt för kunden. Porter menar att det är en 

skillnad mellan att skilja sig från konkurrenterna och att differentiera sig från 

konkurrenterna. Han menar att om ett företag är olikt konkurrenterna på ett sätt som inte 

värderas av kundens så har de inte lyckats differentiera sig. Lyckas ett företag 

differentiera sig kan det leda till högre kundlojalitet (Porter, 1985, s.120). Differentiering 

kan ske inom alla delar av företaget, så länge det har en positiv inverkan för kunden i 

slutändan (Porter, 1985, s.124). Exempel på områden där företaget kan skilja sig från 

konkurrenter är produkt och service, leverans, information, teknologi, tillgänglighet och 

kunskapsnivå (Porter, 1985, s. 126). En marknad där differentiering är extra viktigt är 

marknader där konkurrenters produkter och tjänster är nära substitut till varandra; 

homogena marknader (Kaniovski, 2005, s. 570).  

 

På grund av likheter eller de små skillnader som visar sig på homogena marknader i 

kvalitet, produktutförande eller pris så blir produktdifferentiering svårt (Thackara, 1997; 

refererat i Barrena & Sanchez, 2009, s. 1004). Barrena & Sanchez (2009, s. 1002) 

studerade konsumenters köpbeteenden på vinmarknaden för att undersöka hur 

konsumentens känslomässiga reaktioner påverkar deras köpbeteenden. Vinmarknaden är 

ett tydligt exempel på en mättad och homogen marknad där möjligheterna till 

differentiering via produktens attribut är relativt låga (Barrena & Sanchez, 2009, s. 1004). 

Vad Barrena & Sanchez (2009, s. 1023) presenterade var att det är vitalt att på en sådan 

marknad som vinmarknaden kunna trigga känslomässiga reaktioner och förstå de 

relevanta personlighetsdragen som konsumenterna föredrar. Där kronan inte spelar någon 

roll så vinner företag på att sälja på hjärtat. En homogen marknad har då mer behov av att 

kunna erbjuda en bra upplevelse och identifiera de personlighetsdrag som är i linje med 

deras konsumenter (Barrena & Sanchez, 2009, s. 1004). 

 

En homogen marknad är ofta en marknad som är eller tidigare har varit ett monopol 

(Kaniovski, 2005, s. 570). Intresset för att studera marknadsföring på en avreglerad 

marknad menar Kotler och Van Der Merwe (Merwe, 1987, s. 31), är att företag inte förstår 

eller planerar för marknadsföring förrän de tvingas till det. Avreglering innebär ett helt 

nytt tankesätt där företag måste gå från att se och marknadsföra sina produkter som 

homogena till att de måste differentiera sig från konkurrenterna. Från kundens perspektiv 

går det från att enbart kräva en tjänst eller produkt till att kräva ett värde. Med det så 
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förändras även konsumenternas förväntningar på företagen (Merwe, 1987, s. 32). Ett 

exempel på en sådan homogen marknad är apoteksmarknaden. 

1.3 Apoteksmarknaden i Sverige 

Apoteksmonopolet på den svenska marknaden lyftes 2009. De tre huvudmålen som låg 

till grund för avregleringen var att öka tillgängligheten till läkemedel, erbjuda bättre 

service och fler tjänster samt erbjuda lägre läkemedelspriser till nytta för konsumenten 

(Prop. 2008/09:145). På den svenska apoteksmarknaden råder nu, 2017, konkurrens 

mellan främst sex apoteksvarumärken; Apoteket Hjärtat, Apoteket AB, Apoteksgruppen, 

Apoteket Kronan, Apotea och Lloyd’s Apotek (Sveriges Apoteksförening, 2016, s. 14). I 

Sverige har vi sett en hel del avregleringar av statliga monopol det senaste 20 åren 

(Statskontoret, 2012, s. 16) och en gemensam nämnare för 11 av de 12 senaste 

avregleringarna är att de rör tjänsteföretag. Många av de studier som tidigare gjorts har 

därför fokuserat på tjänsteföretag, medan Apoteksreformen är den första avregleringen 

på detaljhandel. 

 

Apotek är en intressant marknad att undersöka eftersom att apoteken inte kan påverka 

priset på sin största försäljningsvara samt att personalen hos alla konkurrenter har samma 

utbildning. 75 % av apotekens totala omsättning kommer nämligen från receptbelagda 

läkemedel (Sveriges Apoteksförening, 2016, s. 5), produkter som apoteken själva inte kan 

påverka priserna på (Sveriges Apoteksförening, 2016, s. 34) så därför blir det extra viktigt 

för apoteken att jobba med profilering och differentiering (Sveriges Apoteksförening, 

2011, s. 17).  

 

Personalen spelar en stor roll i att förmedla apotekens varumärken (Sveriges 

Apoteksförening, 2016, s. 40) och styrkan i personalen visar sig även i 

kundundersökningar där 85% av apotekens kunder gav högsta betyg i kundbemötande 

(Sveriges Apoteksförening, 2016, s. 4). Trots att apoteken gör bra ifrån sig i 

kundbemötande och att enorma resurser (Lagercrantz, 2012) lagts på reklam i diverse 

plattformar så har apoteken problem. Fredrik Kullberg (Winberg, 2016), marknadschef 

för Apoteket Hjärtat uttryckte i en intervju med Resumé att den största utmaningen för 

apoteken har varit uppfattningen om differentieringen hos konkurrenterna. Apoteken i 

Sverige har agerat på en marknad där bristen på differentiering har gjort att flera aktörer 

blivit sammanblandade med varandra (Winberg, 2016). Dessa utmaningar som 

apotekskedjorna har haft kopplar vi till de svårigheter som en homogen marknad medför. 

 

På en homogen marknad är en tydlig differentiering viktigare än på en heterogen marknad 

(Kaniovski, 2005, s. 570). De studier som tidigare gjorts på varumärkesupplevelser har 

fokuserat på heterogena marknader. Med en heterogen marknad menas en marknad där 

produkterna eller tjänsterna har distinkta olikheter som gör att produkterna eller tjänsterna 

inte har några klara substitut (“Heterogeneous Market”, 2017).  

 

Den studie Brakus et al. (2009, s. 55) gjorde utfördes på heterogena marknader med en 

stor variation av varumärken, av bland andra Nike, Volkswagen, MasterCard, Google, 

HBO, The Body Shop, Apple och fler stora globala varumärken. I en litteraturöversikt 

utförd av Khan & Rahman (2015, s. 5) visade det sig att av 53 empiriska studier inom 

varumärkesupplevelser täckte de flesta elektronik, kläder, bilar, mat och dryck, 

telekommunikation och turism. Betydande verk av Hsin Lin (2015, s. 2254) fokuserade 

sin studie på flygplansbranschen och Zarantello & Schmitt (2010, s. 535) valde 
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varumärken ur bilindustrin, mobiltelefon och dryckesindustrin. Tidigare forskning har 

fokuserat på heterogena varumärken och marknader där produkterna eller tjänsterna är 

klart olika varandra i utformning, pris och målgrupp. De varumärken som användes i 

Brakus et al. (2009, s. 55) studie valdes på grund av deras rykte att vara förknippade med 

starka känslor och identiteter. På en heterogen marknad så ligger fokuset i 

marknadsföringen mer på produkten och hur produkten bidrar till upplevelsen. På en 

homogen marknad så är detta svårt i och med att produkterna eller tjänsterna har så nära 

substitut till varandra. Varumärkesupplevelsemodellen har sedan den först presenterades 

använts på flera olika marknader där vardera studie har bidragit med ytterligare fakta om 

hur konsumenter upplever varumärken på respektive marknad. 

 

Varumärkesupplevelser skiljer sig till synes från varandra beroende på vilken typ av 

marknad och kontext som studierna utförs på och intresset för oss ligger därför i att 

undersöka hur varumärkesupplevelser ser ut på homogena marknader. 

1.4 Problemformulering  

Hur upplever konsumenter varumärken på en homogen marknad? 

1.5 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur olika komponenter i en varumärkesupplevelse 

influerar konsumenter på en homogen marknad. Vi vill ta reda på hur företag i denna 

kontext kan skapa konkurrensfördelar med hjälp av dessa komponenter och kommer att 

bidra med rekommendationer till aktörerna på den svenska apoteksmarknaden. 

2. Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

2.1 Förförståelse  

Ett vetenskapligt arbete kommer att speglas av författarnas förförståelser och värderingar. 

Under början av 1900-talet menade forskare att all typ av vetenskaplig forskning bör vara 

objektiv, men det har nu mer fastställts att det är omöjligt att inte påverkas subjektivt 

(Bryman, 2011, s .43). Flera faser kommer att påverkas av tidigare värderingar, till 

exempel val av forskningsområde, frågeställning, metod, tolkning av insamlad data och 

slutsatser (Bryman, 2011, s. 43-44). Vi är medvetna om att våra tidigare kunskaper och 

värderingar påverkat oss genom forskningsprocessen. Vi valde ett ämne som vi intresserat 

oss av sen tidigare och utformade en lämplig metod efter det. Det är viktigt för studiens 

trovärdighet att våra egna åsikter inte påverkar resultatet. För att vara så objektiva som 

möjligt är det viktigt att vi separerar våra tankar kring varumärkesuppfattning från den 

bild vi får av våra respondenter. För att kunna göra detta är det viktigt att vi är medvetna 

om vår uppfattning från början och därför diskuterade vi vår egna uppfattning innan vi 

började med studien. Tack vare det blev det enklare att upptäcka om vi ställde ledande 

frågor eller om vi tolkade respondenternas svar efter våra egna åsikter. 

 

Vi själva ansåg att det var svårt att separera apoteken från varandra och att konsumenter 

inte gör ett medvetet val när de besöker ett apotek. Våra föraningar var att valet framförallt 

görs på grund av tillgänglighet; vilket apotek som ligger närmast. Vår uppfattning om 

homogena marknader var att det finns flera exempel på branscher som lyckats 
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differentiera sig från varandra men att apoteken som tidigare varit en reglerad marknad 

haft större hinder med detta. Som tidigare nämnt är det viktigt att vi bortser från dessa 

tankar i en senare analys och slutsats. Vi anser att vi lyckats hålla oss själva utanför 

studien till en så hög grad som möjligt men är införstådda med att vår förförståelse 

påverkat resultatet av studien i viss mån ändå.  

 

I övrigt har vi båda samma bakgrund sen tidigare då vi studerar Civilekonomprogrammet 

med inriktningen Service Management tillsammans. Detta kan också komma att påverka 

oss i val av teorier, analys och slutsats då vår kunskap sen tidigare påverkats av vår 

utbildning. Vi har valt teorier som till viss del känts bekanta från tidigare kurser och  vi 

ser detta som en fördel då det hjälpt oss i val av forskare med erkänd bakgrund. Att ha 

läst Service Management har gett oss perspektivet att alla företag kan ses som 

tjänsteföretag. Vår inställning är att alla företag kan utveckla sin service, och att ha denna 

inställning ser vi dock inte som ett hinder för vår slutsats utan som en tillgång. 

2.2 Epistemologi 

Epistemologi handlar om att avgöra vad som ska räknas som kunskap när en forskare 

undersöker ett ämne (Bryman, 2011, s.29). Det finns olika utgångspunkter som i grunden 

handlar om ifall en forskare kan och bör utgå från naturvetenskapen när den sociala 

verkligheten undersöks, två olika synsätt är positivism och interpretativism (Bryman, 

2011, s.29). Dessa två synsätt kan beskrivas som ett hårt och ett mjukt perspektiv, 

positivismen som det hårda där forskaren vill fastställa hur något är genom att se på det 

utifrån och objektivt, och interpretativismen som det mjuka, där forskaren inte tror att den 

kan vara objektiv utan att tolkaren påverkas av känslor och personlighet (Thurén, 1995, 

s.173). Den kunskapsuppfattning som vi kommer att utgå ifrån är den interpretativistiska 

uppfattningen, som vidare menar att den sociala verkligheten måste tolkas utifrån att 

människor uppfattar olika situationer individuellt och detta kan skilja sig åt från 

naturvetenskapen. Till skillnad från positivismen så fokuserar interpretativismen på 

förståelsen av människors beteende istället för att förklara människors beteende 

(Bryman, 2011, s.32). En interpretativist menar att ta hänsyn till människans subjektiva 

uppfattning är vad som skiljer en undersökning mellan människor från en undersökning 

mellan objekt (Saunders et al., 2009, s. 116). Många argumenterar för att detta perspektiv 

bäst lämpas sig för företagssammanhang när organisationsbeteende, marknadsföring och 

personalfrågor undersöks (Saunders et al., 2009, s. 116). Eftersom vi vill studera 

marknadsföring genom varumärkesupplevelse kommer vi att ha ett interpretativistisk 

perspektiv. En interpretativistisk forskare tolkar både studieobjektens uppfattningar av 

verkligen, samt använder dessa för att tolka den samhällsvetenskapliga referensramen den 

har använt (Bryman, 2011, s. 35). Detta är något som vi också vill göra med vår studie 

genom att jämföra vår empiri med vad tidigare forskning säger, genom konsumentens 

subjektiva synvinkel. Vi vill undersöka hur enskilda individer upplever ett varumärke 

utifrån deras subjektiva verklighetsuppfattning. Studien kommer dock att utgå från ett 

företagsperspektiv då vi kommer att ge slutgiltliga rekommendationer till aktörer på den 

svenska apoteksmarknaden. 

2.3 Ontologi 

Ontologi handlar om hur olika sociala individers verklighet ska uppfattas. Det finns två 

olika sätt att se på verkligheten, dessa synsätt kallas objektivism och konstruktionism 

(Bryman. 2011, s. 35). Objektivismen menar att vi formas av yttre faktorer i den 
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verklighet vi lever och detta är något vi anpassar oss efter medan konstruktionismen 

menar att vi själva är med i konstruktionen av verkligheten (Bryman, 2011, s.36). 

Konstruktionismen menar vidare att vi påverkas subjektivt av alla aktörer och miljöer runt 

oss, och att vi kan agera olika beroende på vem vi möter. Det sammanhang, till exempel 

den kultur eller organisation, vi befinner oss i är inte bestämt av yttre faktorer, utan något 

som vi tillsammans skapar och utvecklar (Bryman, 2011, s. 37).  Saunders et al. (2009, s. 

111) menar att konstruktionism är en följd av interpretativismen och det är viktigt för 

forskaren att förstå den subjektiva meningen bakom en social aktörs handlande. I 

praktiken gör detta att till exempel kundtjänsten hos ett företag alltid kommer upplevas 

olika, eftersom olika aktörer kommer vara med och påverka situationen (Saunders et al., 

2009, s. 111). 

 

I vårt arbete utgår vi från ståndpunkten konstruktivism, då vi är intresserade av 

människors subjektiva syn på deras varumärkesupplevelse. Det är något som vi tror kan 

uppfattas olika av sociala aktörer och vill också tro är något som kan påverkas av alla 

aktörer inblandade. Att ha en konstruktionistisk ståndpunkt känns också naturligt i och 

med vår interpretativistiska kunskapsuppfattning, som också fokuserar på det subjektiva.    

 

Vår ontologiska ståndpunkt lyser igenom i vårt val av ämne och vår problemformulering. 

En fråga som formulerats på ett sånt sätt att det blir tydligt att människor är aktiva i 

konstruktionen av en verklighet visar att forskaren har en konstruktionistisk syn (Bryman, 

2011, s. 39). Vår problemformulering “hur upplever konsumenter varumärken på 

homogena marknader” utgår ifrån att upplevelsen är subjektiv och måste undersökas 

genom en djupare analys av de viktigaste aktörerna; kunderna. Detta leder oss också in 

på vårt val av forskningsstrategi. 

2.4 Forskningsstrategi 

Det finns olika typer av forskningsstrategier, kvantitativ och kvalitativ metod (Bryman, 

2011, s. 40). Utifrån den frågeställning vi valt; att undersöka konsumenternas upplevelse, 

ansåg vi att en kvalitativ studie passade bäst. Enligt Bryman (2011, s. 46) passar en 

kvalitativ studie bäst när intresset ligger i att ta reda på en livssyn eller världsbild som en 

social grupp har och vill fånga dessa individers uppfattning och tolkning av verkligheten. 

Den kvantitativa metoden fokuserar på kvantifiering vid analys av data, medan den 

kvalitativa metoden fokuserar mer på ord (Bryman, 2011, s. 40). Då vi har en 

interpretivistisk kunskapsuppfattning och vår ontologiska inriktning är konstruktionism, 

faller det sig naturligt att använda en kvalitativ metod. Vidare fungerar kvalitativa 

undersökningar väl när målet är att förstå och undersöka olika sociala sammanhang, de 

kan ge mer förklarande och djupgående resultat än en kvantitativ undersökning (Park & 

Park, 2016, s. 4). Används en kvantitativ metod är forskaren ofta ute efter att förutse eller 

kontrollera sociala fenomen, de letar efter variabler som samband, förhållanden och 

kausalitet (Park & Park, 2016, s. 4). I en kvalitativ undersökning är det viktigare att förstå 

studieobjekten; genom observationer och intervjuer (Park & Park, 2016, s. 4). 

 

Att göra en kvalitativ undersökning innebär att forskaren ser verkligheten genom 

deltagarnas ögon, som en social konstruktion där alla influerar varandra och forskaren 

gör observationer utifrån deras perspektiv (Park & Park, 2016, s. 5). Den kvalitativa 

metoden och konstruktionismen går med andra ord hand i hand. Vår intention är att förstå 

kundens upplevelse snarare än att kartlägga den, därför anser vi att en kvalitativ metod 

kommer hjälpa oss att svara på vår problemformulering på bästa sätt.  
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Det finns en del kritik mot användandet av kvalitativ forskning. Bryman (2011, s. 368) 

förklarar att kvantitativa forskare ofta kritiserar kvalitativa undersökningar för att vara för 

subjektiva. De menar att dessa undersökningar påverkas för mycket av författarens egna 

uppfattningar om vad som är viktigt och ska fokuseras på. Tillvägagångssättet för en 

kvalitativ studie avgörs alltså till stor del av forskarens egna intressen och blir därför 

ostrukturerad, detta gör det svårt att replikera undersökningen (Bryman, 2011, s. 368). 

Även analysen och slutsatserna kommer att påverkas av forskarens intressen och 

sympatier och blir därav förhållandevis subjektiv (Bryman, 2011, s. 369). En annan kritik 

mot kvalitativa studier är att de inte är generaliserbara, då deltagarna i studien inte är 

representativ för en hel population, utan bara för en specifik kontext (Bryman, 2011, s. 

369). Vi anser dock fortfarande att en kvalitativ forskning passar bättre för vårt ändamål 

då vi menar att denna typ av undersökning krävs för att få en djupare förståelse för 

individer och deras upplevelser. Vi är medvetna om att studien kommer att formas efter 

våra intressen men kommer att jobba aktivt för att analysera och dra slutsatser så objektiv 

som möjligt. Då vi framförallt vill förstå konsumenten anser vi att problem om 

generaliserbarhet blir av mindre vikt. 

2.5 Litteratursökning, val av litteratur och källkritik. 

För att bedöma om en källa är trovärdig och relevant för studien kan forskaren använda 

sig av sju kriterier; auktoritet, aktualitet, innehåll, informationens omfattning, 

tillförlitlighet, målgrupp och användarvänlighet (Umeå Universitetsbibliotek, 2016). Vi 

har genomgående i arbetet utgått från dessa kriterier i våra val av litteratur. Genom att 

främst välja peer-review artiklar publicerade i etablerade företagsekonomiska tidskrifter 

och genom att hitta författare som som är erkända inom ämnet har vi uppfyllt 

auktoritetskriteriet. Vi har också försökt att hitta så aktuell fakta som möjligt för att 

uppfylla aktualitetskriteret genom att endast använda källor där det är tydligt vilket år 

studien publicerades. Vi inser att en del av den fakta vi använt oss av är från en längre tid 

tillbaka men motiverar det med relevansen i innehållet och att författarna refereras till av 

forskare inom samma områden än idag. I teorier gällande varumärkesupplevelse och 

varumärkespersonlighet har vi valt att använda oss av de mest aktuella teorierna. Vidare 

har vi utforskat andra studier inom samma ämnen för att säkerställa innehållets 

tillförlitlighet. Genom att kolla i respektive studies referenslista så har vi kunnat ta hjälp 

av deras källor för att sedan använda i vår egen studie. Det har också hjälpt oss att 

konkretisera hur teorierna förändrats under tid. För innehållskriteriet så har vi har vi 

använt artiklar som har varit skrivna på ett objektivt och vetenskapligt sätt. Vi har även 

valt källor som är unika i den mening att deras studier presenterat ny forskning eller 

modeller. Kriteriet informationens omfattning är hur detaljerat informationen har 

beskrivits och bredden på informationen (Umeå Universitetsbibliotek, 2016). Detta 

kriterium har vi tagit hänsyn till genom att presentera hur forskningen lett fram till våra 

använda teorier och modeller, förklarat hur teorierna förändrats under tid och hur andra 

forskare har använt sig av modellerna. Målgruppskriteriet handlar om hur informationen 

som använts passar den undersökta målgruppen (Umeå universitetsbibliotek, 2016). I och 

med att vår studie ämnar att undersöka konsumenters upplevelser så har vi tagit teorier 

som berör konsumenternas reaktioner till varumärken snarare än teorier som berör hur 

företag arbetar med varumärken. Vi har använt oss av användarvänliga källor, de har varit 

välstrukturerade med tydliga modeller som vi kunnat ta hjälp av. 
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En svaghet i vårt litteratursökande har varit att vårt huvudområde varumärkesupplevelse 

är ett något komplext område att söka teorier bland. Hur en konsument upplever ett 

varumärke har studerats länge men begreppet varumärkesupplevelse och att kunna mäta 

en varumärkesupplevelse myntades första gången 2009. De teorier som Brakus et al.’s 

studie är baserad på drar paralleller till psykologiska studier och studier gällande 

varumärken från väletablerade teorier inom marknadsföring och varumärken. De fyra 

dimensioner Brakus et al. presenterade i sin varumärkesupplevelsemodell bygger till stor 

del på Schmitt (1999) teorier gällande upplevelsemarknadsföring. Så i och med att 

varumärkesupplevelse som begrepp kommit på senare år så låg vår första utmaning i att 

säkerställa att det forskats nog inom området att det kan ses som en trovärdig teori. Då en 

betydande del av forskningen skrivits av just Josko Brakus, Bernd Schmitt och Lia 

Zarantello så kollade vi på andra forskare som använt varumärkesupplevelsemodellen och 

utvecklat Brakus et al.’s studie. I en litteraturöversikt av Khan & Rahman (2015, s. 8) 

presenteras vilken riktning som forskningen om varumärkesupplevelse har tagit under 

åren och hur teorierna har förändrats. Många av de forskare som utvecklat Brakus et al.’s 

varumärkesupplevelsemodell är relativt nya studier, daterade runt 2015 och 2016, och 

dessa anser vi inte vara nog tillförlitliga för vår studie. Det är främst genom tillförlitlighet 

och informationens omfattning som har styrt oss i valet av Brakus et al.’s teorier. Vi har 

även valt att presentera några andra studier i vårt teorikapitel för att påvisa bredden i 

teorierna gällande varumärkesupplevelsen samt för att förstärka argumentet för vårt val 

av studie. Genom teoriernas bredd så visar det att det finns utrymme för forskare att 

undersöka fler situationer och marknader än de som Brakus et al. baserade sina studier 

på. Även i teorierna gällande varumärkespersonligheten så har Geuens et al. tagit en större 

plats än många andra av våra valda forskare. Vårt litteratursökande visade att Geuens et 

al. var den mest tillförlitliga och aktuella modellen för varumärkespersonlighet. Vi inser 

att ett fåtal författare fått ta stort fokus i vår studie, som till exempel Brakus et al. Det kan 

ge en snäv bild av varumärkesupplevelse då det kommer från samma perspektiv.  

 

Vi har valt att utgå från dessa fåtal författare för att de är mest kända på området och 

diskuterar en del begrepp som är relativt nya och därav inte skrivits om av några än 

etablerade forskare. De som skriver om dessa områden idag refererar tillbaka till de 

författare vi valt att använda oss av, vilket ger oss en trygghet i vårt val. Genom att ha läst 

andra författares studier inom varumärkesupplevelser genom Brakus et al.’s modell så 

blev intresset hos oss större och vi insåg även vikten av att komplettera det med andra 

teorier. Därav kopplar vi ihop varumärkesupplevelse med andra teorier inom spektrat för 

vad en konsument värderar i och känner för ett varumärke; så att vi får med hela bilden. 

 

För att hitta relevanta teorier har vi utgått från nyckelorden, homogeneous market, generic 

market, brand perception, experiencing brand, brand experience, brand loyalty, brand 

identification etc. Vi har använt oss av Umeå Universitetsbiblioteks databaser för att 

försäkra oss om att litteraturen är från användbara källor, främst har vi använt Scopus och 

Business Source Premier. Utöver dessa två databaser har vi dessutom använt Google 

Scholar som ett komplement.  

 

Vi har använt teorin vi samlat som grund för våra intervjufrågor och för att hitta vilka 

kriterier som vi vill att empirin ska täcka och uppfylla. Teorin kommer också ligga till 

grund för de analyser, slutsatser och rekommendationer som kommer att ges och av dessa 

anledningar är teorierna ytterst viktiga. Vi kommer att ha ett deduktivt angreppssätt för 

vår studie. Ett deduktivt angreppssätt innebär att forskaren utgår från tidigare teorier inom 
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området för att sedan göra en empirisk undersökning och jämföra resultatet med teorin. 

(Bryman, 2011, s.26).  

3. Teoretisk referensram 
Det finns olika sätt att se på varumärken, men gemensamt är att varumärken anses ha 

attribut som kallas för utilitära eller hedonistiska. De utilitära attributen är det funktionella 

och påtagliga med varumärket, exempelvis symboler och namn, och hör generellt till det 

traditionella synsättet på varumärken (Hirschman & Holbrook, 1982, s. 94) De 

hedonistiska är istället de attribut som är känslomässigt förankrade, såsom upplevelsen 

(Hirschman & Holbrook, 1982, s. 92). Babin (1994, s. 654) menar i sin studie att det 

också går att se på utilitarism och hedonism som olika värden i en kunds köpupplevelse; 

de hedonistiska ger kunden känslan av spänning, njutning, verklighetsflykt och 

spontanitet medan de utilitära ger kunden en känsla av prestation; att kunden klarat av en 

uppgift de planerat att göra. Det finns de som menar att produkter antingen är utilitära, 

exempelvis en mikrovågsugn, eller hedonistiska, exempelvis en sportbil, medan andra 

menar att alla produkter har attribut från båda håll (Chernev, 2004, s. 143). Till exempel 

en mjukglass där det utilitära attributet är glassens kalorier medan det hedonistiska 

attributet är själva smaken. Vi väljer fortsatt att se på varumärken som det senare, att det 

finns både utilitära och hedonistiska attribut, och vi tror som Babin att dessa attribut 

påverkar upplevelsen på olika sätt. Vi kommer dock lägga ett större fokus på de 

hedonistiska attributen i vår studie, då de har störst betydelse på en homogen marknad 

där de funktionella, utilitära, inte skiljer sig markant åt. Vårt fokus kommer alltså att ligga 

på konsumenters varumärkesupplevelse.  

3.1 Varumärkesupplevelse 

När en konsument kommer i kontakt med ett varumärke så exponeras konsumenten för 

varumärkets olika kontaktpunkter. Hur en konsument upplever dessa kontaktpunkter; 

varumärkets identitet, produktens förpackning, marknadsföring eller miljön varumärket 

befinner sig i definieras som varumärkesupplevelse (Brakus et al., 2009, s. 53). De 

subjektiva, beteendemässiga och interna reaktioner som konsumenten känner när den 

kommer i kontakt med varumärket formar hela upplevelsen (Brakus et al., 2009, s. 53). 

Varumärkesupplevelsen kan vara positiv eller negativ, kortvarig eller långlivad och sker 

för konsumenten i olika stadier av konsumtionstillfället (Zarantello & Schmitt, 2010, s. 

533). Brakus et al. (2009, s. 53) menar att varumärkesupplevelsen kan delas upp i tre 

stadier, där upplevelsen sker innan, under och efter konsumtionstillfället; när de söker 

efter produkter eller tjänster, när de köper produkten eller tjänsten, när de får service och 

när de konsumerar köpet. Hoch (2002, s. 491) menar att stadiet innan 

konsumtionstillfället påverkas av varumärkets marknadsföringsaktiviteter eller när 

konsumenten söker efter produkter eller tjänster.  

 

När konsumenter har ett visst behov och söker efter en viss typ av produkt så påverkas 

upplevelsen av de kanaler som konsumenten hittar produkten på; exempelvis varumärkets 

hemsida (Hoch, 2002, s. 491). Kerin et al. (1992, s. 393) menar att det främst är 

personalen som konsumenten kommer i kontakt med, butiksmiljöns utformning och det 

som konsumenten kommer i kontakt med under konsumtionstillfället som påverkar hela 

upplevelsen. Efter konsumtionstillfället så kan en konsument uppleva ett varumärke 

ytterligare genom det hedonistiska attribut som varumärket bär på (Joy & Sherry, 2003, 

s. 279). Ett exempel på det senare stadiet är ett besök på ett museum där upplevelsen även 
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sker efter konsumtionstillfället när besökarna reflekterar över de konstverk de kollat på 

under besöket (Joy & Sherry, s. 2003, s. 278). Joy & Sherry (2003, s. 278) menar därför 

att människors minnen också spelar stor roll vid konsumtionstillfället, eftersom att minnet 

påverkar hur vi upplever en tjänst eller produkt i fortsättningen. Ett exempel på en 

varumärkesupplevelse av en ny restaurang i de olika stadierna kan exempelvis i stadiet 

innan konsumtionstillfället vara hur konsumenten känner eller reagerar när hen upptäcker 

restaurangen genom marknadsföring eller annan kommunikation. Det kan också vara hur 

konsumenten känner när den söker runt på restaurangens hemsida eller sociala medier 

och sedan försöker göra en bokning. I nästa stadie, under konsumtionstillfället, är det de 

känslor och reaktioner som framkallas genom restaurangens omgivning, när de kommer 

i kontakt med personal eller tjänstesystem och slutligen när de äter eller dricker sitt köp. 

Det sista stadiet efter besöket är den upplevelse som konsumenten tar med sig från 

besöket. 

 

Begreppet varumärkesupplevelse myntades första gången år 2009 i Brakus et al.’s (2009) 

studie (Khan & Rahman, 2015, s. 1). Men även om begreppet varumärkesupplevelse är 

från 2009 så är varumärkesupplevelse som forskningsområde inget nytt; det drar 

paralleller till andra teorier från eventmarknadsföring, brand contact, storytelling och 

brand related stimuli (Khan & Rahman, 2015, s. 8). Hur en konsument upplever ett 

varumärke har länge varit ett av de mest diskuterade områdena inom varumärkeslitteratur 

och intresset har varit stort bland både akademiker, såväl som marknadsföringsansvariga 

(Keller & Lehmann, 2006, s. 740). Schmitt (1999, s. 54) presenterade en teori om 

upplevelsemarknadsföring; hur företag kan utforma sin marknadsföring för att stimulera 

vissa typer av reaktioner hos en konsument. Schmitt (1999, s. 54) föreslog att 

konsumenter upplever varumärken på fem olika sätt; nämligen genom känslor, sensorik, 

tankar, relaterbarhet och beteende, och menade att företag genom denna typ av 

marknadsföring bättre kan kommunicera med sina kunder. Genom att rikta sin 

marknadsföring på en specifik reaktion kan företag mer effektivt kommunicera sitt 

budskap. Brakus et al. (2009, s. 54) ansåg att tidigare forskning inom området upplevelser 

varit ytliga; där forskarna fokuserat mer på beteenden som konsumenter uttrycker när de 

kommer i kontakt med ett varumärke, och inte hur de faktiskt upplever det och vilka 

känslor som triggas. Brakus et al. (2009, s. 53) ansåg att tidigare forskning inte lyckats 

skapa ett bra nog ramverk för att ta med alla varumärkesrelaterade stimuli som spelar in 

när en konsument upplever ett varumärke, och inte heller ett bra nog ramverk att mäta 

varumärkesupplevelsen. 

 

Intresset hos akademiker och marknadsföringsansvariga att erbjuda konsumenter en unik 

och minnesvärd upplevelse av varumärken har sedan forskning kring ämnet uppkom varit 

stort och har även blivit en väletablerad strategi bland många företag (Zarantello & 

Schmitt, 2010, s. 532). Både akademiker (Chang & Chieng, 2006; Schmitt, 2008; Brakus 

et al., 2009) och praktiker (Alloza, 2008; Coomber & Poore, 2013; Zarantello & Schmitt, 

2010; Khan & Rahman, 2016; Zenetti & Clapper, 2016) har studerat innebörden av 

varumärkesupplevelser och vilka följder en god varumärkesupplevelse har för ett 

varumärke. Teorierna kring varumärkesupplevelser har utvecklats under åren men mest 

framstående är Brakus et al. (2009) som utvecklade en skala för att mäta 

varumärkesupplevelsen och konkretiserade hur en konsument upplever ett varumärke på 

olika sätt. 

 

Brakus et al. (2009, s. 52) ville med sin studie utforma en modell för att kunna mäta 

upplevd varumärkesupplevelse. De hade sett att några av de starkaste varumärkena är de 
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som lyckats erbjuda en bättre varumärkesupplevelse för sina konsumenter än 

konkurrenterna (Brakus et al., 2009, s. 52). Brakus et al. (2009, s. 55) skapade en skala 

med fyra dimensioner som formar hela varumärkesupplevelsen, där dimensionerna 

härstammar från tidigare studier gjorda inom upplevelsemarknadsföring. Brakus et al. 

(2009, s. 55) föreslog att ett varumärke upplevs genom den affektiva dimensionen, den 

sensoriska dimensionen, beteendedimensionen och den intellektuella dimensionen. 

Schmitts olika delar i upplevelsemarknadsföring; känslor, sensorik, tankar, relaterbarhet 

och beteende kan kopplas till vardera dimensionen i varumärkesupplevelsen. Den 

sensoriska dimensionen härstammar från sinnesupplevelsen, affektiva dimensionen från 

känsloupplevelsen, beteendedimensionen från handlingsupplevelsen och den 

intellektuella dimensionen från tankeupplevelsen. 

 

Den sensoriska dimensionen handlar om det sinnesintryck varumärket gör visuellt eller 

genom en konsuments andra sinnen (Brakaus et al., 2009, s. 60). Det kan till exempel 

vara de färger som används i varumärkets omgivning eller, ljud, material eller lukt som 

används i samband med varumärket (Schmitt, 1999, s. 61). Viktigt för denna dimension 

är att det underliggande konceptet till den sensoriska upplevelsen är tydlig och upplevs 

som något nytt jämfört med konkurrenterna (Schmitt, 1999, s. 61). I en studie av Claff et 

al. (2013, s. 739) så upplevdes den sensoriska dimensionen hos Adidas som hur 

fashionabla kläderna såg ut och hur kläderna kändes på kroppen gällande passform och 

material. Två varumärken som är typiskt starkt på den sensoriska dimensionen är Ferrari 

och Victoria’s Secrets (Brakus et al., 2009, s. 61). 

 

Den affektiva dimensionen är hur väl en kund förknippar ett varumärke med känslor och 

hur starkt det känslomässiga bandet är till varumärket (Brakus et al., 2009, s. 60). Den 

affektiva dimensionen kan att skapa allt från en en positiv stämning kring varumärket, till 

stolthet över varumärket eller lycka hos konsumenten som kommer i kontakt med 

varumärket (Schmitt, 1999, s. 61). Disney är ett varumärke som fick hög poäng på den 

affektiva dimensionen i Brakus et al.’s. (2009, s. 61) studie. Respondenter svarade bland 

annat att när de kom i kontakt med Disneys varumärke så kände de sig som ett barn igen 

och de kände sig varma inombords (Brakus et al., 2009, s. 56). Konsumenterna upplever 

Adidas varumärke i den affektiva dimensionen som positiva känslor gentemot Adidas 

varumärke och den atmosfär som är kring Adidas, vare sig det är i deras butiker eller när 

varumärket är i närheten (Claff et al., 2013, 739). En svårighet med att förmedla den 

affektiva dimensionen är att varumärket måste arbeta nära konsumenterna för att ta reda 

på hur de ska förmedla vissa typer av känslor (Schmitt, 19994, s. 61). 

 

Beteendedimensionen handlar om hur varumärket påverkar konsumenten fysiskt (Brakus 

et al., 2009, s. 60). Det är till exempel om varumärket väcker ett engagemang (Brakus et 

al., 2009, s. 61); vilket kan vara återkommande köp, tecknande av medlemskap, 

utnyttjande av medlemsrabatter eller aktivt användande av företagets tjänster. Schmitt 

(1999, s. 62) menar att beteendedimensionen även är hur konsumenten beter sig när den 

är i närheten av varumärket. Varumärken jobbar med beteendedimensionen genom att 

varumärket syns i samma sammanhang som det beteende varumärket försöker förmedla 

(Schmitt, 1999, s. 62). Exempelvis att ishockeyspelare eller amerikanska fotbollsspelare 

alltid dricker ur Gatorade-flaskor under matcherna samt att Gatorade alltid syns i 

sportsammanhang. I Adidas exempel så upplevde konsumenter beteendedimensionen 

som att de kände en önskan att träna när de befann sig i samma miljö som Adidas 

varumärke eller bar Adidas kläder (Cleff et al., 2013, s. 739). Adidas är ett typiskt 
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varumärke med en stark beteendedimension och andra exempel är Gatorade och iPod 

(Brakus et al., 2009, s. 61). 

 

Den intellektuella dimensionen är den sista och handlar om hur varumärket simulerar 

konsumentens tänkande och medvetenhet (Brakus et al., 2009, s. 60). Det kan till exempel 

vara hur varumärket stimulerar konsumentens nyfikenhet, får konsumenten av tänka på 

aktuella ämnen eller på annat sätt stimulerar konsumentens intellekt. Två exempel på 

varumärken med en stark intellektuell dimension är Microsoft (Schmitt, 1999, s. 61) och 

HBO (Brakus et al., 2009, s. 61). HBO får konsumenterna att vilja diskutera serierna och 

tänka på aktuella ämnen som tas upp i serierna (Brakus et al., 2009, s. 61). I den 

intellektuella dimensionen hos Adidas så definierade Cleff et al. (2013, s. 739) det som 

hur Adidas reklamkampanjer och generella budskap som de förmedlar upplevs av 

konsumenterna. 

 

 
 

Figur 1. Varumärkesupplevelsemodellen 

 

Brakus et al.’s modell har på senare år fått kritik för att den inte specificerar vilka typer 

av branscher som skalan är tillämplig på (Khan & Rahman, 2016, s. 436). Bland annat 

Jones & Runyan (2013, s. 284) trycker på att det saknas studier av varumärkesupplevelser 

bland butiksvarumärken då butiker kan erbjuda en annan typ av upplevelser för 

konsumenter än exempelvis ett varumärke för ett flygbolag eller ett IT-bolag. Khan & 

Rahman (2016, s. 436) menar att en ny skala behövs för att kunna mäta 

varumärkesupplevelsen bland butiksvarumärken. Då Brakus et al. lade en grund för 

varumärkesupplevelse har flertalet författare använt den skala som Brakus et al. tog fram 

men modifierat den till sina respektive områden. Sedan varumärkesupplevelsemodellen 

presenterades 2009 så har flertalet akademiker och marknadsföringsansvariga använt 

modellen på diverse varumärken och marknader som forskarna ansåg att Brakus et al.’s 

studie inte tog med. Baserat på den ursprungliga varumärkesupplevelsemodellen så kom 

Khan & Rahman (2016, s. 446) fram till att ett varumärke för en butikskedja istället har 

sju dimensioner för hur en konsument upplever ett varumärke i deras fall. Exempel på 

dimensionerna i Khan & Rahmans (2016, s. 439) studie är “förpackning av egna 

produkter” och “butiksmiljö”.  

 

Lin (2015, s. 2258) undersökte fem olika flygplansmarknader för att se hur 

lågprisflygbolag kan arbeta med så kallade innovativa varumärkesupplevelser för att 
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vinna marknadsandelar. Även Lins studie visade att det var skillnader hur konsumenter 

upplever varumärken på hans undersökta marknad jämfört med den studie som Brakus et 

al. gjorde. Lin (2015, s. 2258) såg att den intellektuella dimensionen hade mindre 

betydelse bland lågprisflygbolag än vad det gjorde för de varumärken som Brakus et al. 

undersökte. Men det unika i Brakus et al.’s modell är hur väl den kan tillämpas i flera 

olika studier. Tidigare forskning om varumärkesupplevelser har gjorts på varumärken 

med en tydlig varumärkesprofil; exempelvis varumärken som Disney, HBO, Adidas och 

Victoria’s Secrets. Vi kommer att använda oss av Brakus et al.’s teorier gällande 

varumärkesupplevelser eftersom att det fortfarande finns områden som inte har 

undersökts med hjälp av deras varumärkesupplevelsemodell. Lin (2015) och Khan & 

Rahman (2016) som exempel har bidragit till litteraturen gällande varumärkesupplevelser 

men är så pass nya studier att det inte är lämpligt för oss att använda dem i vår studie. 

Med varumärkesupplevelsemodellen kommer vi att undersöka ett varumärke på en klart 

homogen marknad. 

 

De studier som tidigare gjorts inom varumärkesupplevelse har primärt varit kvantitativa 

studier; enbart 14 % av studier fram till 2015 inom varumärkesupplevelse har använt sig 

av kvalitativ data (Khan & Rhaman, 2015, s. 4). Även om användandet av kvalitativa 

metoder ökat markant mellan 2005-2015 så finns det fortfarande ett stort intresse för att 

framtida studier kan komma med en insikt från djupintervjuer eller andra kvalitativa 

insamlingssätt (Khan & Rhaman, 2015, s. 9). Den skala som Brakus et al. eller Khan & 

Rahman utvecklat är ämnade för kvantitativ datainsamling där de olika nivåerna är 

kortfattade för snabba val. Den ursprungliga skalan är tillämplig för kvantitativa studier 

men har även använts i kvalitativa studier. Hamzah et al. (2014, s. 2303) undersökte 

varumärkesupplevelser online och använde Brakus et al.’s skala i en fokusgrupp. Under 

fokusgruppen ställde Hamzah et al. (2014, s. 2305) diskussionsfrågor från varje 

dimension i varumärkesupplevelse och analyserade efter fokusgruppen svaren utifrån de 

nivåer som är specificerade i varumärkesupplevelseskalan. En annan studie utförd av 

Hultén (2011, s. 260) använde djupintervjuer för att undersöka hur marknadschefer 

förhåller sig till dimensionerna inom varumärkesupplevelse. Eftersom att vi är 

intresserade av hur konsumenter upplever varumärken på homogena marknader och inte 

hur starkt de upplever varumärken på homogena marknader så kommer vi använda 

varumärkesupplevelsemodellen (Figur 3.1) som Hultén (2011) och Hamzah et al. (2014) 

gjorde, snarare än varumärkesupplevelseskalan som tidigare kvantitativa studier gjort. 

 

De teorier vi fortsättningsvis kommer att presentera kommer vi i slutet av varje kapitel 

koppla ihop med varumärkesupplevelsemodellen i den dimension som teorierna passar in 

på. Vardera teori behandlar antingen en eller två av dimensionerna i 

varumärkesupplevelsen och har valts till arbetet för att vi ska kunna analysera de svar 

som vi får från våra respondenter senare i arbetet. Varumärkesupplevelsen påverkar som 

sagt av flertalet komponenter då konsumenten kommer i kontakt med varumärket. Men 

det är även faktorer som spelar in innan den faktiska varumärkesupplevelsen. Jones & 

Runyan (2013, s. 283) menar att hur väl en konsument först identifierar sig med ett 

varumärke bestämmer hur stark varumärkesupplevelsen kan vara hos konsumenten. 

Rahman (2014, s. 613) tillägger att det är svårare för konsumenter att identifiera sig med 

företag när varumärkets identitet är oklar eller oskiljbar från konkurrenternas. Det blir då 

också svårt att kunna erbjuda någon varumärkesupplevelse. Vi kommer därför senare i 

arbetet att använda teorier som mer utförligt berör hur en konsument identifierar sig med 

ett företag eller varumärke och vad som gör att varumärken smälter in i mängden och 

försvårar för både konsument och företag att differentiera sig. 
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En viktig del av varumärkesupplevelse och identifiering till varumärken är 

varumärkespersonlighet, ett begrepp som är återkommande i många studier. Då 

varumärkesupplevelse har visat sig vara en stark prediktor för faktiskt köpbeteende och 

lojalitet (Iglesias et al, 2011, s. 579) så är istället varumärkespersonlighet en bättre teori 

för tillfredsställelse med ett varumärke (Geuens et al, 2009, s. 99). Vi kommer därför att 

komplettera Brakus et al’s skala gällande varumärkesupplevelse med teorier från 

varumärkespersonlighet för att få en så omfattande och bra bild av vad som influerar en 

konsument när den kommer i kontakt med ett varumärke. 

 

Vidare i detta kapitel kommer vi presentera teorier gällande varumärkespersonlighet, 

varumärkeskunskap och varumärkesidentifiering; vilka är viktiga teorier för vår 

framtida empiri och analys. De dimensioner som är presenterade i 

varumärkesupplevelsemodellen är de dimensioner som påverkar hela 

varumärkesupplevelsen och för att kunna analysera dessa när vi utför vår empiriinsamling 

kommer vi att använda oss av nedanstående teorier. I slutet av detta teorikapitel kommer 

vi sedan koppla ihop alla teorier och förklara modellen mer utförligt hur vardera teori 

påverkar varumärkesupplevelsen.  

 

 
 

Figur 2. Varumärkesupplevelsecykeln 

3.2 Varumärkespersonlighet 

Varumärkespersonlighet är ett begrepp som har diskuterats mycket inom marknadsföring 

(Geuens et al., 2007, s. 97) och ett betydande arbete har gjorts av Jennifer Aaker (1997) 

som utvecklade en skala för att mäta varumärkespersonlighet. Tjänsteföretag med de 

starkaste varumärkena satsar på att skilja sig från mängden genom deras distinkta 

varumärkespersonligheter (Berry, 2000, s.131). Begreppet beskrivs enligt Aaker (1997, 

s. 347) som de mänskliga karaktärsdrag som kan kopplas till ett varumärke. Aakers (1997, 

s. 347) forskning byggde på tidigare ramverk som tagits fram för varumärkespersonlighet 

som varit grundade i Big Five Personality Traits (Norman 1963; Tupes and Crystal 1958). 

Aaker (1997, s. 347) ifrågasatte tidigare studier då det inte utvecklats något tillförlitligt 

sätt att mäta varumärkespersonlighet och hävdade att tidigare forskning snarare var 

förankrade i psykologiska studier än studier gällande varumärken. Aaker (1997, s. 349) 

definierar personlighet som egenskaper istället för personlighetsdrag där hon 

kompletterar Big Five med mänskliga egenskaper såsom ålder, kön, samhällsklass och 

liknande. Genom Aakers (1997, s. 353) studier togs det fram ett ramverk för 

varumärkespersonlighet samt en generaliserbar skala för att mäta dimensionerna inom ett 

varumärke. Aaker (1997, s. 353) kom fram till att konsumenter upplever det som att 

varumärken har personlighetsdrag, nämligen; uppriktighet, spänning, kompetens, 

robusthet och sofistikerad. De första tre; uppriktighet, spänning och kompetens berör 
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dimensioner som konsumenter redan ser i sig själva medan de två senare; robusthet och 

sofistikerad är dimensioner som konsumenterna vill identifiera sig med (Aaker, 1997, s 

353). Exempel på ett företag med en robust personlighet är Marlboro, Levi’s och Harley-

Davidson (Aaker, 1997, s. 353).  

 

Geuens et al. (2009, s. 97) lyfter däremot problematiken med den skala som Aaker 

utformade. De menar att de mänskliga egenskaperna inte ska vara en del av modellen. 

Genom att blanda in faktorer som inte är personlighetsdrag i en skala för att mäta 

varumärkespersonlighet blir det svårt för den som använder skalan att veta exakt vad de 

mäter (Geuens et al., 2009, s. 97). Om exempelvis en marknadsförare vill mäta 

varumärkespersonligheten hos ett specifikt märke skapar det problem eftersom att det blir 

oklart om marknadsföraren får reda på den varumärkets personligheten eller kundernas 

personlighet (Geuens et al., 2009, s. 97).  Azoulay & Kapferer (2003, s. 150) menar också 

att en för bred definition av varumärkespersonlighet kan leda till att de mänskliga 

egenskaperna som ålder, kön och intressen kan kopplas ihop med 

varumärkespersonligheten. Forskarna menar att dimensionerna i 

varumärkespersonlighetsmodellen behöver begränsas till enbart mänskliga 

personlighetsdrag, snarare än mänskliga egenskaper, för att säkerställa att det är just 

personlighet som mäts. Aakers (1997) inflytelserika studie fyller i år 20 år och med den 

problematik som lyfts på senare år kommer vi att använda oss av en nyare version av 

begreppet varumärkespersonlighet. Denna nyare version av varumärkespersonlighet 

bygger på Aakers (1997) studier men är kompletterat med ett nytt synsätt från Geuens et 

al. (2009). 

 

I Geuens et al.’s (2009, s. 103) nya modell innehåller nu varumärkespersonligheten fem 

olika personlighetsdrag som konsumenter ser i ett varumärke och som företagen själva 

kan påverka; ansvarsfull, aktiv, enkel, känslomässig och aggresiv. Majoriteten av 

forskning som har gjorts kring varumärkespersonlighet har till stor del gjorts genom 

kvantitativa studier, precis som varumärkesupplevelser. I kvantitativa studier som använt 

varumärkespersonlighetsmodellen så har modellen använts som en skala där respondenter 

har graderat varje personlighetsdrag i modellen. I Geuens et al’s (2009, s. 103) skala 

graderade respondenterna alla karaktärsdrag i en Likert-skala mellan 1-7 om hur starkt de 

ansåg att det undersökta varumärket låg på skalan . För att denna skala ska vara tillämplig 

i vår studie så använder vi samma tillvägagångssätt som vi använde för 

varumärkesupplevelsemodellen och använder varumärkespersonlighetsskalan som en 

modell istället.  

 

 
Figur 3. Varumärkespersonlighetsmodellen 
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Geuens et al. (2007, s. 99) ville med sin studie utforma en skala som enbart fokuserar på 

mänskliga personlighetsdrag som en konsument kan se i ett varumärke och som 

exkluderar visuella drag, demografiska drag, varumärkesattityder och användarutseende. 

Vår modell använder den nyare definitionen av varumärkespersonlighet. Azoulay & 

Kapferer (2003, s. 151) definierar varumärkespersonlighet som: “den uppsättning 

mänskliga personlighetsdrag som är både applicerbara och relevanta för varumärken.” 

 

De personlighetsdrag som Azoulay & Kapferer (2003, s. 149) menar är applicerbara och 

relevanta för varumärken är de personlighetsdrag som en konsument kan uppfatta i ett 

varumärke. Ett varumärke kommer i kontakt med sina kunder genom flera olika sätt; det 

kan vara genom sin marknadsföring, sina sociala medier, genom sin personal, hemsidor 

och fysiska butiker. Hur varumärkets budskap och värderingar förmedlas genom dessa 

kontaktpunkter bestämmer varumärkespersonligheten (Azoulay & Kapferer, 2003, s. 

149) och dem personlighetsdragen som kunderna uppfattar i mötet är de 

personlighetsdrag som är relevanta och applicerbara för varumärkena (Azoulay & 

Kapferer, 2003, s. 145). Geuens et al. (2009, s. 103) kom fram till att de personlighetsdrag 

som konsumenterna uppfattar i dessa sammanhang är de som ses i modellen ovan. En 

människas personlighet är osynlig, men personligheten gör sig synlig genom våra 

handlingar och beteenden (Azoulay & Kapferer, 2003, s. 149). På samma sätt är ett 

varumärkes personlighet baserat på hur varumärket agerar och likt upplevelsen är även 

ett varumärkes personlighet subjektivt (Azoulay & Kapferer, 2003, s. 149). För när 

exempelvis kund A kommer i kontakt med ett varumärke så har denna kund andra 

erfarenheter med detta varumärke än exempelvis kund B som kommer efter.  

 

Park & John (2010, s. 656) menar att varumärken med distinkta och attraktiva 

personligheter är de varumärken som konsumenter kommer att identifiera sig med. Vidare 

menar de även att konsumenter länge använt varumärken som ett sätt att uttrycka sin egen 

personlighet eller hur de vill att deras personlighet ska uppfattas av andra. En viktig del i 

lyxiga varumärken är den upplevelse och personlighet som varumärket utstrålar (Atwal 

& Williams, 2009, s. 344). Bland exempelvis dyra sportbilar så är det hela upplevelsen 

som förmedlar bilmärkets personlighet, snarare än bilen själv (Atwal & Williams, 2009, 

s. 344). Vissa konsumenter med stark insikt i sin egen personlighet och hur de vill uttrycka 

denna för sin omgivning påverkas till stor del av den varumärkesupplevelse de har med 

varumärket (Park & John, 2010, s. 666). När upplevelsen är bra ser de mer positivt på den 

varumärkespersonlighet som varumärket har (Park & John, 2010, s. 666). Kim et al. 

(2001, s. 197) menar även att ju mer distinkt varumärkespersonligheten är jämfört med 

dess konkurrenter, desto högre kommer konsumenter värdera varumärket. Att 

kommunicera en varumärkespersonlighet kan vara svårt och dyrt, speciellt om det finns 

många snarlika aktörer (Kim et al., 2001, s. 2014). Kommunikation genom 

marknadsföring är en vital del av att bibehålla och skapa en varumärkespersonlighet och 

när ett varumärkes personlighet har skapats och etablerat sig bland konsumenterna så är 

det en lönsam och långsiktig investering att satsa på att skapa en unik 

varumärkespersonlighet (Kim et al., 2001, s. 204). 

 

När ett varumärkes personlighet väl har etablerat sig så är personligheten unik för varje 

varumärke, även om det är snarlikt konkurrenterna (Azoulay & Kapferer, 2003, s. 144), 

precis som en varje vanlig människas personlighet är unik. Att varumärkets personlighet 

är unik är intressant att undersöka på en homogen marknad då alla företagen, hur lika de 

än är, skiljer sig från varandra genom sin personlighet. Varumärkespersonlighet är starkt 
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sammankopplat med hur vi identifierar oss med ett företag eller varumärke (Geuens et 

al., 2007, s. 98). 

 

I vår modell så påverkar varumärkespersonlighet och varumärkesupplevelse varandra. 

Den personlighet som varumärket kommunicerar till konsumenterna påverkar hela 

varumärkesupplevelsen. Stämmer varumärkespersonligheten överens med de 

karaktärsdrag som konsumenterna anser vara attraktiva så kommer upplevelsen bli bättre. 

Den personlighet som uppfattas av kunden kommer att bilda kundens 

varumärkeskunskap. 

3.3 Varumärkeskunskap 

Berry (2000, s. 128) har i sin artikel om varumärken på en servicemarknad skrivit att för 

just tjänsteföretag blir företaget det som förknippas med varumärket snarare än själva 

produkten. Vi anser att på homogena marknader där produkterna inte skiljer sig markant 

från varandra fungerar det på samma sätt, att varumärket är det centrala. Berry (2000, 

s.129) menar vidare att uppfattningen av ett varumärke påverkas av vad företaget 

förmedlar att det är; genom exempelvis marknadsföring, namn och logotyp. Vidare 

påverkas synen på varumärket även av vad andra säger om varumärket och hur företaget 

faktiskt agerar i servicemötet. Berry (2000, s.137) kommer i sin studie fram till att inget 

påverkar synen på varumärket så mycket som kundens faktiska upplevelse av tjänsten, 

något marknadsföring inte kan mäta sig med. Det som påverkar en kunds upplevelse med 

ett varumärke är vilken varumärkeskunskap som kunden har. Varumärkeskunskap är 

enligt Keller (2003, s. 596) den personliga uppfattning av ett varumärke som kunden har 

i sitt minne. En kunds uppfattning om ett varumärke är kundens inställning och känslor 

till varumärket baserat på den totala kunskap som kunden har om varumärket. Eftersom 

att varumärkeskunskap även påverkar hur en konsument reagerar på marknadsföring, är 

det viktigt att förstå vilken uppfattning konsumenten har om varumärket för att 

effektivisera sin marknadsföringsstrategi (Lim & O’Cass, 2001, s.121). Det finns många 

faktorer som kan påverka hur en kund ser på ett varumärke och dessa är enligt Keller 

(2003, s.596): 

 

(1) medvetenhet, vilka behov som ett varumärke kan uppfylla, (2) attribut, vilka 

egenskaper som kännetecknar varumärket, (3) fördelar, vad märket betyder och hur 

varumärket värdesätts av kunden, (4) bilder, visuell information, (5) tankar, kundens 

respons på information om varumärket, (6) känslor, känslomässig respons på information 

om varumärket, (7) attityd, slutgiltig bedömning och utvärdering på information om 

varumärket och (8) upplevelser, av köp och förbrukning. All dessa faktorer kommer i sin 

tur påverka kundens minne och hur den reagerar på marknadsföringskampanjer (Keller, 

2003, s.596). Vi hittar alltså inslag från alla dimensioner av varumärkesupplevelse, 

sensoriska, affektiva, beteende och intellektuella. De sensoriska är till exempel bilder, de 

affektiva är känslor och fördelar, beteende är tankar och attityd, och intellektuellt en 

blandning av känslor, tankar och fördelar. Varumärkeskunskap kan beskrivas som de 

egenskaper i ett varumärke som konsumenten ser; alltså vad i ett varumärkes personlighet 

som framkommit och upplevs av konsumenten. Varumärkeskunskap är kundens 

helhetsbild av varumärket. Men hur mottaglig konsumenten är för varumärkeskunskap 

från ett specifikt varumärke påverkas också av detta företags konkurrenter. 

 

Brand dilution är en teori som beskriver det hinder som konkurrerande varumärken utgör 

för konsumenternas mottaglighet av varumärkeskunskap. Brand dilution belyser det 
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problem som uppstår när varumärken är för lika varandra och skillnaderna suddas ut för 

allmänheten (Schechter, 1970, refererat i Pullig et al., 2006, s. 53). Brand dilution 

förminskar unikheten hos ett varumärke jämfört med dess konkurrenter (Simonsson, 

1993, s. 149). Brand dilution försvagar den inställning som kunden har till ett varumärke 

vilket gör att det är mindre sannolikt att konsumenter överväger ett visst varumärke och 

mindre troligt att de associerar varumärket med dess åtråvärda egenskaper (Alba et al., 

1991, s. 5). Hur starka kopplingarna är mellan associationer gällande varumärket och 

reklam eller annan kommunikation från samma varumärke påverkar kundens beslut i 

köpprocessen (Pullig et al., 2006, s. 54). Med andra ord om kundernas minne är fullt av 

flera snarlika associationer från varumärken är det större risk att kunderna blandar ihop 

varumärkenas unika drag. Dessa associationer till varumärkets unika egenskaper kan till 

exempel vara slogans, reklamkampanjer, varumärkets logga, företagets egenskaper och 

liknande (Pullig et al., 2006, s. 53). Det blir alltså även svårare för konsumenterna att 

identifiera sig med varumärket. 

 

Ett exempel på en marknad som haft problem med brand dilution är den svenska 

apoteksmarknaden. Apoteken har sedan avregleringen 2009 blandats ihop på grund av 

snarlika varumärken och associationer (Winberg, 2016). Pullig et al. (2006, s. 54) 

benämner varumärken inom marknader som blivit avreglerad som seniorvarumärken eller 

juniorvarumärken, där senior är det varumärke som var först på marknaden och junior de 

som kommit efter seniorvarumärket. I den svenska apoteksmarknadens är Apoteket AB 

seniorvarumärket medan resterande varumärken som kom efter att monopolet 

avskaffades är juniorvarumärken. Juniorvarumärken gör det svårare för konsumenten att 

kunna särskilja varumärken från varandra, men brand dilution har även effekten att det 

kan ge exponering för seniorvarumärket (Pullig et al., 2006, s. 65). Apoteket AB kan med 

andra ord dra nytta av brand dilution, juniorvarumärkenas marknadsföring kan kopplas 

till seniorvarumärket och därmed ge exponering till Apoteket AB. 

 

På en homogen marknad där konkurrenterna är väldigt lika varandra blir därför risken 

större för ovan beskrivna brand dilution. Ett sätt att förhindra detta är genom att koppla 

sitt varumärke till något, som en känd person, sak, plats eller ett annat varumärke, då kan 

ett företag utöka konsumentens varumärkeskunskap eftersom konsumenten då kan skaffa 

fler associationer till varumärket (Keller, 2003, s.598-599). Keller (2003, s.599) menar 

att detta ökar chansen för att kunden ska identifiera sig med företaget. 

3.4 Identifiering med varumärken  

Den uppfattning kunden får genom varumärkets personlighet och sin varumärkeskunskap 

resulterar i varumärkets image.  Ett varumärkes image handlar alltså om vad konsumenten 

associerar till varumärket, vilka egenskaper de anser att produkten och köparen av 

produkten har (Sergy, 1982, s. 287). Det har visat sig att ett varumärkes image är extra 

viktigt på en marknad där produkterna är lika, det vill säga på homogena marknader 

(Johar and Sirgy, 1991, s. 32) då konsumenten inte kan jämföra produkterna utan väljer 

det varumärke som har de egenskaper de letar efter. En konsument kan välja att handla 

en produkt för att den stämmer överens med ens självbild (Xue, 2008, s. 85). Detta 

stämmer överens med Park & John’s (2010, s. 656) teori om varumärkespersonlighet, där 

de menar att konsumenter använder varumärken som ett sätt att uttrycka sin egen 

personlighet.  Xue (2008, s.86) menar vidare att denna teori bygger på att ens självbild 

också stämmer överens med varumärkets image. Det vill säga, om konsumenten kan 
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identifiera sig med företaget. Nedan kommer vi att diskutera varför företag på just 

homogena marknader bör satsa på kunder som identifierar sig med deras varumärke.  

 

Identifikation till företag är något som fram till 2000-talet främst handlade om 

arbetstagares relation till arbetsgivare eller medlemmarnas relation till icke vinstdrivande 

organisationer (Bhattachary & Sen, 2003, s. 76). Pratt (1998, refererat i Bhattachary & 

Sen, 2003 s. 76) visade att identifiering till företag även kan ske där medlemskap inte 

finns, i både vinst- och icke vinstdrivande organisationer. Bhattachary & Sen (2003, s. 

78) visar i en modell att ett företags identitet är deras kärnvärderingar och demografi. 

Modellen visar också att företagets identitet kommuniceras via media, aktieägare, 

medlemmar, anställda och det företaget kan påverka själv genom till exempel 

erbjudanden och reklam. Att få en kund att identifiera sig med företaget leder till att 

kunden bryr sig om företaget och känner sig bunden till det (Bhattachary & Sen, 2003, s. 

83). Bhattachary & Sen (2003, s. 83) menar att det finns en stark koppling mellan lojala 

kunder och kunder som kan identifiera sig med ett företag. De argumenterar för att 

konsumenter känner en koppling till företaget och inte dess produkter, de blir därför 

mindre känsliga för produktförändringar och föredrar att handla från hela företagets 

utbud. Detta ligger i linje med Berry’s (2000) idé gällande varumärkeskunskap, om att 

för varumärken på servicemarknaden blir det företagets egenskaper som förknippas med 

varumärket snarare än själva produkten. Vidare förklarar de att ju mer en kund identifierar 

sig med företaget desto större är chansen att de marknadsför företaget socialt, genom att 

rekommendera det till vänner, eller fysiskt, genom att till exempel bära en logotyp 

(Bhattachary & Sen, 2003, s. 83).  

 

Haumann et al (2014, s. 80) skiljer på kundlojalitet och kunders vilja att betala som två 

olika resultat av ett företags relation med en kund. De menar att lojalitet innebär hur 

kunden känner för företaget, om de vill handla där igen eller rekommenderar det till sina 

bekanta. Vidare förklarar de att kundens vilja att betala är hur mycket kunden kan tänka 

sig att betala innan de hellre väljer ett annat företag, en definition av Andersson (1996 

refererat i Haumann et al,. 2014, s.81). 

 

Haumann et al, (2014, s. 97) föreslår att företag bör satsa på kunder som både är lojala 

och villiga att betala. Detta kan företag göra genom att fokusera på kundnöjdhet, som är 

effektivare på kort sikt, men även genom att få kunder att identifiera sig med företaget, 

något som blir viktigare på lång sikt (Haumann et al., 2014 s. 96). De kunder som kan 

identifiera sig med företaget är mer stabila och finns kvar hos företaget längre, de 

påverkas inte lika lätt som de kunder som fokuserar på kundnöjdhet. Företag bör skilja på 

sina kunder utifrån dessa kriterier i sin marknadsföring, de kunder som inte identifierar 

sig med företaget bör få erbjudanden om produkter och service istället för till exempel 

nyhetsbrev som behandlar företagets värderingar (Haumann, 2014, s.97). Författarna 

menar att det är extra viktigt att fokusera på detta när konkurrensen är hög, för att fånga 

bägge segmenten. De rekommenderar också att alla företag bör hitta vilka kriterier det är 

som kunderna identifierar sig med för att lättare kunna rikta marknadsföringen mot dem. 

Ett tydligt exempel är sportbilen igen, där marknadsföring enkelt går att fokusera på de 

egenskaper som nämndes tidigare. 

 

Petruzzellis (2010, s, 625) undersökte i en studie vad som var viktigast för kunden när det 

kommer till mobiltelefoner, om det som är viktigast är teknologin eller marknadsföringen. 

Han kom fram till att ju mer standardiserad produkten är ju viktigare är det att 

differentiera sig genom marknadsföring och ju mindre viktig är själva teknologin. 
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Marknadsföringen är det som hjälper kunden att ta det slutgiltiga beslutet av vilket 

varumärke de vill välja (Petruzzellis, 2010, s, 626). På homogena marknader tar kunden 

alltså hjälp av marknadsföringen som en guide, de hittar vilket varumärke de kan 

identifiera sig med genom vad varumärket står för snarare än produkten som erbjuds.  

 

Bhattachary & Sen (2003, s.86) belyser att det finns företag som inte bör fokusera på 

kunder som identifierar sig med företaget, då det i vissa fall kan leda till ett stort bortfall 

av andra kundsegment om kundbasen är bred. De menar att identifiering fungerar bäst på 

homogena marknader med låg produktdifferentiering, eller marknader som är nischade. 

Är produkterna lika är det större möjlighet att fokusera på att kommunicera företagets 

värderingar och egenskaper. Marknadsföringen blir extra viktigt för identifiering, 

företagen måste vara tydliga med sin identitet i alla kanaler, och övervaka hur deras 

identitet förmedlas i de kanaler som de inte kontrollerar också (Bhattachary & Sen, 2003, 

s.86). Det är viktigt att få kunderna att interagera med företaget, att känna sig som någon 

på insidan och inte endast använda sig av produkter och design för att förmedla 

identiteten, kunderna måste känna att de är med och påverkar (Bhattachary & Sen, 2003, 

s.86). 

3.5 Modell 

 

 
 

Figur 2.1 Varumärkesupplevelsecykeln 

 

Ovan har vi utvecklat en modell för att visa hur de olika begreppen i teorin hör ihop. 

Varumärkets personlighet är något som ska förmedlas till konsumenten via 

varumärkesupplevelsen, det som når fram till konsumenten kan kallas 

varumärkeskunskap. Varumärkesupplevelse är det övergripande begreppet som främst 

hör ihop med vår problemformulering, hur upplever konsumenter varumärken på en 

homogen marknad. Som vi tidigare förklarar så är varumärkesupplevelsen uppdelad i fyra 

dimensioner som var för sig beskriver olika sätt att uppleva ett varumärke på, hur dessa 

upplevs påverkas av vad varumärket har för personlighet och vad kunden har för 

varumärkeskunskap. Varumärkeskunskap gör det gör det möjligt för kunden att 

identifiera sig med varumärket, det är därför viktigt att varumärkets personlighet 

förmedlas tydligt till kunden genom upplevelsen och fokuserar på rätt personlighetsdrag. 

Till exempel har vi tidigare nämnt hur aktörer på homogena marknader bör rikta in sig på 

varumärkets värderingar snarare än produkter, detta är ett sätt att förmedla varumärkets 

personlighet och påverka kundens varumärkeskunskap. Lyckas ett företag med 

varumärkesidentifieringen har vi konstaterat att de vinner lojala kunder, som är visat sig 

vara mycket lönsamma för företag. För att undersöka hur varumärken upplevs på 

homogena marknader och därigenom ta reda på vilka faktorer i varumärkets personlighet 
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och kundens varumärkeskunskap som är viktigast i den kontexten kommer vi undersöka 

den svenska apoteksmarknaden. 

4. Praktisk metod 
Vi har valt att använda oss av semistrukturerade djupintervjuer för att tydligt få enskilda 

individers uppfattning om deras upplevelse av områdena homogena marknader, 

varumärkesupplevelser och apoteksmarknaden. Genom djupintervjuer där vi kan hålla ett 

samtal med respondenterna kan vi få en djupare förståelse för hur de interagerar med 

apotekens varumärken och hur de upplever dessa. Vi kommer att utgå från de faktorer vi 

nämnt i vår teoretiska referensram och urskilja vilka av dem som spelar störst roll på en 

homogen marknad, vi vill sedan se om detta också stämmer på apoteksmarknaden. 

4.1 Datainsamling 

Det huvudsakliga syftet med en intervju är att diskutera hur den värld som både 

intervjuaren och respondenten lever i ser ut och förstå respondentens relation till denna 

verklighet (Kvale, 1997, s. 29). En intervju är strukturerad genom ett eller flera teman 

och ska ses som en konversation där ämnet är av intresse för båda (Kvale, 1997, s. 30). 

Användningen av intervjuer som datainsamlingsmetod tillämpas bäst i studier där syftet 

är att ta reda på människors åsikter, känslor, uppfattningar och upplevelser (Denscombe, 

2007, s. 174). Kvale (1997, s. 71) tillägger även att intervjuer är ett effektivt sätt att 

undersöka konsumentbeteende då intervjuer bättre hittar djupare svar på vad som är av 

betydelse för konsumenters val av produkter eller tjänster. Denna djupare insikt i 

respondenter som intervjuer för med sig kommer till stor del från att det är en öppen och 

flexibel datainsamlingsmetod (Kvale, 1997, s. 84). Med öppenhet menar Kvale (1997, s. 

84) att utformningen av intervjun görs baserat på respondenterna och situationen. 

Flexibiliteten beskriver sedan Kvale (1997, s. 84) som möjligheten att göra ändringar 

under intervjuns gång; som att ställa snabba följdfrågor eller vägleda respondenten om 

vissa frågor är oklara. Vilka typ av svar som intervjun ger är, utöver själva frågorna, 

beroende på vilken typ av intervju som utförs (Kvale, 1997, s. 87). Vi använde oss av 

intervjuer i vår studie för att förstå konsumenternas upplevelser på homogena marknader. 

Vi var ute efter att få en djupgående diskussion där respondenterna kunde reflektera över 

sina upplevelser och känslor fritt med hjälp av de öppna frågor vi ställde. Vi anser att 

denna metod är bäst lämpat i och med vårt mål att hitta komponenter som är av betydelse 

för varumärkesupplevelsen. För att undersöka en homogen marknad där de teorier vi 

beskrivit är relevanta har vi valt att kolla närmre på den svenska apoteksmarknaden. Vi 

anser att det är en representativ marknad då aktörerna på apoteksmarknaden har liknande 

utbud. De kan heller inte konkurrera med hjälp av pris då deras största inkomst kommer 

från receptbelagda mediciner som de själva inte kan påverka priserna på. 75 % av 

apotekens totala omsättning kommer från receptbelagda läkemedel (Sveriges 

Apoteksförening, 2016, s. 5). Detta gör att det blir ännu viktigare att kolla på vilka 

komponenter som influerar varumärkesupplevelsen. Vi har fokuserat på de varumärken 

som verkar för öppenvårdsapoteken gentemot privata konsumenter eftersom att vi är 

intresserade av privata konsumenters upplevelse av varumärken. Respondenterna 

kommer att presenteras med fiktiva namn och andra kön för att behålla deras anonymitet 

men presenteras med deras riktiga ålder. Vi har delat in empirin i fem olika teman. Dessa 

teman är baserade på de olika områden som respondenterna pratat mycket om, där vi 

försökt skilja dem åt för att tydligt visa vilka egenskaper som haft störst betydelse för 

deras upplevelse av varumärkena.    

Jorup
Markering
Tydliggör och visa på att teorierna är grundade i heterogena marknader

Jorup
Markering
Diskutera varför vi inte valde fokusgrupp osv.
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Denscombe (2007, s. 174) menar att det finns flera olika typer av intervjuer, också ofta 

kallat djupintervjuer, och även olika sätt att hålla i dem. Tre typer av forskningsintervjuer 

är strukturerad, semi-strukturerad och ostrukturerad intervju och dessa hålls vanligen 

antingen en och en eller i grupp (Denscombe, 2007, s. 177). Strukturerade intervjuer är 

standardiserade i sitt utförande med bestämd ordning och kontroll över varje fråga och 

svaren kan liknas med enkätundersökningar (Denscombe, 2007, s. 176). Strukturerade 

intervjuer används framförallt för insamling av kvantitativ data (Saunders et al, 2012, s. 

320), kvantitativ data är sådana svar som kan kvantifieras och samlas vanligtvis genom 

frågeformulär (Saunders et al., 2012, s. 125). Vi ville i vår studie hålla intervjuerna 

strukturerade på det sätt att vi styrde intervjun genom några teman av ämnen vi ville 

diskutera, men samtidigt ville vi hålla intervjun öppen på det sätt att vi kunde ställa 

följdfrågor och låta respondenten komma med sina egna tankar. Denscombe (2007, s. 

176) beskriver att semistrukturerade intervjuer passar bäst för detta ändamål; där intervjun 

är flexibel på så sätt att strukturen följer ett visst mönster men kan ändras mellan 

intervjuerna beroende på respondenten och dennes svar. Vi valde därför att utföra 

semistrukturerade intervjuer en och en med våra respondenter. En mot en-intervjuer är 

enklast att arrangera och kontrollera då intervjuarna enbart behandlar en respondent åt 

gången (Denscombe, 2007, s. 176). 

4.2 Urval 

Hur forskarna utformar sitt urval av respondenter har stor betydelse för hela 

trovärdigheten av studien (Saunders et al., 2009, s. 212). Två exempel av inriktningar för 

urval är sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval där sannolikhetsurval bättre passar 

kvantitativa studier och icke-sannolikhetsurval bättre passar kvalitativa studier (Saunders 

et al., 2009, s. 213). Urval kan göras på flera olika sätt; inom icke-sannolikhetsurval så är 

de vanligaste strategierna kvoturval, snöbollsurval och bekvämlighetsurval (Saunders et 

al., 2009, s. 235). Bekvämlighetsurval innebär att forskarna väljer respondenter som finns 

tillgängliga för tillfället (Bryman, 2011, s.194). Vi valde att använda oss av ett 

bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurvalet gör att vi kan få en så bred grupp respondenter 

som möjligt. Risken med exempelvis ett snöbollsurval är att det kan ge en smal 

respondentgrupp med lika åsikter eftersom att respondenter i snöbollsurval eventuellt 

tipsar om andra respondenter i samma ålder och umgängeskrets som dem själva (Bryman, 

2011, s. 196). 

 

Enligt Kvale (1997, s. 102) så är svaret gällande hur många respondenter som behövs till 

en studie tudelad. Kvale menar att svaret på frågan enklast kan svaras genom ”så många 

som behövs för att ta reda på vad intervjuaren vill veta”. Om det är för få respondenter så 

är det inte möjligt att generalisera de svar forskarna får, och är antalet respondenter för 

många så är det inte möjligt att göra nog djupa analyser av intervjuerna (Kvale, 1997, s. 

102). Saunders et al. (2009, s. 233) säger också att frågan gällande antalet respondenter 

helt beror på studien och forskningsfrågan. De menar vidare att om cirka åtta respondenter 

ger ungefär samma svar kan forskarna dra slutsatsen att fyra till respondenter inte kommer 

bidra mycket mer till studien (Saunders et al., 2009, s.335). När vi sökte respondenter så 

var de kriterium vi hade på respondenterna att de besöker något apotek mer än en gång 

per år eftersom att de ska kunna ge relevanta svar till vår studie. Vi fokuserade inte på 

något enskilt apotek utan var intresserade av apoteksmarknaden som helhet, därför valde 

vi inte respondenter baserat på vilket apotek de var medlem på.  

 

Jorup
Markering
Är en besökare en konsument?

Jorup
Markering
Hur gick vi tillväga för att det inte är ett snöbollsurval?
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Ett problem med bekvämlighetsurval är att det är risk för bias eftersom att vi som forskare 

slumpmässigt väljer respondenterna utifrån de som är tillgängliga för oss (Saunders et al., 

2009, s. 241). För att få en bred spridning på våra respondenter kontaktade vi personer 

dels genom egna kontakter och dels genom bekantas kontakter, det innebär att vi bad våra 

bekanta att rekommendera någon vi kunde höra av oss till. Detta gjorde att vi hittade 

personer som var helt oberoende av varandra. För att nå dessa personer kontaktade vi dem 

genom textmeddelanden där vi förklarade syftet med studien, vilka vi var och att det enda 

som behövdes av dem var att de besökte apotek mer än en gång per år. Därefter fick de 

svara på om de ville vara en del av studien och önska vart vi skulle träffas för en intervju. 

Vi genomförde tre intervjuer innan vi tog kontakt med fler respondenter och bokade sedan 

in intervjuer en efter en. Totalt intervjuade vi sju personer i Umeå. Efter den sjunde 

intervjun så tog vi beslutet att det antalet var nog eftersom att svaren från respektive 

respondent var lika varandra. Fördelen med vår urvalsmetod var att det var enkelt att 

komma i kontakt med dessa personer i och med att det fanns en anknytning till oss 

antingen på första eller andra led. En nackdel med detta tillvägagångssätt är att urvalet 

inte blir representativt för populationen då det inte varit ett slumpmässigt urval, men som 

tidigare nämnt är vi inte ute efter att generalisera utan att förstå de respondenter vi träffar.  

4.3 Utformning av intervjuguide 

En del av den semi-strukturerade intervjun är att intervjuarna förbereder en struktur för 

frågor eller olika teman som kommer att behandlas under intervjun (Saunders et al., 2009, 

s. 320). För att ta fram de frågor vi valt att ställa gick vi tillbaka till vår 

problemformulering, hur konsumenter upplever varumärken på en homogen marknad. 

För att svara på den frågan har vi valt att undersöka den svenska apoteksmarknaden med 

hjälp av de fyra dimensionerna av varumärkesupplevelse; sensoriska, affektiva, beteende 

och intellektuella. Genom att ställa frågor som täcker samtliga dimensioner kommer vi 

att få reda på hur våra konsumenter ser på apotekens varumärkespersonlighet och vad de 

har för varumärkeskunskap, vidare kommer vi kunna analysera om respondenterna 

identifierar sig med något apotek och om de är lojala kunder. 

 

Sensoriska dimensionen 

För att undersöka den sensoriska dimensionen i varumärkesupplevelsen ställde vi frågor 

angående apotekens butiksmiljö och eventuell kontakt med apotekets hemsida. Här vill 

vi undersöka det intryck som kunderna får av att vistas i butiksmiljön eller hemsidan 

baserat på hur de är utformade.  

 

Affektiva dimensionen 

För att få reda de affektiva upplevelserna ställde vi frågor om respondenternas känslor för 

varumärket genom att fråga hur de skulle reagera om varumärket försvann eller hur de 

upplevt ett besök på apoteket med mera. Denna dimension kommer också att analyseras 

med hjälp av frågor om vad respondenterna tycker varumärket står för och hur de upplever 

varumärket hur respondenterna anser att apoteken skiljer sig från varandra. 

 

Beteendemässiga dimensionen 

Här ställer vi frågor angående hur respondenterna agerar när de kommer i kontakt med 

apoteket; om de är medlem i apotekets kundklubb, samt om och hur de tar del av 

nyhetsbrev och erbjudanden. Vi vill också ta reda på vilket apotek de går till, varför och 

hur lojala de är mot de apotek de eventuellt är medlem i och hur ofta de besöker apoteken. 

 

Jorup
Markering
Vad menar vi med apotek X?

Jorup
Anteckning
Pilotstudie
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Intellektuella dimensionen 
Den intellektuella dimensionen behandlar hur varumärket stimulerar kundens tänkande 

och medvetenhet, något som kan kommer från den information som varumärket för med 

sig. För att ta reda på hur apoteken påverkar den intellektuella dimensionen i 

varumärkesupplevelsen så frågar vi hur kunden upplever apotekens personal och den 

kommunikation som apoteken förmedlar genom reklamkampanjer och 

medlemserbjudanden. Då apotekens personal är utbildade farmaceuter har de en 

expertroll i kundmötet och finns där för rådgivning gällande produkterna, något som kan 

stimulera den intellektuella dimensionen.  

 

Apotoea.se är det största apoteket på nätet (Hofbauer, 2016) och de andra apotekens 

försäljning på internet har ökat markant de senaste åren (Sveriges Apoteksförening, 2016, 

s. 2) och därför är det även viktigt att fråga våra respondenter om deras upplevelser på 

internet. Eftersom att Apotea.se numer är en av de stora aktörerna på marknaden så finns 

det en chans att någon av våra respondenter gör sina apoteksärenden hos dem. Det är även 

relevant att fråga hur respondenterna interagerar med apoteken på internet med i och med 

att det även påverkar varumärkesupplevelsen. Hela intervjuguiden hittas i Appendix 1 där 

vi även sammanställt vilka dimensioner inom varumärkesupplevelsen som varje fråga 

berör, där vissa frågor berör flera av dimensionerna samtidigt.  

4.4 Genomförandet av intervjuer 

Hur bra svar vi som forskare får genom intervjuerna påverkas inte bara genom hur 

frågorna är utformade, utan också hur frågorna framförs och hur den som håller i intervjun 

agerar under intervjun (Saunders et al, 2009, s. 337). I en bra semistrukturerad intervju så 

kan intervjuaren få respondenten att reflektera djupare över sina tankar och göra så att 

respondenten bygger på och utvecklar sina svar (Saunders et al, 2009, s. 324). 

Förutsättningen till en bra semistrukturerad intervju är att respondenten känner tillit till 

intervjuaren och att intervjuaren upplevs som trovärdig (Denscombe, 2006, s. 188).  

 

Detta åstadkommer intervjuaren genom hur studien presenteras för respondenten 

(Denscombe, 2006, s. 189) och hur frågorna ställs till respondenten (Kvale, 1997, s. 154). 

När vi kontaktade våra respondenter så presenterade vi tydligt vad syftet med vår studie 

är, vilka vi är, varför vi utför studien, den ungefärliga längden på intervjun och att ingen 

kunskap om varumärken är nödvändig utan att det som är av intresse för oss är deras egna 

erfarenheter och upplevelser. Genom att ge information om vad som förväntas av 

respondenten och vad som kommer undersökas menar Saunders et al. (2009, s. 328) att 

respondenten kan förbereda sig på vilken typ av frågor som kommer att komma under 

intervjun. Saunders et al. (2009, s. 329) trycker även på vikten av samtalet innan 

intervjufrågorna börjar eftersom att det sätter tonen för resten av intervjun och hur kapabel 

respondenten är att svara på frågorna. Då vi presenterade att studien är vårt examensarbete 

vid Umeå universitet och att vi läser vårt sista år på universitetet så verkar vår studie mer 

trovärdig och ökar incitamentet för respondenten att delta i studien.  

 

Under själva intervjutillfället så informerade vi respondenterna att deras deltagande var 

helt anonymt där vi i studien kommer att ändra deras namn och kön och bara använda 

deras ålder. Denscombe (2006, s. 183) menar att respondenter måste känna att de kan dela 

med sig av en personlig åsikt eller upplevelse som sedan behandlas konfidentiellt av 

intervjuaren. Genom att försäkra att respondenterna är helt anonyma så försäkrar även 

intervjuarna att svaren blir så sanningsenliga och bra som möjligt (Saunders et al., 2009, 
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s. 326). Vi kommer att gå in mer utförligt in på bias och etiska åtaganden i kapitel 4.6. 

Under intervjun ställde en av oss frågorna och höll dialogen med respondenten medan 

den andre lyssnade noggrant och antecknade möjliga följdfrågor eller fotnoter att ta upp 

efter våra ordinarie frågor var över. Kvale (1997, s. 147) menar att en svårighet för en 

oerfaren intervjuare är att samtidigt som den fokuserar på att ställa sina egna frågor lyssna 

på vad respondenten säger och snabbt kunna lägga till följdfrågor. Det var därför väldigt 

hjälpsamt och effektivt att den ena intervjuaren fokuserade enbart på att lyssna på vad 

respondenten sa och analysera svaren för att kunna komma med följdfrågor. För att få ut 

så mycket som möjligt av våra följdfrågor så ställde vi undersökande frågor, som ”Skulle 

du kunna säga någonting mer om det?” eller ”Skulle du kunna ge en mer detaljerad 

beskrivning av din upplevelse?”. Det är också viktigt att tillåta tystnader mellan frågorna 

och svaren för att låta respondenten reflektera och tänka över sina svar, menar Kvale 

(1997, s. 134). Det fann vi vara väldigt användbart eftersom att vi frågade efter 

respondenternas upplevelser och erfarenheter så kunde de ibland komma på något 

ytterligare att lägga till efter att det varit en kortare tystnad. Intervjuerna spelades in med 

respondenternas godkännande för senare transkribering. 

 

Det vanligaste sättet att fånga diskussionen som tar plats under intervjun är genom 

ljudinspelning som också backas upp av anteckningar som görs under intervjun 

(Denscombe, 2006, s. 195). Så medan intervjun spelades in så satt även personen som 

inte ställde frågorna och gjorde små anteckningar om respondentens kroppsspråk och 

meningar eller ord som vi tyckte utmärkte sig under intervjun. En nackdel med 

ljudinspelning är att vissa respondenter kan bli obekväma med att deras röst och allt 

respondenterna säger spelas in och de första frågorna kan därför bli mindre utförliga än 

de senare frågorna (Denscombe, 2006, s. 195). Denscombe (2006, s. 195) menar nämligen 

att respondenterna blir mer bekväma med inspelningen efter ett tag då den slutar tänka på 

diktafonen och fokuserar på intervjuaren istället. Något som också kan påverka intervjun 

är platsen som intervjun utförs på (Saunders et al, 2009, s. 329). Eftersom att vi hade 

tillgång till bil så gjorde vi det enkelt för våra respondenter och åkte till deras hem eller 

kontor för intervjutillfällena. Saunders et al. (2009, s. 329) trycker på att intervjun ska 

hållas på en plats som är bekväm för respondenten att ta sig till, där respondenten kan 

känna sig säker och där intervjun inte kan störas av höga ljud eller avbrytningar. En av 

intervjuerna hölls i ett café i Umeå centrum där det var lite musik i bakgrunden och 

människor runt omkring som pratade men inget som påverkade ljudkvaliteten på 

inspelningen eller de svar vår respondent gav oss. Efter varje intervju satte vi oss ned och 

transkriberade varje ljudinspelning så snabbt som möjligt.  
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Respondent Ålder Tid 

Minuter 

Plats 

1 44 18 Hemma hos respondenten 

2 26 19 Café i centrum 

3 30 22 Hemma hos respondenten 

4 27 21 På respondentens kontor 

5 22 35 Hemma hos respondenten 

6 44 25 I en nagelsalong 

7 39 40 Hemma hos respondenten 

 

Tabell 1. Sammanställning av respondenter 

4.5 Empiri 

Transkribering är en viktig del av hela intervjuprocessen och ska inte underskattas som 

en enkel process (Denscombe, 2006, s. 196). Det är en väldigt tidskrävande process där 

transkriberingen för varje ljudinspelning är olika svår beroende på ljudkvaliteten och hur 

otydlig respondenten är (Denscombe, 2006, s. 196). Vi valde att transkribera våra 

intervjuer så snabbt som möjligt efter varje intervju var utförd för att vi inte skulle 

glömma något viktigt som hände under intervjun, exempelvis kroppsspråk eller meningar 

som inte hördes nog bra i inspelningen. Denscombe (2006, s. 198) menar att det är en bra 

idé att använda anteckningar och minnet från intervjun och för att laga meningar som är 

otydliga eller inte hörs i inspelningen. Under transkriberingen antecknade vi även pauser, 

skratt eller andra reaktioner på frågorna som sedan var användbara för analysen. Saunders 

et al. (2009, s. 485) menar att den icke-verbala kommunikationen också är väldigt viktig 

för den kvalitativa datan. 

 

Efter genomläsningen av alla transkriberingar identifierade vi fem centrala teman som 

varje respondent pratade om och som är viktiga för vår studie. Det första temat är 

symboler och berör de associationer som respondenten gör till apotekens 

reklamkampanjer logotyper och färger och hur dessa påverkar respondentens uppfattning 

om varumärkena. Det andra temat, service, handlar om vad respondenten svarade om 

apotekens personal; vilken roll personalen spelar i hela upplevelsen. Det tredje temat är 

medlemskap och här har vi samlat det respondenterna svarade om apotekens 

medlemskap och hur det har påverkat deras upplevelse. Medlemskapstemat är de frågor 

vi har ställt om förmåner, mervärde och hur respondenterna tar del eller värderar 

medlemskapet. Det fjärde temat berör produktutbudet och respondenternas inställning 

till pris och deras uppfattning av apotekens produkter. De frågor vi har ställt som berör 

produktutbudet har handlat om hur apotekens egna produkter påverkar deras varumärke 

och om produktutbudet skiljer sig åt mellan de olika apotekskedjorna. Det sista temat är 

butik och här har vi samlat respondentens svar om apotekens butiksmiljö, apotekens 

hemsidor samt butikernas tillgänglighet. Vi valde här att även ta med apotekens hemsidor 

eftersom att e-Handeln inom apoteksmarknaden blir större och större och är en viktig del 

av apotekens kontaktpunkter med konsumenterna.  

Jorup
Markering
Hur växte dessa teman fram? Hur gjorde vi efter transkriberingen osv.



28 
 

4.6 Kvalitativ analys 

Transkribering är det första steget i att analysera den kvalitativa datan som forskarna har 

insamlat, här i det första steget så förbereder forskarna datan så att den sedan enkelt kan 

användas till analys (Denscombe, 2006, s. 289). Det har skrivits mycket om processer för 

att analysera kvalitativ data och författare har olika åsikter om hur systematiska 

processerna ska vara. Kvale (2015, s. 103) menar att det inte finns några standardmetoder 

för att analysera kvalitativ data, men att det finns två olika inriktningar för att ta sig an 

kvalitativ data. Analysen fokuserar antingen på betydelsen i vad respondenterna säger, 

eller på hur respondenterna svarar; alltså kroppsspråk, betoning och liknande (Kvale, 

2015, s. 104). Eftersom att vissa av svaren från våra respondenter var fåordiga och 

bestämda är vi i vår studie intresserade av betydelsen i våra respondenters svar. För oss 

så har svar med få ord stor betydelse; om en respondent exempelvis inte har någon som 

helst prispreferens bland något av apoteken så säger det oss mycket, eller om flera 

respondenter inte har någon preferens för kundmedlemskap i just apotek säger det oss 

också mycket. Detta återkommer vi till i analysen senare. När forskare fokuserar på 

betydelsen i vad respondenterna svarar så menar Kvale (2015, s. 105) att forskare ska 

söka efter teman i svaren från alla respondenter för att enklare kunna analysera svaren. 

De fem steg som experter använder sig av vid analys av kvalitativ data sammanfattar 

Denscombe (2006, s. 288) som; 1. förberedelse av data, 2. bekantskap med data, 3. 

tolkning, 4. verifiering och till sist 5. presentation av data. Eftersom att vi i vår studie 

utgår från ett interpretativistiskt synsätt så kommer vår dataanalys ske genom en 

interpretativ fenomenologisk analys, förkortat IPA.  

 

Denna analysmetod är utformad för forskare som vill få insikt i enskilda individers 

upplevelser i givna sammanhang (Fejes & Thornberg, 2015, s. 148) och passar bäst för 

datainsamling som gjorts genom semistrukturerade intervjuer (Fejes & Thornberg, 2015, 

s. 151). Analys genom IPA går genom process i fem steg som den presenterad av 

Denscombe där de semistrukturerade intervjuerna först transkriberas och läses sedan 

noggrant där forskarna under genomläsningen gör anteckningar av de reflektioner och 

tankar som kommer upp. När forskarna sedan ska börja tolka den kvalitativa datan så 

föreslår Fejes & Thornberg (2015, s. 154) att forskarna delar in textstyckena i teman. De 

teman som vi kom fram till i vår empiri; symboler, service, produktutbud och butik hjälpte 

oss sedan att ställa empirin mot vår teori och modell. Vid analysen så kunde vi se att 

vartdera tema innehåller delar som kan kopplas till dimensionerna inom 

varumärkesupplevelse, personlighetsdragen i varumärkespersonligheten samt vilken 

varumärkeskunskap som respondenterna har. Temat symboler var direkt kopplat till den 

sensoriska dimensionen i varumärkesupplevelse; hur konsumenter upplever varumärkets 

logotyp, användning av färg, reklamfilmer och liknande.  

 

Det var sedan med hjälp av de teman vi tagit fram samt dimensionerna i 

varumärkesupplevelsen och personlighetsdragen i varumärkespersonligheten som vi 

kunde identifiera de komponenter som ligger till grund för varumärkesupplevelsen i vår 

studie. Genom de teman vi identifierat kunde vi analysera vad våra respondenter föredrog 

att prata om och vilka delar i apoteken som är viktigast för dem, och genom detta koppla 

det till våra teorier. Den sensoriska dimensionen är de sinnesintryck som konsumenten 

upplever från varumärkets logotyp, färger och exempelvis butiksmiljö (Brakus et al., 

2009, s. 61; Schmitt, 1999, s. 59) och här såg vi att det fanns direkta kopplingar till både 

temat symboler och butiksmiljö. Apotekens butiker spelade i vårt fall stor roll i 

respondenternas varumärkesupplevelse, men också i beteendedimensionen.  
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4.7 Etiska principer 

Bryman (2011, s.132-133) betonar fyra grundläggande etiska principer forskare bör utgå 

från i genomförandet av empiri. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

respondenterna i en undersökning har rätt att bli informerade om syftet med studien, veta 

att deras medverkan är frivillig samt veta hur undersökningen kommer att gå till (Bryman, 

2011, s.131). Detta krav har vi tagit hänsyn till genom att berätta om syftet med studien 

innan vi frågat personer om de ville ställa upp samt förklarat hur undersökningen kommer 

att gå till. Ett problem med informationskravet är att avgöra hur mycket respondenterna 

bör informeras innan undersökningen och när, ibland kan forskaren inte avslöja för 

mycket utan att påverka respondentens neutralitet (Kvale, 1997, s.113). För att undvika 

att forma våra respondenter berättade vi endast att vi var intresserade av deras upplevelser 

av apoteksmarknaden, vi utvecklade inte varför och vilka problem som finns på den 

marknaden idag. Att ge information i samband med att vi frågade om personerna kunde 

ställa upp på en intervju hör även ihop med samtyckeskravet, vilket innebär att 

respondenten ger sitt samtycke till att vara med i undersökningen (Bryman, 2011, s.132). 

Bryman förklarar vidare konfidentialitetskravet som ett krav där forskaren ser till att 

respondenternas personuppgift behandlas på ett sådant sätt att de är otillgängliga för 

obehöriga. Vi kommer att ta hänsyn till detta genom att ge respondenterna fiktiva namn 

och inte använda något från intervjuerna som kan förknippas med denne person. Det sista 

kravet som beskrivs av författaren är nyttjandekravet, vilket innebär att uppgifterna som 

samlas in får inte användas till något annat än till den studie som sagts ska undersökas. 

Vi kommer bara att diskutera respondenternas svar i samband med denna studie och aldrig 

annars.  

 

Förutom detta har vi tagit hänsyn till att frågor som rör vilka produkter som inhandlas på 

apotek kan vara privata och har därför endast frågat om de framförallt handlar 

receptbelagt eller inte, sen har respondenten själv fått utveckla det eller inte utan att vi 

har ställt någon följdfråga. 

5. Empiri 

Apoteksmarknaden är en marknad som tidigare varit reglerad av staten vilket gör att de 

haft ett extra stort hinder att differentiera sig från varandra efter avregleringen. 

Avregleringen av monopolet innebar en förändring av vilka aktörer som kan förhandla 

om sjukhusens läkemedelsförsörjning, marknaden för öppenvårdsapoteken och 

marknaden för att sälja receptfria läkemedel på andra ställen än apotek (Statskontoret, 

2013, s. 19). Det innebar, förutom de mål uppsatta för att gynna konsumenterna också 

fem nya varumärken. Apoteket AB levde vidare från monopolets tid (“Apotekets 

ursprung”, 2017) medan fyra nya aktörer utvecklats under åren (“Omregleringen”, 2017).  

 

Apoteken idag arbetar ständigt med att modernisera sina verksamheter och stärka sina 

varumärken, exempelvis är e-Handeln för receptfria- och receptbelagda läkemedel är 

större än någonsin. Mellan 2015 och 2016 ökade försäljningen på internet med runt 50 % 

men omsättningen från internet-handeln motsvarar fortfarande bara 4 % av den totala 

omsättningen (Sveriges Apoteksförening, 2016, s. 10). Andra typer av mertjänster 

apoteken erbjuder är till exempel Lloyd’s Apotek som tillsammans med Kry.se under året 

utvecklade en tjänst som gör det möjligt att träffa en läkare över videosamtal (Sveriges 

Apoteksförening, 2016, s. 1). Andra apotek jobbar kraftigt med medlemsklubbar, 
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hemleveranser, tjänster såsom gratis blodtrycksmätning och andra CRM-system för att 

vinna kunder. Trots dessa satsningar på utökad service hos de olika varumärkena klumpas 

fortfarande apoteken ihop, enligt Fredrik Kullberg (Winberg, 2016), marknadschef för 

Apoteket Hjärtat.  

 

1. Ali 

Vår första respondent, Ali, är 44 år gammal och är medlem på apoteket Hjärtat. 

 

2. Björn 

Den andre respondenten är 26 år gammal och heter Björn. Han besöker apoteken rätt 

ofta, ungefär en gång i månaden och är medlem på alla apotekens kundklubbar. 

 

3. Charlie 

Charlie är vår tredje respondent. Hen är 30 år gammal och besöker inte apoteken så 

ofta, det händer några gånger per år när hen blir sjuk. Hen är inte medlem på något 

apotek idag men har en positiv inställning till apoteken ändå. 

 

4. David 

David är 27 år gammal och är bosatt i Umeå med sin familj. Han besöker apoteket 

ungefär varannan månad, främst för att köpa medicin till sin familj och är i dagsläget 

medlem på Apoteket AB. 

 

5. Ellinor 

Vår femte respondent är en student som är 22 år gammal och heter Ellinor. Hon är 

medlem på Kronans apotek i dagsläget och besöker apoteken ungefär 5-10 gånger per 

år.  

 

6. Felicia 
Felicia är 44år gammal och är medlem på Kronans Apotek och Apotek AB. Hon 

besöker apoteken regelbundet eftersom att hon gillar apotekens egna produkter väldigt 

mycket. 

 

7. George 

Vår sista respondent heter George och är 39 år gammal. Han är också bara medlem i ett 

apoteks kundklubb i dagsläget, Apoteket AB, men han handlar på två olika 

apotekskedjor som ligger nära varandra. George besöker apoteken ungefär varannan 

månad och köper då mest medicin till sig själv och sin familj. 

5.1 Symboler 

Respondenterna känner inte till eller kan inte referera till alla de olika apoteken i Sverige. 

Gemensamt för tre respondenter var att de endast kunde komma på namnet på ett apotek 

men visste att det fanns ett till. Ellinor och Felicia kom ihåg att det apoteket hade en grön 

logotyp och refererade till det som det vanliga apoteket.  

 

De flesta respondenterna var medlem på något apotek idag men ingen ansåg att 

varumärkena skiljde sig markant åt. Ali, som var medlem på apoteket hjärtat, tyckte 

endast att det var skillnad på färgen då de har en grön symbol som påminner honom om 

det gamla apoteket. Han uttryckte sig såhär “De har en skylt som påminner om det gamla 

apoteket, det är lite förtroendeingivande på något sätt... Jag tänker att det är ett apotek. 
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Jag ser ett apotek som ett apotek, oavsett märke, vilken kedja det än är.” Att ett apotek 

är ett apotek var det flera respondenter som uttryckte sig om, något som de trodde levde 

kvar från den tid då det bara fanns ett apotek. Charlie tyckte inte att apoteken profilerat 

sig speciellt mycket men att det var något de skulle kunna jobba på. Även Charlie hade 

reflekterat över att Apoteket Hjärtat är grönt samt att de tillhörde ICA, men hen tyckte 

inte att deras varumärke skiljde sig mer än så från de andra, hen ansåg inte att det fanns 

något som sticker ut utan att de upplevs som ett apotek. Björn såg inga stora skillnader 

mellan de olika varumärkena heller, även han tänkte på att Apoteket Hjärtat tillhörde ICA 

som han ser som ett starkt varumärke och valde att handla på Apoteket hjärtat för att han 

kan samla poäng till ICA-kortet samtidigt. David uppskattade att apoteken är så lika 

varandra då det blir samma vart han än går, han ansåg att apoteken skulle riskera att 

uppfattas som oseriösa om de började skilja sig för mycket från andra, till exempel om 

personalen skulle börja bära rosa rockar. Respondenterna hade en uppfattning om att 

apoteken i allmänhet är seriösa företag och utstrålar detta. George var den enda som ansåg 

att Kronans Apotek arbetade mer med merförsäljning än andra apotek, vilket han 

uppfattade som gammalmodigt, de använde sig mer av affischer och personalen tyckte 

han tog på sig en roll för att sälja mer produkter. George tycker också att Apoteket AB 

arbetar mer med sitt varumärke genom att få ihop hela konceptet, genom lika 

butiksmiljöer och med reklamer där de tagit fram en karaktär alla kan känna igen. 

5.1.1 Reklam 

Respondenterna kunde inte reflektera över de olika apotekens reklamkampanjer utan kom 

främst ihåg Apoteket ABs reklam. De kom ihåg den symboliska kvinnan med glasögon 

som kom med budskapet att apoteket har kvalitetssäkrade produkter och ett noga utvalt 

sortiment. Det var inte alla som var säkra på att det var just Apoteket ABs reklam de sett 

men de flesta visste att det var enligt dem det vanliga apoteket, eller apoteket med den 

gröna loggan. Några av respondenterna hade inte reflekterat över någon reklamkampanj 

alls. Det verkade som att många av respondenterna inte funderat över vems reklam de 

sett, utan att det varit ett apoteks.  

5.2 Service 

När respondenterna berättade om den senaste gången som de besökte ett apotek så 

fokuserade de flesta av respondenterna på det bemötande de fick av personalen och den 

service som apoteket erbjöd, både genom tjänster och personal. Ali var väldigt nöjd med 

Apoteket ABs SMS-tjänst när han fick ett meddelande på morgonen att han kunde komma 

och hämta upp sin receptbelagda medicin och när han kom in på Apoteket så låg hans 

medicin färdig i en låda att bara hämta upp. Felicia berättade istället om personalen och 

hur nöjd hon var med hela upplevelsen tack vare personalen som gav henne råd om både 

en ny produkt och behandling av hennes problem. Resterande tre respondenter pratade 

om hur de var nöjda med smidigheten av besöket och att ett bra besök är när besöket går 

snabbt. Från respondenternas senaste besök på respektive apotek så var apotekens system 

med kölappar, SMS-tjänst och annat som gjorde besöket smidigt och enkelt samt 

personalens rådgivning och bemötande det som utmärkte sig från besöket. David och 

Charlie var de enda som istället fokuserade på priset av produkten eller vilken produkt 

som de köpte när de berättade om sitt senaste besök. David säger: ”Jag gick in, tog det 

billigaste paracetamolet jag kunde hitta och så gick jag ut.” 

 

När Felicia började tänka över andra besök som hon haft på apoteket som gjort henne 

missnöjd så berättade hon om en gång när personalen avrått henne att köpa en viss 



32 
 

produkt. Personalen hade sagt att det inte var någon idé att köpa något då det inte skulle 

hjälpa henne. Felicia fick inte heller något ytterligare råd för hur hon skulle råda bot på 

problemet och uttrycker att besöket gjorde henne besviken och förvirrad. Hon menar 

vidare att hon har vissa förväntningar på apotekens personal, att de ska kunna svara på 

hennes frågor eftersom att de är utbildade inom deras yrke. Vid frågan om respondenterna 

haft någon sämre upplevelse med apoteken så var svaren en kombination av dåligt 

kundbemötande från personalen, långa köer eller väntetider och bristande utbud. Fokus 

låg därmed framförallt på service och bland annat Ali tryckte på att långa köer är lika med 

ett dåligt besök. 

 

Ett genomgående tema i hur respondenterna beskriver apotekets personal har just varit att 

de har höga förväntningar på personalen och Felicia säger ”Man vill ju att de ska veta 

vad de säljer.” Ingen av respondenterna ansåg att det var någon skillnad på personalen 

mellan apotekskedjorna, utan de tyckte att apotekens personal var hjälpsamma, 

kompetenta, trevliga och kunniga. Den uppfattning av apotekspersonalens expertis 

förstärks genom att samtliga respondenterna vet att apotekspersonalen har en speciell 

utbildning för sitt yrke. Ellinor nämner bland annat att hon går till apoteket för att hon vill 

ha riktig hjälp med hudvård eller liknande. Respondenterna har ett stort förtroende för 

personalen. Respondenternas uppfattning av apotekens personal visar sig också i hur 

respondenterna använder sig av personalen. Vid frågan hur respondenten använder sig av 

apotekens personal svarade Ali, Björn, Charlie och David att de enbart frågar efter 

placering på varor eller hjälp att hitta det billigaste alternativet. Ellinor, Felicia och 

George säger istället att apotekens personal finns där för dem som rådgivare eftersom att 

de ofta har frågor om de produkter som apoteken säljer. De frågar om hjälp för vilken 

produkt som passar till vilket tillfälle och hur de bör använda produkten. Ellinor handlar 

mycket hud- och hårprodukter till vardags men säger att hon sällan frågar om råd gällande 

produkter när hon handlar i andra butiker.  

 

Respondenterna är delade i hur de beskriver att de upplever apoteken som varumärken, 

där ungefär hälften förknippar apotekens varumärken utifrån de symboler som finns till 

exempel loggor, färg och reklam. Resterande väljer att beskriva upplevelsen av 

varumärken utifrån ett bra och professionellt kundbemötande. Ali och Björn tycker 

apotekens varumärken står för samma egenskaper som de valde att beskriva personalen 

med. De tycker att apoteken står för ett bra och professionellt kundbemötande, kunnighet 

och välmående. För Björn och George så är trevlig personal det viktigaste i deras val av 

varumärke på apoteksmarknaden och George nämner bland annat att han ofta väljer bort 

ett apotek som är nära honom på grund av att han vet att deras personal inte är nog bra. 

5.3 Medlemskap  

Som tidigare nämnt var de flesta respondenter medlemmar på ett eller flera apotek. 

Gemensamt för några av dessa var att de var medlem på det apotek de besökte oftast och 

valt det apoteket för att det låg mest tillgängligt till för dem, antingen i närhet till jobb, 

mataffär eller hemmet. De berättade att de blivit medlem för att de fick förfrågan och inte 

på grund av någon närmare eftertanke. Ellinor hade fått ett erbjudande om 20 % rabatt på 

ett köp om hon blev medlem och det var anledningen för henne.  Björn var medlem hos 

alla apotek, han berättade att han blivit det för att undvika att de ska fråga om han är 

medlem varje gång han besöker ett apotek. Dock berättade han att han oftast besöker det 

apotek som ligger där han handlar, då kan han dessutom använda sitt ICA-kort för att 

betala vilket han tycker är smidigt. Charlie var inte medlem på något apotek alls men 
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skulle kunna tänka sig att vara det om hen endast kunde använda sitt personnummer och 

inte fick någon reklam, såsom nyhetsbrev och erbjudanden. Bonuscheckar var det enda 

hen kunde tänka sig att få hem i så fall. Ali var den enda som kunde beskriva en tydlig 

fördel med sitt medlemskap hos ett apotek, han förklarade att tack vare att de hade hans 

person och telefonnummer kunde han enkelt bli kontaktad gällande hans receptbelagda 

mediciner, vilket underlättade hans apoteksbesök.  

 

Respondenterna kände sig inte bundna till det apotek de var medlem hos. De valde som 

tidigare nämnt främst apotek efter tillgänglighet, så skulle apoteket de var medlem hos 

försvinna skulle de inte bry sig så länge ett nytt öppnade på samma ställe. De flesta 

upplevde fortfarande apoteken som lika varandra och många tyckte att det fortfarande 

kändes som att de olika apoteken är samma, Ellinor förklarade det såhär “Jag tror att förr 

har apoteken alltid varit statliga, så alla apotek har alltid varit samma och det är väl den 

känslan som jag fortfarande har. Jag har som inte tänkt på att dem är privata, jag har 

inte upplevt dem som att de blivit privata, utan jag ser fortfarande att de går under samma 

företag, att de är statliga. Jag tror att det är därför jag känner att om ett skulle försvinna 

så skulle det alltid finnas ett annat att gå till som fortfarande har samma utbud.” 

Respondenterna sa också att om apoteket de var medlem hos skulle börja ta ett högre pris 

än andra apotek så skulle de byta apotek om det blev stor skillnad på priset, men eftersom 

tillgängligheten fortfarande var viktigast skulle de fortsätta handla på samma ställe om 

det bara blev en liten prisökning. Charlie uttryckte sig såhär “Jag har ingen lojalitet mot 

någon form av apotek jag går ju dit när jag är sjuk och då spelar det inte så stor roll vad 

det är för det är ju typ samma grej”.  

5.3.1 Erbjudanden 

De flesta av respondenterna utnyttjade inte de erbjudanden som gavs genom sina 

medlemskap. Många berättade att de oftast kastar nyhetsbrev direkt de får dem, de vill 

helst bara få bonuscheckar om de ska få hem några erbjudanden. Dessutom sa många om 

att det skulle kännas märkligt om det var för mycket produkterbjudanden på apotek. 

David sa till exempel “Jag skulle tycka det kändes fel om man fick hem rabatt på Alvedon 

också åker man iväg och köper det fast man inte behöver det. Jag tycker inte apotek ska 

ha den funktionen.” Även Ali berättade att han hade svårt för att apoteken ska ha 

erbjudanden, och Charlie sa också att det skulle kännas märkligt om mediciner kunde 

köpas som lockvaror, till exempel tre för två. Ellinor menade att hon inte skulle köpa en 

produkt på apoteket på grund av ett erbjudande, men att hon skulle uppskatta att få rabatt 

på hela köp istället, så det kan användas till det hon faktiskt behöver. Hon menade att 

apoteket går man till när man vet vad man ska ha, inte för att shoppa efter erbjudanden. 

Något som även andra respondenter nämnt. Felicia sa att hon bara besöker apotek när hon 

ändå är ute på stan, hon åker sällan enkom till ett apotek, hon menade också att har hon 

fått en rabattcheck skulle det vara ett incitament för att välja ett apotek framför ett annat, 

då kan hon lika gärna kan gå där hon fått rabatten.  

 

Många av respondenterna var även osäkra på vilka apotek som var vilka, de visste vart 

de låg men fick fundera för att komma på om de var till exempel Kronans Apotek eller 

Apoteket AB. Felicia och Ellinor var inte säker på vilket apotek de var medlem på och 

respondenterna berättade också att de ofta visat sitt medlemskort på fel apotek.  
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5.3.2 Förbättringar 

Generellt sett saknade inte respondenterna några tjänster eller förmåner hos apoteken i 

och med att de inte reflekterat så mycket över sitt medlemskap och inte var intresserade 

av fler erbjudanden. Efter lite fundering föreslog Ellinor att de kunde utveckla en app för 

att se vilka produkter som finns inne och kunna samla rabatter i denna för att slippa 

papperskuponger. Fler respondenter önskade en sms-tjänst eller liknande för att se om 

deras recept fanns. David föreslog en prenumerationstjänst där man kunde få hemskickat 

en medicin som man behöver regelbundet. Förutom dessa idéer var respondenterna nöjda 

med hur apoteken fungerar idag, och tyckte i princip bara att långa köer och väntetid var 

vad som kunde leda till ett negativt besök.  

5.4 Produktutbud 

Det skiljer sig mellan respondenterna vad de köper för typ av produkter på apoteket. 

Ellinor och Felicia nämner att de köper hudprodukter, tvål och liknande produkter på 

apoteken medan Ali, Björn, Charlie och George istället säger att de enbart köper 

huvudvärkstabletter, plåster och receptbelagd medicin. Men gemensamt för 

respondenterna är att det som sticker ut för dem när de berättar om deras upplevelse av 

apoteken är de småvaror som apoteken erbjuder. Björn reagerar speciellt på att apoteken 

nu har mycket godis och lockvaror. David tycker att det känns oproffsigt att apoteken 

säljer lockvaror. Han tycker att apoteken ska sälja bästa möjliga läkemedel, inte det som 

för tillfället är en lockvara. Ingen av respondenterna vet med sig att de brukar köpa 

apotekens lockvaror, och de menar att de går till apoteken för att de har ett speciellt ärende 

och aldrig för att strosa runt i butiken. Som Ellinor säger det; ”Det är sällan man går in 

för att random-shoppa saker.” 

 

Apoteket går respondenterna till för att de vet att de ska köpa något och Ellinor och Felicia 

köper till exempel apotekens hygienprodukter av en speciell anledning. Ellinor köper 

däremot aldrig apotekens egen hårspray och hårvårdsprodukter eftersom att hon hellre 

handlar på skönhetssidor efter de märken hon brukar använda. Men även om Ellinor inte 

köper apotekens egna produkter så har hon en positiv inställning till produkterna; ”Det 

känns som att de är bättre för omgivningen, miljön och en själv. De är mer ekovänliga 

än vad typ BedHead och sådant är.” Även Felicia har en positiv inställning till apotekens 

egna produkter och anser också att apotekens produkter är bättre för huden och har bättre 

kvalitet. Dessa produkter är också vad som drar Felicia och Ellinor till sina respektive 

apotek då båda säger att det viktigaste för dem vid val av apotek är att de vet att apoteken 

har deras favoritprodukter inne. Felicia nämner även att hon tror att Apoteket AB är den 

enda som har hennes favorit hudvårdsserie, men kan inte säga säkert. Hon fyller sedan på 

och säger att resterande produktutbud i Apoteket AB inte skiljer sig alls från 

konkurrerande apotekskedjor. Även resterande respondenter påpekar att produktutbuden 

inte skiljer sig alls mellan apoteken, möjligtvis att lockvarorna varierar i kvantitet menar 

Björn.  

 

Men att produktutbudet inte skiljer sig åt mellan apotekskedjorna är positivt enligt 

respondenterna. ”På ett apotek finns det vad man vill ha oavsett vad det är för märke på 

apoteket” säger Ali. Det finns inga nackdelar med att produktutbuden är så pass lika 

varandra, inte för konsumenterna i alla fall menar Ellinor. Eftersom att apoteken besöks 

när respondenterna har något speciellt ärende så är förväntningarna att apoteken alltid ska 

ha deras föredragna produkter eller mediciner inne i butiken.  Det ska gå snabbt och 
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smidigt. Respondenterna ser inte heller någon skillnad i tillgängligheten av varorna 

mellan apotekskedjorna. 

5.4.1 Pris 

Respondenterna har inte någon prisbild av apotekens varor. Samtliga respondenter vet 

inte om det är någon skillnad i pris mellan apotekskedjorna men pris är ändå en viktig 

faktor i vilket apotek som de väljer. Charlie säger att hen hellre hade gått till ett apotek 

som är mycket billigare än de andra om hen visste om att det apoteket var billigare. David 

säger även samma; att om ett apotek är mycket billigare än de andra så hade det apoteket 

varit mer intressant, men han har ingen koll på hur prisbilden ser ut i dagsläget. Gällande 

varför konsumenterna inte har någon koll på vilket apotek som är billigast menar George 

att: ”Eftersom att det är en hälsoprodukt så brukar jag lita på att en sådan produkt är 

värt ett högre pris.” George fortsätter med att han tycker att Apoteket AB till exempel 

visar en eftertanke med sitt produktutbud; att de enbart väljer bra produkter till sitt 

sortiment vilket motiverar ett högt pris. 

 

Även om det apotek som respondenterna är medlem på och går oftast till plötsligt skulle 

ta ett högre pris så hade det inte förändrat vilket apotek som de går till, inte ifall skillnaden 

hade varit liten. Några respondenter menar att de inte hade märkt ett högre pris, bland 

annat Charlie säger: ”Lägger dem på en tia här och där hade jag aldrig märkt tror jag.” 

Andra respondenter motiverar att det apotek de är medlem hos och oftast går till ligger så 

pass lättillgängligt att tiden de sparar på att fortsätta handla på samma apoteksbutik 

motiverar det ökade priset. Hade priset däremot ökat mycket hade respondenterna 

övervägt ett annat apotek. 

5.5 Butik 

Respondenterna använder sig inte av apotekens hemsidor som alternativ till butikerna. 

Vid frågan om de besöker apotekens hemsidor svarade Ali, Björn och Charlie att de 

googlade efter apotekens öppettider och plats och verkade därmed inte vara medvetna om 

apotekens e-Handel. David, Ellinor, Felicia och George hade aldrig besökt ett apoteks 

hemsida och hade inget intresse för att börja använda hemsidorna för att beställa sina 

produkter heller. Felicia säger: ”Ett apotek besöker man när man ändå är ute på stan. 

Apoteket tar man i samband med andra shoppingrundor, därför finns det inget behov för 

att handla på nätet.” Apoteksbesöken är planerade besök, vare sig de sker i samband med 

andra butiksbesök eller om de planeras specifikt. George nämner att han inte vill beställa 

mediciner och liknande produkter över nätet. Respondenterna menar att apoteksbesöken 

är så pass få att det inte behövs beställas från internet. Speciellt inte när apoteksbutikerna 

ligger så pass lättillgängliga och i anslutning till andra butiker som de besöker. Apotekens 

tillgänglighet är en väldigt viktig del för respondenterna och för Ali, Charlie och David 

så är tillgängligheten det enda som avgör vilket apotek som dem väljer. 

 

Respondenterna har en bra uppfattning av apotekens butiksmiljöer och tycker att 

butikerna uppfyller deras behov med att besöken ska vara snabba och smidiga. 

Butiksmiljöerna upplevs som välorganiserade, enkla och med kategorisering av varorna. 

Om respondenterna inte har möjlighet eller lust att fråga någon från personalen om 

placering av en speciell vara så hittar de det enkelt genom att kolla på skyltningen. 

Butiksmiljöerna upplevs även som väldigt rena, sterila, vita och professionella. Felicia 

jämför butiksmiljöerna med sjukhus men menar det inte som något negativt; ”Så ska det 

nog vara också, jag vill ju inte känna att jag går in på Kicks och köper mediciner.” De 
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sterila, vita och välorganiserade butiksmiljöerna är inte unika för någon apotekskedja utan 

respondenterna ser ingen skillnad på butiksmiljöerna kedjorna emellan. Ali och George 

säger däremot att det är skillnad på färgerna på vissa apotek, där Kronans Apotek 

använder gula detaljer på skyltar och förpackningar medan Apoteket AB använder gröna 

detaljer. Butiksmiljöerna är så pass lika varandra att det är svårt för respondenterna att 

veta vilket apotek de besöker när de väl är inne i butiken. Ali nämner bland annat att han 

flera gånger tagit upp fel kundmedlemskort när han handlat på apoteken och Björn säger 

”Skulle jag gå in på ett apotek och inte veta vilket av dem det är så hade jag sagt ’Jag är 

inne på apoteket’”. 

 

Däremot är det faktum att apoteken blandas ihop med varandra inget negativt enligt 

respondenterna. De menar att det gör det enkelt att hitta i butikerna oavsett vilken kedja 

de besöker eftersom att hyllsystemen fungerar på samma sätt. Björn föreslår att 

apotekskedjorna ska börja ändra sina butiksmiljöer eftersom att de då skulle vara lättare 

att urskilja mellan varandra. Respondenterna menar att de inte hade reagerat negativt om 

apoteken skulle ändra utseendet på sina butiksmiljöer, bara de fortfarande har deras 

föredragna utbud, personalen är trevlig och butiken är lättnavigerad.  

6. Analys 
Syftet med vår studie är att se hur olika komponenter i en varumärkesupplevelse influerar 

konsumenter på en homogen marknad där vi tagit apoteksmarknaden i Sverige som ett 

exempel att studera detta på. Genom de teorier som vi har studerat från 

varumärkesupplevelse, varumärkespersonlighet och varumärkeskunskap så har vår 

analys visat att det är fyra olika sätt som ett varumärke påverkar en konsument. 

6.1 Komponenter i ett varumärke 

De komponenter i hur en konsument upplever ett varumärke på en homogen marknad 

grundar sig starkt i Brakus et al. teorier om varumärkesupplevelse. En viktig del i hur ett 

varumärke upplevs är att varumärkesupplevelsen inte enbart sker under själva 

konsumtionstillfället. Varumärkesupplevelsen är ingen plötslig händelse, utan en process 

som sker innan, under och efter konsumtionstillfället (Brakus et al., 2008, s. 185). Hoch 

(2002, s. 491) menar att hur ett varumärke upplevs innan konsumtionstillfället främst 

visar sig genom varumärkets marknadsföringsaktiviteter. Det kan också vara när 

konsumenterna söker efter produkter eller besöker varumärkenas hemsidor (Brakus et al., 

2009, s. 53). I vår studie så upplevde inte respondenterna att det fanns någon 

varumärkesupplevelse av varumärkena innan konsumtionstillfället. Apotekens 

marknadsföringsaktiviteter har inte gjort något starkt intryck på våra respondenter; de 

säger att de har svårt att komma ihåg någon av apotekens reklamfilmer och har inte heller 

besökt något av apotekens hemsidor. Apoteksbesöken var heller inte något som 

respondenterna planerade specifikt, utan planerade sina besök på apoteken i samband med 

närliggande butiker. Respondenterna kommer därför sällan i kontakt med apoteket innan 

själva konsumtionstillfället. Under konsumtionstillfället så menar Kerin et al. (1992, s. 

393) att varumärkesupplevelsen visar sig genom den personal som konsumenten kommer 

i kontakt med, övriga tjänster som konsumenten använder och butiksmiljöns utformning. 

Vår analys visar att respondenterna främst upplever apotekens varumärken under själva 

konsumtionstillfället. När respondenterna pratade om vad de upplever apotekens 

varumärken genom så var det framförallt butiksmiljön och apotekens personal som 

respondenterna berättade om. Det bemötande de fått av apotekens personal har gett 
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apoteken ett professionellt och bra intryck. Apotekens butiksmiljöer har också gett 

intrycket av att apoteken är professionella och pålitliga genom att respondenterna 

upplevde dem som sterila och rena. 

 

Hur ett varumärke upplevs efter konsumtionstillfället är främst genom den uppfattning 

som konsumenten fått av varumärket under konsumtionstillfället och hur de minnen som 

hen tar med sig bidrar till hela upplevelsen (Joy & Sherry, 2003, s. 278). Detta stadie är 

även kopplat till konsumentens varumärkeskunskap eftersom att de minnen och 

erfarenheter som konsumenten tar med sig från mötet bildar varumärkeskunskapen. Ett 

exempel på detta stadie i apotekens fall kan vara ifall apoteken på något sätt influerat en 

konsument att aktivt tänka på miljö eller hälsa genom sin marknadsföring eller genom sin 

personal. När vi frågade våra respondenter hur de upplever deras föredragna 

apoteksvarumärke så var svaret att de upplevde varumärkena som professionella och att 

apoteken arbetar för kundernas bästa. Respondenterna tar med sig uppfattningen om att 

apoteken är professionella och arbetar för kundernas bästa och väljer även apotekens egna 

produkter framför konkurrerande kända märken från skönhetsbutiker. Detta sista stadie i 

varumärkesuppleven kan kopplas till den intellektuella dimensionen. Denna dimension 

handlar just om hur varumärket får konsumenten att tänka och öka hens medvetenhet 

(Brakus et al., 2009, s. 61). I och med att det sista stadiet även främst påverkas av den 

uppfattning som konsumenten har av varumärket så är detta stadie även förknippat med 

varumärkets personlighet. Varumärkespersonligheten speglar den uppfattning som 

konsumenten har om varumärket (Azoulay & Kapferer, 2003, s. 149). 

 

Varumärkespersonligheten är de mänskliga karaktärsdrag som kan förknippas med ett 

varumärke (Geuens et al., 2009, s. 103) och ett varumärkes beteende speglar 

varumärkespersonligheten (Azoulay & Kapferer, 2003, s. 149). I Geuens et al. (2009, s. 

103) modell för varumärkespersonlighet så kan ett varumärke uppfattas genom fem olika 

karaktärsdrag; nämligen ansvarsfull, aktiv, enkel, känslomässig, aggressiv. 

Apotekskedjorna arbetar på samma sätt som varandra genom att de placerar sina butiker 

i nära anslutning till andra butiker; i köpcentrum, i anslutning till matbutiker och liknande. 

Respondenterna pratar även om att apotekens personal ser likadana ut mellan kedjorna 

genom de kläder som de bär, hur butiksmiljöerna är utformade, utseendet på loggorna, 

butikernas produktutbud och det bemötande de får från personalen på respektive apotek. 

Azoulay & Kapferer (2003, s. 149) menar även att när varumärkespersonligheten väl 

etablerat sig är personligheten unik jämfört med konkurrenterna, om än de är väldigt 

snarlika varandra. Personlighetsmässigt så har vi inte lyckats urskilja några skillnader 

mellan apotekskedjorna genom att prata med våra respondenter. Men apoteken har 

däremot en gemensam varumärkespersonlighet som visar sig väldigt starka på två av 

personlighetsdragen i varumärkespersonlighetsmodellen och saknar helt vissa av dem. De 

personlighetsdrag vi tydligast kan se bland apoteken är att de uppfattas som ansvarsfulla 

och enkla.  

 

Park & John (2010, s. 666) menar att konsumenter ofta använder varumärken med en 

tydlig varumärkespersonlighet för att förmedla sin egen personlighet. Några av våra 

respondenter har en preferens till de hud- eller hårvårdsprodukter som apoteken säljer 

över motsvarande produkter på exempelvis H&M och Kicks. Däremot är det oklart för 

oss om de produkter som respondenterna köpte var apotekens eget varumärke eller 

externa varumärken som apoteken har i lager. Men i och med att respondenterna anser att 

apotekens varumärken är så pass lika varandra i hur de arbetar så är det troligt att 

respondenterna inte köper produkterna med avseende för varumärkets personlighet, utan 
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istället för produkternas egenskaper. De individuella apotekskedjornas 

varumärkespersonligheter är oklara, och som Park & John (2010, s. 656) skriver så är det 

endast varumärken med en distinkt och urskiljbar personlighet som konsumenter kan 

identifiera sig med. Men som Kim et al. (2001, s. 2014) skriver så är det en svår och dyr 

process att förmedla en varumärkespersonlighet. Det finns därför en risk att 

apoteksvarumärkenas unika personlighet inte har etablerat sig bland konsumenterna ännu. 

Ett steg för apoteken att förmedla sin personlighet är att först erbjuda en bra 

varumärkesupplevelse. 

 

Schmitts (1999, s. 61) teorier om upplevelsemarknadsföring visade att företag kan 

marknadsföra en upplevelse genom en sensorisk upplevelse, genom känslor, 

tankeverksamhet, relaterbarhet och agerande. Brakus et al. (2009, s. 61) teorier gällande 

varumärkesupplevelse hävdar att konsumenter på heterogena marknader upplever ett 

varumärke genom fyra olika dimensioner; nämligen genom sensorisk, affektiv, 

beteende och intellektuell. Varumärkesupplevelsen påverkar konsumenter på alla plan; 

alltså hur jag känner, hur jag tänker, hur jag agerar och vad jag ser. Även 

personlighetsdragen i en varumärkespersonlighet är förankrade i samma principer som 

Brakus et al. (2009) dimensioner och Schmitts (1999) typer av upplevelser. Det 

känslomässiga personlighetsdraget; hur personligheten utstrålar vissa typer av känslor, 

kan kopplas till den affektiva dimensionen i varumärkesupplevelsen och känslor i 

Schmitts upplevelsemarknadsföring. Då varumärkets personlighet utstrålar känslor så 

upplever konsumenterna detta personlighetsdrag genom Brakus et al.s affektiva 

dimension och Schmitts teorier om känslomarknadsföring. En av komponenterna i hur 

konsumenter upplever varumärken är därför genom just känslor. Det ansvarsfulla 

personlighetsdraget; hur varumärkets aktiviteter uppfattas som ansvarsfulla, tar hänsyn 

till miljön eller hur pålitligt varumärket uppfattas (Geuens et al., 2009, s. 103) kan kopplas 

till den intellektuella dimensionen i varumärkesupplevelsen och tankeverksamhet i 

Schmitts upplevelsemarknadsföring. Både den intellektuella dimensionen och Schmitts 

motsvarighet handlar om hur varumärket får konsumenten att tänka och stimulera 

konsumentens intellekt, vilket speglar sig i hur ansvarsfullt och influerande varumärket 

är. Nästa komponent i hur konsumenter upplever varumärken ser vi därför vara genom 

tänkande.  

 

Personlighetsdragen ansvarsfull och känslomässig är de personlighetsdrag som tydligast 

passar in på en specifik dimension i varumärkesupplevelsemodellen. Resterande 

personlighetsdrag i varumärkespersonligheten kan istället kopplas till en eller flera 

komponenter i hur en konsument upplever ett varumärke. Baserat på Brakus et al. och 

upplevelsemarknadsföring så är resterande komponenter som vi kommer att använda oss 

av i vår analys sinnesintryck och agerande. Komponenten sinnesintryck kommer från 

den sensoriska dimensionen ur varumärkesupplevelsen, och personlighetsdragen som 

passar in på denna komponent kan vara olika beroende på hur det påverkar den sensoriska 

dimensionen. Det enkla personlighetsdraget; som utstrålar hur exklusivt eller vardagligt 

ett varumärke är (Geuens et a., 2009, s. 103) kan exempelvis passa in i komponenten 

sinnesintryck om varumärket uppfattas som exklusivt på grund av dyra material eller 

genom att de använder sig av kända personer i sin marknadsföring. Vidare i analysen 

kommer vi att gå in i varje komponent med hur våra respondenter upplevt dem.  

  

Jorup
Markering
Hur kom vi fram till komponenterna genom empirin också
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6.1.1 Sinnesintryck 

Konsumenter upplever homogena marknader genom olika komponenter. En av dessa 

komponenter är något vi valt att kalla sinnesintryck. En sensorisk upplevelse är något mer 

än bara visuellt stimulerande; det är även känsel, lukt och hörsel (Brakus et al., 2009, s. 

54). Sinnesintrycket som konsumenterna får av apotekens varumärkesupplevelse 

påverkas främst genom apotekens butiksmiljöer eftersom konsumenterna till störst del 

kommer i kontakt med apoteken genom deras butiksbesök. Sinnesintryck är baserat på 

den sensoriska dimensionen inom varumärkesupplevelsen. Den sensoriska dimensionen 

behandlar de visuella sinnesintryck som varumärket ger konsumenterna. I apotekens fall 

påverkas sinnesintrycket av de färger, former, typsnitt och design apoteken använder i sin 

grafiska profil, butikernas utformning, apotekens hemsidor och applikationer. Brakus et 

al. (2009, s. 54) skriver gällande den sensoriska dimensionen att en sensorisk upplevelse 

också leder till känslomässiga reaktioner.  

 

Sinnesintryck är en komponent som också bidrar till konsumenternas 

varumärkeskunskap. En del i konsumentens varumärkeskunskap kommer från vilken 

visuell information de upplevt (Keller, 2003, s.596). Den grafiska profil apoteken 

använder, butikernas utformning och personalens bemötande påverkar de känslor 

konsumenterna har gentemot apotekens varumärken och därmed deras 

varumärkeskunskap. Respondenterna refererade till exempel till apotekens butiksmiljöer, 

skyltning och personalens klädsel som vita, sterila, fräscha och enkla. Respondenterna 

har därmed en stark uppfattning om hur apoteken ser ut i dagsläget, både butik och 

personal, och vissa av respondenterna uttryckte även den känsla som det triggade för dem, 

nämligen professionalitet och trygghet. De respondenter som inte kunde urskilja dessa 

känslor beskrev istället apoteken som sjukhusliknande eller helt enkelt som ”ett apotek”. 

Azoulay & Kapferer (2003, s. 144) menar att upplevelsen med ett varumärke förmedlas 

genom varumärkespersonligheten. Personlighetsdraget “enkel” i 

varumärkespersonlighetsmodellen är hänförlig till sinnesintrycket i apotekens fall genom 

det sinnesintryck respondenterna fått från apotekens varumärken. Det enkla 

personlighetsdraget är hur exklusivt eller vardagligt ett varumärke uppfattas som genom 

den målgrupp de söker och hur deras erbjudande ser ut (Geuens et al., 2009, s. 103). 

Genom apotekens breda målgrupp och att de uppfattas som sterila, vita och enkla så är 

enkel ett personlighetsdrag som är uppenbart på apoteksmarknaden.  

 

Dessa kopplingar med hur apoteken uppfattas som sjukhus tolkar vi som de föregående 

svaren respondenterna gav gällande hur apoteken upplevs som professionella och att de 

inger en trygghet för konsumenten. Några av respondenterna hade uppfattat en skillnad i 

färger inne i butiken och hälften av respondenterna kopplade Apoteket AB till en grön 

logotyp. Apoteket ABs gröna logotyp var en till faktor som bidrog till känslan av trygghet, 

då det var något respondenterna kände igen från förr. Att apoteken i övrigt var till synes 

lika varandra var något som respondenterna reflekterat över och uppskattade då de ville 

att känslan av apoteken som seriösa skulle behållas. Svårigheten med sinnesintrycket är 

att skapa unika sinnesintryck som är olikt det konkurrenterna kan erbjuda (Schmitt, 1999, 

s. 61). Respondenterna pratar gott om apotekens butiksmiljöer och upplever 

butiksstrukturen som enkel och lättnavigerad. Många av våra respondenter uppskattade 

hur hyllsystemen var uppbyggda på liknande sätt i alla apotek vilket gjorde besöket 

smidigt och enkelt, de uppskattade att de kunde hitta produkterna de behövde själva utan 

att fråga personalen. Detta är något som vi tror gett konsumenterna ytterligare känslan av 

trygghet då vissa apoteksprodukter kan vara känsliga att fråga om. Schmitt (1999, s. 61) 

menar även att en till svårighet med sinnesintrycken är att hålla samma koncept genom 
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hela upplevelsen. Men om än sinnesintrycken som respondenterna får från apotekens 

varumärken inte skiljer sig mellan konkurrenterna så går apotekens koncept i linje med 

varandra. Apoteken upplevs som professionella och seriösa genom att butikerna är smart 

utformade, har en sjukhuskänsla och får ett förtroendeingivande intryck av apotekens 

personal med deras vita rockar.  

 

Ovanstående uppfattning av konsumenterna har alltså bidragit till deras 

varumärkeskunskap. Det vi kan se är att apoteken uppfattas som lika. Den generella 

kunskapen konsumenterna har av apotekens varumärken kan sammanfattas som seriösa 

företag, med hög kunskap och kvalitet där de kan känna sig trygga och bekväma. 

6.1.2 Känslor 

Den andra komponenten som påverkar konsumentens varumärkesupplevelse har vi valt 

att kalla känslor. Denna komponent skiljer sig från känslorna som konsumenterna får 

genom sinnesintryck på så sätt att det handlar om ett känslomässigt band till skillnad från 

en känsla som triggas av ett sinne. Känslor hittar vi i den affektiva dimensionen av 

varumärkesupplevelsen. Den affektiva dimensionen definieras som den dimension där 

konsumenter upplever känslor och hur starkt det känslomässiga bandet är mellan 

konsument och varumärke (Brakus et al. 2009, s. 54). Känslor påverkar även 

varumärkeskunskapen; hur varumärket värdesätts och vilka känslor de framkallar hos 

konsumenten är delar av varumärkeskunskapen (Keller, 2003, s.596). Vår empiri visar att 

det känslomässiga bandet som konsumenterna har till apotekens varumärken är svaga. 

Våra respondenter upplever känslor till apotekens varumärken ytligt och vid analysen av 

några av våra respondenters svar är det svårt för oss att identifiera några specifika känslor 

alls. Vid frågan om hur respondenterna hade reagerat om apoteket de besökte mest skulle 

försvinna helt och hållet så var svaret att de inte hade brytt sig såvida ett nytt apotek 

öppnade på samma plats. De värdesätter alltså inte något speciellt varumärke utan kan 

tänka sig gå till vilket apotek som helst som ligger tillgängligt till. De väljer inte heller 

något apotek framför ett annat på grund av vad varumärket står för och har heller inte 

reflekterat över skillnaderna mellan varumärkenas värdegrunder. 

 

Denna komponent är viktigt för apoteken då ett känslomässigt band till ett varumärke är 

grundläggande för att skapa en relation till sina konsumenter. Haumann et al (2014, s. 80) 

menar att resultatet av att ha en relation till sina kunder dels är lojala kunder, som är 

återkommande, och dels kunder som kan tänka sig betala ett högre pris framför att byta 

företag. Haumann et al (2014, s. 80) menar dock att kunden också måste känna något för 

företaget och rekommendera det till bekanta för att räknas som en lojal kund. I apotekens 

fall kan vi se att de till viss del har lojala kunder, då våra respondenter oftast besöker 

samma apotek, men främst har de kunder som är villiga att betala ett lite högre pris för att 

fortsätta gå till samma apotek. Reichheld & Sasser (1990, s.107) menar också att lojala 

kunder är benägna att betala ett högre pris till ett företag de litar på. Dock har vi sett att 

anledningen till det i apotekens fall främst ligger i butikens placering, att den är mest 

tillgänglig för kunden. Respondenterna sa uttryckligen att de inte är lojala till något 

apotek, dessutom känner de inte starkt för apoteket de är medlem hos heller. Som tidigare 

nämnt skulle de inte bry sig om apoteket försvann så länge de ersattes med ett nytt apotek 

på samma plats. Dessutom är det ingen som gjort ett aktivt val för att bli medlem hos 

något apotek, utan det är något de blivit utan eftertanke. Vi kan alltså tolka det som att 

våra respondenter inte upplevt komponenten känslor på apoteksmarknaden. Det 

medlemskap som våra respondenter har till apoteken är främst på grund av utilitära skäl; 
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för att samla bonuspoäng och ta del av speciella rabatter och inte på grund av några 

känslomässiga skäl.  

 

Tidigare i vårt arbete har vi nämnt hedonistiska och utilitära attribut som olika värden i 

en kunds köpupplevelse. De hedonistiska attributen ger konsumenten en känslomässig 

reaktion på varumärket, såsom spänning, njutning, verklighetsflykt eller spontanitet 

(Babin, 1994, s. 654). Babin beskriver de utilitära som en känsla av prestation istället, 

känslan av att ha klarat av en uppgift. Till det utilitära hör också det påtagliga funktionella 

till varumärket, som symboler eller namn (Hirschman & Holbrook, 1982, s. 94). De 

hedonistiska attributen hittar vi i komponenten känslor och i apotekens fall kan vi tolka 

respondenterna som att de knappt upplever något av de hedonistiska attributen när de gör 

sina apoteksbesök. De berättar att de gör dessa besök i samband med något annat, att de 

går mycket på rutin och vill att besöket ska gå så snabbt till som möjligt. Dessutom har 

de som haft lättare för att se den sensoriska dimensionen av varumärkesupplevelse vilket 

också hör till utilitära attribut, och komponenten sinnesintryck. 

6.1.3 Agerande 

En tredje komponent i varumärkesupplevelsen är hur konsumenterna agerar i kontakten 

med varumärket. Denna komponent präglas av dimensionen beteende. Denna dimension 

definieras av Brakus et al. (2009, s. 54) som det beteende varumärket framkallar och det 

engagemang som konsumenten känner till varumärket. Engagemanget kan visa sig på 

många olika sätt, där ett typiskt exempel är återkommande besök och att konsumenten 

talar gott om varumärket till sina vänner och familj. Ett engagemang kan i apotekens fall 

exemplifieras av våra respondenter som aktivt går till apoteken på grund av den typ av 

produkter utöver läkemedel som de säljer. Ett annat agerande är att våra respondenter 

regelbundet återkommer till samma apotek, dock främst på grund av tillgänglighet. Vi ser 

att genom de receptbelagda produkter som apoteken säljer och det professionella intryck 

som respondenterna har av apoteken så ökar förtroendet för apotekens vanliga produkter. 

Schmitt (1999, 61) nämner att en konsuments beteende påverkas av den miljö som 

varumärket befinner sig i. Detta har varit fallet med apoteken, där den kontext som 

apoteken är verksam i gör att de uppfattas som seriösa och pålitliga. Fler respondenter 

använder även apotekens personal som rådgivare i deras besök och uttrycker att de litar 

mer på ett apotek än andra kedjor med liknande produkter. Detta är alltså egenskaper 

apoteken har som påverkar konsumenternas agerande.  

 

Miljön har även påverkat respondenterna genom att de besöker apotekens butiker som 

ligger vid vårdcentralerna och i sjukhuset. Apotekens varumärken ses framförallt i detta 

i sammanhang, och några av våra respondenter refererade sa att när de tänkte på apoteken 

så tänkte de på sjukhus. Apotekens övriga butiker ligger i anslutning till respondenternas 

andra planerade besök när de handlar och tar då apoteksbesöken i samband med andra 

ärenden. Vi tolkar detta som att på grund av apotekens specifika utbud och speciella 

butiksmiljöer så blir inte apoteken en sådan butik som konsumenter ”fönstershoppar” i. 

Schmitt (1999, s. 62) menar även att beteende som varumärket kan framkalla är genom 

den miljö som varumärket befinner sig i. I apotekens fall så kan detta vara att 

konsumenterna blir motiverade att leva mer hälsosamt när de kommer i kontakt med något 

av apotekens varumärke.  

 

Ett annat personlighetsdrag som vi ser i apotekens varumärkespersonlighet är det enkla 

personlighetsdraget. Detta personlighetsdrag definieras som vilken målgrupp som 

varumärket försöker nå ut till och vilken typ av erbjudande som varumärket försöker 
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förmedla (Geuens et al., 2009, s. 103). Apoteken i Sverige har en bred målgrupp; där 

apoteken ska kunna tillfredsställa alla kunders behov. Apotekens produktutbud är 

specifikt men inte exklusivt; våra respondenter hade ingen uppfattning om hur apoteken 

låg till i pris även om de nämnde att de strävade efter att handla på det billigaste apoteket. 

Med apotekens breda målgrupp och specifika produktutbud är det tydligt att apoteken 

även har ett tydligt enkelt personlighetsdrag i sin varumärkespersonlighet.  

6.1.4 Tänkande 

Den fjärde och sista komponenten vi har identifierat är tänkande. Den grundar sig i den 

intellektuella dimensionen i en varumärkesupplevelse som beskriver hur varumärket 

lyckas stimulera konsumentens tänkande, medvetenhet och intellekt (Brakus et al., 2009, 

s. 54). Schmitt (1999, s. 61) menade att denna dimension i ett varumärke triggas genom 

överraskningar, intriger och provokationer av olika slag. När respondenterna pratar så blir 

det tydligt att denna dimension i apotekens fall främst upplevs genom apotekens personal 

i form av rådgivning. Komponenten tänkande verkar i apotekens fall vara relativt stark 

och visar potential för att bli starkare när vi pratar med våra respondenter. De har en tydlig 

bild av apoteket som ett hjälpmedel, däremot använder de endast tänkandet när de 

interagerar direkt med apotekens personal. Nyhetsbrev som respondenter får via email 

eller post med potential att bidra till tänkande ignoreras av respondenterna och upplevs 

som onödiga i dagsläget. De är inte intresserade av rådgivning via dessa kanaler utan ser 

nyhetsbreven som reklam som skräppost.  

 

En del av komponenten tänkande kopplar vi till huruvida konsumenter identifierar sig 

med ett företag eller inte. Att identifiera sig med ett företag betyder att konsumenten inte 

bara reflekterat över vad ett varumärke står för utan även kopplat dessa egenskaper till 

sig själv, vilket enligt oss kräver ett intellektuellt engagemang från konsumentens sida. 

Det är svårt att erbjuda en bra varumärkesupplevelse om varumärkets identitet är oklar 

eller oskiljbar för konsumenterna (Rahman, 2014, s. 613). Det kan tolkas som att 

respondenterna i vår studie inte identifierar sig med något varumärke på 

apoteksmarknaden. En kund som identifierar sig med ett varumärke bryr sig om företaget 

och känner sig bunden till det (Bhattachary & Sen, 2003, s.83). Detta är något som 

respondenterna inte tycks göra. Ett företag kan förmedla sin identitet genom bland annat 

nyhetsbrev och reklam (Bhattachary & Sen, 2003, s.78). Problemet på apoteksmarknaden 

är som tidigare nämnt att konsumenterna inte tycks läsa eller ha något intresse i att läsa 

nyhetsbrev. Flera av respondenterna berättar att de direkt kastar nyhetsbrev både om de 

kommer i post- eller mailform. De enda de sparar är rabattkuponger. De olika apoteken, 

förutom Apoteket AB, verkar inte lyckats förmedla sin identitet via reklam heller. 

Uppfattningen om Apoteket AB tack vare deras reklam är att de har kvalitetssäkrade 

produkter, är seriösa och har mycket kunskap via sin personal. Detta är en uppfattning 

som konsumenterna dock har om alla apotek vilket gör att deras reklam inte leder till 

identifiering. Varumärkets personlighet är viktigt för huruvida konsumenterna kan 

identifiera sig med varumärket (Geuens et al., 2007, s. 97). Det ansvarsfulla 

karaktärsdraget definieras som hur ansvarstagande varumärket är; hur pålitligt det verkar 

och hur varumärket arbetar med etiska frågor och liknande (Geuens et al., 2009, s. 103). 

Våra respondenter som har en preferens för apotekens egna produkter nämnde upplevde 

att produkterna är framtagna med en större omtanke för miljön och användarens hälsa. 

Respondenterna pratade även om apotekets personal som rådgivare och visade att de litar 

på att personalen har expertkunskap om de produkter och tjänster som apoteken säljer. 

Som vi nämnde tidigare så ser vi denna bild som respondenterna har av personalen som 

ett resultat av apotekspersonalens utbildning och utseende i butikerna med vita rockar. 
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Denna bild som respondenterna upplever i apoteken tyder på ett starkt ansvarsfullt 

karaktärsdrag, något som vi anser var väntat med tanke på apotekens uppgift. Vi kan 

däremot se att Apoteket AB tagit vinning på andra sätt, genom Brand Dilution.  

 

Vi har tidigare analyserat hur stark konsumenternas varumärkeskunskap är på 

apoteksmarknaden och kommit fram till att den är svag på många områden när det 

kommer till att skilja varumärkena åt. Hur stark konsumenters varumärkeskunskap är 

påverkas av konkurrenterna och på apoteksmarknaden verkar det finnas ett problem med 

att konkurrenterna blandas ihop. Detta är ett fenomen som kan kallas för Brand dilution, 

när varumärken är så lika varandra att konsumenterna inte uppfattar skillnaderna mellan 

dem (Schechter, 1970 refererat i Pullig et al., 2006, s. 53). Brand dilution är alltså ett 

problem som apoteksmarknaden verkar lida av. På en marknad som präglas av brand 

dilution finns det ofta ett varumärke som kan dra nytta av detta. På en avreglerad marknad 

som apoteksmarknaden, finns det ett seniorvarumärke. Seniorvarumärket är de 

varumärke som fanns innan avregleringen, och som kan få extra exponering tack vare 

brand dilution (Pullig et al., 2006, s. 65). Apoteket AB som lever kvar efter monopolet 

avskaffades är på apoteksmarknaden seniorvarumärket och är det apotek som kunnat ta 

vinning av apotekens differentieringsproblem. Respondenterna i vår studie hade lättast 

att koppla tillbaka till Apoteket AB, som de både kallade för det första apoteket och det 

vanliga apoteket. Det var deras reklam de trodde att de sett och kände sig trygga med att 

logotypen för Apoteket AB var bekant från förr. Som det kan bli med brand dilution 

verkar Apoteket AB tagit vinning av effekten, som det mest välkända varumärket. Det 

finns sätt för att undvika brand dilution, till exempel genom att koppla sitt varumärke till 

något konsumenterna känner till som en känd person eller ett annat varumärke (Keller, 

2003, s.598-599). Detta är något som Apoteket Hjärtat kan utnyttja genom att de kopplas 

ihop med ICA. Respondenterna visste att ICA hade ett apotek och att de ligger i samband 

med mataffärerna, de uppskattade att de kan använda samma medlemskort på bägge 

ställena.  

 

 
Figur 4. Apotekens varumärkesupplevelsecykel 
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7. Slutsats & Praktiska rekommendationer 
Syftet med studien är att se hur olika komponenter i en varumärkesupplevelse påverkar 

konsumenter på en homogen marknad. Vi vill ta reda på hur företag i denna kontext kan 

skapa konkurrensfördelar med hjälp av dessa komponenter och kommer att bidra med 

rekommendationer till aktörerna på den svenska apoteksmarknaden.  

7.1 Slutsats 

Vi kan konstatera att konsumenter på en homogen marknad upplever varumärken genom 

fyra komponenter, men upplever komponenterna olika starkt. De upplever varumärkena 

genom tänkande, sinnesintryck, agerande och känslor. Varumärkena upplevs genom 

den information som varumärket förmedlar, hur varumärkena ser ut och det sinnesintryck 

butiker och produkter ger och sedan hur konsumenterna agerar när de kommer i kontakt 

med varumärket.  Varumärkena upplevs genom känslor och tänkande, men som vi har 

sett det så upplevs dessa komponenter svagt. Det är genom svagheten i komponenterna 

känslor och tänkande som ligger till grund för de differentieringsproblem som kan uppstå. 

Nämnda upplevelser är ytliga i och med att de påverkar konsumenterna direkt vid kontakt, 

när konsumenten ser logotypen eller kommunicerar med personalen. Det är enkelt för de 

andra apotekskedjorna att kopiera; det är lätt att kopiera en grafisk profil men svårt att 

kopiera den känsla som ett varumärke förmedlar. Varumärkesupplevelsen kan därför 

tyckas vara statisk på homogena marknader jämfört med vad tidigare studier har visat om 

varumärkesupplevelser. 

 

Av vad vi kan se är det främst tre av fyra komponenter som spelat roll för konsumenternas 

varumärkesupplevelse på den svenska apoteksmarknaden; sinnesintryck, agerande och 

tänkande. Den sensoriska komponenten upplevs genom apotekens reklamfilmer, 

apotekens butiksmiljöer och apotekens logotyper. Vi har kommit fram till att 

konsumenterna kunnat identifiera vissa egenskaper hos Apoteket AB tack vare deras 

reklam där Apoteket AB tolkas som ett varumärke som är seriöst, kvalitetssäkert och har 

utbildad personal. Dock har inte detta hjälpt Apoteket AB att skilja sin identitet från andra 

varumärken då dessa egenskaper stämmer överens med konsumenternas generella 

uppfattning om hur apoteken är. Detta kan göra det svårt för Apoteket ABs medlemmar 

att identifiera sig med just deras varumärke. Komponenten agerande visar sig genom att 

konsumenterna föredrar apotekens varumärke av egna varor framför annan detaljhandel 

och hur konsumenterna planerar apoteksbesöken i samband med andra ärenden. Genom 

denna komponent upplevs apoteken som väldigt smidiga, pålitliga och trygga; 

konsumenterna vet exakt vad de får på apoteken, oavsett vilken apotekskedja de går till. 

Den näst sista komponenten tänkande upplevs främst genom apotekens personal som 

fungerar som rådgivare. Vi kan se att det finns en tillit till apoteken eftersom att apoteken 

upplevs som professionella samt att konsumenterna rådfrågar personal om diverse 

problem; det finns därför potential i komponenten tänkande. Känslor är något som 

apoteken idag inte lyckats förmedla till sina konsumenter på ett sådant sätt att de finns ett 

känslomässigt band mellan dem. Känslorna som konsumenterna känner till apoteken 

kommer främst från den sensoriska komponenten; känslor som inte går djupare än att 

konsumenterna känner att apoteken är rena på grund av apotekens vita och sterila 

utseende. 
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I dagsläget så upplevs det inte som att någon av komponenterna skiljer sig mellan 

apoteksvarumärkena. Vi tolkar respondenternas uppfattning som att apoteken står för 

samma saker vilket gör de svårt för konsumenter att identifiera sig mer eller mindre med 

olika apotek. Ett alternativ för apoteken är som tidigare nämnt är att hitta ett bättre sätt att 

förmedla sina värdegrunder än via nyhetsbrev, för att ge konsumenterna en möjlighet att 

skilja deras image från andra och därmed kunna identifiera sig mer med ett varumärke än 

ett annat. Varumärket förmedlas via alla kanaler till kunden, vid alla möten och 

interaktioner (Brakus et al., 2009, s. 54). Det är därför viktigt att hitta fler områden än via 

personalen för att påverka tänkandet.  

 

Vi har sett att apoteken på grund av brand dilution har svårt att marknadsföra sin egen 

image utan att även marknadsföra de andra apoteken på marknaden. De uppfattas som 

liknade på alla fyra faktorer, dock uppskattar konsumenterna att de vet vad de får på ett 

apotek och är bekväma med dessa likheter. Apotekens största utmaning ligger i att 

förmedla en identitet som inte blandas ihop med andra apotek men samtidigt behålla den 

trygghet och seriositet som konsumenterna vill se hos apotek idag. Det är också en 

utmaning att motverka fenomenet brand dilution som är en bidragande faktor till att 

konsumenterna inte kan skilja apotekskedjorna mot varandra. Det kommer vara svårt för 

apoteken att skilja sig med hjälp av komponenten sinnesintryck då respondenterna vill 

uppleva butiken som seriös och inte som en vanlig skönhetsbutik. Konsumenterna 

uppskattar sjukhuskänslan och de vita rockarna. Även detta är ett incitament för apoteken 

att framförallt satsa på komponenterna känslor och tänkande. Vilket kommer leda till en 

förändring i komponenten agerande automatiskt, då konsumenten förhoppningsvis 

kommer välja att handla hos ett specifikt varumärke på andra grunder än tillgänglighet. 

Konsumenterna ser att det finns en varumärkespersonlighet bland apoteken, men 

varumärkespersonligheten är inte unik för något varumärke, utan tillämpas på alla 

kedjorna. Apotekens personlighet uppfattas som ansvarsfull och enkel; medan ansvarsfull 

och enkel är de personlighetsdrag som vi tydligast kan urskilja genom våra intervjuer med 

respondenterna så finns det potential för de andra personlighetsdragen med. Exempelvis 

det aktiva personlighetsdraget definieras som hur proaktivt varumärket verkar i sina 

handlingar; hur varumärket arbetar med hur innovativa och moderna de verkar (Geuens 

et al., 2009, s. 103). Våra respondenter pratade inte om något apotek som mer nytänkande 

än något annat; innovation verkar inte vara något som konsumenterna förknippar 

apoteken med. Ett apotek med en varumärkespersonlighet som uppfattas som modern är 

något respondenterna skulle kunna identifiera sig med.  

 

Då kunderna inte identifierar sig med varumärket men till viss mån ändå är lojala kunder 

kan det diskuteras hur apoteken bör rikta sin marknadsföring. Haumann et al, (2014, s. 

97) menar att företag ska satsa på lojala kunder genom att få dem att identifiera sig med 

varumärket, för att sedan rikta marknadsföringen mot de kriterier som kunden identifierar 

sig med. Han menar också att marknadsföringen mot kunder som inte identifierar sig med 

varumärket bör vara annorlunda, då ska marknadsföringen fokusera på produkter och 

erbjudanden snarare än nyhetsbrev. I apotekens fall verkar det senare alternativet passa 

bättre, då respondenterna inte har något intresse i att ta del av nyhetsbrev. Respondenterna 

var tydliga med att de inte läser nyhetsbrev och sällan tar del av råd som inte kommer 

direkt från personalen, de vet inte vilka värdegrunder apoteken står för, vilket tyder på att 

apoteken inte lyckats förmedla detta. Respondenterna berättade att de helst vill ha rabatter 

som de kan använda på de produkter de köper och att detta skulle vara ett starkt incitament 

för att återkomma till samma apotek. Trots att apoteken har relativt lojala kunder idag 

tack vare tillgängligheten så finns det fortfarande incitament för apoteken att satsa mer på 
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kunder som identifierar sig med varumärket. Haumann et al, (2014, s. 97) beskriver 

kunder som identifierar sig med företaget som stabilare kunder och mer långsiktigt lojala. 

Kunder som identifierar sig med ett företag är mindre känsliga för produktförändringar 

samt handlar från hela företagets utbud och inte bara specifika produkter (Bhattachary & 

Sen, 2003, s.83). 

 

Varumärkena upplevs genom deras utilitära attribut; apoteken finns tillgängliga, 

personalen som jobbar där finns där för medicinsk rådgivning och apoteken 

tillhandahåller läkemedel. Det är detta som gör upplevelsen statisk; det känslomässiga 

bandet som skapar en mer personlig differentiering bland apoteken är svag och istället 

ligger fokus på de komponenter som är ytliga. Komponenterna tänkande och framförallt 

känslor bör ta större plats på homogena marknader. Komponenten känslor är den som 

bidrar med ett djup i hela upplevelsen; den komponent som differentierar varumärket 

genom andra medel än utilitära attribut och den komponent som resulterar i bäst 

kundlojalitet. Komponenten känslor är också den komponenten som är mest komplicerad 

att lyckas förmedla, eftersom att den är subjektiv och kräver förarbete. Gällande förarbetet 

så krävs det att aktörerna känner sina konsumenter väl och lyckas koordinera sitt budskap 

genom alla deras kanaler så att rätt känslor förmedlas (Schmitt, 1999, s. 61). Utmaningen 

ligger i att få konsumenterna att sluta välja med Kronan och istället välja med Hjärtat. 

7.2 Praktiska rekommendationer och fortsatt forskning 

Även tänkandet är något som apoteken kan utveckla då komponenten idag bara upplevs i 

interaktionen mellan personal och kund. Tänkande och känslor är de komponenter som 

vi ser har störst potential att hjälpa apoteken att differentiera sig med varandra. Apoteken 

måste utveckla nya kanaler utöver nyhetsbrev och reklam för att nå ut till konsumenterna 

och för att kunna förmedla sin unika varumärkespersonlighet. Det sammanhang som 

varumärkena syns i har en stor inverkan på både känslor och tänkande och ett förslag till 

apoteken är att arbeta med sponsorskap och olika evenemang kopplade till sina 

varumärken. Apotekens varumärken upplevs som professionella och konsumenterna har 

en stor tillit till apoteken vilket kan utnyttjas genom att till exempel delta i expertpaneler 

och liknande för att ytterligare påvisa sin kunskap. Apoteket Hjärtat har exempelvis 

vunnit på denna strategi som alltid syns i samma sammanhang som ICA, något många av 

våra respondenter refererade till när de pratade om Apoteket Hjärtat. Vi har även 

konstaterat att varumärkesupplevelsen bland apoteken främst sker under och efter 

konsumtionstillfället, och de rekommendationer vi har gett här kan hjälpa apoteken att 

även skapa en varumärkesupplevelse innan konsumtionstillfället. Lyckas en apotekskedja 

med att förmedla komponenterna känslor och tänkande finns det också en chans att det 

skapas ett känslomässigt band mellan varumärke och kund, om det blir tydligt vilka 

egenskaper som går att identifiera sig med. Apoteken måste förmedla något annat än 

komponenterna agerande och sinnesintryck för att sticka ut och differentiera sig från de 

andra varumärkena på marknaden.  

 

Fortsatt forskning bör undersöka fler homogena marknader för att ytterligare bygga på 

vår studie och för att säkerställa att de komponenter som vi identifierat även upplevs på 

andra homogena marknader. Vi valde apoteksmarknaden i Sverige eftersom att den i vår 

mening är är mest representativ för hur en homogen marknad ser ut men fler studier kan 

kolla på exempelvis hur varumärken upplevs bland livsmedelskedjorna eller elbolagen. 

Vi har också kommit fram till hur brand dilution är ett problem på apoteksmarknaden i 

Sverige. Fortsatt forskning kan undersöka om apoteken tjänar eller inte på att de upplevs 
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som likadana med tanke på att respondenterna ändå uttryckt en bekvämlighet i att veta att 

ett apotek är ett apotek. I vår slutsats så har vi även kommit fram till att apoteken bör 

utveckla hur deras konsumenter upplever komponenterna känslor och tänkande. Framtida 

forskning bör även fokusera på hur varumärken som befinner sig på en homogen marknad 

ska utforma sin marknadsföring och sina kontaktpunkter för att lyckas förmedla dessa 

komponenter. Forskning bör fokusera specifikt på den roll som känslor har i mötet med 

varumärket och hur det kan skapa andra konkurrensfördelar än vad varumärkena har. 

7.3 Teoretiskt bidrag 

Tidigare forskning om varumärkesupplevelse har gjorts på heterogena markander utan att 

ta hänsyn till homogena marknader som vi upptäckt måste fokusera mer på 

komponenterna känslor och tänkande. Forskning kring området varumärkesupplevelse är 

ett sådant som utvecklats flitigt sedan 2009 med forskare som bidrar till området genom 

olika synsätt och på olika marknader (Khan & Rahman, 2015, s. 1). Vår studie har berört 

flera olika teorier; varumärkespersonlighet, varumärkeskunskap och 

varumärkesidentifiering men det är främst till teorier kring varumärkesupplevelse som 

vårt teoretiska bidrag går till. Studier om varumärkesupplevelse har tidigare varit starkt 

förankrade i kvantitativa undersökningar och det efterlyses mer forskning som undersöker 

varumärkesupplevelser genom kvalitativa studier (Khan & Rahman, 2015, s. 6). Det har 

varit en trend mellan 2011-2016 att fler forskare inom varumärkesupplevelse vänder sig 

till kvalitativa studier (Khan & Rahman, 2015, s. 5) och även vi bidrar till denna trend. 

Efter varumärkesupplevelsemodellen presenterades har fokus legat på att undersöka 

följderna av en god varumärkesupplevelse. Andra forskare har kombinerat 

varumärkesupplevelsen med teorier från exempelvis kundnöjdhet och köpbeteende för att 

undersöka hur varumärkesupplevelsen påverkar ett företags resultat (Khan & Rahman, 

2015, s. 5). I dessa studier har därför fokus legat på kvantitativa studier där syftet har varit 

att försöka bevisa deras hypoteser; exempelvis att en god varumärkesupplevelse leder till 

högre försäljning. Med vår studie så bidrar vi istället med resultat från konsumenternas 

sida; hur de olika dimensionerna faktiskt upplevs och vad konsumenterna värderar. Detta 

bidrar med en djupare förståelse för varumärkesupplevelsen och hur företag sedan kan 

koordinera sitt budskap genom marknadsföring och andra kontaktpunkter för att förmedla 

rätt komponenter till rätt konsumenter.  

 

Utöver vårt bidrag till forskningsmetod och förståelsen för de olika dimensionerna i 

varumärkesupplevelsen så bidrar vi även till teorier kring varumärkesupplevelse genom 

en ny marknad. Tidigare studier har som sagt utförts på varumärken som är tydligt 

kopplade till varumärkesupplevelser; exempelvis Disney och Adidas som är varumärken 

som vi alla kan koppla känslor eller tänkande till utan att ens behöva tänka på det. Vi 

anser att vår studie som utförts på en homogen marknad ger en intressant inblick på en 

marknad med varumärken som präglas av utilitära attribut och svaga upplevelser. Vi 

ställde oss frågan; där varumärkesupplevelsen inte är lika självklar, vad är det då som 

driver varumärkena? 

 

Vi har utöver kontexten homogena marknader visat på ett samband mellan teorier om 

varumärkespersonlighet och varumärkeskunskap, en koppling som tidigare studier inte 

gjort. Här visar vi en skillnad i vilken personlighet som ett varumärke vill förmedla och 

vad konsumenten faktiskt uppfattat, vilken varumärkeskunskap de har. Vi har bundit ihop 

våra teorier till fyra gemensamma komponenter, som var för sig inte är nya inom 

forskning men som tillsammans i vår kontext är något nytt.  
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De begränsningar som finns till vår studie är att det behövs vidare forskning på andra 

homogena marknader för att säkerställa att vår slutsats är representativ för alla homogena 

marknader. Vår studie är dessutom gjord enbart i Umeå där det endast finns tre apotek 

representerade i stadskärnan, detta kan ha kommit att begränsa resultatet.  

8. Kvalitetskriterier 
När det gäller kvalitativa studier väljer forskare ofta att utgå ifrån andra kriterier än 

reliabilitet och validitet, som beskriver hur överförbar en forskning är samt om 

forskningen verkligen mäter det den är avsedd att mäta (Bryman, 2011, s. 351-352). För 

kvalitativa studier menar dock många forskare att det är andra kriterier som bör bedöma 

kvaliteten än just mätbarhet, de alternativa kriterierna tillförlitlighet och äkthet kan 

användas som motsvarigheter till reliabilitet och validitet (Bryman, 2011, s.354). 

Tillförlitlighet byggs upp av fyra delkriterier, dessa beskriver Bryman som trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Vi kommer att 

använda oss av dessa kriterier för att kvalitetssäkra vår studie. Dessa kriterier passar bättre 

än reliabilitet och validitet eftersom att de tar hänsyn till att det inte bara finns en enda 

bild av den sociala verkligheten, detta går i linje med vår interpretativistiska 

verklighetssyn.  

 

Trovärdighet innebär att läsaren uppfattar studiens resultat som trovärdigt trots att det 

finns olika beskrivningar av verkligheten, det vill säga att läsaren tror på forskarens 

tolkning (Bryman, 2011, s.354). Bryman förklarar vidare att detta kan göras genom att 

forskaren beskriver genomförandet så detaljerat som möjligt och att respondenterna i 

studien ges möjlighet att ta del av resultaten för att se om de blivit rättvist tolkade. För att 

säkerställa en trovärdighet har vi förhållit oss till tidigare nämnda etiska aspekter samt 

gett respondenterna möjlighet att läsa arbetet innan publicering, dessutom använder vi 

oss av kända metoder för att analysera den data vi samlat in, se kapitel 4.6.  I vår studie 

valde ingen av respondenterna att ta möjligheten att läsa arbetet utan valde att lita på oss. 

Detta kan ses som en nackdel men i och med att respondenterna getts möjligheten att läsa 

arbetet anser vi att vi gjort vad vi kunnat. Tack vare våra öppna frågor och delaktighet i 

intervjuerna tror vi att respondenterna har en tydlig bild av att vi förstod vad de menat 

och därav ger oss förtroendet att tolka deras svar. 

 

Överförbarhet är något som kan vara svårt i en kvalitativ studie där då det främst är en 

liten grupp som undersöks samt att fokus ligger på det unika för en specifik kontext, för 

att få en överförbar kvalitativ studie är det viktigt att ge fylliga beskrivningar som senare 

forskare kan använda som bas (Bryman, 2011, s.355). Detta är något vi arbetat mycket 

med i vår empiridel genom att skriva tydliga teman och så detaljrikt som möjligt. 

Svårigheten med detta kriterium blir att fortfarande vara konfidentiell och inte ge några 

detaljer som kan avslöja vem personen är. Vi har endast varit detaljrika på de relevanta 

sakerna och lämnat annat utanför. Vi har framförallt fokuserat på att vara detaljerade 

angående kontexten, apoteksmarknaden, då det är ett specifikt sammanhang som ligger 

till grund för de svar vi fått av vår studie. 

 

Pålitlighet innebär att forskaren redogör för hela studiens process och motiverar sina val 

för att visa att studien är trovärdig, detta kan också granskas av andra forskare under 

studiens gång (Bryman, 2011, s.355). Dessa punkter finns att hitta i vårt kapitel om 

teoretiska utgångspunkter samt vår praktiska metod. Vi har under studiens gång granskats 
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av studiekamrater samt handledare och diskuterat våra val under olika seminarium, vilket 

hjälpt oss att ta beslut som ökat studiens pålitlighet, som val av problemformulering, 

respondenter, och undersökningsmetod.  

 

Sista delkriteriet för tillförlitlighet är möjligheten att styrka och konfirmera. Det innebär 

att forskarens tolkning och utförande av en undersökning ska vara trovärdig och inte 

medvetet påverkats av hens egna värderingar, även om det inte går att vara helt objektiv 

(Bryman, 2011, s.355). Detta är något vi diskuterat tidigare i avsnitt 2.1. Vi har hela tiden 

varit medvetna om våra egna värderingar och åsikter och försökt lyfta bort dessa i 

utförandet av undersökningen. 

 

Det andra huvudsakliga kriteriet utöver tillförlitlighet är äkthet. Äkthet har också ett antal 

delkriterier som kan ses som generella frågor att ställa om studien (Bryman, 2011, s. 357). 

där Det första delkriteriet är rättvis bild och här ställs frågan om studien ger rätt bild av 

de åsikter och uppfattningar som finns hos respondenterna. Vidare förklarar Bryman nästa 

delkriterium som ontologisk autenticitet; har respondenternas medverkan hjälpt dem att 

bättre förstå det sociala sammanhang de befinner sig i? Dessa två frågor är något som vi 

anser att vår studie täcker genom att vi, som tidigare nämnt, detaljerat beskrivit empirin 

för att ge en rättvis bild av våra respondenter, vi har försökt att vara så objektiva som 

möjligt och inte låtit våra egna värderingar påverka oss i tolkningen av våra respondenter. 

Många av respondenterna reflekterade över frågorna vi ställde för första gången och vår 

uppfattning var att de efter intervjun hade en bättre förståelse för apoteksmarknaden i och 

med nya reflektioner. Tredje frågan gäller pedagogisk autenticitet som ställer frågan om 

respondenterna fått en bättre förståelse av andra personers upplevelse av samma sociala 

sammanhang (Bryman, 2011, s. 357). Fjärde frågan gäller katalytisk autenticitet; kan 

respondenterna förändra sin situation tack vare deras medverkan i studien? Den sista 

frågan Bryman förklarar kallas taktisk autenticitet där forskaren ställer frågan huruvida 

undersökningen lett till ökade möjligheter att vidta åtgärder för situationen? Bryman 

menar vidare att dessa kriterier kan uppfattas som provokativa och att de lägger större 

tyngd på praktiskt resultat än vad samhällsforskning brukar göra. I vår studie har 

respondenterna inte befunnit sig i en situation som de uttalat velat ändra på, vårt fokus 

har legat på att förstå upplevelsen i nutid och inte på vad de vill förändra. Däremot kan 

respondenternas medverkan komma att påverka deras situation på det sätt att resultatet av 

vår studie kommer mynna ut i rekommendationer till aktörer på apoteksmarknaden. 
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10. Appendix 1 - Intervjuguide 
Inledning: 

Stort tack för att du vill ställa upp på denna intervju för vår studie! Denna studie är vårt 

examensprojekt för civilekonomprogrammet med inriktning service management på 

Umeå universitet. Syftet med vår studie är att undersöka hur konsumenter upplever 

apotekens varumärken. Det behövs ingen kunskap om varumärken eller 

marknadsföring, utan vi kommer bara ställa frågor om era egna upplevelser med 

apoteken och er inställning till apotekskedjornas varumärken. Intervjun kommer att 

spelas in och ta mellan 20-30 minuter och vi kommer att använda din ålder annars 

kommer du vara helt anonym i studien. Har du några frågor innan vi börjar? 

 

S = Senoriska, A = Affektiva. B = Beteende, och I = Intellektuellt 

 

Intervjufrågor 

 Hur gammal är du? vilket område i Umeå bor du i? 

 Kan du räkna upp vilka apotek du känner till? 

B Hur ofta brukar du handla på apotek? 

B Är du medlem på något/några apotek idag, vilket? 

B 
Vilken typ av produkter brukar du handla på apotek? Är det mest 

receptbelagt eller andra produkter? 

B 
Kan du berätta om senaste gången du besökte ett apotek i butik eller 

online? 

A, B 
Vad tyckte du var bra med besöket, hade det kunnat gå annorlunda till, 

hur? 

A, B Kan du beskriva någon gång när du haft ett sämre besök? 

B 
Har du någon gång besökt ett apoteks hemsida? Kan du beskriva detta 

besök? 

S Vad fick du för intryck av butiken eller hemsidan? 

A, I Hur skulle du beskriva apotekets personal? 

I Hur brukar du använda dig av apotekets personal? 

B Varför valde du att bli medlem på Apotek / Apoteken X? 
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I, B 
På vilket sätt märker du att du är medlem? Tar du del av nyhetsbrev, råd, 

erbjudanden? Hur? 

I 
Hade du velat ha några andra typer av erbjudanden eller förmåner i och 

med ditt medlemskap? 

S, A, 

B, I 
Hur tycker du att apoteket skulle kunna utveckla sina tjänster? 

B 
Brukar du ta del av erbjudanden från andra medlemskap i andra 

branscher? vilka, varför? 

A 
Om du jämför Apoteket X med andra apotek, skulle du säga att det är 

några likheter eller skillnader mellan dem? 

S 
Ser du några likheter eller skillnader i butiksmiljön jämfört med andra 

apotek? 

A Ser du några likheter eller skillnader i personalen? 

A, Hur jämför sig Apoteket X produkter med de andra apoteken? 

S 
(Om personen anser att det finns många likheter eller skillnader) Vilka 

fördela/nackdelar ser du med dessa likheter? 

A 
Om du tänker på Apoteket X som ett varumärke - hur upplever du det då? 

Tycker du att det skiljer sig från hur du upplever de andra apoteken. 

A, I 
Vad tycker du att detta apotek står för? Skiljer det sig från vad andra 

apotek står för? 

A 
Hur skulle du reagera om Apoteket X tog ett högre pris än de andra 

apoteken? 

A Hur skulle du känna om detta varumärke försvann? Hur kommer det sig? 

S, A, 

B, I 

Vad är viktigast för dig när du väljer vilket apotek du ska handla hos? 

Tycker du att apoteket X har dessa egenskaper? 

I Kan du komma ihåg någon av detta apoteks reklamkampanjer? 

S, A, 

B, I 

Vad skulle kunna få dig att välja ett apotek framför ett annat (förutom 

tillgänglighet om det är svaret) 

 

Avslutningsvis tänkte vi att du ska få jämföra Apoteksmarknaden med 

dagligvaruhandeln. ICA, Coop, Willys och de andra kedjorna säljer, likt 

Apoteken, liknande produkter mellan varandra men har inte samma 

problem att bli åtskilda. Varför tror du det är så? 

Tabell 2. Intervjufrågor 
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