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Sammandrag
Många forskare konstaterar att den lojala kunden är den bästa kunden. För företag idag är det
därmed viktigt att identifiera vad det är som skapar lojalitet hos kunderna. Lojalitetsbegreppet
är mångsidigt, och särskiljs ofta genom konstaterandet att det är en skillnad på att agera och
känna sig lojal. Den beteendemässiga lojaliteten kan lättare observeras, medan det kan vara
mer komplext för företag att förstå hur de genom sitt erbjudande kan skapa mer
känslomässiga band till kunden. Sex år efter avregleringen av dagens apoteksmarknad kan
man fråga sig hur kunder upplever denna, numera konkurrensutsatta marknad. Denna studie
syftar därmed till att analysera hur kunders benägenhet till mental lojalitet gentemot enskilda
apoteksföretag ser ut. Detta undersöks genom en exemplifierande intervjustudie med fem
individer. Den viktigaste slutsatsen som dras konstateras vara att för att mental
lojalitetbenägenhet ska ta större uttryck på dagens apoteksmarknad bör marknaden innehålla
mer differentierade erbjudanden från aktörerna.
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1.0 Inledning
I en värld där marknadsplatserna med globaliseringen samt internets framfart blivit allt fler,
ställs större krav på företag (Tillväxtanalys, 2014). För att företag ska vara konkurrenskraftiga
hävdar forskare, såsom Grönroos (1994), Ivarsson (2005) samt Söderlund (1997), att det blir
allt mer viktigt att företag i sin marknadsföring visar sin kärnkompetens och kanske framför
allt visar att de känner sin kund. Enligt Söderlund (1997) växte begreppet kundfokus fram
redan under 50-talet och företag uppmuntrades att präglas av sina kunder. Ivarsson (2005)
bidrar med en definition av begreppet; “att ge kunden det kunden vill ha” (Ivarsson, 2005,
s.29).
Även Kandampully och Duddy (1999) konstaterar att ett företags målsättning bör vara att
göra sitt yttersta för att tillfredsställa sina kunder. Dock menar forskarna att visat kundfokus i
sig inte längre är avgörande för framgång. Istället ställs större krav på företag, där de även bör
vara framgångsrika i skapandet av lojala relationer för att lyckas. Att bygga primära relationer
bör enligt dessa forskare vara det odiskutabla målet för företag idag.
Storbacka och Lehtinen (2000) beskriver att relationens styrka mellan kund och företag
påverkas av flertalet faktorer, och att denna utvecklas under hela relationens livslängd. De två
mest väsentliga faktorerna som avgör hur stark relationen är, är hur stort kunden uppfattar att
värdet av kontakten med företaget är, samt tillfredsställelsen de får av relationens existens.
Med värde, syftar forskarna på vad kunden uppfattar att kontakten med företaget ger. Det vill
säga, vilket värde kunden får ut av att vara med just det företaget istället för ett annat. Det kan
vara i form av specialfördelar såsom rabatter samt mjuka värden såsom ömsesidigt förtroende
samt känsla av tillhörighet. Kundens tillfredställelse är sedan synligt genom de åtaganden
samt visat engagemang de har för företaget. Detta kan ta form av medlemskap i företagets
kundklubb, intresse av att ha dialog med företaget samt deras återkommande köpbeteende.
Sheth et al (2000) konstaterar att det är högst väsentligt att förstå konsumenternas motiv
bakom att ha långvarig kontakt med ett visst företag på en specifik marknad. Även Barnes
talar om detta, och menar att “... det bästa sättet att lära sig huruvida bildandet av en relation
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är möjlig, eller om en meningsfull relation existerar i nuläget - är att fråga konsumenten”1
(Fritt översatt). (Barnes, 1994, s.565).
Ravald och Grönroos (1996) menar att det existerar relativt lite forskning om relationens
upplevda värde hos konsumenten. Något man däremot vet är att långvariga relationer mellan
kund och företag skapar värde som ligger på ett djupare plan än det rörande produktkvalitet,
själva varumärket med mera. Konsumenterna känner istället äkta närhet och tillhörighet till
företaget och beter sig lojalt mot dem som följd. När lojalitet når ett mer känslomässigt plan,
när kunden känner engagemang och vilja att övervinna allt som kan tänkas förhindra ett köp
menar Oliver(1999) att individen är att klassas som fullständigt lojal. Söderlund (2001)
beskriver liknande tankar och menar att lojalitet existerar i två dimensioner, beteendemässig
samt mental, där det är den mentala lojaliteten som innefattar individer vilka upplever
känslomässiga band till företaget.
En intressant aspekt är det Jacoby och Kyner (1973) tar upp gällande att en konsument, för att
känna lojalitet måste ha möjligheten att vara illojal. Detta innebär att ett sant lojalt beteende
inte kan existera på marknader där konsumenten inte ges olika företagsalternativ. Även
Gummesson (1994) tar upp att vikten av relationsbyggande på en monopolmarknad kan
ifrågasättas. Detta då kunden till hög grad är beroende av företaget för att få tag på dess
produkter. Så var fallet på den svenska apoteksmarknaden innan avregleringen av det statliga
monopolet 2009 (Apoteksfakta, 2015). Därmed blir en intressant fråga, hur ser kunder på
dagens apoteksmarknad?

1.1 Problemformulering
Krys och Schweizer (2002) hävdar att en konkurrensmarknad, i kombination med ett relativt
homogent produkt- och tjänsteutbud, leder till höga krav på företag att göra sitt yttersta för att
tillfredsställa sina kunder. Forskarnas studie påvisar att aktörer inom dessa marknader,
förutom att skapa bra produkterbjudanden, bör använda sig av diverse lojalitetsstrategier för
att nå sina kunder. Sådana strategier kan innefatta ökade åtaganden i form av
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Originalcitat:“... the best way to learn whether the establishment of a relationship is
possible or whether a meaningful relationship is in place is to ask the consumer”
!
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kundlojalitetsprogram (Wilson et al, 2012) samt upplevt mervärde genom frontpersonal
(Grönroos, 2006).
Just en sådan marknad, med hög konkurrens och ett i grunden homogent produktutbud, kan
dagens apoteksmarknad konstateras vara. Efter avregleringen har 24 stycken apoteksaktörer
skapats (Sveriges Apoteksförening, 2013). Från att tidigare enbart haft det statliga Apoteket
att handla på, har konsumenten alltså idag möjligheten att bilda relationer, agera lojalt och
känna en tillhörighet till specifika apoteksföretag. Värdet av att skapa lojala kunder har många
forskare bekräftat, alla med slutsatsen att den lojala kunden generellt är den bästa kunden.
Detta då bibehållandet av kunder innebär en lägre kostnad än att ständigt skaffa nya.
Dessutom tenderar en lojal kund att kosta mindre samtidigt som den ger mer, både i form av
trygghet, villighet att betala mer samt som gratis marknadsförare via ambassadörskap. (Yang
& Peterson 2004; Reinartz & Kumar, 2002)
Med grund i tidigare forskning, tyder det alltså på att lojala kunder är något apoteksföretag på
den numera konkurrensutsatta marknaden bör ämna efter att skapa. Men, ett problem kan
konstateras vara att det inte är helt lätt för företag att upptäcka till vilken grad dess kunder är
lojala. Som nämnt, har tidigare lojalitetsforskning visat på att det finns en skillnad mellan att
agera och känna sig lojal. Söderlund (2001) påpekar till exempel att en individ kan klassas
vara lojal både inom en beteendemässig samt en mental dimension. Att som företag förstå
huruvida deras kunder är lojala inom den beteendemässiga dimensionen, såsom hur frekvent
de handlar på samma företag, kan upptäckas genom att deras beteende går att observera och
mätas. Att däremot avgöra huruvida kunderna känner något mer för företaget, identifierar sig
och har intentionen att fortsätta handla där framöver, kan konstateras vara svårare. Men
forskarna är många som konstaterar att just den sorts lojalitet som den mentala dimensionen
innefattar är mycket viktig för företag att försöka skapa (Oliver, 1999; Dick & Basu, 1994;
Söderlund, 2001).
Här identifieras alltså ett problematiskt sammanhang där apoteksföretagen idag agerar under
konkurrens, en situation som innebär en ännu större vikt av att skapa lojala kunder (Krys et al,
2002). Detta i kombination med att det kan det vara svårt för företag att upptäcka huruvida
deras kunder inte bara agerar, utan även känner sig lojala. Dessutom, i och med synen på
relationsmarknadsföring och bildandet av relationer som det kanske mest framgångsrika
verktyget, anas att den mentala delen av lojalitetsbegreppet kan få ännu större relevans i
!
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framtiden. Detta då målet med relationsskapande är att bygga långsiktiga band kantade av
lojalitet, känsla av tillhörighet och vilja till interaktion, allt baserat på känslomässiga band
(Wilson et al, 2012; Grönroos 1994). Dessutom, påpekar Söderlund (2001) att det är av vikt
för företag att identifiera vad som driver lojalitet hos sina kunder. Om företaget lyckas
förklara lojaliteten, genom att förstå de faktorer som bidrar till den, kan de även ha möjlighet
att påverka den.
Med grund i ovanstående resonemang kommer denna studie svara på följande
frågeställningar:

•

Hur ser kunder på dagens apotekmarknad?

•

Är kunderna på dagens apoteksmarknad benägna till mental lojalitet?

•

Hur kan deras benägenhet förstås och förklaras?

1.2 Syfte
Syftet med studien är att undersöka kunders syn på dagens apoteksmarknad, samt analysera
deras benägenhet till mental lojalitet gentemot enskilda apoteksföretag. Detta sker genom en
exemplifierande intervjustudie med fem individer.
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2.0 Teorigenomgång
För att skapa förståelsen som krävs för att undersökningen samt analysen ska vara
genomförbar, presenteras i detta avsnitt relevant teori. Teoriavsnittet sammanfattas med
studiens analysmodell, innehållande de variabler ur teorigenomgången som används för att
analysera hur mental lojalitetsbenägenhet verkar ta uttryck i det empiriska materialet. Allra
sist följer en teoridiskussion vilken visar de begränsningar analysredskapet ger studien.

2.1 Lojalitet - ett mångsidigt begrepp
Lojalitet är ett komplext begrepp som forskats på i många år och inom flera
forskningsområden (Jacoby & Chestnut, 1978). Royce (1908) kom tidigt med ett filosofiskt
resonemang kring att lojalitet innebär att vara villig att fortsätta leva, eller avsluta sitt liv, för
det man är lojal gentemot. Denna totala hängivenhet kan ses som överdriven för det
sammanhang denna studie rör sig på, apoteksmarknaden, men Royce (1908) definition skapar
ändå relevant inramning. Majoriteten av den moderna lojalitetsforskningen erkänner nämligen
den känslomässiga delen av lojalitet som ett väsentligt fragment av begreppet (Kuusik, 2007;
Oliver, 1999; Liu, 2007). Det är därmed relevant för företag idag att förstå vikten av att skapa
hängivna kunder. Oliver kommer med en, av många, definitioner av lojalitetsbegreppet som
“Lojalitet är ett djupt åtagande att på ett i framtiden konsekvent sätt återköpa en produkt som
man föredrar, vilket ger upphov till att samma produkt återköps repetitivt”2 (fritt översatt)
(Oliver, 1999, s.34).
Day (1969) är en utav de forskare som definierar lojalitet som tvådimensionellt. Denne menar
att ena dimensionen handlar om kundens attityd medan det andra benet står i kundens
beteende. Han et al (2011), vilka vidareutvecklat Olivers (1999) forskning, menar också att
kundens attityd är en viktig del av det hela. Denne beskriver attityden som det som ligger
bakom att kunden genomför ett återköp och därmed beter sig lojalt.
Även Dick & Basu (1994) drar en linje mellan beteendemässig och mental lojalitet, när de
exempelvis kategoriserar lojalitetsbegreppet som att kunna innefatta både sann och falsk
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Originalcitat:!a deeply held commitment to rebuy or repatronizc a preferred product/service
consistently in the future, thereby causing repetitive same-brand or same brand-set purchasing[…]”!
!

7!

lojalitet. Sann lojalitet definieras då av att kunden upplever känslomässiga band till objektet.
Falsk lojalitet handlar istället om beteendemässiga variabler, där ett företag kan tro att de har
en lojal kund på grund av att kunden handlar där frekvent. Men en falskt lojal kund har inga
känslor gentemot företaget och är därmed mer benägen att byta företag utan vidare eftertanke,
om exempelvis ett billigare erbjudande tillhandahålls. Dahlén (2002) konstaterar att tillståndet
när kunden både är beteendemässigt och attitydmässigt lojal är det ultimata för företaget.
Detta benämner forskaren som hyperlojalitet.
Ett annat sätt att förklara detta kommer Söderlund (2001) med, när även denne tar upp
lojalitet som existerande i två dimensioner. Den beteendemässiga lojalitetsdimensionen
innefattar indikatorer vilka tillhör kundens mätbara beteende, såsom hur frekvent de handlar
på samma företag och hur stor andel av köpen som görs på det specifika företaget. Mental
lojalitet handlar istället om att individen känner hängivenhet. Det kan ta uttryck i att de
identifierar sig med företaget, anstränger sig för att handla specifikt där, samt har intentionen
att fortsätta handla framöver. Den totala lojaliteten uppskattas därefter genom att individens
beteendemässiga samt mentala lojalitet vägs ihop. Något som kan konstateras är att
lojalitetsmått inte brukar beskrivas som att individen antingen är lojal eller icke-lojal, utan
snarare kan beskrivas skalenligt. De två motpolerna är alltså mer troligt hög respektive låg
grad av lojalitet. En individ kan därmed befinna sig vid ytterligheterna på skalan eller
någonstans mittemellan.

2.1.1 Söderlunds mentala dimension
Söderlunds resonemang kring den mentala dimensionen utgör en del av studiens
analysmodell, vilken förklaras närmare i avsnitt 2.3 Analysmodell. Här följer en mer ingående
definition av dess begrepp, nämligen attityder, intentioner, preferenser, ansträngning och
åtaganden, identifiering samt engagemang.
Söderlund (2001) påpekar att individens attityd gentemot företaget är en faktor bakom dess
lojalitet. Attityd kan definieras som en känsla, positiv eller negativ gentemot ett objekt, och
attityden ligger till grund för och blir synlig genom mycket av individens beteende.
Med intentioner syftar Söderlund (2001) till vilken utsträckning kunden kan tänka sig bete sig
på ett visst sätt i framtiden. Det handlar alltså inte om att kunden faktiskt gör något, utan
!
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handlar om tanken att kunna tänka sig att göra något. En sådan intention kan vara intentionen
att återkomma som kund, återköpsintentionen. Det kan även handla om intentionen att sprida
och dela information till vänner med mera.
En individs preferens speglar, enligt Söderlund (2001), hur individens attityd ser ut.
Preferensen handlar om vad man känner gentemot ett företag. Denna kan ta uttryck i att man
hellre handlar och lägger känslomässiga resurser där, än hos ett annat företag.
Vidare, med indikatorerna ansträngning och åtagande, syftar Söderlund (2001) till hur mycket
en individ är beredd att anstränga sig för att vara kund hos ett visst företag. Det handlar alltså
om benägenheten man har som kund att fortsätta vara i kontakt med företaget, och viljan att
skaffa sig åtaganden gentemot det. I denna undersökning kan det handla om att individen
alltid väljer att gå till en specifik apotekskedja trots att det finns en butik som ligger närmare,
eller att kunden ingår i kundmedlemskap vilken leder till högre byteskostnader och därmed
större åtaganden.
De sista två aspekterna som benämns vara indikatorer på att en individs inställning och
agerande är lojalt inom den mentala dimensionen, är identifiering samt engagemang.
Identifiering handlar enligt Söderlund (2001) om att individen ser sig vara en del av företaget
och att detta står för samma värden som individen. Ju mer man som kund kan identifiera sig
med ett specifikt företag, desto större är chansen att man blir företaget lojal. Engagemang i sin
tur, handlar om hur individen värderar objektet. Engagemanget fungerar som en motivator för
att behandla och observera information om ett visst företag. Ju mer engagemang, desto större
mottaglighet för information. (Söderlund, 2001) Det kan alltså konstateras att känner du
engagemang för ditt apoteksföretag är du sannolikt intresserad av att ha kontakt med företaget
även när du inte handlar. Kunden kan också visa engagemang genom att känna viljan att
kämpa för att apoteksföretaget ska finnas kvar, utveckla sin verksamhet eller dylikt.
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2.2 Relationen som en möjlig uppkomst för lojalitet
Att de flesta apoteksföretag har snarlika sortiment är ingen nyhet. Däremot är det relevant att
fråga sig huruvida apoteken erbjuder något utöver produkterna. Här syftas det till hur
relationers möjliga existens kan skapa värden som gör att konsumenten upplever en skillnad
av vad de får ut av handlandet på de olika apoteksföretagen på marknaden och känner sig
lojala som följd (Reynolds och Beatty, 1999).
Relationsmarknadsföring är ett område det forskas mycket kring. Många, däribland Ravald
och

Grönroos

(1996)

samt

Blomqvist

et

al

(2004)

betonar

att

idén

med

relationsmarknadsföring är att skapa lojala kunder. För att skapa dessa långsiktiga band, bör
fördelar erbjudas som motiverar kunderna att stanna hos företaget. Peppers och Rogers (1999)
beskriver att ju mer kontakt företag och kund har, desto större chans finns för företaget att lära
känna kunden, dess köpvanor och behov. Genom detta skapas fördelar vilka företagets
konkurrenter inte innehar. En tanke med relationsskapande är alltså att kunden kan finna
incitament att stanna kvar, då det är mer bekvämt för kunden att vara lojal än illojal.
Vidare, har Wilson et al (2012) i sin relationsforskning kommit fram till tre fördelar som
kunder kan uppleva genom att ingå i relation med företag. Dessa är sociala fördelar; såsom
personlig kontakt med företaget, specialbehandling; såsom extra service, bonus med mera,
samt ökat förtroende; genom tillit till att företaget alltid levererar. Det kan också konstateras
att det finns aktiviteter samt instrument som företag kan använda för att skapa dessa fördelar.
Sådana instrument kan exempelvis vara interaktion, servicelandskap, kundlojalitetsprogram
samt frontpersonal (Gummesson 2008). Tonndorf (1989) påpekar liknande instrument som
viktiga för företag att utnyttja vid skapandet av långsiktiga relationer till kunderna. Förutom
att affärskonceptet, med produkt- och tjänsteutbud, måste hålla högsta nivån på marknaden,
konstaterar denne att satsning på faktorer runt det initiala erbjudandet är viktigt. Ett utökat
servicepaket bör erbjudas, gärna genom företagets frontpersonal i kombination med möjlighet
till klubbmedlemskap.

2.2.1 Kundlojalitetsprogram
Konsumenters möjlighet till medlemskap i kundklubbar, är enligt Blomqvist och Österberg
(1999) ett sätt att etablera köptrohet. Olika kundklubbar med diverse medlemsvillkor kan
innebära olika åtagandegrad, men gemensamt för dem är att byteskostnaden ökar vid
!

10!

medlemskap. Istället för att konsumenten kan gå till vilket apotek som helst för att göra inköp,
ökar alternativkostnaden och man drivs därmed till att handla hos medlemsapoteket. Ett
beteende enbart drivet av att kunderna känner sig bundna att handla av sitt medlemsapotek,
genom rabatter, bonuspoäng och liknande, menar Barnes och Howlett (1998) dock enbart
skapar falsk lojalitet och inte att kunden bildar känslomässiga band gentemot företaget.
Gummesson (1995) konstaterar dock fördelar som kan uppkomma av lojalitetsprogram,
såsom att företag genom medlemskapet ges chansen att skaffa en informationsbank om
kunderna. Därmed möjliggörs för dem att individualisera budskapen till respektive kund,
något som både kan ge mervärde, få kunden att känna sig uppmärksammad, samt i allmänhet
bygga fördelar kunden känner med att skapa lojala band.
Butschers (2000) teori kring lojalitetsprogram säger att för att det ska bidra med fördelar bör
en balans existera mellan finansiella och icke-finansiella förmåner. Ett lojalitetsprogram bör
därmed utveckla sådana erbjudanden vilka inte är direkt länkade till en rabatt eller dylikt, utan
visa för kunden att de kan tjäna på en långsiktig relation med företaget på andra sätt. Hur
aktörer på dagens apoteksmarknad arbetar på detta vis är synligt genom nedan listade
exempel på grattis-samtal och träningsresor.
Frågan är hur det som lojalitetsprogrammet leder till kan karaktäriseras. Om denna ökade
köptrohet Blomqvist et al (1999) talar om alls indikerar en lojalitet och i så fall hur djupt rotad
denna sitter hos individerna. Som Hultén et al (2008) beskriver, idag verkar det inte enbart
handla om att vinna marknadsandelar - utan även så kallade hjärtandelar. Huruvida
deltagande i lojalitetsprogram på apoteksmarknaden är något som påverkar kunders mentala
lojalitetsbenägenhet kommer därmed diskuteras i analysen.
Kundlojalitetsprogram är relevant att undersöka, för studiens syfte, då det är synligt att
apoteksföretag idag arbetar aktivt med dessa program. Ett exempel på detta är hur Apoteket
AB ville skämma bort sina mest lojala kunder. De utförde då en kampanj där dessa fick ett
färdiginspelat grattis-samtal på sin födelsedag, med sång och hälsning (Wiraya, 2015). Även
Apotek Hjärtat skapar erbjudanden utöver det initiala när de i samarbete med Apollo erbjuder
möjligheten att åka på en träningsresa till Fuerteventura som medlem i deras kundklubb
(Instagram,@apotekhjartat) Med dessa insatser i åtanke kan det alltså vara relevant att fundera
kring hur dess påverkan på kunders mentala lojalitetsbenägenhet ser ut.
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2.3 Analysmodell
I det undersökningen bidrar med - det vill säga i det material individerna delger om hur de ser
på dagens apoteksmarknad, hur de förhåller sig till den och varför - vad kan identifieras visa
olika aspekter av mental lojalitetsbenägenhet? Då mental lojalitetsbenägenhet är ett begrepp
med både teoretiska och praktiska svårigheter att mäta, har en noggrant utvald teoretisk syn
på begreppet skapats. Att lojalitet är ett begrepp som är både komplext och mångfacetterat är
redan konstaterat. Men Söderlund (2006) kommer även fram till att det finns ett generellt
problem med att blanda olika aspekter av lojalitetsbegreppet i ett och samma lojalitetsmått.
Problemet blir att man då varken kan upptäcka om bakgrunden till lojaliteten, eller om
konsekvenserna av den, är länkad till de specifika delarna och med vilken styrka. Därmed
kommer de olika variablerna intention, preferens, engagemang, identifiering samt åtagande
och ansträngning att definieras som indikatorer vilka kan påvisa mental lojalitetsbenägenhet.
De kommer dock inte sättas ihop för att tillsammans avgöra huruvida individerna är mentalt
lojalitetsbenägna. Studien kommer istället kunna belysa hur de olika indikatorerna som
påvisar mental lojalitetsbenägenhet tar uttryck på undersökningsmarknaden.
Analysen kan då se hur dessa indikatorer kan identifieras i det empiriska resultatet och
därmed analysera hur benägenhet till mental lojalitet på apoteksmarknaden kan förstås och
förklaras. Dessutom, kommer ett resonemang kring hur eventuella medlemskap i
kundlojalitetsprogram kan härledas ha en påverkan på individernas upplevelse - och därmed
en eventuell påverkan på kunders mentala lojalitetsbenägenhet.
För tydlighetens skull följer definitioner av Söderlunds (2001) viktigaste begrepp och hur
dessa kommer betraktas i analysen.

•

Mental lojalitetsbenägenhet: en öppenhet inför att knyta känslomässiga band gentemot
enskilda företag.

•

Intention: en öppenhet att knyta känslomässiga band gentemot enskilda företag, vilken
tar uttryck i att individen skulle kunna tänka sig att bete sig på ett visst sätt i framtiden.
Exempelvis kunna tänka sig att handla mer på företaget, alternativt sprida information
om företaget till vänner
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•

Engagemang: en öppenhet att knyta känslomässiga band gentemot enskilda företag,
vilken tar uttryck i att individen värderar företaget högt och på grund av det är
motiverad att behandla information om företaget

•

Åtagande och ansträngning: en öppenhet att knyta känslomässiga band gentemot
enskilda företag, vilken tar uttryck i att individen är beredd att anstränga sig för att
vara kund hos ett visst företag

•

Identifiering: en öppenhet att knyta känslomässiga band gentemot enskilda företag,
vilken tar uttryck i att individen upplever att företaget och individen står för samma
värden

•

Preferens: en öppenhet att knyta känslomässiga band gentemot enskilda företag,
vilken tar uttryck i att individen föredrar ett visst företag över ett annat

Att studera kunders benägenhet till mental lojalitet handlar alltså om att studera det
undermedvetna förhållningssättet man har till att agera på ett visst sätt på marknaden. Då
detta medför svårigheter, både i identifieringen av vad som kan klassas som mental
lojalitetsbenägenhet, vilket beteende som bör räknas in som att individen är benägen eller
inte, har denna avgränsning av analysredskap och teoretisk syn på problemet varit väsentlig.
Hur ovanstående begrepp översatts till intervjufrågor, samt tydningen av vad som kan
framkomma av frågorna förklaras därmed närmare i avsnitt 3.2.1 Operationalisering och
tabell 1 - Operationalisering.
Då indikatorn attityd är något som ligger till grund för flera av de andra indikatorerna
(Söderlund, 2001) betraktas begreppet som svårt att undersöka mer i sig själv. Visas stort
engagemang, preferens och identifierar man sig med ett speciellt apoteksföretag grundas detta
i en viss attityd till det apoteksföretaget, sannolikt positiv. Att ställa frågor som specifikt
svarar på hur denna attityd ser ut betraktades svårt, då attityden snarare genomsyrar svaren på
de övriga frågorna. Därmed kommer attityd att bortses från som indikator i analysmodellen,
och när attityd nämns i resterande delar av uppsatsen så betraktas det synonymt med
Schiffman et als (2010) definition, där attityd beskrivs som en bakomliggande känsla vilken
genomsyrar individens val av åsikt, beteende med mera.
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2.3.1 Teoridiskussion
En möjlig kritik som kan riktas mot analysmodellen, är att stor tilltro lämnats åt Söderlunds
mentala lojalitetsdimension. Efter mycket efterforskning inom både relationsmarknadsföring i
stort, och själva lojalitetsämnet, betraktades dock dessa variabler som passande till studiens
syfte. Detta då variablerna hade möjlighet att ge en förståelse och förklaring, samt täcker ett
relativt stort spektrum, av de uttryck som mental lojalitetsbenägenhet skulle kunna ta.
Variablerna, som framför allt låg till grund för analysen, användes även i skapandet av
intervjuguiden (se 8.0 Bilaga1 - Intervjuguide). Detta möjliggjorde en konkretisering av de
ämnen som studien ville kunna uttala sig om. Eftersom variablerna operationaliserades och
frågorna som ställdes var så öppna, blev intervjumaterialet rikt och en allmän bild av
individernas syn på apoteksmarknaden och sin plats på den kunde skapas. Trots detta bör det
lyftas att en eventuell svaghet med studien är att på grund av tilltron till det valda
analysredskapet är studiens begränsning att det den påvisar är individernas mentala
lojalitetsbenägenhet i enlighet med Söderlunds resonemang, snarare än benägenheten i
allmänhet. Hade en annan referensram valts, såsom utifrån Olivers (1999) forskning om de
fyra lojalitetsfaserna hade individernas benägenhet lyfts fram i andra termer, som huruvida de
nått kognitiv, affektiv, konativ eller den agerande fasen. Hade uppdelningen kategoriserats
utifrån dessa termer, finns därmed även en risk att deras upplevelse hade betraktats på ett
annat sätt och andra slutsatser hade kunnat dras.
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3.0 Metod
Trost (2010) beskriver att en kvalitativ metod är bättre lämpad än en kvantitativ om syftet är
att studera och förstå individers reaktioner, resonemang och handlingsmönster. Eftersom
uppsatsens syfte handlar om att skapa en fördjupad förståelse i konsumenters resonemang och
attityd kring apoteksmarknaden ansågs en kvalitativ metod lämplig. En kvantitativ metod,
såsom enkätundersökning, hade inte kunnat ge denna djupare förståelse då öppna frågor och
följdfrågor omöjliggörs. Valet av kvalitativ metod är även enigt med Bryman och Nilssons
(2011) resonemang kring att den lämpas för redogörelser av individers upplevelser samt
deskriptiva syften. Detta är relevant då uppsatsen ämnar vara exemplifierande och redogöra
för hur de tillfrågade konsumenterna resonerar kring apoteksmarknaden, snarare än att
generalisera och tala om konsumenter i allmänhet.

3.1 Val av undersökningsobjekt
I studien har ett snöbollsurval tillämpats. Snöbollsurval karaktäriseras av att man identifierar
och intervjuar en eller två individer som kan tänka sig delta. Sedan föreslår dessa två i sin tur
varsin person som intervjuas. En snöbollseffekt skapas, där urvalet växer i takt med
föreslagna respondenter. (Saunders et al 2009) I denna undersökning skedde detta i två led
och därmed intervjuades sex stycken respondenter. Däremot kommer endast fem intervjuer att
redovisas i denna uppsats, varför förklaras närmare i avsnitt 3.2.2 Resultatanalys och
sammanställning.
I snöbollsurvalet är den initiala kontakten, med individerna som ska intervjuas först, svårast
att etablera. I denna studie skapades kontakten genom ett bekvämlighetsurval, vilket enligt
Bryman och Nilsson (2011) är då forskarna väljer ut individer som finns tillgängliga. Dessa
två intervjuobjekt valdes ut efter kvalifikationen att de bedömdes vara individer som skulle
vara bekväma med att lämna ut djupgående information som studiens intervju innebär.
Bedömningen var grundad i att intervjuobjekten tillhör uppsatsförfattarnas bekantskapskrets
och deras personlighetsdrag var därmed kända. Dock kan detta lyftas fram en svaghet, där val
av undersökningsobjekt initialt är grundat på uppsatsförfattarnas egen bedömning. Med facit i
hand kan det däremot konstateras att intervjuobjekten talade mycket öppet om ämnet och
därmed betraktas detta inte underminera studiens resultat.
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Vidare, har undersökningen i och med snöbollsurvalet inte enbart nått individer i författarnas
direkta närhet utan även personer som de har mindre stark koppling till. Detta för att valet av
undersökningsobjekt i fortsättningen inte skulle styras av uppsatsförfattarnas egen
bedömning. Ett alternativ till denna sorts urval hade varit att hitta intervjuobjekt som
uppsatsförfattarna inte har någon som helst koppling till. På grund av intervjuernas
uppskattade längd och då apoteksvanor är ett ämne som kan innebära känsliga frågor att tala
om med en okänd person, bedömdes dock chansen att finna individer som var villiga att ställa
upp gratis på en sådan intervju som liten. Med denna urvalsmetod reserverades dessutom
möjligheten att i efterhand kunna stämma av ytterligare ett möte med intervjuobjekten ifall
kompletterande frågor skulle behöva ställas. Detta var något som inte ansågs genomförbart
med eventuella intervjuobjekt som författarna stod utan koppling till.
En styrka med studiens urval kan alltså konstateras vara att om intervjuobjekten har viss
koppling till intervjuarna kan en bekvämlighet föreligga och möjligtvis minskas därmed
barriären att tala ärligt om känsliga frågor. En svaghet med urvalet är att i och med att
snöbollsurvalet skett i två led, samt startat i uppsatsförfattarnas närhet, har snöbollen inte
rullat så långt och en relativt homogen grupp människor kan riskeras ha nåtts. Exempelvis har
urvalet enbart nått Stockholmsområdet.
För att summera, är det svårt att säga huruvida studiens urval påverkat resultatet negativt.
Däremot kan det konstateras att oavsett hur valet gått till, hade andra intervjuade individer
kunnat ge ett annorlunda resultat. Detta då intervjuerna bildas av individernas egen upplevelse
av apoteksmarknaden och det med säkerhet kan konstateras att andra åsikter, resonemang och
tankar angående apoteksmarknaden existerar, än de som framkommit under intervjuerna. Då
urvalet dock fått en spridning i ålder, sysselsättning och intresseområden, och ett rikt
intervjumaterial med flera infallsvinklar skapats, har studien kommit med ett spännande
resultat trots denna svaghet.

3.2 Semistrukturerad intervju
Semistrukturerad intervjumetod anses lämplig för studien, då enligt Saunders et al (2009) ett
samtal möjliggörs där en djupare förståelse av individernas resonemang kan skapas. Detta då
en semistrukturerad intervju kännetecknas av att man som frågeställare har en förteckning
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med frågekategorier som ska behandlas under intervjun, men att utrymme lämnas till att ställa
oförberedda följdfrågor till respondenten. Intervjuerna har även ämnat vara flytande och
frågekategorierna har behandlats utifrån en naturligt fallen ordning. Den grundläggande
intervjustrukturen som använts till denna studies undersökning redovisas i 8.0 Bilaga1 Intervjuguide.

3.2.1 Operationalisering
Vid skapandet av frågor är det väsentligt att man skriver om teoretiska begrepp till frågor som
empiriskt kan prövas. Detta görs genom att man operationaliserar begreppen, och skapar en
lättförstådd definition av något mer svårförstått. (Johansson-Lindfors, 1993) Eftersom denna
studie ämnar undersöka abstrakta termer såsom mental lojalitetsbenägenhet genom uttryck av
individers intentioner, preferenser och liknande, är operationaliseringen viktig.
Denna studie ämnar skapa en förståelse kring hur mental lojalitetsbenägenhet tar uttryck på
apoteksmarknaden. Förståelsen skapas genom intervjuer där individerna uppmanas förklara
sin kontakt med apoteksmarknaden, frågorna har därmed ämnat vara öppna och uppmuntra
individerna att sätta egna värdeord på sina tankar. Däremot har en intervjuguide skapats,
uppbyggt utifrån de variabler kring mental lojalitet som ingår i analysmodellen.
Intervjuguiden fungerar som en utgångspunkt varifrån följdfrågor och vidare samtal kring
ämnesområdena kunnat följa. För att ge exempel på vilka frågor som ställts och i vilket syfte,
har en operationaliseringstabell skapats, se tabell 1 på sida 18.
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Tabell 1 - Operationalisering

Begrepp
Allmänna frågor

Frågor
•
•

•

•

•
•

Hur ofta handlar du på apoteksmarknaden?
Hur ofta handlar du av samma
apoteksföretag på apoteksmarknaden?
o Beskriv varför/varför inte?
Beskriv
hur
du
upplever
dagens
apoteksmarknad
(skillnad
mellan
apoteksföretagen?
skillnad
från
avregleringen?)
Om du oftast handlar av samma
apoteksföretag - vad skulle få dig att byta
apoteksföretag?
Är du medlem i någon/några kundklubbar?
Beskriv din upplevelse av att vara medlem

Vad framkommer av frågorna
Dessa frågor ställdes för att få en bild av
hur individerna förhåller sig till
apoteksmarknaden.
Dessutom, kan en förståelse för hur
individerna ser sin roll gentemot enskilda
apoteksföretag skapas, samt vad de
värderar är viktigt för dem på dagens
marknad.

.
Intentioner

•
•
•

•

Engagemang

•
•

•

•
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Skulle du kunna tänka dig att handla mer
frekvent av ett och samma apoteksföretag?
Hur vill du att apoteksmarknaden ska
utvecklas?
Skulle du kunna tänka dig att handla mer på
apoteksföretag i framtiden om marknaden
ser mer ut som du önskar? Vad skulle behöva
förändras?
Har du någon gång rekommenderat ett
apotek/kedja/någon produkt till någon i din
närhet? Är det något du skulle kunna tänka
dig att göra i framtiden?

Här
undersöks
de
intentioner
intervjuobjektet har, till att vara i fortsatt
kontakt med ett enskilt företag i
framtiden.

Beskriv hur din ultimata kontakt med
apoteksmarknaden skulle se ut
Är du intresserad av att vara med och
förbättra apoteksverksamheten? (Feedback,
klagomål, interaktion)
Hur ser dina tankar ut kring att
rekommendera specifika apoteksföretag till
andra konsumenter?
Är du intresserad av att ha kontakt med
apoteksföretag
(telefon,
Instagram,
Facebook, nyhetsbrev och andra utskick) vid
andra tillfällen än när du är på plats för att
handla?

Engagemang menas här, i enlighet med
Söderlunds teorier, vara vikten av ett
objekt för den intervjuade. Vikten
fungerar sedan som en sort motivator att
fortsätta
bearbeta
och
behandla
information angående ett enskilt företag.
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Det kan handla om exempelvis
återköpsintentioner eller intentionen att
sprida information vidare.
Dessutom, kan förståelse skapas för vad
som skulle krävas för att personen i fråga i
framtiden skulle kunna tänka sig att vara
mer mån om sitt val av apoteksföretag.

Uttrycks en villighet att ha kontakt,
behandla och bearbeta information från ett
enskilt
apoteksföretag,
betraktas
engagemang föreligga.

Ansträngning &
Åtagande

•

Har du någon gång tagit dig extra långt för
att komma till ett speciellt apotek?

•

Om nej: Vad skulle krävas från apotekets
sida för att du ska bli mer mån om att ha
kontakt med ett enskilt apoteksföretag?

Uttrycks det att man har benägenheten att
anstränga sig för att vara kund hos ett
enskilt företag, och en öppenhet att skaffa
sig åtaganden gentemot företaget är dessa
indikatorer synliga.
Att åsidosätta sin egen bekvämlighet,
lägga tid, pengar och kraft till ett enskilt
företag, samt medverka i lojalitetsprogram
är exempel på hur dessa översätts.

Identifiering

•
•
•

Preferenser

•
•
•

Vad vet du om de olika apoteken?
Känner du dig att du kan känna igen dig i
apotekens värdegrund?
Känner du att apoteken står för något du står
för? Utveckla!

Här ämnas se om intervjuobjektet ser sig
själv som en del av ett enskilt
apoteksföretag,
om
denne
känner
tillhörighet. Samt huruvida konsumenten
känner till några skillnader mellan
apoteksföretagen eller inte.

När du väljer vilket apoteksföretag du ska
handla på - hur går det valet till?
Vad skulle få dig att aldrig handla av en
apotekskedja igen?
Vad skulle få dig att alltid börja handla av
samma apotekskedja?

Under detta avsnitt undersöks om, och i
sådana fall vad man har för preferenser till
ett visst apotek, apoteksföretag eller
marknaden i stort. Preferenser tar sig
uttryck i att man hellre är i kontakt med
ett enskilt företag än ett annat.

För att ge exempel på hur frågorna kopplas ihop med de teoretiska begreppen kan följande
beskrivas. Förklarar individerna att de har ett favoritapoteksföretag som de föredrar över
andra (preferens), att de gärna åker längre för att komma till sitt favoritapoteksföretag
(ansträngning och åtagande) och att de uttrycker att är villiga att tipsa vänner om just sitt
favoritapoteksföretag (intention) tolkas alltså indikatorerna ge visst uttryck av mental
lojalitetsbenägenhet på marknaden. En individ som däremot uttrycker att denne inte har ett
favoritapoteksföretag, som går in på första apoteksföretag denne passerar, och känner att inget
apoteksföretag gör något speciellt som talar till denne, kommer inte betraktas ge uttryck på
någon mental lojalitetsbenägenhet genom de olika variablerna.

3.2.2 Resultatanalys och sammanställning
I den valda metoden är det viktigt att frågeställarna dokumenterar intervjun, exempelvis
genom ljudupptagning. Detta då svaren inte kommer att vara normaliserade som vid
enkätundersökningar. (Saunders et al 2009) Därmed spelades intervjuerna in och
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transkriberades efteråt. Med detta redovisningssätt är det också viktigt att försöka förmedla på
vilket sätt de intervjuade har uttryckt sig. (Saunders et al 2009)
Dessutom, för att ha möjlighet att tolka det intervjuobjekten tar upp har textanalys
genomförts. Patton (1990) beskriver kvalitativ textanalys som processen att identifiera, koda
och kategorisera teman i det insamlade materialet. Som konstateras i 3.1 Val av
undersökningsobjekt kommer endast fem stycken intervjuer att redovisas i resultatet och
analysen. Detta då ett intervjuobjekt inte delgav ett tydligt resonemang kring sitt agerande på
apoteksmarknaden. Vid textanalysen upptäcktes att personen i fråga sade emot sig själv
otaliga gånger under intervjun och resonemanget följde inte en klar linje. Då detta gjorde att
resultaten blev svårtolkade, ströks denna intervju helt för att inte bidra med en missvisande
bild.
I övrigt var informationen som delgavs i intervjuerna mycket beskrivande. Resterande
intervjuobjekt talade öppet kring de frågor som ställdes vilket gav ett rikt material. Då
frågorna bearbetades utifrån intervjuguiden, vilken i sin tur var uppdelad utifrån
analysmodellens variabler, sammanställdes sedan varje intervjus transkriberade ord under
varje variabelrubrik. I sammanställningen lyftes de citat som identifierades vara tongivande
för summan av vad som sagts gällande frågeområdet, men i övrigt skrevs de transkriberade
orden om till att beskrivas i tredje person. Det avgörande i denna process konstateras vara
kodningen, hur det som står i transkriberingen skrivs om så att det inte blir missvisande, men
även kategoriseringen och hur de olika uttalandena placeras intill varandra till den löpande
texten (Patton, 1990).
En möjlig svaghet med denna metod som krävt mycket tolkning, är att det insamlade
materialet präglats av uppsatsförfattarnas världsbild. Lundahl och Skärvad (1999) konstaterar
att forskaren, till studier av liknande syften som dennas, måste vara medveten om hur sin
världsbild påverkar undersökningen eftersom tonvikt hamnar på att man ska uppfatta
verkligheten. Därmed finns det en risk att något uttalande exempelvis har tolkats fel eller getts
orimligt stor vikt i analysen. På grund av denna insikt har dock arbetet med att sammanställa
resultatet gjorts med stor noggrannhet och mycket diskussion
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3.3 Forskningsetik
I intervjuernas inledning informerades de svarande i enlighet med Vetenskapsrådets
forskningsetiska principer. Detta innebär att de intervjuade informerades om vad
undersökningen går ut på, dess syfte samt frivilligheten för dem att delta. Principerna
innehåller även ett konfidentialitetskrav vilket betyder att eventuella personuppgifter inte
lagras för utomstående att ta del av, samt att möjligheten till anonymitet finns. Den
information som samlas in vid intervjuerna används dessutom enbart till den informerade
studien.

(Ejlertsson

&

Axelsson,

2005)

När

intervjuerna

inleddes

informerades

respondenterna alltså om förutsättningarna för intervjun, att uppsatsen kommer att publiceras
på Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) och att de när som helst under intervjun kunde
avbryta sin medverkan.
Då fyra av de sex svarande uttalade önskemål om att få vara anonyma i det redovisade
resultatet, valdes att anonymisera alla svarande. Detta var en faktor som redan innan
intervjuerna genomfördes hade diskuterats av uppsatsförfattarna som en möjlig utgång. Detta
då frågor om relationen till apoteksföretag och därmed apotekvanor kan anses vara av känslig
natur. Respondenterna är därmed i studien benämnda vid kön och sen en siffra som
symboliserar turordningen de intervjuades i.
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4.0 Resultat
Resultatdelen kommer presentera intervjuobjekt enskilt, för att förmedla den samlade bild
som erhölls under varje intervjutillfälle. På grund av att intervjuobjekten uppmuntrades att
tala fritt kring varje intervjufråga, de många följdfrågorna och liknande, kunde en bred bild av
respondenternas uppfattning om apoteksmarknaden skapas och det mest relevanta för denna
studies syfte presenteras nedan. Resterande referat finns att tillgå hos uppsatsförfattarna.

4.1 Kvinna1 64 år
Angående Kvinna1s val av apotek att handla på beskrivs; “Jag tar första bästa apotek. Om jag
är hos doktorn på Sophiahemmet så tar jag det som ligger närmast där, då skiter jag i om det
är typ Kronans eller det där statliga apoteket”. Kvinna1 uppskattar att hon handlar
apoteksvaror ett par gånger per månad, och då vanligtvis nässpray, halstabletter och liknande,
samt receptbelagd medicin.
“Det är väl av gammal vana som jag går in på det apotek som ligger närmast där jag är, jag
upplever egentligen ingen skillnad mellan de olika kedjorna”.
Kvinna1 beskriver dock att hon är medlem i en apotekskundklubb men kunde vid
intervjutillfället inte komma ihåg vilken apotekskedja medlemskapet var i. Hon säger att det
inte handlar om någon motvilja att bry sig om vilket apoteksföretag hon handlar på, eller till
och med är medlem i, mer att inget företag har lyckats fånga henne. “Jag är ju medlem och vet
inte ens i vilket företag, så de har uppenbarligen inte skickat ut någon kommunikation som
träffat mig särskilt väl”.
Kvinna1 förklarar att även om vissa apoteksvaror säljs i livsmedelsaffären går hon till apotek
för att handla dessa, då hon beskriver att “Det känns tryggt att kunna prata med personalen.
Jag vill ofta ha råd, om jag känner mig snorig eller har ont någonstans, vilken nässpray eller
värktablett som är bäst för mina besvär. Då går jag hellre in till ett apotek än en vanlig
matbutik eftersom jag har någon att fråga, som kan sina saker”. Kvinna1 fortsätter “Jag har,
iallafall hittills, inte märkt någon skillnad på de olika apoteksföretagen utan upplever att jag
får samma service på alla de apoteken jag besökt”. Hon tillägger därefter med eftertryck: “Jag
förväntar mig idag att kunskapen [hos personalen, uppsatsförfattarnas anm.] ska vara lika
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oavsett vilken apotekskedja det är, och på grund av den förväntan så känner jag att jag kan gå
till vilket apotek som helst”.
Gällande huruvida Kvinna1 är intresserad av att ha kontakt med apoteken mellan sina
köptillfällen så svarar hon “Nej. Men, jag skulle kunna tänka mig det egentligen. Jag får en
vårdtidning hem, om det är vårdguiden eller något. I den tidningen står det om typ
fästingproblemet och hur man måste komma ihåg att vaccinera sig mot TBE till exempel.
Hade apoteksföretagen skickat en sådan, tillsammans med info om vilka tider man kunde
komma och vaccinera sig i deras butiker, då hade jag säkert gått dit”.
Kvinna1 beskriver en vilja att apoteken skulle erbjuda mer omkring produkten de säljer för att
hon ska knyta an till ett specifikt apoteksföretag. “Jag är inte bara inne på att personalen
måste vara supertrevlig, utan snarare att jag får något mera för pengarna och då gärna i form
av förmedlad kunskap. Däremot skulle det krävas att ‘mitt’ apoteksföretag ger detta mervärde,
och de andra absolut inte gör detsamma, för att jag aktivt skulle åka till ett apotek som ligger
längre bort än ett annat”.
Gällande sitt medlemskap förmedlar Kvinna1; “Jag får idag inte ut någonting av att vara
medlem på apoteket’”. Kvinna1 beskriver att hon hade velat att apotekets kundklubb
utnyttjade att de kände till hennes köpbeteende. “Typ som att de vet att jag brukar köpa
vitaminer, då kan de bjuda in mig till ett seminarium om just vitaminer”, säger hon. Kvinna1
jämför med Hemköps kundklubb, vilken hon tycker är bra på att ge annat än bara prisavdrag,
såsom recepttips och dylikt. ”Hade ett apotek betett sig så hade jag varit mer sugen på att
handla mer lojalt av samma företag”.
För att knyta ihop säcken frågades “Hur skulle du karaktärisera den relation du har till
apoteksmarknaden idag?” och svaret kom snabbt: “Jag går dit när jag behöver, går därifrån
direkt efter. Den är inte mer komplex än så att jag köper det jag ska ha på det apotek jag går
förbi och sen går jag därifrån. Den enda riktiga förändringen jag ser från tidigare är att det är
olika namn överallt. Det är så många apotek att man inte vet var man ska gå eller varför. Så
om man nu skulle vilja agera lojalt, vilket företag ska man välja? Jag upplever ju inte att något
av företagen talar till mig bättre än något annat.”
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Kvinna1 hoppas inför framtiden att företagen förstår att för att stå ut bland konkurrenterna bör
de erbjuda mer än de relativt platta produkterbjudanden de har och kanske börja erbjuda mer
tjänster också. För att Kvinna1 skulle börja handla mer på samma apoteksföretag i framtiden
behövs mer unika erbjudanden: “Varför inte låta något apotek bli som en mini-vårdcentral
och låtar ett annat få en annan nisch?”, föreslår hon.

4.2 Kvinna2, 26 år
Kvinna2 uppskattar att hon handlar på apoteket minst en gång i veckan och köper produkter
av olika slag, men alla inom läkemedelsområdet. Kvinna2 beskriver att hon sällan handlar av
samma apoteksföretag. Valet av apotek styrs av att ”Jag går på det apotek som ligger närmast
där jag är just då” och Kvinna2 säger att hon inte skulle gå en omväg för att komma till ett
särskilt apoteksföretag. Detta trots att Kvinna2 nämner att hon har ett favoritapotek. Detta är
det apotek som låg i närheten av där hon växte upp och hon beskriver att ”Jag har handlat där
sen barnsben, det har legat där hur länge som helst och det är mysigt det apoteket. Det känns
inte heller så plastigt, det känns genuint och som ett äkta apotek liksom”. Kvinna2 beskriver
att hon tycker mer om att handla på sitt favoritapotek men att hon ändå bara gör det när hon är
i närheten. Vad det beror på? Hon säger “Även om jag tycker mer om Vita Björnen så
upplever jag inte att det är så stor skillnad av vad jag får ut av att handla där än på andra
apotek att jag skulle ta en omväg dit.”
Kvinna2 är medlem i två apoteksföretag, både det tillhörande favoritapoteket och ett till,
Apotek Hjärtat, som ligger i närheten av hennes bostad. Kvinna2 beskriver dock att
klubbmedlemskapen inte får henne att handla mer frekvent på just de apoteksföretagen och
säger “Det är inte som att 10 % på Hjärtat gör att jag går till det apoteket istället för något
annat.” Dock var det just att personen i kassan sa att man fick 10 % på alla sina köp, samt att
det skulle gå fort att bli medlem som Kvinna2 kände att “Jag lika gärna kunde testa att bli
medlem”.
Kvinna2 uttrycker sig vara emot den utveckling hon ser bland vissa företag, där de tar in en
ny slags produkter i sortimentet. “Jag tycker att det som finns här på Fältan [Fältöversten,
författares anm.] känns ganska oseriöst, det är ju lika mycket gymutrustning och smink som
apoteksvaror och då blir jag bara trött…” Kvinna2 beskriver att de apoteksföretag som tar in
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sådana produkter får hon mindre förtroende för, “Det känns lite konstigt att börja dra in
sådant, det känns bara som ett pengaknep”.
Förutom att Kvinna2 tycker mindre bra om vissa av apoteksföretagen på marknaden, på grund
av deras kommersiella produktutbud, så tycker inte Kvinna2 något extra bra om de övriga
företagen heller. Därmed beskriver hon att det inte finns ett incitament att alls bry sig om
vilket företag hon handlar på idag, och därför sker hennes val enbart utifrån placering. Alltså
händer det att Kvinna2 handlar även på de företag som hon inte tycker om, ifall hon råkar
passera ett.
Kvinna2 tar upp att hade hon haft kunskap om att ett apoteksföretag gör något specifikt som
konkurrenterna inte gör “Som att erbjuda en SMS-tjänst som följer upp att du tar dina
mediciner, exempelvis”, hade hon kunnat tänka sig att välja mer genomtänkt hur och var hon
agerar på marknaden. “Då hade jag varit mer selektiv” säger hon med eftertryck.

4.3 Man1, 84 år
Man1 förklarar att denne känner sig som en mycket aktiv apotekskonsument, främst eftersom
mannens fru är långvarigt sjuk och det är Man1s uppgift att handla allt till hushållet. Apoteket
besöker han ungefär var tredje dag, “Jag tycker aldrig att allt tar slut samtidigt”.
Man1 berättar att “Jag handlar alltid på apoteket i Stinsen, men ibland på apoteket på
Danderyds Sjukhus om man varit där och behöver medicin direkt”. På frågan kring vad som
ligger bakom detta val av apotek, förklarar Man1 att han går till Stinsen varje dag för att
handla på Citygross och då gör alla ärenden i samband med det. Angående att Man1 väljer att
alltid handla på just det apoteket, trots att det finns ett till apotek på Stinsen så svarar Man1 att
han handlat på just det apoteket i; “Säkert 10 år i alla fall”. Och fortsätter: ”Sen blev det ju en
förändring när monopolet försvann, vilket man främst märkte på att apoteken började dra i en.
Både apoteket i Stinsen och det på Danderyds frågade om jag ville bli medlem, så det är jag,
men det visade sig att det var samma apotekskedja så jag behövde bara ett kort”.
Gällande om Man1 upplever någon skillnad på apoteksmarknaden, mellan olika
apoteksföretag, kom svaret att han inte tror att det är någon skillnad mellan apoteksföretagen
och vad de har att erbjuda honom. Man1 beskriver att enda anledningen att han skulle byta
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apoteksföretag hade varit om Apotek Hjärtat i Stinsen hade stängt. Då konstaterar han att han
inte hade åkt till ett annat köpcentrum för att handla på ett annat Apotek Hjärtat, utan hade
handlat av det andra apoteksföretaget som ligger i Stinsen. Här lekte vi med tanken att
Citygross också skulle stänga. Man1 menade att det då beror på hur den nya mataffären som
öppnar är, om han skulle gå till det andra köpcentrumet [som ligger lika nära hans hem,
författarnas anm.].
Man1 startade därefter ett resonemang kring sitt medlemskap i kundklubben. Han förklarar att
det inte var något aktivt val att fråga om att bli medlem, istället var det när han helt enkelt
blev tillfrågad i kassan en dag som han inledde medlemskapet. När frågeställaren ber Man1
berätta om sin upplevelse av medlemskapet säger han att han alltid handlat på de apoteken,
men nu när han är medlem finns det ytterligare ett incitament till att gå just dit. “Man vill ju
utnyttja en kupong om man har den, eller få mer bonus och så. Jag får ju dubbla poäng för att
jag är över någon viss ålder och så, så jag tjänar pengar både på att vara gammal och på att
vara medlem”.
Man1 fortsätter förklara att det är jätteviktigt att personalen kan svara på läkemedelsfrågor.
Han konstaterar dock att han aldrig mött okunnig personal på apoteket. Han säger att skulle
han möta okunnig personal, skulle det dock förändra Man1s uppfattning om apoteksbutiken;
“Har man en fråga vill man få svar och man vill inte lägga sitt liv i okunniga människors
händer”.
Kring framtiden, konstaterar Man1 att han är nöjd som det är nu, men också var nöjd som det
var innan - “Jag är nog en lätt kund att tillfredsställa”. Han ville dock understryka att han inte
vill att apoteken börjar ta in för mycket spridda produkter. Han säger; “Apoteken ska vara en
plats för läkemedel, och börjar man sälja cyklar och annat också, så kommer känslan av att
det känns säkert att handla läkemedel där försvinna”.

4.4 Kvinna3, 57 år
Kvinna3 handlar på något apotek ca 1 gång i månaden. Följande fråga blev då om det alltid
var samma apoteksföretag som Kvinna3 handlade på. ”Det är två apotek som jag oftast
handlar på; ett som ligger nära jobbet och ett nära hemma. De är samma kedja, av en
händelse.” Dock beskriver Kvinna3 att det händer att hon även handlar på andra apotek ifall
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hon är på annan ort till exempel, och att hon då inte alltid är medveten om vilket
apoteksföretag hon handlat på. På frågan varför, svarade hon “Jag bryr mig inte om var jag
handlar för jag tycker apoteket är tråkigt, och det spelar ingen roll var jag handlar för de
produkter jag köper på apoteken”.
De produkter som Kvinna3 oftast handlar är tandborstar, nässpray, tandtråd och Alvedon. På
frågan hur det kommer sig att hon går till ett apotek för att köpa de här produkterna, när dessa
lika gärna kan inhandlas på en vanlig mataffär svarade Kvinna3 att det antagligen handlade
om vana. Hon konstaterade dock att hon har börjat handla de varorna i matbutik, något som
hon tror hon kommer fortsätta göra i framtiden också.
Angående huruvida hon upplever att det är någon skillnad mellan apoteksföretagen på dagens
marknad konstaterar Kvinna3 “Absolut inte. Men sen är också handlandet på apotek bara ett
nödvändigt ont för mig”. Kvinna3 är dock medlem i en kundklubb, på Kronans Apotek.
Däremot säger hon att hennes medlemskap i kundklubben inte har fått henne att oftare välja
Kronan, utan det är mer en slump att det råkar vara så att det är två Kronans som ligger
närmast arbetsplats och hem. ”För mig är det helt betydelselöst”, säger Kvinna3 angående
vilket företag som äger apoteken, samt beskriver att hon inte känner någon tillhörighet till
Kronans.
Kvinna3 konstaterar att för de produkter hon oftast handlar på apotek krävs ingen kompetens
från apotekspersonalen. Som hon själv uttryckte det ”[…] det klarar jag själv”. Vidare säger
Kvinna3 dock att om man behöver produkter som är komplexa och kräver mer rådgivning, då
kan kompetens hos personal vara av annan vikt. ”Kompetens är viktigt, men inte avgörande
för den kund jag är idag.”
Även om Kvinna3 hade varit aktiv på sociala medier, vilket hon inte är i nuläget, säger hon att
hon inte hade tagit ställning i form av att ”gilla” Kronan. “Jag känner inte att jag behöver
kunna förknippas med Kronans apotek”, konstaterar hon.
Nästa fråga gällde vad som skulle få Kvinna3 att aldrig handla på ett apoteksföretag igen.
Kvinna3 svarar att det vore om företaget slutade sälja någon av de produkter som hon handlar,
eller om de skulle göra något konstigt politiskt uttalande som hon inte håller med om.
Gällande vad som skulle få Kvinna3 att alltid börja handla av samma apotekskedja så
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konstaterade hon att det bara vore om det var en radikal prisskillnad mellan apoteken, “Om
alla produkter plötsligt skulle kosta hälften av vad de gör på ett annat apotek och det inte är
för långt att gå, skulle jag alltid handla där.”
I framtiden ser sig Kvinna3 fortfarande som en apotekskund som inte bryr sig om vilket
apotek hon handlar av så länge de har det sortiment hon är ute efter. Hon fortsätter även
resonera att om hon skulle bli mer beroende av medicinering kanske hon hade känt
annorlunda. Dock tror hon fortfarande, om detta skulle bli fallet, att hon mest hade brytt sig
om placeringen och inte vilket företag det är då apoteksverksamheten helt enkelt inte
intresserar henne.

4.5 Kvinna4, 43 år
Efter avregleringen har Kvinna4s köpbeteende ändrats. Hon säger “Helt plötsligt så hette de
olika apoteken olika saker. Man fick alltid frågan - vill du bli medlem, vill du bli medlem sånt tjat!”. Innan avregleringen handlade Kvinna4 lika ofta på de tre apotek som låg bäst till.
Sedan ombildades dessa till olika företag, men hon brydde sig inte om vilket av dem hon
handlade på. Hon menar att slumpen avgjorde att hon blev medlem på just Apoteket Hjärtat.
Däremot har hon efter medlemskapet börjat handla både oftare, och fler produkter på
apoteket.
Nu beskriver Kvinna4 att hon handlar på apoteket minst tre gånger i månaden. “När jag blev
medlem i Apotek Hjärtat så gav jag det apoteket en riktig chans, och då upptäckte jag att de
har en hel del produkter som är riktigt bra, utöver läkemedel. Sen säljer de säkert typ samma
produkter på de andra apotekskedjorna också, men det spelar ju ingen roll för mig som är
medlem i just Hjärtats klubb och därför känner en vilja att handla just där”.
Kvinna4 beskriver att hon inte tror att det är någon egentlig skillnad mellan apoteksföretagen.
Som frekvent kund på Apotek Hjärtat uttrycker hon dock att “När jag handlat på apoteket
idag, så känner jag att jag gjort en bra affär liksom, eftersom jag vet att jag får bonuspoäng,
kanske till och med utnyttjat någon check, och så”. Däremot tror hon inte att just Apotek
Hjärtat är bättre än något annat företag. “Hade jag blivit medlem i ett annat företags klubb
hade jag säkert varit lika nöjd där”, påpekar hon.
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Kvinna4 tipsar mer än gärna sina vänner att bli medlem i något apotek. Däremot påpekar hon
att hon inte specifikt pratar om Klubb Hjärtat, utan mer berättar om sitt medlemskap i en
apotekskundklubb generellt och att hon tycker det ger henne mycket. Kvinna4 tar upp att ifall
kundklubben hade haft någon form av värvningserbjudande där hon får extra förmåner om
hon får en vän att anmäla sig, hade hon tipsat sina vänner om det. Här ställs frågan om vad det
är kvinnan känner hon får ut av att handla på apoteket. Svaret blev “Det känns som att jag
tjänar både tid och pengar på att handla av just det apoteket”. Tidsaspekten handlar om att hon
känner till Apotek Hjärtats sortiment så hon slipper åka runt i olika butiker och leta.
Kvinna4 upplever sig ha bundit upp fler resurser till Apotek Hjärtat än innan hennes
medlemskap. Hon konstaterar; “Ja, i den aspekten att jag faktiskt handlar väldigt mycket mer
där än tidigare. Det är egentligen nu när vi pratar om det som jag inser hur mycket mitt
köpbeteende förändrats här under de senaste åren”. Kvinna4 beskriver att klubbmedlemskapet
resulterat i att hon gör det mesta för att lyckas handla på just Apotek Hjärtat, såsom att googla
upp ett sådant apotek när hon är på annan ort exempelvis.
Kvinna4 upplever att Apotek Hjärtat genom kundklubben försöker nå henne. “Jag gillar när
de skickar anpassade erbjudanden till mig, det gör att jag känner det som att jag gjort ett bra
val att handla just hos dem. Som att de är ett företag som har relevanta saker att erbjuda just
mig”. Kvinna4 beskriver att något apoteken kan förbättra är att uppmärksamma och ge sina
medlemmar mer än sådant som är direkt kopplat till pengar. Hon förklarar “Det hade kunnat
vara att alla medlemmar fick ta gratis kaffe i butiken eller något sådant. Det är en så liten grej,
men skulle göra att man känner att upplevelsen blir värd allt mer”.
Gällande apoteksmarknadens framtid förklarar Kvinna4 att i hennes mening kan apoteken
bara göra mer. De kan utveckla fler tjänster utöver sin produkt, se till att i butik gynna de som
handlar ofta, ha mer service-träning med personalen, med mera. Apoteken måste, enligt
Kvinna4, särskilja sig från varandra och föreslår att de kan nischa sig mer. “Apotek Hjärtat
kanske kan bli apoteket där man alltid får en överväldigad butiksupplevelse med bjud-kaffe,
personal som går runt i butiken och verkligen hjälper till med mera. Sedan kanske Lloyds
Apotek kan nischa sig som apoteket som anordnar events och seminarium varje vecka, och
lockar de kunder som är intresserade av det”.
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5.0 Analys
Detta avsnitt ämnar utforska hur bra den presenterade teorin är på att förklara resultatet, och
ge svar på hur indikatorer av kunders mentala lojalitetsbenägenhet på apoteksmarknaden kan
förklaras och förstås.

5.1 Intention
I Söderlunds (2001) resonemang kring begreppet intentioner syftas till vilken utsträckning
kunden kan tänka sig att bete sig på ett visst sätt i framtiden. Detta kan exempelvis ta uttryck i
att återkomma som kund men även viljan att sprida information om företaget. För att
exempelvis återköpsintentionen ska härledas bero på en mental lojalitetsbenägenhet, något
som definierats som en öppenhet till att skapa känslomässiga band till företaget, bör dock
individerna inte enbart i intervjuerna beskriva en vilja att handla på samma företag igen.
Istället har ett resonemang kring varför kunden beskriver denna intention, varit relevant. Det
som är intressant är inte bara om en intention existerar, utan även vad som ligger till grund för
dess existens. Vilka värden beskriver kunden att de upplever hos det specifika företaget,
värden vilka gör att denne är öppen för att ha kontakt med företaget igen?
Till att börja med kan det konstateras att Kvinna1 inte kan härledas ha någon intention att idag
bli mer mån om sitt val av apoteksföretag. På dagens marknad, där Kvinna1 beskriver att hon
inte upplever någon skillnad mellan de enskilda företagen är det tillgängligheten av
apoteksföretag som avgör var hon handlar snarare än att hon påvisar några djupare
känslomässiga band till ett enskilt företag. En spännande insikt är däremot det Kvinna1
beskriver som ”Hade ett apoteksföretag särskilt sig genom att göra butiksupplevelsen mer
intressant hade jag varit mer sugen på att handla just där oftare”. I enlighet med Söderlunds
(2001) resonemang kan därmed intentionen att i framtiden känna större tillhörighet till
enskilda apoteksföretag härledas. För Kvinna1 är alltså en mer differentierad marknad ett
incitament för större intentioner, och kanske även större mental lojalitetsbenägenhet. Samma
insikt kan fås av Kvinna2, som i likhet med Kvinna1, idag inte beskriver en upplevelse av
apoteksmarknaden vilken kan härledas till mental lojalitetsbenägenhet, men där en öppenhet
verkar råda inför framtiden.
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Vidare, betonar både Kvinna1 och Kvinna2 en vilja att enskilda apoteksföretag mer konkret
bör differentiera sig genom mertjänster de kan erbjuda, snarare än genom ett differentierat
produktutbud. Dock kan bakgrunden till denna vilja härledas bero på olika saker. Här tyder
resultatet på att det bakomliggande intresset och attityden till apotekets verksamhet som sådan
verkar ha en påverkan. Detta då man kan resonera kring att det är Kvinna1s starka intresse för
apotekets verksamhet i sig som ligger till grund för dennes vilja. Detta medan Kvinna2s åsikt
kring kommersiella produkter på apoteken är det som gör att denne vill att apoteken snarare
arbetar med mertjänster kring sitt erbjudande än att ta in mer differentierade produkter.
Även för Kvinna3 verkar det vara det bakomliggande intresset eller i dennes fall ointresset,
till apoteksverksamheten som påverkar individens intention att i framtiden bilda mer
känslomässiga band till enskilda apoteksföretag. Då Kvinna3 enligt henne själv både är och
kommer förbli ointresserad av apoteksmarknadens verksamhet, är det svårt att härleda någon
mental lojalitetsbenägenhet i form av intention.
Man1 säger själv att enda anledningen till att han skulle byta apotekföretag skulle vara om
Apotek Hjärtat flyttade från Stinsen. Det kan alltså konstateras att Man1 inte, just nu, har
någon intention att byta apotek så länge inte just det apoteket byter plats. Vänder man på detta
kan det fastställas att Man1s intention alltså är att stanna kvar som kund hos sitt nuvarande
apotek. Men frågan är då, ligger det några känslomässiga band bakom denna intention att
handla på just detta apotek? Man1 kan benämnas agera lojalt i den beteendemässiga
dimensionen (Söderlund, 2001) men det går att konstatera att dennes beteende snarare handlar
om en falsk än en sann lojalitet, i enlighet med Dick och Basus resonemang (1994). Detta då
Man1s mentala lojalitet snarare kan härledas vara riktad gentemot mataffären i köpcentrumet
som dennes nuvarande favoritapotek ligger i.
Även Kvinna4 kan konstateras vara en individ som snarare visar falsk än sann lojalitet.
Kvinna4 kan nämligen klassas ha en mycket stark återköpsintention att aktivt fortsätta besöka
det apotek hon är klubbmedlem i. Men, bakgrunden till denna intention kan man inte härleda
till några känslomässiga värden. Istället beskriver Kvinna4 att hon inte tror att Apotek Hjärtat
gör något bättre än konkurrenterna. Anledningen till hennes intention att aktivt fortsätta
handla just där ligger istället i de specialrabatter hon får, erbjudanden hon tror hon skulle vara
lika nöjd med om hon var medlem någon annanstans.
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5.2 Engagemang
Söderlunds (2001) indikator engagemang handlar om individens värdering av objekt. Ju mer
engagerad individen är, desto större villighet uttrycks till att ha kontakt, behandla och
bearbeta information angående ett enskilt apoteksföretag.
Både Kvinna1 och Kvinna2 visar tecken på engagemang. Intressant dock, är att det kan
konstateras att detta engagemang inte handlar om det enskilda apoteksföretaget utan istället är
riktat mot apoteksverksamheten i stort. För Kvinna1 grundar sig detta engagemang i hennes
intresseområde. Detta då hon är intresserad av läkemedelsrelaterade områden, vill lära sig mer
och är öppen för de framtida apoteken som en källa till kunskap, genom nyhetsbrev,
seminarium och dylikt. Genom detta visar Kvinna1 engagemang för hur apoteksverksamheten
kan utvecklas i framtiden. Även Kvinna2 visar intresse och engagemang för hur den framtida
marknaden bör, eller kanske snarare inte bör se ut. Kvinna2 ser ogillande på det faktum att
apoteken säljer kommersiella produkter och anser att apoteken bör hålla sig till sin
grundverksamhet – läkemedelsrelaterade produkter. I båda fallen är detta alltså inget
engagemang för företagen, utan för hur hela marknaden ska se ut. Vad är det då som gjort
Kvinna1 och Kvinna2 engagerade i marknaden, men inte enskilda apoteksföretag? Båda
kvinnorna uttrycker att de egentligen inte märker någon skillnad mellan apoteksaktörerna.
Båda säger även att om de upplevt att företagen differentierar sig mer hade de kunnat vara
mer selektiva i sitt agerande. Även Kvinna4s engagemang kan liknas vid Kvinna1 och
Kvinna2s. Intressant är att trots att Kvinna4 är nöjd med det apoteksföretag hon handlar av,
säger hon sig inte uppleva någon skillnad mellan företag. Däremot kan det konstateras att
Apotek Hjärtat har lyckats locka Kvinna4 att handla frekvent av dem genom dennes
kundmedlemskap. Detta är något som ingen av kundklubbarna lyckats göra med Kvinna1 och
Kvinna2. Kanske är det kommunikationen som varit otillräcklig, eller har kanske inte deras
engagemang varit tillräckligt högt för att ens notera informationsutskick från företagen.
Man1 kan inte heller klassas som engagerad enligt Söderlunds (2001) indikatorer. Trots detta
handlar han alltid av samma företag vars kundklubb han även är medlem i. Hans ursprungliga
inställning till kundklubben visar inget större engagemang och han säger själv att valet av
apotek beror på placeringen invid favoritmataffär och sjukhus. Även Kvinna3 styrs i valet av
apotek av platser hon ofta befinner sig på: hem och jobb. Hennes generella ointresse för
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branschen gör att hon inte visar något större engagemang att vilja veta mer, ta del av
information eller kunskap gällande verksamheten, enskilt företag och så vidare.

5.3 Ansträngning och åtagande
I enlighet med Söderlunds (2001) resonemang handlar variablerna ansträngning och åtagande
om hur mycket en individ är beredd att lägga tid, pengar och kraft för att vara kund hos ett
enskilt företag.
Individerna påvisar en vilja att anta varierande grad av ansträngning och åtaganden. Kvinna1
beskriver till exempel att hon hellre går till apotek för att köpa varor som lika gärna kan
inhandlas på matvarubutiker. Detta då hon säger ”Det känns tryggt att kunna prata med
personalen […]” och förklarar att det är viktigt för henne att kunna få råd, vilket hon inte kan
få i matbutiken. Detta tyder på en viss grad av Söderlunds (2001) ansträngning och åtagande.
Däremot är det tydligt att dennes ansträngning och åtagande inte är riktad gentemot ett enskilt
företag utan mot apoteksmarknaden i stort, något som verkar ligga till grund i dennes ickeexisterande intention att involvera sig med enskilda företag när denne upplever marknaden så
homogen. Kvinna1s ansträngning och åtagande tar sig alltså inte uttryck gentemot ett
specifikt företag utan mot apoteksmarknaden i stort. Istället kan det konstateras att Kvinna1s
åtagande, precis som hennes engagemang, har sin grund i hennes positiva attityd till
apotekens verksamhet, dess personal och kunnighet.
Kvinna2s uttryck av ansträngning och åtagande indikerar inte någon större mental
lojalitetsbenägenhet. Hon går, trots det faktum att hon har ett favoritapotek, till det apotek
som ligger närmast där hon är. Kvinna2 skulle heller aldrig gå en omväg för att besöka ett
enskilt apotek. Det kan alltså konstateras att hennes åtagande gentemot favoritapoteket inte är
tillräckligt stort för att hon ska bli mer mån om sitt val av apoteksföretag.
Man1 kan verka lojal, men då han säger att om apoteket han handlar på hade flyttat hade han
inte följt med så tyder detta inte på någon högre nivå av ansträngning och åtagande. Då hade
han istället gått till det andra apoteket som finns i närheten av mataffären som han handlar på.
Det vill säga, valet av mataffär styr Man1s val av apotek.
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Ännu en gång kan Kvinna3s mentala lojalitetsbenägenhet sägas vara låg i en av Söderlunds
(2001) indikatorer. Detta då det enda som styr hennes val av apotek är placeringen av detta.
Hon handlar alltså på de som ligger närmast hem eller jobb, att dessa två råkar vara av samma
kedja är endast en slump. Det är alltså inget aktivt val att handla just av denna kedja och
därmed tar Kvinna3s ansträngning och åtagande mycket litet uttryck. Inte heller verkar
hennes klubbmedlemskap indikera någon större känsla av åtagande, då hon konstaterar att
vilket företag hon handlar på är ”… för mig helt betydelselöst.” Till skillnad från Kvinna3,
kan det Kvinna4 beskriver uttryckas visa mer ansträngning och åtagande. Kvinna4s
medlemskap i Klubb Hjärtat har ökat både hennes ansträngning och åtagande på så sätt att
hon mer frekvent handlar av Apotek Hjärtat oavsett avstånd från där hon befinner sig. Är hon
exempelvis i en ny stad, tar hon reda på var Apotek Hjärtat ligger för att ta sig just dit.

5.4 Identifiering
Identifiering innebär att man som konsument kan känna igen sig i företaget och vad detta står
för. Större identifiering med ett företag resulterar i en större chans att konsumenten blir
företaget lojal. (Söderlund, 2001)
Identifiering är dock inte en variabel som i denna studie har påvisats ta uttryck på dagens
apoteksmarknad. Individernas upplevelser har inte kunnat förklaras med hjälp av variabeln,
då ingen av intervjuobjekten har uttryckt något som kan klassas som identifiering. Detta när
exempelvis Kvinna3 uttrycker att ”Jag känner inte att jag behöver kunna förknippas med
Kronans Apotek.”
Frågan är vad detta kan bero på. Här kan förstås att för att identifiering ens ska vara möjligt
krävs det att man vet vad de olika företagen står för och skillnaden mellan dem, annars finns
det inget specifikt att identifiera sig med. Kanske är just detta anledningen till att denna
variabel inte kunde avgöras ta uttryck i denna studie. Ingen av intervjuobjekten har kunnat
konstateras uppleva att det föreligger någon skillnad på marknaden. Man1 och Kvinna4, som
ändå är i kontakt med samma företag frekvent menar även dessa att de egentligen inte tror att
det är någon skillnad. Vidare säger även Kvinna4 att hon tror att de andra företagen hade
kunnat göra ett lika bra jobb i att tillfredsställa hennes behov, och inte känner någon
tillhörighet till dennes specifika kundklubb.
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5.5 Preferenser
Söderlunds (2001) preferenser handlar om vad man känner för ett objekt och kan i denna
studie ta uttryck i att man hellre är i kontakt med ett enskilt företag än ett annat.
Som ovanstående indikatorer redan visat går det att förstå att Kvinna1s attityd till marknaden
hade kunnat vara mer positivt om hon upplevt den vara mer differentierad än vad den är idag.
Detta leder till att man kan tro att det även hade lett till att hennes preferenser blivit tydligare.
Kvinna1s upplevelse av dagens marknad och hennes uttalanden om att hon går till det apotek
som ligger närmast, kan tänkas ligga till grund för hennes idag odefinierade preferenser. Ännu
en gång kan alltså homogeniteten konstateras ha en betydande roll för upplevelsen och
resoneras påverka hur eller om individernas mentala lojalitetsbenägenhet tar uttryck. Så är
även fallet med Kvinna2 som har ett favoritapotek som hon föredrar, men på grund av
placerings- och bekvämlighetsskäl handlar hon mer frekvent av andra. Hennes åtagande och
ansträngning är alltså inte tillräckligt djupt rotad för att hon ska leva ut sina preferenser.
Anledningen till detta beteende är förmodligen att, som Kvinna2 säger själv, hon inte
upplever att skillnaden mellan det hon får ut av sitt favoritapotek och de apoteken som ligger i
närheten av där hon bor är tillräckligt stor.
Man1 kan konstateras ha en i alla fall ytlig preferens, där han beskriver att han helst handlar
på två faktiska apoteksbutiker. Att dessa apotek är av samma kedja, Apotek Hjärtat, är dock
en slump och det är butikernas placering nära en mataffär samt sjukhuset som ligger till grund
för Man1s preferens. Man1 upplever alltså inte en skillnad i värde mellan de olika
apoteksaktörerna vilken ligger till grund för någon bildad preferens till företaget. Att Man1 är
i mest frekvent kontakt med apoteksbutiken i köpcentrumet, där det finns ett annat apotek,
handlar om att denne handlat där sedan innan avregleringen och genom att handlat där så
mycket blivit trygg med att det han behöver finns där. Att Apotek Hjärtat i sig inte är viktigt
för honom fastställs av att han förklarar att om den nuvarande favoritbutiken hade flyttat hade
han inte åkt till nästa Apotek Hjärtat, utan bara tagit det andra apoteket i köpcentrumet.
Som Kvinna3 klart och tydligt uttrycker i intervjun är hon helt ointresserad av
apoteksbranschen. Kvinna3 kan inte konstateras ha några preferenser mot enskilda
apoteksbutiker eller företag, utan anledningen till att hon oftast handlar på två apotek handlar
om dess tillgänglighet och placering.
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Kvinna4 däremot skiljer sig från de ovanstående i det faktum att hon faktiskt uttrycker att hon
hellre handlar på Apotek Hjärtat än någon annanstans. Detta har sin grund i hennes
medlemskap i kundklubben vilken hon upplever skapar incitament att vara mån om att handla
just av det företaget. Detta då hon upplever sig göra en bra affär båda penga- och tidsmässigt.
Preferensen att handla av ett visst företag finns alltså där, med en direkt länk till
kundmedlemskapet.

5.6 Kundlojalitetsprograms eventuella påverkan
Ett spännande faktum är att alla intervjuade individer har medlemskap i kundklubbar, men att
dessa haft mycket varierande påverkan på deras upplevelse. Varken Kvinna1, Kvinna2 eller
Kvinna3 beskriver att de känner någon tillhörighet till de specifika apoteksföretagen de är
medlemmar i. Inte heller känner de ett större incitament att handla vid medlemsföretaget än
av andra apoteksföretag. Kvinna1 är inte ens medveten om vilket apoteksföretag det är hon är
medlem i. För dessa individer kan kundmedlemskapet inte bevisas ha påverkat deras öppenhet
till identifiering, engagemang eller preferenser. Inte heller har individernas vilja till
ansträngning och åtagandekonstaterats öka med kundmedlemskapet.
Man1 upplever ytterligare ett incitament med att handla just på det apoteksföretaget, genom
att denne är medlem i kundklubben. Detta på grund av de rabatter som ges. Dock kan
kundklubben inte konstateras ha en så stor påverkan på Man1 att denne skulle följa med
apoteksföretaget om det bytte placering idag. Därmed kan ingen djupare påverkan på Man1s
variabler inom mental lojalitet konstateras komma från medlemskapet, utan andra faktorer
såsom värdering av mataffär upplevs viktigare.
Kvinna4 är den enda individen vars mentala lojalitetsbenägenhet i form av preferens,
återköpsintention, samt åtagande och ansträngning kan konstateras ha ökats genom dennes
kundmedlemskap. Däremot går det att föra ett resonemang kring att Kvinna4 inte påvisar
några reella känslomässiga band gentemot det enskilda företaget. Kvinna4 är dock otroligt
engagerad och på flera vis en ambassadör gentemot kundmedlemskap generellt. Detta när
denne till exempel beskriver intentionen att sprida kunskap om kundmedlemskapsfördelar i
allmänhet till sina vänner. Gällande det specifika apoteksföretaget som Kvinna4 är medlem i,
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verkar alltså dennes numera mer aktiva kontakt med företaget vara drivet av de rabatter och
bonuspoäng medlemskapet innebär, något som i enlighet med Barnes och Howletts (1998)
tankar snarare tyder på ett falskt lojalitetsband än ett känslomässigt sådant.
Vidare, kan det konstateras att flera av de intervjuade individerna beskriver en öppenhet att
vara mer aktivt i kontakt med enskilda apoteksföretag, om de i framtiden märker att företagen
gör mer som differentierar dem från varandra. Rent konkret har en vilja om att företagen ska
utveckla mertjänster runt sitt initiala erbjudande, genomsyrat intervjuerna. Förslag som gratis
kaffe i butiken till alla medlemmar, inbjudan till seminarium och liknande har exempelvis
kommit upp. I linje med Butschers (2000) teori kring att framgångsrika lojalitetsprogram
måste ha en balans mellan finansiella och icke-finansiella erbjudanden, kan alltså förslagen
klassas som att individerna efterfrågar mer av de icke-finansiella erbjudandena i kundklubben.
Men, det som blir spännande är att när man gör efterforskning, så märker man att
apoteksföretagen idag gör en hel del - och erbjuder även flertalet icke-finansiella erbjudanden
till sina kunder. Någonting verkar dock kunna konstateras ha hänt här emellan, där kunderna
inte uppfattat detta.
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6.0 Slutsats
Analysen påvisar att hos intervjuobjekten råder överlag inställningen att de inte skulle erhålla
ett större värde vid kontakt med enskilda apoteksföretag, en inställning som härleds påverka
deras förhållningssätt till, samt den kontakt de har med, marknaden idag. Spännande är att
studien konstaterar att denna inställning kan bero på individernas upplevelse av marknaden
som relativt homogen. Således tyder studien på att för att mental lojalitetsbenägenhet, en
öppenhet till att knyta känslomässiga band gentemot enskilda företag, ska ta större uttryck på
dagens apoteksmarknad bör marknaden innehålla mer differentierade erbjudanden från
aktörerna.
Med dagens apoteksmarknad kunde nämligen analysmodellens indikatorer, vilka skulle kunna
härleda olika uttryck som mental lojalitetsbenägenhet kunde ta, knappt identifieras genom
studien överlag. Uppfattningen om apoteksaktörerna som homogena påvisade nämligen en
kraftig inverkan på hur individerna förklarade sin inställning till att vara mån om kontakt med
enskilda apoteksföretag. Resoneras kring detta, kan det dock anses vara relativt rimligt. Detta
då frågan kan ställas varför man bör åka längre för att finna ett enskilt apoteksföretag
(ansträngning och åtagande) om man inte upplever att det föreligger en skillnad mellan
företagen. Hur ska man kunna identifiera sig med ett specifikt företag om man inte har
kunskap kring hur de gör någonting annorlunda än sina konkurrenter? Intressant dock, är att
studiens individer till viss del uttrycker en öppenhet för att marknaden ska utvecklas – vissa
till och med ett engagemang och en vilja kring att det ska ske. Gällande de flesta variablerna
kring mental lojalitetsbenägenhet har faktiskt en vilja till benägenhet uttryckts tydligt av dessa
individer – men med förbehållet att marknaden förändras och upplevas mer differentierad. En
viktig slutsats är därmed att apoteksaktörer inte bör läsa denna studies resultat och dra
slutsatsen att skapandet av mental lojalitet gällande apoteksverksamhet i sig är något
individen är ointresserad av. Istället tyder denna studies resultat på att med relativt små
förändringar i vad företaget erbjuder, är det snarare en öppenhet inför många av de variabler
som kan tyda på mental lojalitetsbenägenhet som råder.
Ett samband som studien kan påvisa är att de individer vilka haft ett allmänt intresse för
apotekets verksamhet också visat mer uttryck av analysmodellens indikatorer. Framför allt har
intentionen att bli mer mån om sitt val av apoteksföretag i framtiden påvisats. Dessutom har
dessa individer visat stort engagemang för hur den framtida marknaden ska utvecklas, där
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samtliga önskar fler mertjänster och ett utvecklat värde kring apotekens initiala produktutbud.
Däremot, hos individen där inget intresse och engagemang fanns, fanns heller inget tecken på
mental lojalitetsbenägenhet idag – eller någon uttryckt intention att bry sig mer om val av
apoteksföretag i framtiden. Alltså kan det tyda på, att den inställning individen har till
marknadens verksamhet också påverkar dess mentala lojalitetsbenägenhet på denna marknad.
Att ha i åtanke är såklart att denna studie inte har någon representativitet, och därmed kan
inget resonemang kring att alla kunder upplever marknaden som homogen göras. Men trots
detta, är ett spännande faktum att även gällande kundlojalitetsprogrammens påverkan på
individernas förhållningssätt till marknaden, verkar det vara deras bakomliggande attityd till
marknaden som homogen som influerat hur de påverkats av medlemskapet. Alla studiens
intervjuobjekt är medlemmar i kundlojalitetsprogram men bara en individ har kunnat
konstateras uppleva någon form av påverkan av medlemskapet. Till och med för den individ
som kundlojalitetsprogrammet haft störst inverkan på, kan det ifrågasättas huruvida dennes
starkare preferenser, återköpsintention, samt åtagande och ansträngning verkligen haft en
grund i att företaget knipit några hjärtandelar. Istället går resonemanget mot att denna
påverkan snarare är grundad i en falsk lojalitet än att några känslomässiga band knutits till det
enskilda företaget.
Så, vad kan då konstateras vara viktigt för apoteksföretag att ta med sig från denna studie,
idag? Jo, i enlighet med vad studien påvisar bör apoteksaktörerna arbeta mer med att skapa
differentierade erbjudanden som gör att individen känner större incitament att bry sig om
vilket apoteksföretag den har kontakt med. Frågan är dock hur apoteksaktörerna ska lyckas
med detta. Vid efterforskningen som krävts till denna studie, har det nämligen kunnat
konstateras att många aktörer idag redan arbetar med relationsskapande aktiviteter och
mertjänster. Vissa anordnar träningsresor, andra har event i butiken och flera har aktiva
Instagramkonton med tävlingar och dylikt. Den relevanta frågan är därmed mer varför
individerna inte uppfattat dessa aktiviteter. Är det själva kommunikationen, som kanske på
grund av fel kanaler, budskap och dylikt, som inte nått dessa individer alls? Eller är det
återigen attityden till att företagen ändå erbjuder samma saker, och vad enskilda företag gör
därmed är ointressant, som har gjort att individerna inte varit öppna för att nås av
kommunikationen. Därmed kan det resoneras kring att det inte bara är upp till företagen att
ändra sig utan att även individerna måste vara med på detta för att kommunikationen ska ha
effekt. Kanske är det dock också en fråga om tid, där marknaden för bara sex år sedan såg
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annorlunda ut och individerna idag helt enkelt inte hunnit vänja sig vid det nya läget. Kanske
skulle en studie om ytterligare sex år ge ett helt annorlunda resultat, där uppfattningen av de
olika apoteksföretagen och vad en relation till dem specifikt kan ge, har skapats.

6.1 Vidare forskning
En aspekt som är intressant att forska vidare på är vad apoteken försöker göra för att särskilja
sig från varandra. I stort sett alla intervjuobjekt har på något sätt belyst att de inte tycker att
det föreligger någon skillnad mellan dagens apoteksföretag. Intressant blir då att undersöka
företagssidan av denna aspekt - vad menar apoteksföretagen att de gör för att stå ut ur
mängden, rent strategiskt?
Vidare blir det även då intressant att se hur det apoteksföretagen väljer att kommunicera
uppfattas av konsumenterna. Som tidigare nämnt, påträffades i forskningen under studien,
många försök från apotekens sida att kommunicera med konsumenterna och nå ut med sina
specifika erbjudanden. Trots detta upplever studiens individer en homogen apoteksmarknad.
Det vore därmed intressant att fokusera på företagens kommunikation, och hur denna effektivt
kan nå ut till kunderna. Med vilka kommunikationskanaler når man bäst dagens
apotekskunder? Dessutom, kan det vara så att inställningen till marknaden som homogen
minskar benägenheten att se differentieringsförsök? Här hade exempelvis en studie kunnat
genomföras där apoteksföretags marknadsföring visats för fokusgrupper för att skapa en bild
av hur de uppfattar diverse kampanjer, och jämföra detta med vad apoteksföretagen själva
säger är deras kommunikationsmål.
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8.0 Bilaga1 - Intervjuguide
Uppskattad intervjutid: ca 20 - 30 min
Allmänna frågor om individernas apoteksbeteende
• Hur ofta handlar du på apoteksmarknaden?
• Hur ofta handlar du av samma apoteksföretag på apoteksmarknaden?
o Beskriv varför/varför inte?
• Beskriv hur du upplever dagens apoteksmarknad (skillnad mellan apoteksföretagen?
skillnad från avregleringen?)
• Om du oftast handlar av samma apoteksföretag - vad skulle få dig att byta
apoteksföretag?
• Är du medlem i någon/några kundklubbar?
• Beskriv din upplevelse av att vara medlem.
Den mentala dimensionen
• Intentioner
• Skulle du kunna tänka dig att handla mer frekvent av ett och samma apoteksföretag?
• Hur vill du att apoteksmarknaden ska utvecklas?
• Skulle du kunna tänka dig att handla mer på apoteksföretag i framtiden om
marknaden ser mer ut som du önskar? Vad skulle behöva förändras?
• Har du någon gång rekommenderat ett apotek/kedja/någon produkt till någon i din
närhet? Är det något du skulle kunna tänka dig att göra i framtiden?
• Preferenser
• När du väljer vilket apoteksföretag du ska handla på - hur går det valet till?
• Vad skulle få dig att aldrig handla av en apotekskedja igen?
• Vad skulle få dig att alltid börja handla av samma apotekskedja?
• Ansträngning och åtaganden
• Har du någon gång tagit dig extra långt för att komma till ett speciellt apotek?
• Om nej: Vad skulle krävas från apotekets sida för att du ska bli mer mån om att ha
kontakt med ett enskilt apoteksföretag?
• Identifiering
• Vad vet du om de olika apoteken?
• Känner du dig att du kan identifiera dig med något av de apotek du handlar på?
• Engagemang
• Beskriv hur din ultimata kontakt med apoteksmarknaden skulle se ut
• Är du intresserad av att vara med och förbättra apoteksverksamheten? (Feedback,
klagomål, interaktion)
• Hur ser dina tankar ut kring att rekommendera specifika apoteksföretag till andra
konsumenter?
• Är du intresserad av att ha kontakt med apoteksföretag (telefon, Instagram, Facebook,
nyhetsbrev och andra utskick) vid andra tillfällen än när du är på plats för att handla?
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