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Förord 
 
 
 
 
 
Vi vill tacka vår handledare Tina Hedmo som har varit ett stort stöd genom hela 

arbetsprocessen och bistått med konstruktiv kritik och alltid med några avslutande peppande 

ord vilket har hållit motivationen uppe även då det stundtals känts tungt. 
 

Vi vill även tacka respondenterna som tagit sig tid till att delta i studien och bistått med 

värdefull information. Sist men inte minst vill vi tacka opponenterna och övriga 

seminariegruppsdeltagare för deras värdefulla kommentarer. 
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________________________ ________________________ 
 
Ida Lundberg   Jessica Nilsson 
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Sammandrag 
 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur apotek externt kommunicerar om 

Corporate Social Responsibility (CSR) ut mot kund och huruvida det är en strategisk fråga för 

apoteken. För att studera detta har tre stora aktörer på den svenska apoteksmarknaden valts ut. 

En kvalitativ undersökning har genomförts med representanter från respektive apotekskedja 

för att komplettera material till studien bestående av sekundärdata. Studien har visat på att det 

har betydelse om apoteket i fråga är statligt ägt eller inte för hur de arbetar med att 

kommunicera CSR. Medan alla företag arbetar med att kommunicera CSR visar dock 

resultaten på vissa skillnader dem emellan. Tidigare studier inom området har visat på att 

tvåvägskommunikation av CSR bland företag varit mindre förekommande. Denna 

undersökning tyder på att en utveckling har skett då resultaten visar på motsatsen. Initiativet 

till denna typ av kommunikation visar på att kommunikation av CSR är en strategisk fråga 

inom branschen. 
 
 
 
 
 
Nyckelord:  Strategisk kommunikation, apotek, CSR kommunikationsstrategier, 

intressentteori, extern kommunikation 
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1. Inledning 
 

“Strategisk kommunikation skapar mening, bygger förtroende och anseende, vårdar 
symboliska relationer med interna och externa intressenter i syfte att stödja organisatorisk 
tillväxt samt försäkra operationell frihet.”1 (Zerfass & Huck, 2007, s. 108)  
 

Världens marknader har drabbats av flera strukturella förändringar under de senaste åren. 

Konkurrensen har ökat med globaliseringen och nya marknader uppkommer runt om i världen 

vilket har krävt företagens anpassning till de nya förhållandena samt för att uppnå eller 

bibehålla konkurrenskraftighet (Zerfass & Huck, 2007). En av dessa anpassningar till en 

marknad med ökad konkurrens är företagens ökade satsningar på relationerna de har till sina 

intressenter (Gutiérrez-García & Sábada, 2012). Med en allt ökande konkurrens tävlar 

företagen om konsumenters och andra intressenters uppmärksamhet, stöd, lojalitet och 

engagemang. Företagen fattar följaktligen aktiva och strategiska beslut kring resurser ämnade 

för detta ändamål. Det är här strategisk kommunikation blir en viktig komponent för att hjälpa 

inte bara företag, men även exempelvis organisationer och föreningar, att nå sina mål och 

stärka sin konkurrenskraftighet. (Hallahan et al., 2007) 
 

Vidare finns idag ett krav från samhälle och konsumenter att redovisa, publicera och 

kommunicera den miljö- och sociala påverkan företagens verksamhet har på samhället och 

med detta en ökad popularitet för konceptet Corporate Social Responsibility (CSR). Vad 

företagens sociala ansvar egentligen innebär och huruvida företag verkligen har ett socialt 

ansvar har länge varit omtvistat. Forskning om företagens sociala ansvar går tillbaka ända till 

1950- och 1960-talen då artiklar med olika perspektiv på företagens roll i samhället 

publicerades. CSR kan idag ses som ett empiriskt fenomen med stor bredd och det finns 

varierande definitioner och teorier om vad CSR egentligen handlar om. (Grafström, Göthberg 

& Windell, 2008, Borglund et al., 2012) Vad som dock är tydligt är att dagens konsumenter är 

medvetna om den inverkan och påverkan som företagen har på samhället och miljön och på 

grund av detta ställer högre krav på företagens ansvarstagande vilket medför att det ligger i 

företagens intresse att försöka möta de etiska förväntningar som företagens intressenter har på 

företagens verksamhet. (Nickerson, Planken & Subrat, 2013)  
 

Till följd av detta svarar allt fler företag genom att engagera sig i dessa frågor och 

kommunicera sitt sociala ansvar till samhället för att öka sin legitimitet och trovärdighet. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Fri översättning från engelska. 
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Företagen öppnar upp för en dialog med intressenter för att öka förståelsen för företagens 

verksamhet och dialogen har blivit en central del i företagens CSR-strategi. (Burchell & 

Cook, 2006) Inom området för intressentteori har det studerats hur företagens konkurrenskraft 

och målsättningar påverkas av att ledningen applicerar ett intressentperspektiv inom företaget. 

Inom denna kontext har företags arbete med CSR studerats och resultaten pekar på att företag 

som arbetar med ett intressentperspektiv når konventionella företagsmål såsom lönsamhet och 

tillväxt till samma grad eller i större grad än andra konkurrerande företag som inte applicerar 

intressentperspektivet. (Donaldson & Preston, 1995) 
 

En bransch som nyligen har genomgått stora förändringar är den svenska apoteksbranschen. 

Under de senaste decennierna har flera statliga monopol i Sverige avreglerats så som 

marknaderna för inrikesflyg, elförsörjning, järnväg, post samt telekommunikation. Den 1 juli 

år 2009 avreglerades även den svenska apoteksmarknaden med mål att skapa en fri 

apoteksmarknad med ökad tillgänglighet, bättre service och tillgänglighet av läkemedel samt 

lägre läkemedelskostnader. I och med avregleringen kan nu den som ansökt och fått tillstånd 

av Läkemedelsverket öppna ett så kallat öppenvårdsapotek vilket är den typ av apotek som 

bedriver detaljhandel med läkemedel. Sedan avregleringen har ungefär en tredjedel av det 

tidigare monopolföretaget Apoteket AB:s apotek sålts till andra aktörer på marknaden. 

(Statskontoret, 2012) 
 

Sedan avregleringen har flera rapporter (Fair Trade Center, 2013 & Sveriges 

Apoteksförening, 2013a) skrivits och utvärderingar har gjorts för att analysera den nya och 

öppna apoteksmarknadens framgångar. Bland resultaten har det framkommit att 

konsumenternas förtroende för apoteken och deras syn på apoteken i allmänhet försämrats 

sedan avregleringen. Kritik kring apotekens samhälls- och miljöpåverkan fördes också fram. 

(Fair Trade Center, 2013) Strategisk kommunikation om CSR gör det till en högst aktuell 

fråga för apoteksbranschen med tanke på den konstaterat minskade legitimiteten samt den 

ökade konkurrensen på den relativt nya marknaden. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska apotek externt kommunicerar om CSR 

ut mot kund. Vidare kommer det även studeras om det är en strategisk fråga för apoteken. 
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1.1 Disposition 

 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning inom området och väsentliga teorier som 

senare utgör studiens analysmodell. I kapitel 3 motiveras och förklaras de val som gjorts vid 

insamlingen av material och metodologiska tillvägagångssätt. Därefter följer en empirisk del i 

kapitel 4 där resultaten från de data som använts redovisas för studiens tre valda företag. I 

kapitel 5 kommer sedan författarnas analysmodell att binda samman resultat från det 

insamlade empiriska materialet. Avslutningsvis i kapitel 6 presenteras studiens resultat, 

förslag till fortsatt forskning och metodkritik. 

 

2. Teoretisk genomgång 
 
Inledningsvis kommer kapitel två att omfatta tidigare forskning beträffande strategisk 
kommunikation, CSR och kommunikation av detta. Därefter tas intressentteorin samt Morsing 
och Schultz (2006) tre CSR kommunikationsstrategier upp för att sedan förklara studiens 
analysmodell. 
 

2.1 Strategisk kommunikation 
 

Framväxten av kommunikationsbranschen i Sverige på 1960-talet berodde på tillväxten av 

intresseorganisationer och utvecklingen av välfärdssystemet. Det var ofta före detta 

journalister eller militärer som hade i uppgift att sköta den strategiska kommunikationen men 

företag utomlands och däribland Siemens i Tyskland, insåg tidigt vikten av strategisk 

kommunikation och skapade egna informationsavdelningar i slutet på 1870-talet. Termen 

strategisk kommunikation har en bred innebörd och många definitioner. Falkheimer och 

Heide (2011) definierar strategisk kommunikation som ”en organisations medvetna 

kommunikationsinsatser för att nå sina mål.” (Falkheimer & Heide, 2011)  

 

Definitionerna är dock många då området är relativt nytt och angränsar till flera andra 

studiefält. Kommunikation mellan företag och intressenter kan ske från olika delar i företaget 

och genom olika aktiviteter såsom exempelvis via marknadsföring, ledning och genom PR. 

Faktum är att det finns författare som Kellermann (1992) som menar att all kommunikation är 

strategisk. Då all kommunikation är målinriktad anpassas kommunikationen efter dessa mål 

och det är denna ständiga process som de menar gör kommunikationen till sin natur 

strategisk. (Kellermann, 1992) Andra författare belyser vikten av strategisk kommunikation 
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för företagens innovationsprocesser. Med en ökad konkurrens på världsmarknaderna är ny 

innovation en nyckelfaktor för företagens framgång och överlevnad. Nya innovationer har 

dock historiskt sett varit svåra att implementera på grund av avsaknad av professionell 

kommunikation i innovationsprocessen. Betydelsen och rollen av strategisk kommunikation 

har ökat för företagen då den “skapar mening, bygger förtroende och anseende, vårdar 

symboliska relationer med interna och externa intressenter i syfte att stödja organisatorisk 

tillväxt samt försäkra operationell frihet.”2 (Zerfass & Huck, 2007, s. 108) 
 

2.1.1 CSR och strategisk kommunikation 
 

“CSR eller Corporate Social Responsibility är företagets skyldighet att använda sina resurser 

på sätt som gynnar samhället genom att aktivt delta som medlem i samhället och ta hänsyn till 

samhället i stort samt förbättra samhällets välstånd i stort och detta oavsett direkta vinster för 

företaget.”3 (Kok et al. 2001, s. 287) 
 

Företagens syn på kommunikation och sätt att kommunicera har utvecklats som följd av 

omvärldens ökade krav på socialt ansvarstagande. Bland dessa krav finns kravet på 

transparens. Företagen ska idag vara transparenta och berätta om sina aktiviteter - inte minst 

för att redovisa för vilka sätt de tar socialt och miljömässigt ansvar för sin verksamhet. Kravet 

på transparens innebär att företagen på bästa sätt bör kommunicera kring sitt arbete till olika 

intressenter. Detta för att via kommunikation vara med och påverka den image eller bild som 

omgivningen har av företaget. (Grafström et al., 2008) Kommunikation av CSR blir därmed 

en viktig del i företagets verksamhet.  
 

Grafström et al. (2008) argumenterar för att det inte längre handlar om att företaget enbart 

redogör för vad de arbetar med utan även om att de bör delta i diskussioner med externa 

intressenter för att lära för framtiden samt för att utveckla långsiktiga relationer. Hittills finns 

det dock inte enligt Borglund et al. (2012) någon etablerad gemensam modell eller ett 

gemensamt arbetssätt för att formulera CSR-strategier. Globala storföretag är föregångare till 

de teoretiska tankemodeller som ofta används som stöd till de strategier som andra företag 

använt sig av. Det som beskrivs är att utvecklingen inom CSR påverkar ett antal andra 

strategiska processer och bland dessa kommunikationsstrategin. (Borglund et al., 2012) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Fri översättning från engelska.  
3 Fri översättning från engelska. 	  
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De senaste åren har det skett en explosion av CSR-kommunikation. Den var tidigare främst 

riktad mot expertgrupper men är idag även riktad mot konsumenter och samhället i stort. Vid 

den externa kommunikationen betonar Morsing och Schultz (2006) vikten av en dubbelriktad 

kommunikation i förhållande till sina intressenter. Företaget behöver vara i dialog med sina 

intressenter och ge dem möjlighet att framföra sina uppfattningar om vilka förtroendefrågor 

som ska hanteras och vad företagets ansvar bör vara. Morsing och Schultz beskriver att det 

utvecklas från en informations- till en interaktionsstrategi. (Morsing & Schultz, 2006) 
 

Det finns många forskare såsom Doorley och Garcia (2007) som argumenterar för att 

kommunikation alltid måste vara en konsekvens av företagets handling vad beträffar socialt 

ansvarstagande. Organisationens befintliga verksamhet bör således vara en förutsättning för 

kommunikation av det sociala ansvarstagandet. (Doorley & Garcia, 2007) Med mängden 

information som kommuniceras på diverse företags hemsidor och via andra kanaler blir det 

svårt för konsumenter att hitta information som de finner trovärdig och legitim. Det i sin tur 

leder till att konsumenter och andra intressenter ställer sig mer skeptiska till den information 

som finns att tillgå speciellt då företagen försöker spegla en miljövänlig och etisk image. 

(Jahdi & Acikdillis, 2009)  

 

2.1.2 Kommunikationens baksida  
 

Grafström et al. (2008) argumenterar att kommunikation är viktigt för att kunna vara med och 

forma omvärldens uppfattning av företaget. Genom att vara transparent och berätta om vad 

organisationen gör och hur centrala frågor hanteras kan omvärlden värdera ansvarstagandet. 

Det gör att kommunikationen av företagets aktiviteter blir ett centralt verktyg i processen att 

skapa ett gott anseende bland andra aktörer. (Grafström et al., 2008) Däremot poängterar 

Morsing och Schultz (2006) att det kan vara känsligt att kommunicera företagets miljö- och 

sociala ansvar då det motsägelsefullt nog kan minska legitimiteten för företagen. Rädslan för 

att kommunicera CSR är kopplad till inställningen hos samhället att de företag som betonar 

och överkommunicerar sitt arbete med CSR associeras med legitimitetsproblem och därmed 

möts av misstänksamhet från samhället. (Morsing & Schultz, 2006) Stora, välkända företag 

har på senare tid ofta granskats av media där de ställts till svars för exempelvis bristande 

arbetsförhållanden och därför är många företag idag tveksamma till att överkommunicera sitt 

ansvar (Grafström et al., 2008). Begreppet greenwashing är något som börjat användas 

flitigare i företagsvärlden under senare år. Det är när företag kommunicerar sitt 
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ansvarstagande och marknadsför sina produkter som ett “bättre” miljöval på ett missledande 

sätt vilket har bidragit till att företag har blivit mer vaksamma och försiktiga med att uttala sig 

om sin egen verksamhet när det gäller miljöpåverkan. (Lane, 2013)  

 

2.2 Intressentteori 

 

Användandet av intressentteori är idag väl utbrett inom företagsvärlden och konceptet 

intressentteori används inom många olika områden vilket gör begreppet svårt att rama in då 

definitionerna är många vilket är ett problem som sällan tas upp i litteraturen. Precis som 

namnet avslöjar så utgör intressenter och deras relation till företaget en grundpelare för teorin. 

(Donaldson & Preston, 1995) 

 

Originaldefinitionen av intressentgrupper är “de grupper utan vilkas stöd organisationen 

skulle upphöra att existera”4 (Freeman, 2010, s. 31). Uttrycket betonar den tyngd och 

potentiella påverkan som ett företags intressenter kan ha på företaget. Det lyfter också 

behovet för företag att ta tillvara på intressenternas intressen och att försöka förena dessa med 

företagets målsättning. (Donaldson & Preston, 1995) Tidigare var aktieägarna den enda 

gruppen som företaget ansåg inflytelserika och till vilka de behövde vara responsiva. 

Myntandet av ordet “intressent” vid Stanford Research Institute år 1963 var därmed ett försök 

till ett mer generellt ord för den roll och det inflytandet som aktieägarna har över företaget. 

Uttrycket kom dock att innefatta flera grupper som också räknades till företagets intressenter. 

Dessa grupper bestod ursprungligen av aktieägare, anställda, kunder, leverantörer, långivare 

och samhället. 
 

Bland de bakomliggande argumenten för intressentteorin sägs bland annat att om företaget 

misslyckas med att kommunicera med samt förstå vilka frågor som är viktiga för dess 

intressenter kommer företaget misslyckas med att formulera och skapa den målsättning som 

skulle generera det stöd som säkrar företagets långsiktiga överlevnad och framgång. 

(Freeman, 2010) Lyckas företaget med att förstå och tillgodogöra sig kundernas inställning 

och ta vara på deras intressen kan de undvika dålig publicitet samtidigt som de vinner 

anständighet och legitimitet (Burchell & Cook, 2006). 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Fri översättning från engelska. 
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En betydande del av intressentkonceptet är att förstå hur intressentgrupper och deras 

respektive inställning skapas och formas inom gruppen, betydelsen av de huvudsakliga 

problemen och konflikterna i relationen mellan intressent och företag, samt intressentgruppers 

benägenhet att stödja eller skada företaget i dessa frågor. Den andra utmaningen består i 

ambitionen att hitta en universell lösning som fungerar för alla konflikter som företaget har i 

respektive relation till de olika intressentgrupperna. Freeman (2010) argumenterar att 

företaget bör se till att identifiera de olika strategiska frågorna som berör respektive 

intressentgrupp och vad som krävs för att lösa dem för att sedan försöka hitta en lösning som 

passar samtliga grupper. Företaget bör därmed tänka igenom sina strategiska beslut då dessa 

påverkar samtliga intressentgrupper på olika sätt. (Freeman, 2010) 

 

Intressentteorin har förgrenat sig i flera riktningar för att inkluderas i forskning inom en rad 

områden och däribland vid formulering av företagsstrategier, systemteori, organisationsteori 

samt CSR (Freeman, 2010). I de avsnitt som följer presenteras tre olika CSR 

kommunikationsstrategier som utgår från ett intressentperspektiv. Dessa strategier utgår från 

en klassisk monolog som endast informerar intressenterna om företagets arbete kring CSR för 

att sedan handla om ömsesidiga och dialogbaserade relationer med intressenterna. 
 

2.3 Tre CSR kommunikationsstrategier 
 

Baserat på Grunig och Hunt (1984) har Morsing och Schultz (2006) utvecklat tre typer av 

intressentrelationer i förhållande till hur företag strategiskt engagerar sig i CSR-

kommunikation gentemot sina intressenter vilka är en strategi för att informera intressenter,5 

en strategi för intressenters respons6 samt en strategi för intressenters engagemang.7 Morsing 

och Schultz (2006) antyder att det idag finns ett ökat behov av att utveckla sofistikerade 

tvåvägskommunikationsprocesser då företag kommunicerar sitt CSR-arbete och att det finns 

ytterst lite bevis på att denna typ av kommunikation är normen inom företagsvärlden. De 

påpekar vidare att envägskommunikation i arbetet med CSR är nödvändigt, men poängterar 

att det inte är tillräckligt för att företaget ska uppnå och samtidigt behålla sin legitimitet. 

(Morsing & Schultz, 2006) Nedan presenteras de olika CSR kommunikationsstrategierna (se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Fri översättning från det engelska originalbegreppet Stakeholder information strategy. 
6 Fri översättning från det engelska originalbegreppet Stakeholder response strategy.	  
7 Fri översättning från det engelska originalbegreppet Stakeholder involvement strategy. 
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bilaga 1: Tre CSR kommunikationsstrategier) från envägskommunikationsstrategi till tvåvägs 

asymmetriska samt symmetriska kommunikationsstrategier. 

 

2.3.1 Strategi för att informera intressenter 
 

Den första av de tre kommunikationsstrategierna - strategin för att informera intressenter - 

innebär att kommunikationen alltid går från organisationen ut till sina intressenter vilket 

betyder att det är en fråga om envägskommunikation. Kommunikationen ses i detta fall enbart 

som berättande och handlar alltså inte om att lyssna till intressenterna. Således har strategin 

som envägskommunikation enbart i syfte att sprida information och inte med avsikt att 

påverka intressenterna. Det handlar snarare om att informera allmänheten så objektivt som 

möjligt om organisationen. Företag som använder sig av denna strategi satsar på att producera 

information och nyheter för media. Denna information kan även bestå av publicerade 

broschyrer, tidsskrifter, fakta, siffror och figurer för att upplysa allmänheten. Regeringar, 

ideella organisationer och många företag använder sig i första hand av denna typ av strategi. 

(Morsing & Schultz, 2006) 

 

Modellen om att informera intressenterna utgår från att de kan påverka företaget genom att 

antingen stödja företaget genom att köpa varor, visa lojalitet och lovorda företaget eller 

demonstrera och bojkotta företaget. (Smith, 2003). Således är det nödvändigt för företaget att 

informera intressenterna om sina goda avsikter, beslut och hur de agerar för att försäkra sig 

om att intressenterna stödjer dem. En hel del företag engagerar sig i CSR-aktiviteter eftersom 

att företagsledarna anser att det är moraliskt “rätt sak att göra”. En högsta ledning som är 

övertygad om att företaget gör det rätta anser att företaget enbart behöver upplysa 

allmänheten ingående om vad företaget arbetar med för att få stöd av intressenterna. (Paine, 

2003) En strategisk uppgift är att se till att de beslut och åtgärder kring CSR som företaget har 

fattat kommuniceras ut till intressenterna på ett effektivt sätt.  
 

Kommunikationsavdelningens uppgift blir i detta fall främst att säkerställa att ett enhetligt 

budskap förmedlas på ett tilltalande sätt. Fokus bör således vara själva utformandet av 

informationen till intressenterna (Van Riel, 1995). Exempel på vad denna information kan 

innehålla är att förmedla på vilka sätt de tagna CSR-initiativen pekar på ett gemensamt 

problem samt hur detta är kopplat till kärnverksamheten inom företaget (Scott & Lane, 2000). 

Inom denna strategi beaktar man inte huruvida intressenterna uttrycker sin åsikt angående 
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företagets sociala ansvar. Den trovärdiga kommunikationen står företaget i detta sammanhang 

själv för (Morsing & Schultz, 2006).  

 

2.3.2 Strategi för intressenters respons 

 

Den andra typen bland CSR kommunikationsstrategier - strategin för intressenters respons - 

är baserad på en asymmetrisk tvåvägskommunikationsmodell och till skillnad från strategin 

för att informera intressenter går kommunikationsflödet både till och från allmänheten. Den 

asymmetriska tvåvägskommunikationsmodellen utgår från att det är företaget som försöker 

påverka allmänhetens attityder och beteende medan företaget i sig inte påverkas av 

intressenterna. I den här kommunikationsstrategin är intressenterna endast mottagare av den 

information som företaget förmedlar. (Morsing & Schultz, 2006) 

 

Det är viktigt för företaget att göra beslut och åtgärder offentliga för de externa intressenterna 

då företaget behöver stöd från dem. För att få reda på om företaget har förbättrat sig vad gäller 

CSR-arbetet och hur man kan fortsätta med detta arbete kan kommunikationsavdelningen 

utföra en marknadsundersökning. Kommunikationen är i detta fall en asymmetrisk 

tvåvägskommunikation och består i att få respons på vad allmänheten kommer att acceptera 

och tolerera vad beträffar CSR-relaterade aktiviteter. Detta handlar således om att utvärdera 

ifall specifika kommunikationsinitiativ har förbättrat intressenternas förståelse för företaget. 

Intressenterna upplevs här som inflytelserika men reagerar i detta skede fortfarande passivt. 

Morsing och Schultz (2006) menar att det handlar om en metod för att stödja och stärka 

företagets handlande och identitet. (Morsing & Schultz, 2006) 

 

2.3.3 Strategi för intressenters engagemang 
 

Till skillnad från de två första kommunikationsstrategierna kring CSR förutsätter den sista 

och tredje strategin - strategi för intressenters engagemang - en dialog med företagets 

intressenter. Övertalning kan ske men det förekommer då från bägge parter och det som 

eftersträvas är här att företaget såväl som dess intressenter kommer att förändras som resultat 

av att ha deltagit i en symmetrisk kommunikationsmetod. Eftersom att intressenternas 

deltagande är av stor vikt i denna kommunikationsstrategi bör företaget även låta sig påverkas 

av sina intressenter och vid behov förändra sina aktiviteter utifrån detta. Det handlar om att 

från företagets sida föra kontinuerliga diskussioner med intressenter för att få reda på vad de 
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har för tankar och funderingar om företaget och samtidigt göra förändringar när det är 

nödvändigt för att möta intressenternas krav på organisationen. (Morsing & Schultz, 2006) 

 

Strategin för intressenters engagemang utgår från att det inte är tillräckligt med att enbart 

informera intressenter och göra undersökningar även om detta också är nödvändigt. 

Intressenter måste bli involverade i processen för att företaget i sin tur ska kunna utveckla 

sina CSR-initiativ. Därför föreslår denna strategi att företagen ofta och kontinuerligt för 

dialog med sina intressenter för att utforska ömsesidigt fördelaktiga åtgärder och lösningar 

förutsatt att bägge deltagande parter i dialogen är villiga att ändra på sig. Företagsledningens 

främsta uppgift blir därmed att se till att organisationen är kapabel att skapa en systematisk 

interaktion med flera intressenter. Framgången för företagets CSR-program beror därför på 

dess förmåga att integrera inte enbart organisatoriska medlemmars krav utan även 

intressenternas krav via en kontinuerlig dialog med företaget. (Morsing & Schultz, 2006) 
 

2.4 Studiens analysmodell 
 

Morsing och Schultz (2006) tre CSR kommunikationsstrategier ligger till grund för 

undersökningens analysmodell. Den första kommunikationsstrategin lyfter fram hur företag 

kan påverka sina intressenter genom envägskommunikation där företag endast talar till sina 

intressenter informerar om företagets CSR-aktiviteter. Det här kan exempelvis ske via 

information publicerad i hållbarhetsredovisningar på hemsidor och i tidningar. I de två 

följande kommunikationsstrategierna kommunicerar man istället med sina intressenter. I den 

förstnämnda av dessa två ligger fokus dock främst på att påverka externa intressenters 

attityder och beteende snarare än att förändra företagets verksamhet. Det förekommer en 

dialog med viktiga intressenter där det ges tillfälle att uttrycka uppfattningar om företagets 

CSR-arbete genom intervjuer, sociala medier och debatter. Till skillnad från de två första 

strategierna innebär den sista kommunikationsstrategin att en viktig del i 

kommunikationsarbetet inte bara är att informera och studera sina intressenter utan också att 

de involveras i företagets ansvarsarbete. Denna strategi innebär därför gemensamma projekt 

mellan företag och intressenter där man tillsammans definierar problem, utarbetar strategier 

och genomför aktiviteter. (Morsing & Schultz, 2006)  
 

Intressentteorin ger i analysmodellen en förståelse för relationen mellan företag och dess 

kunder. Teorin belyser den påverkan kunder har och som tar sig uttryck på så sätt att de väljer 
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att antingen stöda företaget och dess verksamhet genom att vara en lojal kund eller att inte 

vara stödjande och att inte förbinda sig med företaget. Intressentteorin motiverar det faktum 

att företaget tar hänsyn och visar respekt för det inflytande som kunderna har vilket leder till 

att åtgärder tas för att förstå kunden och i det långa loppet vad som krävs för att vinna deras 

lojalitet. För att skapa sig en förståelse för kunderna blir det aktuellt för företagen att öppna 

upp för en dialog eller på annat sätt engagera dem i företaget. (Burchell & Cook, 2006) 

 

3. Metod 
 
I undersökningens tredje kapitel beskrivs studiens tillvägagångssätt, de insamlingsmetoder 
som använts för att slutligen mynna ut i en operationalisering. 
 

3.1 Urval 
 

I utförandet av studien har en metod som kallas ändamålsenligt urval använts där ett medvetet 

val gjorts för att välja ut företag som bäst lämpar sig för den tilltänka studien. (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2009) Till studien har några av de i dagsläget största öppenvårdsapoteken 

som förser allmänheten med läkemedel inom apoteksbranschen valts att undersökas. Studien 

innefattar alltså inte sjukhusapotek som endast säljer läkemedel mot sjukhus och inte mot 

konsument. Valet att undersöka apotekskedjorna Apoteket AB, Apoteksgruppen samt 

Kronans Apotek kom till efter att ha studerat Sveriges Apoteksförenings branschrapport från 

2012 där det framkommer att dessa tillsammans med Apotek Hjärtat är de fyra största 

apoteksaktörerna på marknaden i Sverige idag. (Sveriges Apoteksförening, 2013b) 

Ambitionen var att Apotek Hjärtat skulle delta i undersökningen men företaget hade inte 

möjlighet till detta. Då Apotek Hjärtat är den näststörsta aktören på marknaden och därtill den 

största privata aktören så kan detta tänkas ha haft betydande inverkan på resultatet med tanke 

på att två av tre av de studerade företagen är statligt ägda bolag. Den nyligen gjorda 

sammanslagningen mellan Kronans Droghandel och Medstop till Kronans Apotek gör att 

fusionen fortfarande är i inledningsstadiet vad beträffar organisationens arbete som helhet 

vilket till stor del ytterligare haft en inverkan på studien. 

 

3.2 Datainsamlingsmetoder 

3.2.1 Primärdata 
 

Primärdata som samlats in för studien grundas i fyra telefonintervjuer. Valet av denna typ av 
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intervju har gjorts då en telefonintervju oftast inte uppfattas lika tidskrävande av 

respondenterna. Däremot blir kontakten med den intervjuade här inte lika stark som vid ett 

personligt möte. (Saunders et al. 2009) Ytterligare en konsekvens av att inte ha personliga 

intervjuer i undersökningen är att man inte har kunnat tyda de signaler som även de skulle 

kunna analyseras efter en personlig intervju. Av de fyra intervjuerna har två gjorts med 

representanter från Apoteket AB, en med en representant från Apoteksgruppen samt 

ytterligare en intervju med en representant från Kronans Apotek (se bilaga 2: Tabell över 

intervjuer). Samtliga intervjuer har varit semistrukturerade och valet föll på denna metod då 

de enligt Saunders et al. (2009) tillåter intervjuaren att ställa följdfrågor för att gå in djupare 

på området.  

 

Anledningen till att intervjua de valda respondenterna till undersökningen är den kunskap de 

tillhandahåller genom sin position inom företaget som ytterst ansvariga för det studerade 

ämnet. De personer som intervjuats är Apoteket AB:s kommunikationsdirektör samt kvalitets- 

och miljösamordnare, Apoteksgruppens kvalitetschef och Kronans Apoteks informations-

direktör. Kommunikationsdirektören på Apoteket AB är ansvarig för organisationens externa 

kommunikation samt pressfrågor och sitter som ledamot i företagets ledningsgrupp. Kvalitets- 

och miljösamordnaren inom samma apotek samordnar exempelvis apotekets hållbarhetsmål, 

arbetar med miljöaspekter och är involverad i företagets ledningssystem. Apoteksgruppens 

kvalitetschef är ansvarig för företagets ledningssystem som innefattar policyer inom miljö och 

kvalitet. Informationsdirektören på Kronans Apotek ingår i företagsledningen och har bland 

annat kontakt med journalister samt politiska makthavare för att påverka dessa.  

 

3.2.2 Sekundärdata 
 

Sekundärdata bestående av apotekskedjornas års- och hållbarhetsredovisning samt hemsidor 

har i denna studie använts för att ge en bättre insyn i vilka medier som företagen använder sig 

av för att kommunicera och framför allt för att få tillgång till information om apoteken som 

organisation.  För att skapa triangulering i arbetet har både primär- och sekundärdata använts. 

Saunders et al. (2009) beskriver triangulering som användandet av olika datainsamlings-

tekniker inom en studie för att bekräfta resultaten med hjälp av olika metoder. Därför har 

material om hur apoteken kommunicerar sin CSR samlats in från andra källor så att resultaten 

inte enbart grundas på det material som samlats in via primärdata. 
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3.3 Operationalisering 
 

Vid utformandet av intervjufrågor har hänsyn tagit till risken att ställa alltför ledande frågor. 

Intervjuguiden innehåller till att börja med en redogörelse med begrepp för att underlätta 

respondenternas tolkning av frågorna (se bilaga 3: Intervjuguide). De begrepp som 

förklarades var studiens definition av begreppen strategisk kommunikation, CSR samt 

kommunikationskanaler. Fördelen med en intervjuguide är att respondenterna vid telefon-

intervjuerna kunde ha denna bredvid sig för att undvika missförstånd vid exempelvis dåligt 

ljud och även för att de på förhand skulle kunna titta igenom frågorna.  

 

Intervjuguiden består inledningsvis av allmänna frågor för att få en helhetsbild av apoteket 

som organisation och vad CSR innebär för företaget för att sedan komma in på hur det 

praktiska arbetet kring hur kommunikation av detta sker. Studien har även innefattat frågor 

beträffande hur medarbetarna får information om hur de ska kommunicera ut arbetet kring 

CSR till kund för att få en förståelse för arbetet. För att delge det som kommit fram i 

intervjuerna, men som inte är aktuellt för studiens specifika analysmodell har informationen 

sammanställts separat (se bilaga 4: Apotekens arbete med CSR). Detta har gjorts för att ge en 

helhetsbild av respektive apotekskedjas arbete. 

 

Val av analysmodell och tillämpning av de tre CSR kommunikationsstrategierna har gjorts för 

att empiriskt förstå hur de olika företagen arbetar med de frågor som studerats. Med hjälp av 

analysmodellen har man kunnat klarlägga hur apoteken kommunicerar sitt arbete kring CSR 

och huruvida det är en strategisk fråga. Detta har undersökts genom att exempelvis ha frågat 

respondenterna hur högt prioriterat arbetet kring kommunikation av CSR är inom 

organisationen, vilka kommunikationskanaler apoteket i fråga använder sig av för att 

kommunicera sitt arbete kring CSR och hur de tar tillvara på de åsikter och den respons som 

företaget får från kunder kring CSR.   

 

Intressentteorin tydliggör betydelsen av lojala kunder och att skapa en tvåvägskommunikation 

för att involvera kunderna i företagets arbete då kunderna har valet att stödja företaget. Med 

detta som utgångspunkt har intressentteorin som del av analysmodellen hjälpt till att förstå 

och förutse företagens ansträngningar att skapa en dialog med sina kunder. Frågor har ställts 

som hur viktigt det är att kunden kan lämna synpunkter till företaget och hur de tar vara på 

dessa åsikter. Det har även varit av intresse att veta vilka kommunikationskanaler företagen 
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använder sig av i sin externa kommunikation kring CSR ut mot kund för att studera hur stor 

roll kundens åsikter har i företagets arbete. 

 

4. Empiri - Apoteksmarknaden 
 
Kapitlet börjar med en allmän presentation av apoteksmarknaden med avsikt att ge läsaren 
en bättre förståelse för hur apoteksmarknaden är uppdelad efter avregleringen. Därefter görs 
en presentation av de studerade apoteken och hur respektive apotekskedja arbetar med de 
frågor som ämnats undersöka. 
 

Efter avregleringen 1 juli 2009 när det statliga monopolet avskaffades har antalet aktörer på 

den svenska apoteksmarknaden ökat från en till 29 stycken. Det finns idag två statliga 

apoteksaktörer på marknaden, Apoteket AB och Apoteksgruppen, som är kvar från det gamla 

apoteksmonopolet. (Fair Trade Center, 2013) De ska likt alla statligt ägda bolag årligen 

hållbarhetsredovisa sin verksamhet vilket är ett krav som infördes år 2008 av regeringen 

(Borglund, Frostenson & Windell, 2010). I samband med avregleringen bildades Sveriges 

Apoteksförening som representerar de företag som bedriver apoteksverksamhet från landets 

största till minsta aktör. I branschorganisationens rapport från 2012 framkommer att av de 

drygt 1 270 öppenvårdsapotek i Sverige tillhörande 29 olika apoteksaktörer förfogade 

Apoteket AB över 375 stycken, Kronans Droghandel 219, Apoteksgruppen 158 samt Medstop 

(som idag tillsammans med Kronans Droghandel utgör Kronans Apotek) 65 stycken. 

(Sveriges Apoteksförening, 2013b) 
 

4.1 Apoteket AB 
 

Apoteket AB bildades 1970 som Apoteksbolaget AB då apoteksverksamheten förstatligades. 

Fram till avregleringen år 2009 hade apotekskedjan ett avtal med staten som gjorde att bolaget 

hade ensamrätt att bedriva detaljhandel med läkemedel i Sverige. Sedan dess har 

apotekskedjan fått anpassa sin verksamhet utifrån förändrade marknadsförutsättningar. 

Apoteket AB är idag Sveriges största apoteksaktör och enligt ägardirektiv ska bolaget hålla en 

marknadsandel på under 36 procent för att få nyetablera öppenvårdsapotek. (Apoteket AB, 

2013a) Apoteket AB är ett företag som finns på två marknader. Dels finns de på 

konsumentmarknaden men de har även avtalskunder med sjukhus och andra vårdföretag. 

Detta är något som gör Apoteket AB till en bred aktör med bred erfarenhet på 

apoteksbranschen. Det faktum att företaget har längre erfarenhet från branschen i och med att 

det är det tidigare monopolet är även det en faktor som differentierar Apoteket AB. 
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 Företagets vision är “Ett liv i hälsa” vilket innebär att de strävar efter att göra det enklare för 

människor att må bra. (Kommunikationsdirektör och kvalitets- och miljösamordnare Apoteket 

AB, 2013) 

 

CSR är ett av Apoteket AB:s fundament som de bygger sin företagsstrategi och 

affärsplanering kring. Arbetet med CSR är viktigt då Apoteket AB är ett statligt bolag med 

mycket ansvar. CSR innebär att apoteket har identifierat vad deras påverkan ligger någonstans 

och vad man kan göra för att minska den negativa påverkan och öka den positiva. De 

områden som företaget kommer att fokusera på är hälsa som är kärnan i det man gör i och 

med att man jobbar med människors hälsa och därför blir en viktig hållbarhetsaspekt. CSR 

prioriteras högt inom organisationen och är införlivat i företagets processer och CSR har stor 

betydelse för Apoteket AB då det är jätteviktigt för varumärket. Mycket arbete läggs ner på 

användningen av läkemedel för att folk ska kunna leva ett liv i hälsa och fokus ligger på att i 

alla frågor bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Ett av områdena Apoteket AB arbetar 

med handlar om miljön vilket är indelat i två delar. Det ena handlar om varutransporter vilken 

är en av de betydande miljöaspekterna där en stor miljöpåverkan ligger. Apoteket arbetar 

därför med att försöka sampacka bättre och se till att fylla upp lastbilarna när de ändå körs 

samt förbättra fyllnadskrav och sedan försöka utnyttja standardflödena för transporter så 

mycket som möjligt så att det åker med i samma flöde där andra apotekskedjors varor också 

körs. Den andra delen handlar om produkternas miljöpåverkan och framför allt läkemedel då 

dessa kommer ut hamnar vissa produkter i miljön och då finns det en påverkan där. 

Kommunikationsdirektören påpekar att det alltid finns lite miljörisker när det gäller 

läkemedel vilka utgör en svårhet inom branschen och därför arbetar man mycket med att 

förebygga detta och i mötet med kunden ges råd om hur folk ska ta sina mediciner på bästa 

sätt för att förskona miljön och inte bara för den enskilda människan. (Kommunikations-

direktör och kvalitets- och miljösamordnare Apoteket AB, 2013) 

 

Apoteket AB har en uppförandekod och det är obligatoriskt i leverantörsavtal och arbetet med 

CSR har vuxit under åren. Apoteket började redan under monopolperioden att arbeta med 

dessa frågor. Företaget använder sig av en 7-stegs kvalitetsstege när de väljer ut produkter till 

sitt icke receptbelagda sortiment och medarbetarna på Apoteket AB får olika typ av 

information kring CSR via E-utbildningar att förmedla vidare till kunderna. En del av 

informationen finns att tillgå i företagets hållbarhetsredovisning och Apoteket AB började 

med sin hållbarhetsredovisning redan innan avregleringen då företaget var engagerade i dessa 
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frågor. Hållbarhetsredovisningen är på samma sätt som årsredovisningen riktad till ägarna 

men dessutom till olika intressenter som politiker i stort, patientorganisationer och 

pensionärsorganisationer. (Kommunikationsdirektör Apoteket AB, 2013) Hållbarhets-

redovisningen lyfter bland annat fram betydelsen av intressentdialog för utveckling och 

innovation. (Apoteket AB, 2013a) 

 

Kunderna kan ta del av information kring CSR på företagets hemsida och Apoteket AB 

använder sig även av dagspress och sociala medier som Facebook, Twitter och Youtube för 

att nå ut till sina kunder. Synpunkterna samlas ihop en gång i kvartalet och fördelen med 

sociala medier anses enligt företaget vara att man får en direkt kontakt med kunderna och 

därtill är apotekets telefonservice dit kunder kan lämna synpunkter viktig. 

Kommunikationsdirektören menar att det är A och O för Apoteket AB att hela tiden få in 

synpunkter från kunderna. Som konkret exempel på hur apoteket tar tillvara på feedback kring 

CSR skapar man material om man märker att en specifik fråga ofta ställs av kund för att i 

fortsättningen ha information om detta. Kundernas synpunkter tas tillvara och skrivs in i 

systemet och sparas direkt i butik. En processansvarig tar hand om dessa synpunkter vilka 

sedan skickas upp till ledningsgruppen. När det gäller apotekets arbete med att tillvarata 

feedback från kunderna gör företaget årligen en stor kundundersökning där man skickar ut 

frågor till företagets kundklubb ApoPlus. Apoteket AB utför även varumärkesundersökningar 

där en del av de tidigare frågorna finns med. Apoteket tar tillvara på denna information då det 

är en del av företagets affärs- och kundutveckling. Det är också en kommunikativ aktivitet 

och ett sätt för dem att visa på att de lyssnar på vad kunderna har att säga. Utöver detta utför 

Apoteket AB dessutom kvalitativa undersökningar i form av intervjuer vilket är en tjänst som 

köps av ett annat företag. (Kommunikationsdirektör och kvalitets- och miljösamordnare 

Apoteket AB, 2013) 

 

Apoteket AB gör ytterligare en regelbunden omvärldsbevakning och kommunikations-

avdelningen övervakar vad som skrivs i media och vad som kan tänkas vara relevant för 

företaget. Synpunkter från kunder sparas i ett system för statistikens skull då man kan följa en 

trend på vilka områden som sticker ut. Är det exempelvis många som har synpunkter 

beträffande företagets hemsida ett visst kvartal så görs ändringar där. Apoteket AB brukar 

göra en Nöjd-Kund-Index (NKI) undersökning och sedan använder man sig ytterligare av 

exempelvis kundpaneler och fokusgrupper. Apoteket har tillsammans med pensionärs-

organisationerna PRO och SPF i några år drivit samarbetsprojektet “Koll på läkemedel” för 
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att förbättra läkemedelsanvändningen för äldre. Ett direkt resultat av det här samarbetet är att 

det lett till en föreskriftsändring så att Socialstyrelsen nu ställer mera krav på att varje äldre 

person ska få göra en läkemedelsgenomgång för att förbättra dennes användning av 

läkemedel. (ibid) 
 

4.2 Apoteksgruppen 
 

Apoteksgruppen är som Sveriges fjärde största apoteksaktör en frivillig apotekskedja där 

varje apotek ägs av småföretagare. Småföretagarapoteken organiseras genom bolaget 

Apoteksgruppen Holding med staten som ägare och två dotterbolag – Apoteksgruppen i 

Sverige Förvaltning AB samt Apoteksgruppen i Sverige AB – som tillsammans utgör 

Apoteksgruppen. Apoteken finns representerade över hela landet från Gällivare i norr till 

Borrby i söder med en marknadsandel på cirka 11 procent. (Apoteksgruppen, 2013a, 2013b) 

Apoteksgruppen består av 163 apotek som till skillnad från flertalet andra apotek i landet, 

exempelvis Apoteket AB och Kronans Apotek, som tillhör en helintegrerad kedja och således 

äger alla apotek inom kedjan. Inom Apoteksgruppen däremot äger egenföretagarna sina 

apotek och företagets serviceorganisation har som huvuduppgift att tillhandahålla 

räkneverktyg och stöd för att dessa ska kunna driva sina apotek på ett bra sätt. Inom 

serviceorganisationen arbetar ungefär 45 personer. Apoteksgruppens gemensamma 

ledningssystem gäller både för serviceorganisationen och också för egenföretagarna som 

medlemmar i företaget. Systemen utarbetas utifrån regelverk, Apoteksgruppens varumärke, 

visioner och värdeord inom företaget. (Kvalitetschef Apoteksgruppen, 2013) 

 

Apotekets vision är “Apoteksgruppen - din lokala hälsopartner.” Det är serviceorganisationen 

som jobbar med hållbarhetsarbetet och kommunikation inom Apoteksgruppen. 

Egenföretagarna har därutöver egna möjligheter till att arbeta med lokal kommunikation. Det 

bygger mycket på lokal förankring inom verksamheten. Det som skiljer egenföretagare inom 

Apoteksgruppen jämfört med apotekschefer i en helintegrerad kedja är att de egna företagarna 

har större frihetsgrad både vad gäller lokal anpassning och lokala aktiviteter i sin närmiljö och 

även möjlighet till ett lokalt sortiment. Genom medlemsavtal har de dessutom anslutit sig till 

det centrala sortiment som Apoteksgruppen har. CSR är enligt Apoteksgruppen en del i 

hållbart företagande i den mening att man fattar beslut som står sig i framtiden. 

Serviceorganisationen är genom Apoteksgruppen ett statligt ägt bolag och som sådant 

ansvarigt för hållbar utveckling. Ett krav som apoteket har från sina ägare, staten, är därför att 



18 
	  

hållbarhetsredovisa. CSR är någonting som prioriteras högt inom organisationen eftersom att 

det påverkar hela verksamheten. För att nå ut med information till kunderna använder sig 

Apoteksgruppen exempelvis av dialog med kund vid besök i apoteken och via företagets 

hemsida. (ibid)  
 

Kunderna kan mer övergripande ta del av apotekets arbete kring CSR via information som 

finns på hemsidan gällande det som Apoteksgruppen ser som sitt ansvar och hur man tar 

ansvar. (Apoteksgruppen 2013c) I företagets hållbarhetsredovisning beskrivs sedan hur det 

praktiska genomförandet ser ut. (Apoteksgruppen 2013a) Det är hemsidan och 

hållbarhetsredovisningen som Apoteksgruppen lägger mest fokus på för att nå ut till sina 

kunder. Apoteksgruppens ägare kräver att företaget ska hållbarhetsredovisa och hållbarhets-

redovisningen riktas till allmänheten och till andra som är intresserade av hållbart företagande 

samt hållbar utveckling. Staten har som ägare vidare många krav på Apoteksgruppen och 

hållbarhetsmål är ett exempel på detta. För mer specifik information gällande arbetet med 

CSR använder sig företaget av pressmeddelanden. (Kvalitetschef Apoteksgruppen, 2013) 
 

Anledningen till de valda kommunikationskanalerna är beroende av antal besökare. 

Tillgängligheten är otroligt viktig poängterar kvalitetschefen och närkontakt med kunderna 

anses vara den viktigaste vägen för utveckling av service. Man tycker därför att det är mycket 

viktigt att kunderna kan höra av sig till organisationen angående sina synpunkter. 

Apoteksgruppen tar tillvara på åsikter och den respons som fås från kunder kring CSR genom 

information från kunder på lokala apotek och kunderna kan dessutom höra av sig via 

hemsidan. Apoteket gör förutom kundnöjdhetsrapporter och enkätundersökningar även 

undersökningar beträffande hur nöjda de enskilda apoteksägarna är och sammantaget leder 

det här till utveckling inom organisationen. Apoteksgruppens egenföretagare kan delta i 

aktiviteter som exempelvis mässor, konferenser och idrottsaktiviteter som arrangeras av andra 

i apotekets närmiljö. Apoteken kan även bjuda in allmänheten till informations- och 

temakvällar för att få till en dialog med allmänheten. Som egenföretagare har 

Apoteksgruppens medlemmar däremot en ganska hög frihetsgrad och det varierar vilka typer 

av aktiviteter man ägnar sig åt för att nå ut till kunderna. Sociala medier används inte i så stor 

utsträckning, en del egenföretagare är lokalt aktiva med exempelvis Facebook men det är inte 

en stor gemensam satsning inom företaget. Sociala medier har stor spridning vilket är en 

fördel och det är ett arbete som kontinuerligt pågår inom organisationen. Apoteksgruppen är 
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en liten organisation som ska assistera många egenföretagare så resurserna är begränsade 

påpekar kvalitetschefen. (ibid) 

 

4.3 Kronans Apotek 

 

Kronans Apotek är ett privatägt apotek som ägs av Oriola-KD Corporation och är noterat på 

Helsingforsbörsen. Från att ha ägt enbart Kronans Droghandel Apotek AB köptes även 

apotekskedjan Medstop 3 juni 2013. Sedan 2 december går de båda apotekskedjorna under 

namnet Kronans Apotek som Sveriges tredje största apotekskedja med apotek från Trelleborg 

i söder till Malmberget i norr med en marknadsandel på cirka 21 procent. (Kronans Apotek, 

2013) Efter fusionen har ambitionen varit att behålla det bästa av de båda kedjorna. Det som 

skiljer Kronans Apotek från andra är att de varumärkesmässigt valt att inte lägga sig nära 

Apoteket AB. Det tidigare Kronans Droghandel Apotek AB har jobbat mycket med att skapa 

ett starkt kundfokus och fokusera på kundernas behov för att ständigt utveckla sortimentet. 

Kronans Apoteks mission är “Vägen till bättre hälsa” och företagets vision är 100 % nöjda 

kunder varje dag. (Informationsdirektör Kronans Apotek, 2013) 

 

För Kronans Apotek handlar CSR om flera delar - ekonomi, miljö och att ta socialt ansvar. 

Mycket i arbetet handlar om att ställa krav på företagets leverantörer. Att ta ansvar mot 

kunden samt informera kring läkemedel och deras funktion är också en del av apotekets CSR-

arbete. Personalen får emellertid ingen speciell utbildning i CSR och man har inte heller 

någon CSR-avdelning utan arbetet är inkorporerat i kvalitetsavdelningen. Man menar på att 

arbetet med CSR snarare är införlivat i det övriga arbetet där ambitionen är att minska 

företagets miljöpåverkan. Med tanke på fusionen är dock CSR något som inte prioriteras 

högst för tillfället. Apoteket har däremot exempelvis haft en debatt i Almedalen kring frågor 

för patientsäkerhet och varit med och i hög grad utövat påtryckningar på regeringen kring 

frågor beträffande läkemedelssäkerhet. Informationsdirektören påpekar att man gör en del 

redan idag men att apoteket kanske inte varit bra på att kommunicera detta. (ibid) 

 

Det konstateras att det finns väldigt lite information kring hur Kronans Apotek håller sig till 

CSR-frågor för kunderna i dagsläget. Den information som finns är tillgänglig på företagets 

hemsida vilken man ämnar förtydliga under det kommande året. Ambitionen är att ha en 

presentation på hemsidan där man lätt kan se hur apoteket arbetar med CSR-frågor. Även om 

det idag inte finns mycket information att tillgå rörande apotekets CSR-arbete har det i första 
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hand funnits information på företagets hemsida och intranät. Apoteket har arbetat en del med 

att försöka skapa opinion för en bättre läkemedelsproduktion just när det gäller miljöfrågor 

genom att använda sig av både debattartiklar och pressmeddelanden. Det har även funnits 

reportage i företagets kundtidning angående detta. Historiskt sett har Kronans Droghandel 

Apotek AB lagt mer arbete och fokus på PR om man tittar på den debatten kring läkemedel 

som drevs för något år sedan, men annars har det inte varit så mycket utan det har funnits 

information på hemsidan. (ibid) 
 

Apoteket använder sig idag i första hand av Facebook bland sociala medier och det är 

marknadsavdelningen som sköter hanteringen av denna. Informationsdirektören menar att 

fördelen är att man där kan ha en dialog direkt med kunden och på så sätt få en 

kommunikation. Man menar att det här är viktigt då man tror att det bidrar med att göra 

företaget bättre. Därtill har apoteket ett kvalitetsavvikelsesystem dit kunden direkt på 

hemsidan kan lämna synpunkter. Kronans Apotek använder sig även av Instagram, Twitter 

och Youtube. Företaget har bevakning på Facebook och Instagram så att man kan följa vad 

som händer. Sedan är det informationsdirektören som mer generellt bevakar sociala medier. 

(Informationsdirektör Kronans Apotek, 2013) Det tidigare Kronans Droghandel har därutöver 

gjort enkätundersökningar beträffande miljömärkta läkemedel. (Kronans Droghandel Apotek 

AB, 2011) Av de kommunikationskanaler Kronans Apotek använder sig av är hemsidan 

viktigast sedan Facebook och därefter kommer kvalitetsavvikelsesystemet eftersom man via 

den kanalen endast tar emot information. Kronans Apoteks ägare Oriola-KD Corporation 

tillhandahåller idag inte någon hållbarhetsredovisning och har inga planer på att i framtiden 

göra det heller. Hemsidan anses vara bra eftersom att den fungerar som en informationskanal 

och skyltfönster för företaget. Facebook är bra eftersom att det är många som använder sig av 

det och man når således många vilket gör det lättillgängligt. Informationsdirektören 

understryker att mötet med kunderna i butik däremot är allra viktigast och påpekar vidare att 

det är viktigt att kunderna hör av sig till apoteket. (Informationsdirektör Kronans Apotek, 

2013) 
 

5. Analys 
 
I det här kapitlet kommer de tre apotekskedjornas arbete kring kommunikation av företagets 
CSR-arbete gemensamt att diskuteras. För att underlätta för läsaren är avsnittet indelat i 
envägs- samt tvåvägskommunikation där respektive CSR kommunikationsstrategi behandlas.  
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5.1 Envägskommunikation 
 

Det som karaktäriserar envägskommunikation är att kommunikationen enligt Morsing & 

Schultz (2006) har som enda syfte att informera den andra parten utan att efterfråga respons. 

Apotekens envägskommunikation består bland annat av arbete med information som är 

tillgänglig för kunder i butikerna. Det faktum att företaget ser ett behov i att tillhandahålla 

information åt kund visar i enlighet med intressentteorin att företaget gör en ansträngning för 

att tillfredsställa kundens behov av information och ser detta som viktigt. Apoteket AB har en 

7-stegs kvalitetsstege som informerar konsumenterna i butik om kvalitén på läkemedlen i 

sortimentet samt apotekets bakomliggande tankar vid val av sortiment. Företaget har även en 

hållbarhetsredovisning inkluderad i årsredovisningen där kunden kan ta del av information. 

Utöver detta är hemsidan även en källa för information. 

 

Apoteksgruppens situation är speciell vad gäller all kommunikation då de enskilda apoteken 

ägs av egenföretagare som alltså styr individuellt över den kommunikation som sker på varje 

apotek. Dock ska de förhålla sig till varumärkets visioner, regelverk och värdeord som 

bestämts inom företaget. En gemensam serviceorganisation har sedan i uppgift att sköta 

funktioner som kundtjänst, hemsida, intranät, kundklubb samt frågor kring information, 

utbildning, kvalitet och hållbarhet medan de individuella apoteken är ansvariga för 

kommunikationen ut mot kund även om de kan få hjälp med marknadsföringen via denna 

organisation i egenskap av medlemmar. Som ett statligt bolag har de däremot ett krav från 

sina ägare att hållbarhetsredovisa och denna presenteras tillsammans med årsredovisningen. 

Precis som Apoteket AB räknas hemsidan som en kanal för envägskommunikation där kunder 

kan söka information vid behov. Pressmeddelanden och marknadsföring i butik av deras 

Svanenmärkta sortiment är även det ett exempel på envägskommunikation med avsikt att 

enbart informera kunden om möjligheten att införskaffa dessa produkter. 
 

Kronans Apotek är till skillnad från Apoteket AB och Apoteksgruppen inte under statligt 

ägande. Företagets ägare Oriola-KD Corporarion tillhandahåller ingen hållbarhets-

redovisning vilket gör att hemsidan i detta fall blir den huvudsakliga källan för information 

till kund. Företaget har i och med sin fusion genomgått en hel del förändringar och medger att 

det inte finns information om CSR i den utsträckning man skulle önska vilket däremot är 

något man ämnar ändra. Information finns dock som tidigare nämnts på företagets hemsida 

och har även kommunicerats internt via intranät. I arbetet med att försöka skapa opinion i 
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debatten kring förbättrad läkemedelsproduktion har debattartiklar och pressmeddelanden 

skrivits och reportage har även publicerats i företagets kundtidningar.  

 

5.2 Tvåvägskommunikation 

 

De två resterande kommunikationsstrategierna är enligt Morsing & Schultz (2006) exempel 

på tvåvägskommunikation. Strategin för intressenters respons handlar om att företaget genom 

att exempelvis genomföra kundundersökningar för att ta reda på vad allmänheten har för 

åsikter och synpunkter på verksamheten. Denna kritik tas sedan tillvara för att företaget i sitt 

fortsatta arbete i den mån det är möjligt ska kunna anpassa verksamheten till kritiken och på 

så sätt vinna kundnöjdhet och lojalitet. Tvåvägskommunikationen öppnar upp för en dialog 

med kunden och är viktig för att företagen ska bli medvetna om kundernas inställningar och 

åsikter i olika aspekter och frågor som rör företaget vilket stöds av intressentteorin. 

Kundpanelerna är en åtgärd med syfte att skapa sig en djupare förståelse för kunden och de 

frågor som de tycker är viktiga och visar på en vilja att lösa de intressekonflikter som kan 

uppstå i relationen mellan företag och intressenter. 

 

Alla tre apotek genomför kundundersökningar och använder sig av enkäter för att ta reda på 

kundernas inställning. Utöver detta arbete skickar även Apoteket AB ut en varumärkes-

undersökning som riktas till hela svenska folket för att undersöka befolkningens inställning 

till företaget. Företaget genomför även mer kvalitativa undersökningar i form av intervjuer 

med kunder som är en tjänst som köps in av ett externt företag. Därutöver görs även en 

regelbunden omvärldsanalys av Apoteket AB där man övervakar vad som skrivs i media och 

bestämmer sedan vad som anses vara aktuellt för företaget att arbeta vidare med. Kronans 

Apotek bevakar även de vad som händer på sociala medierna. 
 

Apoteksgruppen gör förutom enkäter till kunder även undersökningar beträffande hur nöjda 

de enskilda apoteksägarna är. Kronans Apotek har deltagit i debatter under Almedalsveckan 

rörande patientsäkerhet och genomför kännedomsmätningar för att ser hur företaget presterar 

i jämförelse med andra företag i branschen. I butiker hos samtliga apotek finns det 

möjligheter för kunder att lämna synpunkter. Användandet av sociala medier har påpekats 

vara en viktig informationskanal med många fördelar av samtliga intervjuade eftersom den 

möjliggör direktkontakt med kunden samt innebär en lättillgänglighet i och med det utbredda 

användandet idag. Apoteket AB använder sig av flertalet kommunikationskanaler. Kronans 
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Apotek likaså medan Apoteksgruppens användning av sociala medier inte är lika utbrett då 

ansvaret för detta ligger på varje enskild apoteksägare. 

 

Strategi för intressenters engagemang kännetecknas av att intressenterna kan vara med och 

påverka företagens framtida initiativtagande angående CSR. Det uppstår alltså en relation där 

båda parterna påverkar varandra för att uppnå en ökad förståelse och ett ökat välbefinnande 

hos båda parter. (Morsing & Schultz, 2006) Detta exemplifieras i de samarbeten som 

Apoteket AB har med pensionärsorganisationer för att förbättra läkemedelsanvändningen för 

äldre samt de kundpaneler och fokusgrupper man använder sig av för att utveckla företaget. 
 
6. Diskussion och slutsats 
 
I studiens avslutande kapitel presenteras undersökningens resultat för att sedan ge förslag på 
fortsatt forskning inom området. Till sist uppmärksammas även metodkritik efter genomförd 
studie. 
 

Syftet med studien har varit att undersöka hur svenska apotek externt kommunicerar om CSR 

ut mot kund och huruvida det är en strategisk fråga för apoteken. Resultaten av studien visar 

att alla tre CSR kommunikationsstrategier gentemot konsumenterna är förekommande bland 

apoteken om än i olika grad och med skilda avsikter. Samtliga av de tre studerade 

apotekskedjorna har information publicerad på hemsidan vilket är en form av envägs-

kommunikation med syfte att informera om företagets CSR-aktiviteter. Användningen av 

sociala medier såsom Facebook är en form av tvåvägskommunikation där det förekommer en 

dialog med kunderna och där de kan kommentera företagets CSR-arbete. Vidare engagerar sig 

en av apotekskedjorna - Apoteket AB - i samarbeten med pensionärsorganisationer för att 

påverka föreskrifter om användandet av läkemedel för äldre där intressenterna är involverade 

i företagets ansvarsarbete. Resultatet visar att envägskommunikation kring CSR ses som en 

självklarhet av samtliga apotek då åsikten verkar vara att information alltid ska finnas 

tillgänglig. Det har i undersökningen kommit fram att det för apotekskedjorna till stor grad 

handlar om att vara lättillgänglig för kunden vid val av kommunikationskanal och från 

företagens sida belyser man mötet direkt med kund i butik som det viktigaste sättet att 

kommunicera. 

 

Ett intressant resultat av studien visar dock att tvåvägskommunikationsprocesser är vanligt 

förekommande bland apoteken i form av bland annat enkätundersökningar, kundpaneler och 

användningen av sociala medier. Resultatet går emot det som Morsing och Schultz (2006) 
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argumenterar för när de hävdar att det finns få empiriska bevis på att tvåvägskommunikation 

är något som är vanligt förekommande inom företagsvärlden. Vad gäller envägs-

kommunikationen som bland annat består av hållbarhetsredovisningar och specifik 

information på företagens hemsida kan det med säkerhet konstateras att kommunikationen 

handlar om just CSR. Det är däremot inte säkert att det i alla avseenden är specifikt CSR som 

kommuniceras när det handlar om apotekskedjornas tvåvägskommunikation med kund. En 

anledning till detta skulle kunna vara att apoteksmarknaden är relativt ny och att företagens 

tvåvägskommunikation med kund fortfarande omfattar mer allmänna teman.  
 

Att tvåvägskommunikationen är mer förekommande nu än vad tidigare studier har visat kan 

bero på att användningen av sociala medier slagit igenom de senaste åren och att Morsing och 

Schultz (2006) därför studerade en marknad där sociala medier inte användes i samma 

utsträckning som idag. Företagens användning av nya kommunikationskanaler kan dels 

förklaras av den pågående tekniska utvecklingen och dagens kommunikationssamhälle samt 

samhällets krav på transparens. Genom att vara transparent och förmedla vad företaget gör 

försöker de skapa legitimitet för verksamheten men som Grafström et al. (2008) understryker 

kan det vara känsligt att kommunicera företagets miljö- och sociala ansvar. För att undvika att 

kommunicera företagets ansvarstagande på ett missledande sätt, så kallad greenwashing, är 

det således viktigt att ha en effektiv tvåvägskommunikation med kund. 
 

Något som verkar ha påverkat resultaten i allmänhet är den ägarstruktur företagen har. De 

studerade apotekskedjorna drivs under olika former - Apoteket AB är helt och hållet statligt 

ägt, Apoteksgruppen är även det statligt ägt men drivs av egenföretagare som agerar 

självständigt under viss reglering via kontrakt för medlemmar inom organisationen medan 

Kronans Apotek har den privata ägaren Oriola-KD Corporation. Det tyder på att direktiven 

för de studerade apoteken kommer från skilda håll och att de därför arbetar varierande med 

kommunikationsstrategi beroende på om det är ett statligt eller privat bolag med specifika 

krav från sina ägare. Att CSR är ett begrepp med många definitioner är tydligt med tanke på 

de studerade apotekskedjornas breda tolkning av det. Samtliga respondenter från de studerade 

apoteken anser att CSR är en viktig del av företagets arbete men att det i högsta grad är något 

som är och ska vara integrerat i det dagliga arbetet. Ett hållbart arbete är något som gynnar 

och stärker företaget för framtiden. Apotekens tolkning av CSR är att den innefattar en bra 

kundservice, tillgänglighet, en så liten miljöpåverkan av mediciner som möjligt samt att korta 

ner antalet onödiga transporter för att minska utsläppen av koldioxid. Apoteken arbetar aktivt 
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med att hålla sig uppdaterade på vad som händer på marknaden och samlar in information om 

kunders åsikter på olika sätt. De påpekar även det faktum att information om CSR är något 

som efterfrågas mer och mer av kunder vilket visar på att de är medvetna om vad deras 

intressenter efterfrågar och kräver. Apotekskedjorna försöker tillmötesgå detta genom att på 

olika områden fortsätta driva arbetet med CSR vilket stämmer väl överens med 

intressentteorin som förklarar att företaget inte skulle existera utan sina intressenter och därför 

behöver deras stöd.  
 

Frågan om extern kommunikation av CSR är en strategisk fråga för apoteken är dock lite 

svårare att besvara. Detta på grund av att begreppet strategisk kommunikation precis som 

CSR är svårdefinierat. Som Kellermann (1992) argumenterar skulle all kommunikation kunna 

ses som strategisk eftersom den har ett syfte och ett mål. Falkheimer och Heides (2011) 

definition innebär att strategisk kommunikation är ett företags medvetna kommunikations-

insatser för att nå sina mål. Vad företagens intressenter anser viktigt är i sin tur viktigt för 

apotekskedjorna att ta till sig för framgång och framtida fortlevnad. Med dessa anledningar 

som motiv kan apotekens arbete med och kommunikation kring CSR därför inte anses vara 

annat än en medveten kommunikationsinsats. Då apoteksmarknaden som relativt ny 

konkurrensutsatt marknad genomgår stora förändringar har det varit intressant att studera hur 

apoteksaktörerna strategiskt väljer att möta de utmaningar marknaden ställs inför. Det kan 

dock av just denna anledning vara för tidigt att i dagsläget uttala sig kring apoteksmarknaden 

och dra slutsatser kring aktörernas agerande.  

 

6.1 Fortsatt forskning 

 

Den här undersökningen har inte varit någon jämförelse över tid av apotekskedjornas arbete 

med kommunikation av sin CSR eftersom att marknaden är relativt ny. En jämförande studie 

kan således med fördel göras längre fram då samtliga apoteksaktörer på den relativt nya 

marknaden har stabiliserat sig. En jämförelse mellan marknader skulle även vara intressant 

för att studera om det eventuellt är viktigare med kommunikation av CSR inom vissa 

branscher. Då denna studie enbart har inkluderat några av de största aktörerna på 

apoteksmarknaden skulle vidare forskning därför kunna innefatta mindre apoteksaktörer och 

huruvida de arbetar med CSR för att få ett helhetsperspektiv på hur olika aktörer inom samma 

marknad arbetar med denna typ av frågor. Under studiens gång har det blivit märkbart att 

kommunikation av arbetet kring CSR till kunderna även handlar om den interna 
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kommunikationen inom företaget. Det externa och det interna arbetet kring detta är alltså 

starkt sammankopplat men fokus i undersökningen har legat på den externa kommunikationen 

ut mot kund vilket gör det relevant att i fortsättningen även undersöka den interna 

kommunikationen av CSR för att få en helhetsbild av företagens arbete.  

 

6.2 Metodkritik 

 

Som tidigare nämnts i metoden kan de företag som valts att studeras ha påverkat resultatet 

nämnvärt. Även respondenterna och deras specifika roll inom apoteket kan ha inverkat på 

studiens utfall ytterligare så tillvida att alla har höga positioner inom respektive företag med 

övergripande kunskaper om CSR-arbetet och kommunikationen av detta vilket gjort att ämnet 

enbart studerats på central nivå. Därtill kan det faktum att fler intervjuer gjorts med ett av de 

studerade företagen påverkat resultatet avsevärt då mer information funnits att tillgå. De valda 

apoteken är rikstäckande vilket gör de representativa för apoteksbranschen i Sverige då de 

kommer i kontakt med konsumenter från olika delar av landet. Samtliga apotek som 

undersökts är däremot större apotekskedjor vilket gör att denna undersökning inte är 

generaliserbar för apoteksmarknaden som helhet vad beträffar det studerade ämnet. 
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Bilaga 1: Tre CSR kommunikationsstrategier  
 

  
The stakeholder 
information strategy 
 

 
The stakeholder  
response strategy 

 
The stakeholder  
involvement strategy 

 
Communication ideal: 
(Grunig & Hunt, 1984) 
 

 
Public communication, 
one-way communication 

 
Two-way asymmetric 
communication 

 
Two-way symmetric 
communication 

 
Communication ideal: 
sense-making and 
sense-giving 
 

 
 
 
Sense-giving 

 
Sense-making 
 
 
 
Sense-giving 

 
Sense-making 

 
 
 

Sense-giving 
- in iterative progressive  
processes 
 

 
Stakeholders: 
 

 
Request more information 
on corporate CSR efforts 
 

 
Must be reassured that the 
company is ethical and 
socially responsible 
 

 
Co-construct corporate CSR 
efforts 

 
Stakeholder role: 
 

 
Stakeholder influence: 
support or oppose 
 

 
Stakeholders respond to 
corporate actions 

 
Stakeholders are involved, 
participate and suggest 
corporate actions 
 

 
Identification of  
CSR focus: 
 

 
Decided by  
top management 

 
Decided by top 
management, investigated in 
feedback via opinion polls, 
dialogue, networks and 
partnerships 
 

 
Negotiated continiously in 
interaction with stakeholders 

 
Strategic 
communication task: 
 

 
Inform stakeholders about 
favourable corporate CSR 
decisions and actions 
 

 
Demonstrate to stakeholders 
how the company integrates 
their concerns 

 
Invite and establish 
frequent, systematic and 
pro-active dialogue with 
stakeholders, i.e. opinion 
makers, corporate critics, the 
media, etc. 
 

 
Corporate 
communication 
department´s task: 
 

 
Design appeáling  
concept message 

 
Identify relevant 
stakeholders 

 
Build relationships 

 
Third party 
endorsement of CSR 
initiatives: 
 

 
Unnecessary 

 
Integrated element of 
surveys, rankings and 
opinion polls 

 
Stakeholders are themselves 
involved in corporate CSR 
messages 

 

Källa: Morsing & Schultz (2006) Stakeholder Communication Strategies, s. 141.  
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Bilaga 2: Tabell över intervjuer  
 
 

 
Intervju 

 

 
Företag 

 
Position 

 
Datum 

 
Tidslängd 

 
Typ 

 
 

1 
 

 
Kronans Apotek 

 
Informations- 

direktör 
 

 
2013-12-04 

 
38 min 12 s 

 
Telefon 

 
2 
 

 
Apoteket AB 

 
Kommunikations- 

direktör 
 

 
2013-12-05 

 
35 min 25 s 

 
Telefon 

 
3 
 

 
Apoteket AB 

 
Kvalitets- och  

miljösamordnare 
 

 
2013-12-10 

 
33 min 34 s 

 
Telefon 

 
4 
 

 
Apoteksgruppen 

 
Kvalitetschef 

 

 
2013-12-10 

 
30 min 15 s 

 
Telefon 
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Bilaga 3: Intervjuguide 
 

 

 
 

 

INTERVJUGUIDE 
 
   

Inledningsvis redogör vi för några olika begrepp som ska underlätta tolkningen av frågorna. 
 
 
- CSR, eller Corporate social responsibility, är företagets skyldighet att använda sina resurser 
på sätt som gynnar samhället, genom att aktivt delta som en medlem av samhället, genom att 
ta hänsyn till samhället i stort samt förbättra samhällets välstånd i stort och detta oavsett 
direkta vinster för företaget. (Kok et al. 2001, vår översättning) 
 
- Strategisk kommunikation är “en organisations medvetna kommunikationsinsatser för att 
nå sina mål.” (Falkheimer & Heide, 2011) 
 
- Kommunikationskanaler menas i detta sammanhang pressmeddelanden, användandet av 
sociala medier i marknadsföringssyfte, information på hemsidor, kundtidningar och annan 
fysisk marknadsföring. 
 
 
Stort tack för att ni tar er tid till att besvara våra frågor! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Ida Lundberg och Jessica Nilsson 
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Intervjufrågor ämnade till apotekens kommunikationsansvarige 
 
1. Berätta gärna lite kort om er yrkesroll inom organisationen och vad det dagliga arbetet 
innebär. 
 
2. Berätta mer om apoteket som organisation (uppbyggnad, vision) 
  
3. Hur skiljer sig er organisation från andra inom apoteksbranschen? 
 
4. Vad innebär Corporate Social Responsibility (CSR) för företaget? 
 
5. Vilken roll spelar CSR inom organisationen och vad har den för betydelse? 
 
6. Är CSR-arbete något som prioriteras högt inom organisationen? 
Är det något man lägger större vikt vid nu än tidigare? Varför? 
 
7. När började apoteket aktivt arbeta med CSR? Varför blev detta aktuellt? 
 
8. Vem ansvarar för planeringen av apotekets CSR och hur ser den processen ut (ord till 
handling)? 
 
9. Hur skulle ni beskriva apotekets CSR som stort? Är det huvudsakligen riktat mot 
miljöfrågor eller humanitära frågor? 
 
10. Vilket ställningstagande har ni till de rapporter som gjorts beträffande apoteksbranschen 
(exempelvis Sveriges Apoteksförenings Vitbok - apotekens roll i samhället och Fair Trade 
Centers En besk medicin: en granskning av svenska apotekskedjors hållbarhetsarbete)?  
Har detta på något vis påverkat arbetet kring CSR? Hur? 
 
11. Hur kan era kunder ta del av information om apotekets arbete kring CSR? 
 
12. Genom vilka kommunikationskanaler väljer apoteket att kommunicera sin CSR?  
Vilka lägger ni mest fokus på för att nå ut till era kunder? 
 
13. Använder man sig av sociala medier för att informera om CSR? I så fall vilka? 
 
14. Vilka för- och nackdelar finns att använda sig av sociala medier för att nå ut till sina 
kunder? 
 
15. Hur skulle företaget själv rangordna sina kommunikationskanaler efter hur mycket man 
använder sig av dem? Varför i den ordningen? 
 
16. Är det viktigt att kunderna kan höra av sig om sina åsikter i allmänhet kring 
organisationens arbete? Varför? 
 
17. Hur tar ni tillvara på de åsikter och den respons ni får från kunder kring CSR?  
Ge konkreta exempel. 
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18. Har företaget en hållbarhetsredovisning? 
- Om ja:  
Vilka riktar ni den till? Vad vill ni uppnå med denna? Vad skulle ni själva säga är 
hållbarhetsredovisningens viktigaste funktion? 
- Om nej:  
Tänker man i framtiden tillhandahålla en sådan? 
 
19. Hur tänker ni fortsätta arbeta med CSR i framtiden? Vad är aktuellt för er?  
 
20. Och till sist:  
Har vi missat något viktigt som borde tagits upp i detta sammanhang eller är det något 
speciellt som borde lyftas fram? 
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Intervjufrågor ämnade till apotekens CSR-ansvarige 
 
 
1. Berätta gärna lite kort om er yrkesroll inom organisationen och vad det dagliga arbetet 
innebär. 
 
2. Berätta mer om apoteket som organisation (uppbyggnad, vision) 
 
3. Hur skiljer sig er organisation från andra inom apoteksbranschen? 
 
4. Vad innebär Corporate Social Responsibility (CSR) för företaget? 
 
5. Vilken roll spelar CSR inom organisationen och vad har den för betydelse? 
 
6. Är CSR-arbete något som prioriteras högt inom organisationen? 
Är det något man lägger större vikt vid nu än tidigare? Varför? 
 
7. När började apoteket aktivt arbeta med CSR? Varför blev detta aktuellt? 
 
8. Vem ansvarar för planeringen av apotekets CSR och hur ser den processen ut?  
(Ord till handling) 
 
9. Hur skulle ni beskriva apotekets CSR som stort? Är det huvudsakligen riktat mot 
miljöfrågor eller humanitära frågor? 
 
10. Vilket ställningstagande har ni till de rapporter som gjorts beträffande apoteksbranschen 
(exempelvis Sveriges Apoteksförenings Vitbok - apotekens roll i samhället och Fair Trade 
Centers En besk medicin: en granskning av svenska apotekskedjors hållbarhetsarbete, )?  
Har detta påverkat arbetet kring CSR? Hur? 
 
11. Är det viktigt att kunderna kan höra av sig om sina åsikter i allmänhet kring 
organisationens arbete? Varför? Ge exempel. 
 
12. Hur tar ni tillvara på de åsikter och den respons ni får från kunder kring CSR? Ge 
konkreta exempel. 
 
13. Har företaget en hållbarhetsredovisning? 
- Om ja:  
Vilka riktar ni den till? Vad vill ni uppnå med denna? Vad skulle ni själva säga är 
hållbarhetsredovisningens viktigaste funktion? 
- Om nej:  
Tänker man i framtiden tillhandahålla en sådan? 
 
14. Hur tänker ni fortsätta arbeta med CSR i framtiden? Vad är aktuellt för er?  
 
15. Och till sist:  
Har vi missat något viktigt som borde tagits upp i detta sammanhang eller är det något 
speciellt som borde lyftas fram? 
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Bilaga 4: Apotekens arbete med CSR 
 
Apoteket AB 
 
 
Apoteket AB har olika verksamhetsgrenar där konsumentdelen riktar sig mot privatkunder. De har 
också en annan del som riktar sig mot avtalskunder där läkemedel och tjänster säljs till vården och 
företag. Apoteket har även en grossistverksamhet där man köper in varor till centrallagret och så 
distribuerar företaget själva till sina apotek. Apoteket AB har funnits längre än de andra apoteken i och 
med att avregleringen är ganska ny. Företaget skiljer sig från de andra aktörerna i fråga om hållbar 
utveckling då man jobbat längre med det. Apoteket kommer fortsättningsvis att jobba med mångfald 
vad beträffar t.ex. könsfördelning och etnicitet. Därutöver jobbar man med sitt sortiment och där är det 
viktigt att kontrollera så att det är bra innehåll och att det går rätt till hos tillverkaren så att det inte sker 
något barnarbete eller andra dumheter i tillverkningsledet. Företaget har en audit på plats hos 
leverantörer som bedöms som högriskleverantörer och sen har man  olika utvärderingsmetoder för 
sådana som innefattar mindre risk. Apoteket AB har många av sina leverantörer i Sverige där man har 
ett ledningssystem på plats samt andra kriterier vilket betyder att det kanske inte är nödvändigt med 
platsbesök, men där gör företaget en bedömning från fall till fall. Det är personalen på 
kvalitetsavdelningen som samordnar platsbesöken och ibland tar man även hjälp av konsulter. Om 
leverantörerna exempelvis finns i Kina eller Indien så kan det vara bra att ta hjälp av en tolk så att man 
inte missar någon viktig information.  
 
Av Apoteket AB:s anställda är 80 - 90 % kvinnor och företaget har gjort en hel del satsningar på att 
försöka höja andelen män genom att aktivt rekrytera fler och även genom att vara aktiv mot högskolor 
och försöka att öka intresset för att exempelvis vilja bli farmaceut. Apoteket AB har E-utbildningar 
som de anställda kan ta del av via företagets intranät bland annat handlar om hållbar utveckling där 
medarbetarna får förståelse för kring hur arbetet hänger ihop och därtill finns en annan E-utbildning 
som handlar lite mer specifikt om sortimentet. Målet är att alla så småningom ska använda sig av 
detta. Företaget har haft diverse utbildningar och de man har nu har funnits sedan 2010. Det finns krav 
på denna typ av utbildning ifrån ISO-14 001 kravet ställs på att medarbetarna ska ha en viss 
kompetens för att kunna delta i företagets miljöarbete. Kvalitets- och miljösamordnaren berättar att 
företaget anser att det är viktigt att göra affärer på ett bra sätt så att man inte orsakar någon skada. 
Tanken är därför att det här tänket ska finnas invävt i det man gör idag. Apoteket AB anser sig ha 
kommit en bit på vägen men kan alltid bli bättre och företaget har fått skärpta ägarkrav i år. Det 
senaste kravet är att alla måste skärpa sina hållbarhetsmål och koppla dem tydligare till affären och se 
till att de ska vara integrerade i den vanliga verksamhetsuppföljningen. Apoteket AB har redan arbetat 
så här ett tag men har försökt att förtydliga arbetet  ytterligare för att inte arbeta med hållbarhet separat 
utan att det ska finnas i varje beslut och tas med i ledningsgruppen när de andra målen ändå diskuteras.  
 
De som ansvarar för planeringen av apotekskedjans CSR är ungefär tio stycken personer och 
kvalitetsdirektören är ledningens representant när det gäller miljöarbetet. Sedan har Apoteket AB en 
styrgrupp som fokuserar på hållbarhetsfrågor och där diskuteras hur man ska utveckla företagets 
arbete. De kan ses som en förberedande grupp som tar fram förslag som skickas till företagsledningen 
och sedan är det ledningen och VD:n som egentligen är ansvariga för hållbarhetsarbetet och fattar det 
slutliga beslutet. Strategiskt innebär det att man vill arbeta framåt och det finns en del verktyg som 
ledningssystemet för kvalitet och miljö som används i det här arbetet vilket innebär att man följer upp 
med styrdokument för att jobba systematiskt. Viktigaste funktionen med hållbarhetsredovisningen 
anses vara kommunikation och den är riktad främst till kunder, ägare och även organisationer som 
apoteket samarbetar med som exempelvis Cancerfonden och SOS Barnbyar. För organisationerna är 
det jätteviktigt att apoteket gör bra affärer så att de inte går och samarbetar med något företag som har 
oetiska saker för sig. Hållbarhetsredovisningen är i första hand ett kommunikationsmedel för att visa 
vad Apoteket AB arbetat med under året. Det kan också vara ett sätt att visa på kontinuitet eftersom att 
man i hållbarhetsredovisningen ska visa hur det gått under en treårsperiod vilket blir ett sätt att visa på 
någon trend. Som exempel kan läkemedelskassationen öka eller minska och då visa på vilka aktiviteter 
som ska sättas in som att uppmana folk till att lämna in mer läkemedel till apoteken. 
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Företaget vill inte att man alternerar jobbet med att arbeta med miljöfrågor och vanligt arbete utan att 
de två ska gå in i varandra och att man ska vara bekväm i att man arbetar miljövänligt. Det har gjorts 
mycket förenklingar och förbättringar under året med tanke på detta. Det kan handla om rutiner och  
istället för att ha olika miljörutiner så finns det exempelvis rutiner för hur du expiderar ett recept där 
det kan finnas kopplingar till miljö och hälsa för att skapa medvetenhet. Arbetet med CSR innebär 
arbete med logistik och läkemedel måste komma ut i tid till kund med så få onödiga transporter som 
möjligt för att minska miljöpåverkan. En annan del i arbetet med CSR består av sortimentsfrågor både 
vad gäller receptbelagda läkemedel samt andra produkter. Affärsstöd är de som har det övergripande 
ansvaret för CSR medan styrelsen fattar beslut kring målen för företagets CSR. En styrgrupp 
bestående av kommunikationsdirektör, företagets ledning, kvalitetschef samt chef för sortiment och 
marknad arbetar aktivt med dessa frågor. Apoteket AB var tidigt inne på att läkemedel kan skada 
miljön och hållbarhetsfrågorna är integrerade i det dagliga arbetet - allt från att medarbetare talar om 
för kunder hur de ska ta sin medicin, apotekets logistikverksamhet där man kortar ner onödiga 
transporter till att arbeta med förebyggande metoder för att folk inte ska behöva ta medicin i form av 
bland annat erbjudanden till företag att gå på hälsokoll. 
 
Det är inte bara läkemedels effekt på miljön utan även koldioxidutsläppen som är ett problem och 
koldioxidutsläppen är därför en viktig fråga för Apoteket AB eftersom att företaget transporterar 
mycket läkemedel. Detta sker genom att företagets leverantörer skriver under en så kallad “code of 
conduct” och av de leverantörer som inte levererar läkemedel utan andra varor i sortimentet har 100 % 
signerat denna uppförandekod. Då företaget har en del leverantörer i t.ex. Indien är det svårt att utföra 
direkt inflytande på dessa och det är också ytterst svårt att påverka leverantörer av receptbelagda 
mediciner då det är Läkemedelsverket som godkänner och bestämmer vilka läkemedel som ska säljas i 
Sverige. För att kunna påverka arbetet med läkemedel behöver företaget opinionsbilda och skapa 
debatt för att påverka läkemedelsindustrin i sin helhet. Från 2014 har Apoteket AB sagt att de ämnar 
engagera sig mer vad gäller receptbelagda läkemedel och man vill jobba närmare läkemedelsindustrin 
för att motverka de problem som finns.  
 
Ett stort problem idag är att många har mediciner liggandes hemma utan att ta dem och utan att följa 
läkarens order vilket är ett problem för folkhälsan men också för miljön. Kommunikationsdirektören 
understryker att Apoteket AB inte sätter etiketten CSR då CSR är inbakat i allt de gör och därför finns 
i alla deras kanaler. Det påpekas att det däremot är svårt att få ut information om CSR och orsaken till 
detta är det svåra att sätta en etikett på det man gör när det ska innefatta så mycket. Idag efterfrågar 
fler och fler information om CSR  men företaget har inte sett i de undersökningar de utför att det är en 
avgörande faktor. Det som är viktigt för kunderna är framför allt tillgängligheten på läkemedel och en 
god rådgivning i butik, men kommunikationsdirektören menar att dessa två hänger ihop med 
hållbarhetsarbetet. Arbetet med CSR inkluderar både humanitära frågor och miljöfrågor där 
människan och hälsan står i centrum, men även läkemedelstransport och hantering av läkemedel är 
några av de frågor som hanteras. Det här är andra året som företaget tillhandahåller en 
hållbarhetsredovisning invävd i årsredovisningen. Den viktigaste funktionen för hållbarhets-
redovisningen är att den visar företagets bedrifter för att i relation till uppsatta mål se vad som kan 
förbättras. Vad gäller rapporterna så ställer sig Apoteket AB bakom det som skrivs i Vitboken och 
företaget menar att eftersom de var det tidigare monopolet så är det deras kunskap som ligger bakom 
den skrivna boken. Rapporten från Fair Trade Center är enligt kommunikationsdirektör skriven utifrån 
ett konsumentperspektiv och utan förståelse för hur branschen fungerar och med hänsyn till vad 
apoteken kan påverka.  
 
 
Källa: 
Apoteket AB, telefonintervju med företagets kommunikationsdirektör 2013-12-05. 
Apoteket AB, telefonintervju med företagets kvalitets- och miljösamordnare 2013-12-10. 
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Apoteksgruppen 
 
 
Kvalitetschefen tror att hållbarhetsarbetet är någonting man alltid lagt stor vikt vid inom 
apoteksverksamheten och Apoteksgruppens ledningssystem omfattar de delar som relaterar till CSR. 
Medlemsrådet fungerar inom Apoteksgruppen som en kommunikationskanal mellan service-
organisationen och apotekets medlemmar d.v.s. egenföretagarna och utgörs av representanter för 
medlemmarna. Inom organisationen finns flera olika delar som kan kopplas till CSR. Det är dels 
samarbetet inom serviceorganisationen som mellan medlemsrådet och serviceorganisationen och 
därtill även samarbetet med Apoteksgruppens enskilda egenföretagare. Apoteksgruppen arbetar aktivt 
med en hög kunskapsnivå om läkemedel och det främst gällande äldres läkemedelsanvändning för den 
enskilda patienten men även för allmänheten och organisationen har en hög kunskapsnivå inom 
egenvård. 
 
Hållbarhetsarbetet är ett så pass stort område, menar Apoteksgruppens kvalitetschef, men självklart är 
man medveten om de olika delarna som utgör hållbart företagande d.v.s. att man ska ha en hög 
kunskapsnivå och att man ska ta del av de utbildningsaktiviteter som finns i förhållande till att man 
ska ta hand om läkemedel så att de minimerar risker för miljön. Med hållbarhetsredovisningen vill 
Apoteksgruppen visa det man gör som är viktigt och positivt ur ett hållbarhetsföretagande perspektiv 
och även för sig själva visa på de områden där man kan utvecklas. Hållbarhetsredovisningens 
viktigaste funktion anses enligt kvalitetschefen vara att driva utvecklingen i en hållbar riktning. 
Apoteksgruppen har ett eget varumärke med produkter som är Svanenmärkta som är en del att ta 
ansvar i hållbar utveckling, påpekar kvalitetschefen. Detta marknadsförs i butik och på företagets 
hemsida samt lokala aktiviteter av egenföretagare på orten och även via pressreleaser samt företagets 
års- och hållbarhetsredovisningar.  
 
Apoteksgruppen står som medlemmar bakom Sveriges Apoteksförenings rapport som uttrycker en 
branschgemensam standard. Det finns även en internationell standard, GPP, som också är en stark 
ledstjärna inom apoteksverksamheten och hos Apoteksgruppen. Denna innebär en stor hänsyn till 
varje enskild apotekskund för bästa möjliga läkemedelsanvändning. De rapporter som har skrivits 
innebär att allas medvetande kring de här frågorna ökar vilket är positivt. Om rapporterna i sig har 
resulterat i någon enskild insats kan Apoteksgruppens kvalitetschef inte svara på, men menar att det är 
klart att allt arbete inom området leder till utveckling. 
  
Apoteksgruppen kommer i fortsättningen i sitt arbete med CSR att jobba mycket med kunskap. För att 
erhålla kompetent personal inom företaget kommer man att tillhandahålla verktyg som kan vara E-
utbildningar, fysiska möten och systemstöd av olika slag. För att bättre nå ut till kunderna skulle 
Apoteksgruppen kunna ha mer aktiviteter både via de kanaler man har redan idag (lokala apotek och 
hemsidan) och naturligtvis kan även andra kanaler så som sociala medier utvecklas. Kvalitetschefen 
vill vidare lyfta fram att man tror att mycket av hållbart företagande inom Apoteksgruppen mycket 
handlar om tillgänglighet, service och kunskap. Och det är så verksamheten drivs idag. 
 
 
Källa: Apoteksgruppen, telefonintervju med företagets kvalitetschef 2013-12-10. 
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Kronans Apotek 
 
 
Att ställa krav på apotekets leverantörer gör Kronans Apotek exempelvis genom att granska 
dokumentation om de produkter som tas in. Dessutom görs besök hos leverantörer vilka nästan alla 
befinner sig inom Europa. Företaget har endast några få leverantörer i Asien. Orsaken till besöken hos 
leverantörerna är att försäkra sig om att det inte förekommer barnarbete eller andra typer av 
missförhållanden då leverantörerna enligt avtal ska följa lagstiftning och internationella krav. Kronans 
Apotek ställer miljökrav på produkter och som exempel kom Svanenmärkningen 2011. 
Informationsdirektören kan inte svara på när arbetet med CSR inleddes för Medstops del men Kronans 
Droghandel Apotek AB har i samband med avregleringen från start mer eller mindre arbetat med 
detta. Vidare påpekas att apoteksbranschen är ganska ung med mycket fokus på andra saker även om 
krav på apotekets leverantörer har funnits med hela tiden. De frågor Kronans Apotek fokuserar på vad 
beträffar CSR är patientsäkerhet och miljöfrågor gällande läkemedelstillverkarnas ansvar i 
produktionen.  
 
Kronans Apotek står som medlemmar i Sveriges Apoteksförening bakom den rapport som skrivits och 
delar de värderingar och det föreningen ger uttryck för till hundra procent. Vad gäller Fair Trade 
Centers rapport så har de ställt sig kritiska till och velat granska apoteken ganska hårt. 
Informationsdirektören menar på att de till vissa delar kanske inte förstod hur förutsättningarna ser ut 
för branschen. När det gäller miljöhänsyn och tillverkningskrav vad beträffar receptbelagd medicin så 
får apoteken inte ställa några krav. Apoteken måste således sälja alla godkända läkemedel som 
godkänns av Läkemedelsverket. Däremot vad gäller handelsvaror och receptfri medicin anser Kronans 
Apotek ha god koll på sina leverantörer. Det som påverkat företaget från rapporterna är hur de 
kommunicerar CSR-frågor och man vill nu bli tydligare i detta. Kronans Apotek har därför planer på 
att bli tydligare för omvärlden hur de förhåller sig till CSR-frågor. Fusionen gör dock att det inte 
ligger högst upp på listan för tillfället och ett konkret exempel på hur apoteket jobbar med CSR är att 
företaget efter fusionen ska byta de anställdas kläder och skänka de gamla till välgörande ändamål. 
 
Kronans Apotek gör kännedomsmätningar bland konsumenterna för att se om man lyckas bättre eller 
sämre än de andra apotekskedjorna. Företaget kommer att fortsätta med att försöka ge så bra, 
kvalitativ rådgivning i butik som möjligt och vill förbättra informationen kring CSR främst på 
hemsidan. Företaget har idag en uppförandekod som beskriver hur medarbetare i företaget ska bete sig 
i olika sammanhang vilken kommer att implementeras ytterligare. Kronans Apotek bedriver även 
“mystery shopping” vilket innebär att ett företag anlitas för att göra låtsasköp på apoteken för att se 
hur anställda agerar i butik. Informationsdirektören vill lyfta fram att apoteken idag kan göra mer för 
att stötta vården och menar att sjukvården måste förstå att apoteken kan göra mer för att hjälpa kunden 
att följa sin behandling vad beträffar att ge mer information och genom olika typer av program. 
Apotekens roll kan alltså bli större vilket även är en form av CSR, konstaterar informationsdirektören.  
 
 
Källa: Kronans Apotek, telefonintervju med företagets informationsdirektör 2013-12-04. 
 


