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Sammandrag 
Sedan 1990-talet har flertalet marknader i Sverige omreglerats, en av dessa är 

apoteksmarknaden. Då både utbud och pris fortfarande är delvis reglerat är apoteksaktörerna 

begränsade i sina val av konkurrensmedel vilket gör strategiskt varumärkesarbete till ett 

viktigt verktyg. För att bidra till en teoretisk lucka och vägleda exempelföretaget Kronans 

Apotek och liknande aktörer i sitt varumärkesstrategiska arbete ämnar studien undersöka hur 

ett företags utveckling av en varumärkesidentitet går till samt hur konsumenter översätter en 

varumärkesidentitet till en varumärkesimage.  

 

Resultatet styrker Blombäck och Ramiréz-Pasillas (2012) teori. Studien visar även på vikten 

av att företag kommunicerar uppdateringar av varumärket på ett enhetligt sätt internt och 

externt. Ett oväntat fynd som framkom i studien var att konsumenters förväntningar på ett 

företag utgör en grund för hur de tolkar varumärkesidentiteter och översätter dem till 

varumärkesimages. Konsumentinteraktion verkar därför vara viktigt vid utveckling av en 

varumärkesidentitet. 
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1. Inledning    
Offentlig verksamhets effektivitet har börjat ifrågasättas allt hårdare. I situationer där 

regleringar tidigare betraktats som en självklarhet undersöks konkurrenslösningar med allt 

större intresse (Konkurrensverket, 2005, s.1). I Sverige har en trend av avreglering av 

offentlig verksamhet till förmån för ökad konkurrens varit märkbar sedan 1990-talet då el-, 

flyg-, post-, tele- och järnvägsmarknaden öppnades upp för konkurrens (Konkurrensverket, 

2005, s.1). Den 1 juli år 2009 avvecklades ytterligare en offentlig verksamhet, det svenska 

apoteksmonopolet. Etableringsintresset på den svenska apoteksmarknaden har sedan dess ökat 

kraftigt (Konkurrensverket, 2010, s.20). Ett år efter omregleringen hade över 20 nya 

apoteksaktörer etablerat sig på marknaden och fler än 200 nya apotek öppnats i Sverige 

(Konkurrensverket, 2010, s.5). Röster höjdes snart om att det rådde en överetablering på den 

svenska apoteksmarknaden (Sennerdal, 2011; Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, 

2015). I dagsläget finns över 30 aktörer på apoteksmarknaden och antalet apotek har ökat med 

43 % sedan omregleringen (Sveriges Apoteksförening, 2015, s.3). Trots den starka tillväxten i 

antal apotek har det varit svårt för aktörerna att etablera lönsamhet på marknaden. Åren efter 

omregleringen drogs många aktörer med förluster (Tandvård- och läkemedelsverket, 2014, 

s.17). Flera företag gick även i konkurs (Sveriges Apoteksförening, 2015, s.19). 

Konkurrensen som följde av det stora etableringsintresset medförde höga krav på de 

nyetablerade företagen gällande strategier för att vinna marknadsandelar och snart efter 

omregleringen kunde tendenser till varumärkesprofilering ses bland de olika apoteken 

(Konkurrensverket, 2010, s.29).  

 

Konkurrens på en marknad kännetecknas av att produktkvalitet inte räcker för att garantera 

framgång (Melin, 1999, s.85). Företag tenderar numera att blicka mot mer långsiktiga 

konkurrensmedel såsom starka varumärken (Melin, 1999, s.19; Ghodeswar, 2008, s.4). Melin 

(1999:16) menar att anledningen till varumärkets status som värdefull tillgång är de förvärv 

av varumärkesföretag som ägde rum under 1980-talet då företag till ett värde av 50 miljoner 

dollar köptes upp under några månader. Ett par år senare hamnade varumärken återigen i 

fokus till följd av debatten gällande rimligheten i att redovisa dem som tillgångar i 

balansräkningar. Numera är varumärkets roll som strategiskt verktyg vedertagen (Rooney, 

1995, s.48). Shankar, Azar och Fuller (2008:567) samt Burmann, Jost-Benz och Riley 

(2009:390) menar att varumärket blivit ett företags mest värdefulla immateriella tillgång och 

att ett starkt varumärke kan bidra till framgång för företaget.  
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På grund av att få företag kan konkurrera med produktkvalitet och få företag vill konkurrera 

med prisnivå har fenomenet varumärkesidentitet uppmärksammats (Melin, 1999, s.85). 

Flertalet forskare har den senaste tiden diskuterat varumärkesidentitetens innebörd (Burmann, 

Hegner & Riley, 2009; Jan Alsem & Kostelijk, 2008; Balmer, 2008). Även företag har insett 

vikten av en stark varumärkesidentitet och hur strategin kan nyttjas för att uppnå 

konkurrensfördelar (Karaosmanoglu & Melewar, 2006, s.196; Kapferer, 2008, s.171). Aaker 

(1996:68) och Ghodeswar (2008:5) menar att varumärkesidentiteten är central för det 

strategiska varumärkesarbetet. Det finns två perspektiv på varumärkesidentitet: 

varumärkesidentitet och varumärkesimage. Varumärkesidentitet är konstruerat internt i 

företaget och representerar vad företaget vill vara. Varumärkesimage är det externa 

perspektivet av detta och representerar hur konsumenter tolkar ett företags 

varumärkesidentitet. För att bygga en stark varumärkesidentitet är det viktigt att företagets 

varumärkesidentitet stämmer väl överens med deras varumärkesimage, det bör därför finnas 

en balans mellan det interna och externa perspektivet (Roy & Banjeree, 2008, s.142; 

Ghodeswar, 2008, s.4). 

 

Det finns ingen enhetlig definition av begreppen varumärkesidentitet och varumärkesimage 

(Melin, 1999, s.5). I denna studie definieras varumärkesidentitet i enlighet med Melin 

(1999:5) såsom hur företaget vill att deras varumärke skall uppfattas. Även varumärkesimage 

definieras i linje med Melin (1999:85) som hur konsumenter uppfattar varumärket. Studiens 

syn på funktionen av varumärkesimage går dock i linje med Sääksjärvi och Samiee 

(2011:170) som menar att varumärkesimage är en konsuments tolkning av 

varumärkesidentiteten och därför har en medierande effekt mellan varumärkesidentitet och 

konsumenters preferenser. Studien kommer emellertid avgränsas till att bara undersöka 

varumärkesimage som konsumenters tolkning av varumärkesidentiteten och utelämnar 

därmed dess effekt på konsumenters preferenser. 

 

1.2 Problematisering 
På en monopolistisk marknad finns det få skäl att utveckla sitt varumärke. Det är konkurrens 

som skapar incitament för strategiskt varumärkesarbete (Melin, 1999, s.163). Följaktligen är 

det intressant att beakta konkurrensklimatet i en diskussion om varumärkesutveckling. På 

grund av marknadssituationen som på kort tid förändrats från monopolistiskt till 

konkurrensutsatt och överetablerad är marknadsklimatet för apotek speciellt. Aktörer på 

apoteksmarknaden måste dessutom hantera en annorlunda konkurrensförutsättning då det 
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fortfarande finns ett flertal regler att förhålla sig till eftersom både pris och utbud av 

föreskrivna läkemedel fortfarande är reglerat i Sverige (Sveriges Apoteksförening, 2015, 

s.17). Ett apoteksföretag är därmed begränsat i sitt val av konkurrensverktyg relativt aktörer 

på många andra marknader. På grund av den hårda konkurrensen och begränsningen i 

potentiella konkurrensverktyg görs ett antagande att varumärken får en stor betydelse för 

apoteksaktörerna. Apoteksmarknaden är därför en intressant utgångspunkt för en studie med 

avsikt att fördjupa sig i strategiskt varumärkesarbete. Studien kommer att exemplifiera 

strategiskt varumärkesarbete på apoteksmarknaden genom att studera företaget Kronans 

Apoteks utveckling av en varumärkesidentitet samt konsumenters tolkning av denna.   

 

Dagens hårda konkurrensklimat ställer krav på konkurrensstrategier och varumärkesidentitet 

har blivit en allt viktigare del av det varumärkesstrategiska arbetet (Ghodeswar, 2008). Då 

studien ämnar svara på hur konsumenter tolkar en varumärkesidentitet och översätter denna 

till en varumärkesimage är resultatet av praktiskt intresse då det kan vägleda Kronans Apotek 

och liknande aktörer i framtida strategiskt varumärkesarbete. Studien avser även bidra till ett 

ofullständigt teoretiskt fält. Blombäck och Ramírez-Pasillas (2012) argumenterar för att det 

finns en lucka i forskningen gällande hur och varför företag fattar beslut i utvecklingen av en 

varumärkesidentitet. Studien är följaktligen av teoretiskt intresse då den ämnar bidra till att 

fylla denna forskningslucka genom att studera drivkrafter bakom utveckling av Kronans 

Apoteks varumärkesidentitet.  

 
1.3 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka utvecklingen av en varumärkesidentitet samt hur konsumenter 

tolkar varumärkesidentiteten och översätter den till en varumärkesimage.  

 

1.4 Frågeställningar 
x Hur och varför har Kronans Apotek fattat beslut i utformningen av sin 

varumärkesidentitet? 

x Hur väl överensstämmer Kronans Apoteks varumärkesidentitet med deras 

varumärkesimage? 
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2. Teoretiskt ramverk 
För att svara på hur Kronans Apotek utvecklat sin varumärkesidentitet samt hur konsumenter 

tolkar denna och översätter den till en varumärkesimage kommer begreppen 

varumärkesidentitet och varumärkesimage definieras och tidigare forskning inom området 

diskuteras. För att undersöka utveckling av varumärkesidentiteter görs en fördjupning i 

Blombäck och Ramiréz-Pasillas (2012) tre logiker; vanelogiken, den naturliga logiken och 

den medvetna logiken. Teorin redogör även för tre formationsprocesser; den intuitiva 

formationsprocessen, den plötsliga formationsprocessen och den strategiska 

formationsprocessen. Därefter förklaras varumärkesidentitetens beståndsdelar med hjälp av 

Kapferers (2008) identitetsprisma. Studien ämnar undersöka både det interna 

varumärkesidentitetsperspektivet och det externa varumärkesimageperspektivet. För att 

möjliggöra en jämförelse mellan varumärkesidentitet och varumärkesimage kommer 

Kapferers (2008) identitetsprisma även användas för att förklara en varumärkesimages 

beståndsdelar. Avsnittet kommer slutligen mynna ut i, en för studien anpassad, analysmodell.  

 

2.1 Varumärkesidentitet och varumärkesimage 
Redan under 1900-talet utvecklades konceptet varumärkesprofilering då whiskeyproducenter 

började sätta sina namn på trätunnorna de levererade sina produkter i (Roy & Banerjee, 2008, 

s.142). Idag är nyttan av ett varumärke vedertagen och företag lägger stor vikt vid det 

strategiska varumärkesarbetet (Melin, 1999, s.85; Burmann, Hegner & Riley, 2009, s.113; 

Karaosmanoglu & Melewar, 2006, s.196; Kapferer, 2008, s.171).  

 

Trots att varumärkets betydelse är väletablerad har forskningen haft svårt att definiera hur 

varumärken faktiskt genererar framgång (Burmann, Hegner & Riley, 2009, s.113). Burmann, 

Hegner och Riley (2009:113) argumenterar för att det delvis beror på att forskningen om 

varumärkesprofilering brustit då fokus legat på varumärket som kommunikationsmedel. Detta 

har lett till avsaknad av ett balanserat perspektiv mellan ett internt och ett externt synsätt. 

Burmann, Hegner och Riley (2009) föreslår ett mer balanserat synsätt med både ett inside out 

och ett outside in-perspektiv. Varumärket ses i inside out-perspektivet som något konstruerat 

av märkesinnehavaren. I outside in-perspektivet menar författarna dock att varumärkets 

framgång är beroende av konsumenternas uppfattning och varumärket kan därför inte enbart 

betraktas som något som konstrueras internt i företaget. Denna studie kommer behandla 

inside out-perspektivet i termer av varumärkesidentitet och outside in-perspektivet i termer av 

varumärkesimage. 
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Varumärkesidentitet har blivit allt mer uppmärksammat inom forskningen och tyngdpunkten 

har flyttats från det enbart visuella till mer fördjupade värden (De Chernatony, 1999, s.158; 

Kapferer, 2008, s.173; Balmer, 2008, s.880). Det identitetsbaserade synsättet på varumärken 

har utvecklats parallellt av Meffert, Burmann och Kapferer (Burmann, Piehler & Löwa, 2015, 

s.219). Vidare forskning på ämnet har sedan genomförts av bland annat Balmer (2008), Jan-

Alsem och Kostelijk (2008), Balmer och Greyser (2006) samt Upshaw (1995:13). Idag 

argumenterar många för en identitetsbaserad syn på företag och varumärken (Balmer, 2008; 

Burmann, Piehler, Löwa, 2015; Jan Alsem & Kostelijk, 2008). Det finns, som tidigare nämnt, 

ingen enhetlig definition av begreppet varumärkesidentitet (Melin, 1999, s.5). Detta har lett 

till förvirring kring begreppet och det har gjorts flera ansatser till konceptualisering av 

fenomenet varumärkesidentitet. Koncepten påminner om varandra men skiljer sig åt i termer 

av beståndsdelar och fokus. Några av de mer väletablerade försöken till konceptualisering är 

Kapferer (1992) (Se Burmann, Jost-Benz & Riley, 2009, s.391) som illustrerar identiteten 

genom ett hexagonalt prisma med sex dimensioner som reflekterar varumärkets fysik, 

personlighet, kultur, relation, reflektion och självbild. Även Meffert och Burmann (1996) (Se 

Burmann, Jost-Benz & Riley, 2009, s.391) använder sig av sex andra dimensioner; arv, 

organisationens förmågor, värden, personlighet, vision och huvudsakligt erbjudande. Också 

De Chernatonys (1999:166) konceptualisering av varumärkesidentiteten görs genom sex 

dimensioner; personlighet, kultur, relation, vision, positionering och presentation. Aaker 

(1996:68) har istället för dimensioner fyra perspektiv på varumärkesidentiteten; varumärket 

som produkt, organisation, person och symbol, kring dessa har han organiserat tolv 

dimensioner. I denna studie definieras varumärkesidentitet i enlighet med Melin (1999:85) 

såsom hur företaget vill att deras varumärke skall uppfattas av konsumenter och 

konceptualiseringen görs med Kapferers (2008) identitetsprisma som utgångspunkt.  

 

Gällande varumärkesimage är definitionerna mer entydiga. Varumärkesimage definieras som 

hur varumärket uppfattas av konsumenter (Aaker, 1996, s.71; Melin, 1999, s.5; Uggla, 2006, 

s.41; Upshaw, 1995, s.13). De Chernatony (1999:158) menar att varumärkesimage är 

konsumenters uppfattning av det totala varumärket och dess trovärdighet. Upshaw (1995:14) 

menar att varumärkesimage kan ses som synonymt med varumärkets rykte och strategiska 

personlighet. Sääksjärvi och Samiee (2011:170) tolkar varumärkesimage som en medierande 

effekt mellan varumärkesidentitet och konsumenters preferenser. Vidare har 

varumärkesidentiteten enligt dem inte någon direkt påverkan på konsumenters preferenser 
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gällande val av varumärke. Konsumenter tolkar varumärkesidentiteter och översätter dem till 

varumärkesimages, vilket gör att det är varumärkets image som avgör konsumentens 

preferenser. Roy och Banjaree (2008:142) anser att företag måste integrera 

varumärkesidentiteten och varumärkets image och arbeta för att uppnå en stark identitet och 

image för att överleva långsiktigt. I denna studie definieras även varumärkesimage i enlighet 

med Melin (1999:85) som hur konsumenter uppfattar varumärket. Synen på 

varumärkesimagens funktion går emellertid i linje med Sääksjärvi och Samiee (2011:170) och 

betraktas således som hur konsumenter tolkar en varumärkesidentitet. Varumärkets image har 

följaktligen en medierande effekt mellan varumärkesidentitet och konsumenters preferenser. 

Denna studie kommer emellertid att avgränsas till att bara undersöka varumärkesimage som 

konsumenters tolkning av varumärkesidentiteten och utelämnar därmed dess effekt på 

konsumenters preferenser.  

 

2.2 Formation av varumärkesidentitet 
Uppbyggnaden av en varumärkesidentitet definieras som arbetet med att renodla skillnader 

mellan olika varumärken (Melin, 1999, s.38). Aaker (1996) diskuterar formationen av 

en  varumärkesidentitet och menar att det är en viktig faktor för varumärkets helhet, genom att 

definiera sin identitet kan märkesinnehavaren styra varumärket i en tydlig riktning. För att 

svara på hur företag resonerar i sitt beslutsfattande gällande utvecklingen av en 

varumärkesidentitet krävs ett verktyg för att analysera beslutsprocessen. Blombäck och 

Ramiréz-Pasillas (2012) har utvecklat ett teoretiskt koncept med vilken de vill förklara 

drivkrafter bakom beslut som företag fattar när de utvecklar en varumärkesidentitet. Teorin 

består av tre logiker; vanelogik, naturlig logik och medveten logik. Dessa förklarar varför 

företag väljer de attribut som de vill att varumärket skall associeras med. Det är dessa attribut 

som sedan formar företagets varumärkesidentitet. Konceptet redogör även för tre 

formationsprocesser av varumärkesidentiteten som följer av respektive logik och visar hur 

processen av identitetsutvecklandet ser ut. De tre formationsprocesserna är den intuitiva 

processen, den plötsliga processen och den strategiska processen. Det teoretiska konceptet 

förklarar varför ett företag väljer de attribut som formar deras identitet samt hur 

beslutsprocessen kring detta ser ut.  

 

2.2.1 Vanelogik 
Vana är en logik präglad av rutin och otydlighet i vilka attribut företaget väljer att förknippas 

med. Valet av attribut som skall kommuniceras och därmed forma varumärkesidentiteten är 
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inget aktivt val utan sker slumpmässigt (Blombäck & Ramiréz-Pasillas, 2012, s.17). Valet 

föregås inte av diskussion utan ses som uppenbart av beslutsfattaren och tas av rutin och vana. 

Det är därför svårt för beslutsfattaren att förklara valet av attribut och varför det skulle ge 

företaget konkurrensfördelar eller vara till annan  nytta. Blombäck och Ramiréz-Pasillas 

(2012:17) menar att valet av ett attribut någon gång gjorts för att därefter tas för givet i 

företaget. Detta leder till att märkesinnehavaren inte utvärderar sin varumärkesidentitet och 

varför den ser ut som den gör. Med vanelogiken kommer varumärkesidentiteten att te sig 

ostrukturerad och otydlig vilket gör den svår att kommunicera och befästa såväl internt som 

externt.  

 

2.2.2 Intuitiv formationsprocess 
Av vanelogiken följer en intuitiv formationsprocess som innebär att företaget använder ett 

flertal attribut som inte avspeglar deras varumärkesstyrning vilket formar en osystematisk 

varumärkesidentitet (Blombäck & Ramiréz-Pasillas, 2012, s.21). Enligt formationsprocessen 

kommer ledningen utveckla en varumärkesidentitet baserad på traditioner och 

självuppfattning snarare än strategi (Blombäck & Ramiréz-Pasillas, 2012, s.17). I formationen 

finns ingen diskussion om fördelar, nackdelar och konsekvenser av identiteten då processen 

präglas av vana där beslutsfattarna antar att de attribut företaget tidigare valt är de rätta utan 

att utvärdera dem.  

 

2.2.3 Naturlig logik 
Ytterligare en logik som Blombäck och Ramiréz-Pasillas (2012) identifierat är den naturliga 

logiken. Logiken bygger på att beslut om företagets attribut tas naturligt och reflekterar 

organisationen i dess helhet. Valet av attribut är således fundamentalt och härstammar från 

ledningens uppfattning av vad företaget är. Beslutet ter sig självklart för företagsledningen 

och kräver därför inte vidare diskussion (Blombäck & Ramiréz-Pasillas, 2012, s.20). Inte 

heller i den naturliga logiken kan märkesinnehavaren svara på de strategiska fördelarna med 

varumärkesidentiteten då valet av attribut baserats på något som ter sig naturligt för 

beslutsfattaren snarare än en vision för varumärket.  

 

2.2.4 Plötslig formationsprocess 
Av den naturliga logiken följer en plötslig formationsprocess. Processen är beroende av 

ledningens individuella uppfattning av företaget. Blombäck och Ramiréz-Pasillas (2012:22) 

argumenterar för att både externa och interna faktorer influerar vilka attribut som företaget 
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kommer att profilera sig genom samt hur företaget väljer att förena attributen till en helhet. 

Följaktligen kommer företagets varumärkesidentitet och den interna uppfattningen av vilka de 

är som en organisation kopplas samman i den plötsliga processen (Blombäck & Ramiréz-

Pasillas, 2012, s.7). I processen diskuteras inte strategiska fördelar med val av attribut. Vad 

märkesinnehavaren väljer att kommunicera är naturligt och eventuella diskussioner rör vad 

företaget är snarare än vad företaget vill vara och baserat på detta fattas besluten.  

 

2.2.5 Medveten logik 
Den tredje logiken är den medvetna logiken där beslutsfattandet gällande vilka attribut som 

ska definiera företaget är tydligt. Vad som skiljer den medvetna logiken från de övriga är 

resonemangen bakom beslutsfattandet av attribut som formar varumärkesidentiteten. Den 

medvetna logiken präglas av strategiskt och beräknande beslutsfattande och beslutsfattaren 

kan relativt enkelt förklara varför företaget valt de attribut deras varumärkesidentitet består 

av. Företaget väljer attribut de vill associeras med för att det medför varumärkesstrategiska 

fördelar (Blombäck & Ramiréz-Pasillas, 2012, s.20).  

 

2.2.6 Strategisk formationsprocess 
Attribut som valts ut baserat på den medvetna logiken kommer forma varumärkesidentiteten 

enligt en strategisk formationsprocess. Under processen utvärderas attributen och diskuteras i 

termer av varumärkesstrategiska fördelar. Syftet med varumärkesidentiteten är att vinna 

marknadsandelar. Den strategiska formationsprocessen underlättas av en tydlig, internt delad 

och väl integrerad vision för varumärket (Blombäck & Ramiréz-Pasillas, 2012, s.22). 

Beslutsfattandet präglas av diskussioner och frågor som “Vilka är vi som organisation?” och 

“Vad vill vi stå för?” (Blombäck & Ramiréz-Pasillas, 2012, s.22). 

 

2.3 Varumärkesidentitetens beståndsdelar 
Som tidigare nämnts har det gjorts ett flertal ansatser till konceptualisering av fenomenet 

varumärkesidentitet, en av de mer vedertagna är Kapferers (2008) identitetsprisma. För att 

definiera och förklara varumärkesidentitetens beståndsdelar används i denna studie 

identitetsprismat. Prismat fungerar även som ett verktyg för att definiera företagets 

varumärkesimage vilket möjliggör en jämförelse mellan identitet och image.  

 

För att förklara varumärkesidentitetens beståndsdelarna har Kapferer utvecklat ett prisma 

bestående av sex dimensioner (Burmann, Jost-Benz & Riley, 2009, s.391). Prismat är en 
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psykodynamiskt influerad modell med vilken Kapferer kodifierar varumärkesidentiteten 

(Uggla, 2006, s.43). Modellens dimensioner ger sammantaget en fullständig 

varumärkesidentitet som illustreras i ett hexagonalt prisma med ett externaliserat och ett 

internaliserat perspektiv. De dimensioner som representerar det externaliserade perspektivet 

är fysik, relation och reflektion, dessa skapar den yttre bilden av varumärket. Det 

gemensamma för dessa dimensioner är att de består av utåtriktade kommunikationsprocesser 

och leder till yttre projektion av varumärket (Uggla, 2006, s.43). Personlighet, kultur och 

självbild representerar de internaliserade dimensionerna vilka skapar en fördjupad bild av 

varumärket (Uggla, 2006, s.43). Sammantaget skapar de sex dimensionerna en fullständig 

varumärkesidentitet vilken översätts till en varumärkesimage när en konsument gör en 

tolkning av varumärkesidentiteten.  

 

                 
 

Figur 1: Identitetsprismats dimensioner (Kapferer, 2008) 

 
2.4 Identitetsprismats dimensioner 
2.4.1 Fysik 
Kapferer (2008:182) menar att om varumärket var en blomma vore fysiken dess stam och 

utan stammen kan blomman inte överleva. Dimensionen representerar de fysiska 

karaktärsdrag som kan förknippas med varumärket exempelvis logotyp, produktutbud eller 

produktutformning. Uggla (2006:43) definierar fysiken som något som svarar på 

positioneringsfrågor såsom vad varumärket gör, hur det ser ut och vilken funktion det har. 

Enligt Ponnam (2007:65) är ett varumärkes fysik det första som bör beaktas i 
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varumärkesuppbyggandet. Fysiken representerar varumärkets påtagliga och konkreta attribut. 

Utan fysiken skulle varumärket reduceras till att enbart bestå av ett namn (Ponnam, 2007, 

s.65). Genom fysiken skapas ofta ett första intryck av varumärket hos potentiella kunder 

vilket förklarar varför dimensionen är av stor vikt för märkesinnehavaren. 

  

2.4.2 Relation 
Relationsdimensionen visar hur varumärkets relation till konsumenter ser ut (Kapferer, 2008, 

s.185). Relationen sätter en ton för utbytet mellan parterna och kommer bidra till 

uppfattningen av den andra parten, vad relationen präglas av är därför viktigt för 

märkesinnehavaren att beakta då det kommer påverka konsumenters intryck av varumärket. 

Fournier (1998:244) menar att relationen skapar lojalitet mellan de båda parterna. Uggla 

(2006:43) argumenterar på liknande sätt att relationen är det som binder samman varumärket 

med konsumenter. För att utveckla relationen kan företag arbeta med kundnöjdhet, service 

och kundklubbar (Ponnam, 2007, s.67). Upshaw (1995:32-33) menar att konsumenter numera 

upplever det svårare att känna förtroende gentemot varumärken, detta förklaras bland annat av 

att dagens konsumenter har högre utbildningsnivå än tidigare vilket medför att de granskar 

varumärken mer kritiskt och därför upptäcker när företag inte uppfyller sina löften. 

 

2.4.3 Reflektion 
Kommunikation från ett varumärke bygger över tid upp en reflektion av vem den typiska 

användaren av varumärket är (Kapferer, 2008, s.186). Detta tenderar att leda till att 

konsumenter skapar sig en bild av vem den stereotypiska användaren är (Uggla, 2001, s.91). 

Reflektionen representerar en spontan beskrivning av målgruppen utifrån konsumenters 

perspektiv och bildar en yttre projektion av varumärket (Uggla, 2001, s.43 & s.91). 

Reflektionen representerar vilken typ av person konsumenter uppfattar nyttjar varumärket och 

dimensionen är således sammankopplad med självbildsdimensionen. Varumärkets reflektion 

styrs av den konsumentgrupp som porträtteras i företagets marknadsföring (Ponnam, 2007, 

s.68). Den reflekterande konsumenten stämmer inte alltid överens med den faktiska 

målgruppen (Kapferer, 2008, s.186; Ponnam, 2007, s.68; Uggla, 2006, s.43). Kapferer 

(2008:186) förklarar paradoxen genom att konsumenter kan uppfatta den typiska användaren 

som någon annan än den företaget avsett med sin kommunikation, alternativt att företaget 

bygger en image av den typiska användaren som någon deras målgrupp eftersträvar att vara.  
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2.4.4 Personlighet 
Azaoulay och Kapferer (2003:143) menar att konsumenter sällan har svårt att besvara frågan 

”Om varumärket var en person, vem skulle det vara?”. Ett varumärkes personlighet 

representerar de mänskliga karaktärsdrag varumärket utstrålar. Det är således den 

personlighet varumärket skulle besitta om det vore en person. Genom en tydlig personlighet 

har konsumenter lättare att relatera till varumärket då det förmänskligas. Uggla (2006:43) 

menar att personlighet är det som utgör varumärkets själ och ger det karaktär. 

Personlighetsdimensionen är inte helt statisk och kan utvecklas i interaktion med sin 

omgivning (Uggla, 2006, s.44). Genom att gradvis kommunicera personlighetsuppbyggande 

attribut formas en bild av vem varumärket är (Kapferer, 2008, s.183). Ponnam (2007:66) och 

Uggla (2006:44) föreslår att för att utveckla en varumärkespersonlighet kan företaget välja en 

varumärkesambassadör, vilket är en person som förknippas med varumärket.  

 

2.4.5 Kultur 
Kultur anses vara en av de viktigaste dimensionerna i Kapferers identitetsprisma (Uggla, 

2001, s.92). Kapferer (2008:184) hävdar att alla varumärken har en kultur från vilken de 

härstammar. Kulturen har sitt ursprung i företagets värderingar och kommer påverka 

företagets operationer och visioner. Kultur definieras som de värden som inspirerar och driver 

varumärket i en viss riktning, den representerar varumärkets kärna och särskiljer varumärken 

från varandra (Kapferer, 2008, s.184). Aaker (1996:154) argumenterar för att kulturella 

värderingar är svåra att imitera samt att starka värderingar resulterar i konkurrensfördelar. De 

kulturella värderingarna bidrar till att etablera varumärket både internt i företaget och externt i 

konsumenters medvetande (Uggla, 2001, s.93).  

 

2.4.6 Självbild 
Genom att nyttja en produkt upplever en konsument att denne förvärvar de attribut 

konsumenten associerar varumärket med (Ponnam, 2007, s.69). Vilken attityd konsumenten 

har till varumärket kommer därför påverka varumärkets effekt på konsumentens självbild 

(Kapferer, 2008, s.186). Självbilden är således subjektiv då konsumenter kan ha olika 

uppfattningar om vilka egenskaper varumärket besitter och vilken typ av människa som 

nyttjar det. Därför är dimensionen sammankopplad med reflektionsdimensionen som 

representerar vem konsumenten upplever att den typiska användaren av varumärket är. För att 

styra självbilden bör företaget diskutera målgruppens profil samt varumärkets terminologi och 

aura (Ponnam, 2007, s.70). Enligt Malär, Krohmer, Hoyer, och Nyffenegger (2011:35) har det 
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tidigare varit vanligt att tala till konsumenters ideala självbild. Trenden verkar dock röra sig 

mot att företag anstränger sig för att tilltala konsumenters faktiska självbild för att skapa 

starkare emotionella band och mer identifikation med varumärket.  

 

2.5 Analysmodell 
För att svara på frågorna: ”Hur och varför har Kronans Apotek fattat beslut i utformningen av 

sin varumärkesidentitet?” och ”Hur väl överensstämmer Kronans Apoteks 

varumärkesidentitet med deras varumärkesimage?” kommer det teoretiska ramverket 

sammanfattas i en, för studien utformad, analysmodell i figur 2:  

 
Figur 2: Analysmodell 

 

Modellens syfte är att förklara varumärkesidentitetens bakomliggande drivkrafter samt 

varumärkesidentitetens samband med företagets varumärkesimage. Blombäck och Ramiréz-

Pasillas (2012) modell används för att förklara hur företagets beslutsfattares logik leder till en 

viss formationsprocess i vilken varumärkesidentiteten utvecklas. Varumärkesidentiteten 

förklaras genom Kapferers (2008) identitetsprisma. Varumärkesidentiteten tolkas sedan, 

såsom Sääksjärvi och Samiee (2011:170) argumenterar för, av konsumenter och översätts till 

en varumärkesimage. Modellen visar hur varumärkesidentitet är något som konstrueras i 

företaget medan varumärkesimage uppstår ur konsumenters tolkning av 

varumärkesidentiteten. Det finns alltså ett tydligt samband men de båda prismorna är ändå 

åtskilda då identitet konstrueras internt oberoende av konsumenter och image externt med en 
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indirekt påverkan av varumärkesidentiteten då denna utgör grunden för konsumenters 

subjektiva översättning av varumärkesidentiteten till en varumärkesimage.  

 

2.6 Kritisk reflektion kring forskningsområdet 
Precis som de flesta andra områden har forskningen kring varumärkesidentitet kritiserats. 

Uggla (2006:58) menar att idén om varumärkesidentitet konsoliderar många av Porters 

[Michael Porter] föreställningar. Porter har kritiserats för att betrakta marknaden på ett alltför 

onyanserat sätt och se den som något hotfullt som företag bör bygga murar mot och skydda 

sig från (Uggla, 2006, s.57). Kritiken lyder att varumärkesidentitet fungerar som en ny form 

av inträdesbarriär, förvisso i en uppdaterad och mjukare form, men fortfarande baserad på 

Porters idéer (Uggla, 2006, s.58). Uggla (2006:58) argumenterar dessutom för att enbart ett 

varumärkesidentitetsperspektiv är omotiverat då det kan låsa in varumärket i en position där 

företaget bortser från det externa perspektivet (Uggla, 2006, s.58). Melin (1999:87) har riktat 

kritik mot Kapferers (2008) identitetsprisma och dess kulturdimension då han menar att 

många företag idag tillämpar en flermärkesstrategi där de medvetet frikopplar 

produktvarumärken från företagsnamnet och därmed även företagsidentiteten och 

företagskulturen. Melin (1999:87) menar att det är något Kapferer helt bortser från då han 

lyfter fram kultur som en viktig förbindelselänk. 

 

Denna studie har tagit hänsyn till inlåsningseffekterna som kan uppstå till följd av att enbart 

ett internt perspektiv tillämpas genom att undersöka företagets varumärkesimage. Melins 

(1999:87) kritik gäller företag som tillämpar flermärkesstrategier vilket företaget i denna 

studie inte gör och Kapferers (2008) kulturdimension blir därmed tillämpbar. Gällande Ugglas 

(2006) kritik av synen på konkurrenter som ett hot snarare än en tillgång är det av relevans att 

ha konkurrensen i åtanke och särskilja sig från andra aktörer på marknaden, vilket inte 

behöver utesluta interaktion och dylikt. Rusko (2011) argumenterar exempelvis för att en 

kombination av konkurrens och samarbete kan hjälpa en industri i dess långsiktiga överlevnad 

och Bengtsson och Kock (2000) menar att en relation som präglas av både konkurrens och 

samarbete är den mest gynnsamma typen av relation ett företag kan ha.  
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3. Metod 
Följande avsnitt behandlar studiens vetenskapliga metoder. Avsnittet kommer inledningsvis 

diskutera valet av Kronans Apotek som studieobjekt för att därefter föra en diskussion kring 

utförandet av fokusgruppsintervjuerna och de enskilda intervjuerna. Avsnittet kommer 

avslutas med en kritisk reflektion kring studiens metod.  

 

Studien är av kvalitativ och utredande natur. För att uppfylla studiens syfte samt besvara 

frågeställningarna har det genomförts två fokusgruppsintervjuer med fem deltagare i vardera, 

en intervju med Kronans Apoteks informationsdirektör och en intervju med apoteksansvarig 

vid Kronans Apotek Gottsunda. För att erhålla ytterligare information om företaget samt för 

triangulering har även sekundära källor bestående av årsredovisningar och företagsrapporter 

använts. 

 

3.1 Fallstudie Kronans Apotek 
Undersökningens studieobjekt är Kronans Apotek. Företaget har konstaterats ha bättre 

varumärkesförflyttning än konkurrenterna (Kronans Droghandel Apotek AB, 2015, s.2). Då 

studiens syfte är att studera ett företags varumärkesutveckling och bidra till en teoretisk lucka 

gällande detta var det av relevans att välja ett företag vars varumärke har utvecklats, varför 

Kronans Apotek ansågs vara lämpligt.  

 

Bryman (2011:75) menar att en fallstudie är en studie i vilken forskaren ämnar belysa det 

specifika fallet. I studien utgör apoteksmarknaden en kontextuell bakgrund medan Kronans 

Apotek utgör den faktiska analysenheten. Bryman (2011:77) diskuterar fallstudier och 

svårigheterna med att generalisera empiriskt utifrån dessa. I studien görs ingen ansats att 

komma fram till ett empiriskt generaliserbart resultat och läsaren bör vara medveten om att 

utfallet endast bör ses som en indikation för liknande fall och användas för teoriutveckling.  

 

3.2 Operationalisering av teori 
För att möjliggöra en jämförelse mellan varumärkesidentitet och varumärkesimage har både 

de enskilda intervjuerna och fokusgruppsintervjuerna sin teoretiska utgångspunkt i Kapferers 

(2008) identitetsprisma. Till skillnad från informationsdirektören har den apoteksansvarige 

inte tillfrågats om beslutsfattandet och formationsprocessen bakom varumärkesidentiteten då 

det sker centralt i företaget. Beslutsfattandet och formationsprocessen är inte en del av den 
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faktiska varumärkesidentiteten och är därför heller inte intressant att studera konsumenters 

uppfattning av, varför detta inte diskuterats under fokusgruppsintervjuerna.  

 

Bryman (2011:352) likställer validitet inom kvalitativ forskning med att undersökningen 

mäter det den säger sig mäta. Följaktligen är översättningen av studiens teoretiska variabler 

till operationella begrepp av stor vikt. För att göra fenomenet mätbart måste studiens 

teoretiska variabler översättas till mer konkreta, mätbara och lättförståeliga begrepp. 

Blombäck och Ramiréz-Pasillas (2012) logiker operationaliserades som varför företaget valt 

de attribut som formar deras varumärkesidentitet. Formationsprocesserna definierades 

operationellt som hur företaget resonerat och fattat beslut kring val av attribut. 

 

Kapferers (2008) identitetsprisma operationaliserades per dimension för att fastställa 

varumärkesidentitet och varumärkesimage. Fysik översattes som företagets logotyp, 

produktutbud och färger. Relation definierades operationellt som hur företaget/konsumenten 

ser den andra parten i relationen samt vad relationen präglas av. Reflektion översattes som 

varumärkets målgrupper samt den typiska konsument som porträtteras i företagets 

marknadsföring. Personlighet likställdes med varumärkets mänskliga karaktärsdrag samt 

eventuella varumärkesambassadörer. Kultur operationaliserades som företagets värderingar 

och visioner. Självbild översattes slutligen till känslan konsumenten upplever vid nyttjande av 

varumärket och hur det påverkar konsumentens syn på sig själv. 

 
3.3 Fokusgrupper 
För att skapa en uppfattning om hur konsumenterna tolkat företagets varumärkesidentitet och 

översatt den till en varumärkesimage, genomfördes två fokusgruppsintervjuer med fem 

deltagare per grupp. Tursunovic (2002:63) beskriver fokusgrupper som en metod för att samla 

kvalitativa data genom gruppdiskussion.  

 

3.3.1 Urval 
Bryman (2011:450) argumenterar för att en fokusgrupp inte ger tillräckligt mycket 

information, för många grupper kan dock ge teoretisk mättnad och är därför slöseri med tid. I 

denna studie har två fokusgruppsintervjuer genomförts. Vad det lämpliga antalet deltagare i 

en fokusgrupp är råder det delade meningar om (Bryman, 2011, s.453). Bryman (2011:453) 

argumenterar för en mindre fokusgrupp. Även Wibeck (2000:62) argumenterar för en mindre 

fokusgrupp och menar att det minimerar risken för grupptryck och underlättar hantering av 
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data, samt att en mindre grupp främjar diskussion. Därför föreslår Wibeck (2000:62) att en 

fokusgrupp inte bör bestå av färre än fyra eller fler än sex deltagare. Rekommendationen 

följdes i denna studie där varje fokusgrupp bestod av fem deltagare.  

 

Kriteriet för deltagande var kännedom om företaget Kronans Apotek. Förfrågan om 

deltagande gjordes i ett forum för studenter vid Uppsala Universitet och urvalet är således en 

form av bekvämlighetsurval. Respondenterna var manliga och kvinnliga studenter i åldrarna 

22-26 år, fokusgrupperna var således relativt homogena. Bryman (2011:455-456) 

argumenterar för att homogenitet begränsar en studie då det riskerar att styra resultatet i en 

viss riktning. Tursunovic (2002:66) menar dock att ett slumpmässigt urval medför nackdelar 

då det kan omöjliggöra en meningsfull diskussion på grund av låg kunskap i ämnet. Både 

Hylander (1998:10) och Tursunovic (2002:66) menar också att underlaget i fokusgrupperna 

ändå är för litet för att dra generella slutsatser, varför homogenitet inte är ett problem. I denna 

studie ses homogeniteten i fokusgrupperna emellertid som en begränsning då 

uppsatsförfattarna resonerar i linje med Bryman (2011) och de vill därför uppmana läsaren att 

ha de möjliga effekterna av urvalet i åtanke. 

 
3.3.2 Genomförande  
Fokusgruppsintervjuer var en lämplig metod för att ta del av respondenters spontana 

reaktioner, känslor och diskussioner kring varumärkets beståndsdelar. Inför fokusgrupperna 

utsågs en av uppsatsförfattarna till noterare med uppgiften att föra stödanteckningar och 

observera icke verbalt språk. För att fördela ordet mellan respondenterna utsågs den andra 

uppsatsförfattaren till moderator. Flertalet forskare argumenterar för att en studies reliabilitet 

ökar då en moderator leder samtliga fokusgrupper (Albrecht, Johnson & Walther, 1993, s.62; 

Hylander, 1998, s.7-8). Fokusgruppsintervjuerna gick därför i linje med rekommendationen.  

 

Deltagarna i fokusgrupperna fick inte ta del av intervjuguiden i förväg då syftet var att fånga 

spontana reaktioner och känslor kring varumärket Kronans Apotek (för intervjuguide se 

bilaga 2). Inför fokusgrupperna presenterades studiens syfte, kortfattad information om 

Kronans Apotek samt företagets logotyp (se bilaga 3). Fokusgruppsintervjuerna avslutades 

med en sammanfattning av resultatet för att ge respondenterna en möjlighet att påpeka 

eventuella missuppfattningar.  
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3.4 Enskilda intervjuer 
3.4.1 Urval 
För att undersöka hur Kronans Apotek utvecklat sin varumärkesidentitet samt vilka 

identitetens beståndsdelar är genomfördes en intervju med informationsdirektören Andreas 

Rosenlund den 22 april 2016. För att skapa en uppfattning av varumärket på företagets olika 

organisatoriska nivåer samt undersöka implementeringen av det varumärkesstrategiska arbetet 

i apoteken genomfördes också en intervju med apoteksansvarig för Kronans Apotek 

Gottsunda, Gerd Clavebring den 2 maj 2016. För att erhålla ytterligare information om 

företaget kompletterades studiens empiriska del med sekundärdata i form av årsredovisningar 

och företagsrapporter från Kronans Apotek. 

 

Urvalet för intervjuerna med Rosenlund och Clavebring var inte slumpmässigt. 

Respondenterna valdes på grund av sin kunskap inom ämnet då det krävdes för att besvara 

studiens frågor. Då strategiskt varumärkesarbete sker på hög nivå i företag och frågorna var 

av detaljerad karaktär och följaktligen krävde bred kunskap om varumärket fanns få lämpliga 

respondenter. Rosenlund ansågs besitta den kunskap som krävdes och tillfrågades därför om 

deltagande. För att besvara intervjufrågorna gällande varumärkesarbetet i företagets apotek 

krävdes en respondent med insikt i arbetet i ett av Kronans Apotek, varför Clavebring valdes. 

I urvalet av apoteksansvarig fanns flera potentiella respondenter varför en i den geografiska 

närheten valdes.  

 

3.4.2 Genomförande 
Kontakten med informationsdirektören Rosenlund togs inledningsvis via e-post för att 

informera om studiens syfte, intervjun genomfördes senare på Kronans Apoteks huvudkontor 

i Stockholm. Clavebring kontaktades via telefon där även hon informerades om studien, 

intervjun genomfördes därefter på Kronans Apotek Gottsunda i Uppsala. Inför intervjuerna 

utformades intervjuguider som 24 timmar innan intervjuerna skickades till Rosenlund och 

Clavebring (se bilaga 4 och 5). Syftet med att skicka intervjufrågorna i förväg var att 

möjliggöra förberedelse för respondenterna i förhoppning att erhålla svar av högre kvalitet 

och relevans. Även i dessa intervjuer fungerade en uppsatsförfattare som intervjuare och en 

som noterare. 

 

Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär. För att lyckas med en utredande studie är 

semistrukturerade intervjuer att föredra då de bidrar till en bättre kontextuell bakgrund 
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(Saunders, Lewis & Thornhill, 2016, s.175, s.392). Då fenomenet är djupgående och relativt 

svårfångat var det nödvändigt att kunna ställa följdfrågor samt tillåta respondenten att svara 

flexibelt. En nackdel med en semistrukturerad intervjuform är att reliabiliteten kan 

ifrågasattas då metoden är mindre standardiserad än en strukturerad intervjuform (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2016, s.397). För att överkomma problemet har intervjuguider upprättats 

och bifogats som bilagor (se bilaga 4 och 5).  

 
3.5 Inspelning och transkribering  
Både fokusgruppsintervjuerna och de enskilda intervjuerna spelades in och transkriberades för 

att öka reliabiliteten då det möjliggör att återge det empiriska resultatet ordagrant. Bryman 

(2011:428) argumenterar för att det finns en risk att inspelningen gör respondenterna nervösa 

vilket kan påverka intervjuerna. Dock argumenterar Bryman (2011:428) också för att då det 

främsta syftet med kvalitativa intervjuer är att ta reda på vad respondenter säger och hur de 

säger det ändå talar för vikten av inspelning. Då respondenterna godkände inspelning av 

intervjuerna, och detta alltså var en möjlighet, övervägde fördelarna med inspelning de 

eventuella nackdelarna. 

 

3.6 Bearbetning av data 
Data strukturerades enligt studiens analysmodell (se figur 2). För att belysa övergripande 

teman från intervjuerna och dra slutsatser kring konsumenters uppfattning av Kronans 

Apoteks varumärke och därmed möjliggöra en analys av resultatet bearbetades underlaget 

från fokusgruppsintervjuerna genom att generella åsikter och uppfattningar identifierades. 

Gällande varumärkesidentiteten bortsåg studien från de olika organisatoriska nivåerna i 

bearbetningen av data, de sammanställdes till ett sammantaget internt perspektiv.  

 

Under datainsamlingen framkom ett oväntat resultat där underlaget frångick analysmodellen. 

Under fokusgruppsintervjuerna blev det uppenbart att konsumenterna hade förväntningar på 

hur apoteksverksamhet bör bedrivas vilket påverkade hur de tolkade Kronans Apoteks 

varumärkesidentitet och översatte denna till en varumärkesimage. Detta ledde till en 

revidering av analysmodellen (se figur 5).  

 

3.7 Kritisk reflektion 
Studien är en fallstudie av Kronans Apotek och således inte empiriskt generaliserbar. Studien 

gör heller ingen ansats att konstatera ett empiriskt generaliserbart resultat då teoretisk 
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generering är det främsta syftet. Inte heller intervjun med apoteksansvarig Clavebring är 

generaliserbar. Svaren var subjektiva och ett större svarsunderlag från apoteksansvariga hade 

därför varit önskvärt men var på grund av undersökningens omfattning inte möjligt. Intervjun 

bör därför ses som ett stickprov av hur Kronans Apoteks ledning implementerat det 

varumärkesstrategiska arbetet i sina apotek. 

 

I det empiriska materialet framkom skillnader i företagets varumärkesidentitet jämfört med 

hur konsumenterna tolkade denna i företagets varumärkesimage. Detta skulle kunna bero på 

att vissa av fokusgruppsdeltagarna inte tillhör Kronans Apoteks målgrupp. Hade enbart 

företagets målgrupp, kvinnor mellan 25 och 55 år, tillfrågats är det möjligt att utfallet tett sig 

annorlunda. Det är också möjligt att det faktum att enbart den lägsta delen av målgruppens 

åldersintervall täcks in påverkar överensstämmelsen. Studien ämnar emellertid att studera hur 

konsumenter i allmänhet, och inte ett företags målgrupp, tolkar varumärkesidentiteter och 

urvalet är således inte problematiskt för denna studie även om det bör hållas i åtanke.  

 

Inför insamlingen av det empiriska materialet operationaliserades varumärkesidentitet och 

varumärkesimage enligt Kapferers (2008) identitetsprisma. Intervjuguiderna gav upphov till 

relevanta svar och respondenterna verkade generellt sätt inte ha svårigheter med att förstå och 

besvara frågorna. Kulturdimensionen var emellertid något problematisk och fokusgrupperna 

hade ingen klar uppfattning av hur Kronans Apoteks kultur såg ut. Detta skulle kunna bero på 

att begreppet är abstrakt och svårt att konkretisera i ett svar men det finns även en risk att den 

operationella definitionen av begreppet var bristfällig. I övrigt uppstod inga svårigheter under 

undersökningens gång.  
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4. Empiri  
Empiriavsnittet behandlar den för studien insamlade primära och sekundära data. Avsnittet 

inleds med bakgrundsfakta om Kronans Apotek. Därefter följer en redogörelse av Kronans 

Apoteks varumärkesstrategiska arbete och en redovisning av Kronans Apoteks 

varumärkesidentitet. Slutligen redovisas konsumenternas tolkning av varumärkesidentiteten 

som företagets varumärkesimage.  

 

4.1 Kronans Apotek  
Kronans Apotek har anor från 1700-talet då de började sin verksamhet som distributör av 

läkemedel i Sverige och år 1907 grundades Kronans Droghandel (Orila-KD, 2015).  Idag 

bedriver företaget handel med medicin och handelsvaror i egna apotek (Intervju, Rosenlund, 

2016). Efter omregleringen av apoteksmarknaden år 2009 etablerade sig Kronans Apotek som 

Sveriges tredje största aktör med över 300 apotek (Kronans Apotek, 2016).  

 

Kronans Apotek är ett helägt dotterbolag till Orila-KD Holding AB, ett bolag som i sin tur ägs 

av Orila-KD Coperation (Kronans Droghandel Apotek AB, 2015, s.2). VD för Kronans 

Apotek är Stig Tornell som tillträdde år 2016 (Kronans Apotek, 2016). Företagets affärsidé är 

att tillhandahålla receptbelagda och receptfria läkemedel samt handelsvaror. Kronans Apotek 

vill även hjälpa kunder till både yttre och inre välbefinnande (Intervju, Rosenlund, 2016). 

Aktiebolaget har drygt 2000 anställda (Kronans Droghandel Apotek AB, 2016). År 2014 

uppgick rörelseresultatet till 196,7 miljoner kronor jämfört med 10,4 miljoner kronor år 2013. 

Företaget uppger att resultatförbättringen beror på ökade marginaler drivna av en ökad 

försäljning av handelsvaror (Kronans Droghandel Apotek AB, 2015, s.2).  

 

Efter omregleringen år 2009 köpte Oriola-KD apotek från svenska staten och företaget ville 

då bejaka sin tradition som Kronans Droghandel och behöll därför namnet (Intervju, 

Rosenlund, 2016). Det ansågs emellertid vara kontroversiellt och namnet har diskuterats 

internt, i samband med att företaget förvärvade konkurrenten Medstop år 2013 valde de därför 

att byta namn till Kronans Apotek.  

 

4.2 Varumärkesstrategiskt arbete 
För att svara på hur Kronans Apoteks varumärkesstrategiska beslut fattats samt varför 

företaget fattat de besluten har en intervju med informationsdirektör Andreas Rosenlund 

genomförts.  
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Sammantaget menar Rosenlund (Intervju, 2016) att varumärket Kronans Apotek skall utstråla 

en krispighet med fokus på hälsa och skönhet, men också ett välkomnande bemötande med 

kundfokus som gör att kunden alltid känner sig bekväm. Han förklarar vidare att Kronans 

Apotek inte uppfattar att någon annan apotekskedja befinner sig där positionsmässigt och att 

Kronans Apotek därför kan vinna marknadsandelar genom att positionera sig på det unika 

sättet: “Det handlar om att bygga ett attraktivt varumärke” (Intervju, Rosenlund, 2016).  

 

Enligt Rosenlund (Intervju, 2016) fattas beslut gällande varumärkesutveckling på Kronans 

Apotek främst av företagets marknadsavdelning. Det är en beslutsprocess där flera 

avdelningar inom företaget deltar men det är marknadsavdelningen som är drivande och i 

huvudsak äger grundfrågan. När underlaget till varumärkesutvecklingen tagits fram av 

marknadsavdelningen förankras besluten i ledningsgruppen och implementeras därefter på 

företagets olika organisatoriska nivåer. 

 

4.3 Varumärkesidentitet 
För att skapa en förståelse för Kronans Apoteks varumärkesidentitet har två personer i 

företaget tillfrågats om vilka beståndsdelar som formar identiteten.  

 

Kronans Apotek gick tidigare under namnet Kronans Droghandel. Det bidrog emellertid till 

förvirring hos konsumenter som inte förstod att det var ett apotek (Intervju, Rosenlund, 2016). 

“Det var ju väldigt kontroversiellt eftersom att vi hette ”Droghandel” och det var ju inte alla 

som tyckte att det var det bästa namnet, så vi har haft en ganska lång process kring det” 

(Intervju, Rosenlund, 2016). År 2013 bytte Kronans Droghandel namn till Kronans Apotek, 

syftet med namnbytet var att inkludera ordet apotek i logotypen och därmed öka tydligheten 

gentemot konsumenter (Intervju, Rosenlund, 2016). 

 

Gällande Kronans Apoteks logotyp förklarar Rosenlund (Intervju, 2016) att företaget vill 

sticka ut från de övriga apotekskedjorna. De flesta konkurrenterna har gröna färger i sina 

logotyper och Kronans Apotek vill, för att särskilja sig använda andra färger, vilket har varit 

utgångspunkten i utvecklingen av logotypen. “Vi ville liksom markera vår 

varumärkesposition genom att inte ha den gröna färgen så att vi skulle särskilja oss” 

(Intervju, Rosenlund, 2016). Idag är Kronans Apoteks logotyp mandarin och vit (se bilaga 3). 

Den mandarina färgen har funnits i företaget sedan start och skall symbolisera energi, den vita 
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färgen symboliserar farmacin och det kliniska i företaget (Intervju, Rosenlund, 2016). Det 

fanns tidigare en valnötsfärg i logotypen som funnits med sedan tidigt 1900-tal. Valnötsfärgen 

symboliserade Kronans Apoteks historiska utveckling men i samband med namnbytet valde 

Kronans Apotek att, som Rosenlund (Intervju, 2016) uttryckte det, ”Kapa banden till sin 

historia” och år 2013 tog företaget därför bort valnötsfärgen ur logotypen (Intervju, 

Rosenlund, 2016). 

 

Om Kronans Apoteks utbud av handelsvaror berättar Rosenlund (Intervju, 2016) att företaget 

tillämpar en strategi som bygger på att uppfattas som mer exklusiva, för att uppnå detta 

tillhandahåller företaget mer produkter i premiumkategorin än konkurrenterna. Kronans 

Apotek har valt att köpa in märken som konkurrenterna inte erbjuder. Utbudet går i linje med 

företagets varumärkesstrategi då Kronans Apotek vill utvecklas mot en mer 

premiumorienterad och exklusiv profil. Syftet med utbudet av premiumprodukter är att vinna 

marknadsandelar (Intervju, Rosenlund, 2016). Kronans Apotek har även tagit fram mer 

renodlade Care and Beauty-apotek där skönhet står i fokus. Detta är ett profilskapande 

koncept som anger en ton till kedjan och markerar en riktning för varumärket (Intervju, 

Rosenlund, 2016). “Återigen handlar det om att särskilja sig” (Intervju, Rosenlund, 2016). 

Clavebring (Intervju, 2016) diskuterar också vikten av produktutbudet och upplever att det är 

en av faktorerna som gör att konsumenter väljer Kronans Apotek, hon förklarar att hon 

upplever en tydlig profilering mot skönhet. 

 

Målgruppen för Kronans Apotek är kvinnor mellan 25 och 55 år, de köper produkter till både 

sig själva och sin familj, vilket gör dem till nyckelkunder för Kronans Apotek. Det är också 

den gruppen som porträtteras i företagets reklam (Intervju, Rosenlund, 2016). Rosenlund 

(Intervju, 2016) förklarar att studier visar att både män och kvinnor föredrar att se kvinnor i 

reklam och i linje med detta produceras Kronans Apoteks marknadsföring. “Vi vänder oss till 

kvinnor och då är det kvinnor som man ska ha, visa upp och exponera” (Intervju, Rosenlund, 

2016).  

 

Om Kronans Apotek var en person skulle denne vara jordnära, enkel, nyfiken, intresserad, 

öppen och erfaren men också en person som unnar sig (Intervju, Rosenlund, 2016). Företaget 

försöker hålla en ton som matchar personligheten i sin marknadsföring. Kronans Apotek 

arbetar också med en form av varumärkesambassadör genom bloggaren Isabella Löwengrip 

(Grundare av varumärket Löwengrip Care and Colour). “I och med att vi har de produkterna 
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och Blondinbella [Isabella Löwengrip] är hårt profilerad så blir hon också indirekt bärare av 

vårt varumärke” (Intervju, Rosenlund, 2016). Rosenlund (Intervju, 2016) förklarar att 

ambassadören bidrar till att stärka varumärkets personlighet genom att hon regelbundet 

nämner Kronans Apotek i sociala medier och därmed får en stark koppling till företaget. 

Clavebring (Intervju, 2016) bekräftar att företaget sammankopplas med ambassadören. “Vi 

har kunder som kommer in mer och mer och frågar efter Blondinbellas [Isabella 

Löwengrip]märke. Så det märks att vi börjar förknippas mer med henne” (Intervju, 

Clavebring, 2016). 

 

Gällande relationen till konsumenter berättar Rosenlund (Intervju, 2016) att det är svårt att 

bygga lojalitet i industrin då många väljer apotek beroende på geografisk närhet. Han 

förklarar även att konsumenter ofta blandar ihop apotekskedjorna. Även Clavebring (Intervju, 

2016) påpekar att många konsumenter inte vet vilken apotekskedja de befinner sig på. 

Rosenlund (Intervju, 2016) menar att det troligen krävs en tydligare positionering bland 

företagen för att utveckla lojalitet, det enda företaget som egentligen kan sägas ha lojala 

kunder är den gamla monopolisten vilket främst beror på tradition. “Har man handlat på 

Apoteket AB i 30 år så fortsätter man med det för att man har någon slags lojalitet till det 

varumärket” (Intervju, Rosenlund, 2016).  

 

Hälsa är kärnan i Kronans Apoteks värderingar (Intervju, Rosenlund, 2016). “Alla kunder har 

ju olika behov inom hälsa och vi vill ju möta dessa oavsett hur de ser ut, så där finns det en 

stark koppling till vart vi vill vara. Hälsa och kundfokus är det vi kokar ner det till” (Intervju, 

Rosenlund, 2016). Han förklarar vidare att Kronans Apotek har en vision som heter ”Vägen 

till bättre hälsa”, ett motto som lyder ”100% nöjda kunder varje dag” samt fem ledord med 

vilka företaget jobbar internt; ta ansvar, vara öppen, ta initiativ, samarbeta och sprida glädje. 

Ledorden skall fungera som verktyg för att styra arbetet i företaget medan visionen och mottot 

snarare har funktionen att sätta kunderna i fokus (Intervju, Rosenlund, 2016). Även 

Clavebring (Intervju, 2016) talar om värderingarna och menar att det hjälper till att vägleda 

personalen och är en stor del av den dagliga verksamheten. Gällande bemötandet uppger hon 

att apotekspersonalen arbetar med kundvård genom att fokusera på konsumenten och uppfylla 

dennes behov. Det skall inte finnas några mentala trösklar och konsumenter skall känna sig 

bekväma på Kronans Apotek (Intervju, Rosenlund, 2016). Enligt Rosenlund (Intervju, 2016) 

skall kundbemötandet utmynna i att konsumenten får stöd, hjälp, blir sedd och hittar 
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spännande produkter. “Det ska finnas en föränderlighet som gör att man blir intresserad och 

nyfiken” (Intervju, Rosenlund, 2016).  

 

Kronans Apotek eftersträvar att konsumenter som besöker deras apotek skall uppfatta det som 

en exklusiv upplevelse. Detta skall uppnås genom ett mer premiumorienterat 

produktsortiment samt ett öppet och tillåtande kundbemötande (Intervju, Rosenlund, 2016). 

Clavebring (Intervju, 2016) menar att de har en målsättning att konsumenterna skall uppleva 

bemötandet på Kronans Apotek som så pass trevligt att de väljer dem före konkurrenterna. 

Kronans Apotek vill att konsumenten, genom ett besök hos dem, skall uppnå välbefinnande. 

“Vi vill få våra kunder att ha både ett inre och ett yttre välbefinnande, det är det som är 

själva grunden” (Intervju, Rosenlund, 2016). 

 
4.4 Varumärkesimage 
För att svara på hur konsumenter tolkar Kronans Apoteks varumärkesidentitet och översätter 

denna till en varumärkesimage har två fokusgrupper diskuterat sin uppfattning av varumärket.  

 

Gemensamt för fokusgrupperna är att respondenterna belyser vikten av att ett apotek känns 

seriöst och pålitligt vilket enligt dem uppnås genom en bekant logotyp och namn. I Kronans 

Apoteks fall menar de att de genom logotypen förstår vilken kedja apoteket tillhör och 

upplever att det finns en tydlighet och seriositet i utformningen. “Tycker det signalerar 

seriositet [...] det känns verkligen ordentligt” (Fokusgruppsintervju 2, 2016). Några menar att 

logotypen sticker ut bland apoteken. “När det är grönt så associerar man det med apotek. 

Man tänker att Kronans Droghandel [Kronans Apotek] är lite mer kommersiellt, typ smink 

och hudvårdsprodukter” (Fokusgruppsintervju 1, 2016).  

 

Samtliga respondenter har besökt ett Kronans Apotek. De upplever att utbudet av 

handelsprodukter skiljer sig från traditionella apoteksprodukter. Flera respondenter poängterar 

fördelarna med möjligheten att kunna köpa olika typer av varor vid samma köptillfälle. Några 

menar dock att även om det är praktiskt med allt på ett ställe så anser de inte att vissa typer av 

produkter såsom energidryck, godis och i somliga fall kosmetika hör hemma på apotek. Det 

påverkar förtroendet för apoteket negativt.  

 

Vikten av kunnig och engagerad personal diskuteras och Kronans Apoteks personal upplevs 

som tillförlitlig. “Ofta har man ju inte koll och då behöver man expertisen [...] servicegraden 
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är och behöver vara högre än en vanlig butik” (Fokusgruppsintervju 2, 2016). Bemötandet 

skall präglas av service och inte försäljning. Respondenterna anser att personal som arbetar 

aktivt med merförsäljning skadar legitimiteten. Diskussionen väcker känslor och 

respondenterna är negativt inställda till att personal fokuserar på försäljning och menar att det 

urholkar förtroendet för apoteket. “Jag tycker de förlorar legitimitet om man kommer dit med 

syftet att köpa nåt för att bli frisk och de försöker kränga grejer” (Fokusgruppsintervju 2, 

2016).  

 

Respondenterna känner högt förtroende för Kronans Apoteks produkter. De menar att de 

produkter som säljs på apotek troligen är bra för dem då de valts ut av ett apotek. “Jag känner 

så med ansiktskrämer eller energidrycker som säljs på apotek att det liksom är en 

kvalitetsstämpel [...] säljer de typ en chokladbar är det inte bara godis och onyttigt utan lite 

bra” (Fokusgruppsintervju 2, 2016). De tror att produkter som säljs på apotek genomgått 

tester och är bättre relativt produkter i andra butiker. “Jag tänker att apoteket är mer rädda 

om vad de presenterar för produkter. [...] de har ju säkert gjort tester och det skulle ju bli mer 

av en skandal ifall ett apotek gjort nåt fel” (Fokusgruppsintervju 1, 2016). 

 

Grupperna diskuterar potentiella målgrupper och kommer fram till att Kronans Apotek verkar 

vända sig till konsumenter i yngre medelålder. “Alla apotek riktar in sig på de som behöver 

medicin, oavsett ålder, men det känns som att Kronan [Kronans Apotek] har lagt ett extra 

fokus på yngre” (Fokusgruppsintervju 1, 2016). På frågan vilken typ av människa som 

handlar på Kronans Apotek råder det delade meningar. Den ena gruppen diskuterar att de som 

handlar på Kronans Apotek är progressiva och moderna. Den andra gruppen kommer fram till 

att det är en småbarnsmamma i 30-årsåldern som är mån om sitt utseende. Gruppen kallar 

konsumenttypen för “lattemamma” som de definierar som någon som lägger mycket tid och 

energi på sitt utseende. “De som handlar där är lattemammor. De är om sig och kring sig, 

självmedvetna och tar hand om sitt utseende” (Fokusgruppsintervju 1, 2016).  

 

Respondenterna uppfattar varumärkets personlighet som kunnig, ung, framåtsträvande och 

borgerlig. “Jag tycker att Kronans Droghandel [Kronans Apotek] känns som nåt som ligger 

på Sibyllegatan och är borgerligt och aristokratiskt, typ. Droghandel låter lite mer speciellt 

och fint än bara apotek och därför känns det lite mer överklassigt och lyxigt” 

(Fokusgruppsintervju 2, 2016).  
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Angående personer de förknippar med Kronans Apotek skiljer sig meningarna åt. I en grupp 

förknippar samtliga respondenter bloggaren Isabella Löwengrip med Kronans Apotek. “Jag 

förknippar Kronan [Kronans Apotek] med att vara ett framåtsträvande apotek och att 

Blondinbella [Isabella Löwengrip] skriver om det ger mig en positiv syn” 

(Fokusgruppsintervju 1, 2016). Den andra gruppen associerar inte varumärket med någon 

speciell person. Respondenterna anser att det kan vara problematiskt att förknippas med en 

känd person och att kända personers produkter inte är lika tillförlitliga som andra och därför 

inte passar i ett apoteks utbud.  

 

Respondenterna har ingen tydlig uppfattning av Kronans Apoteks värderingar och skillnader 

mellan olika apoteks kulturer. Efter diskussion i grupperna konstaterar de att Kronans Apotek 

är modernt och kundvänligt och verkar vilja något mer än att bara sälja medicin. “Kronan 

[Kronans Apotek] har en framåtanda och är modernt och vill både kunna tillhandhålla 

mediciner och krämer. De vill bryta sig ur att bara vara ett apotek” (Fokusgruppsintervju 2, 

2016).  

 

Respondenterna menar att genom att besöka Kronans Apotek vill de känna sig som fräscha, 

hälsosamma och friska människor. “Man känner sig som en hälsosam människa när man går 

på apotek, på Kronan [Kronans Apotek] tänker jag nog att jag blir fräsch både 

utseendemässigt och på insidan” (Fokusgruppsintervju 2, 2016).  
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5. Analys 
I avsnittet kommer studiens empiriska resultat diskuteras i enlighet med analysmodellen (se 

figur 2). Inledningsvis diskuteras det varumärkesstrategiska beslutsfattandets logik och 

formationsprocess och därefter Kronans Apoteks varumärkesidentitet och varumärkesimage. 

 

5.1 Varumärkesstrategiskt arbete 
Enligt analysmodellen (se figur 2) skall en logik i hur företaget fattar sina beslut resultera i en 

formationsprocess i vilken varumärkesidentiteten utvecklas. 

 
5.1.1 Logik 
Intervjun med Rosenlund visar på en medvetenhet kring beslut gällande varumärket Kronans 

Apotek. Rosenlund (Intervju, 2016) förklarar de strategiska fördelarna med samtliga val av 

attribut i de olika dimensionerna och hur företaget tjänar på att associeras med dessa. Han 

förklarar vidare att Kronans Apotek gör den positionering och de val de gjort för att företaget 

tjänar på det genom att det särskiljer dem från konkurrenterna och Kronans Apotek därmed 

vinner marknadsandelar. Kronans Apotek framstår som medvetna gällande 

varumärkesidentitetens dimensioner och det verkar inte finnas några tveksamheter om 

varumärkesidentiteten då Rosenlund hade lätt att besvara frågorna.  

 

Blombäck och Ramiréz-Pasillas (2012) menar att ett företag som fattar sina beslut beräknande 

och strategiskt arbetar enligt en medveten logik. Den medvetna logiken verkar förklara varför 

Kronans Apotek valt de attribut som formar deras varumärkesidentitet. Alla resonemang går 

emellertid inte i linje med den medvetna logiken. Exempelvis talar Rosenlund (Intervju, 2016) 

om att företagets värderingar utgår från hälsa då det är grunden i företaget. Detta liknar 

resonemangen i den naturliga logiken där beslut utgår från de fundamentala grunderna i vad 

företaget är. Att Kronans Apotek valt att behålla den mandarina färgen, som företaget använt 

sedan tidigt 1900-tal, i sin logotyp går i linje med vanelogiken. Dock berättar Rosenlund 

(Intervju, 2016) att företaget valt att kapa banden till det förflutna men behållit färgen för att 

särskilja sig från konkurrenterna. Det skulle alltså kunna vara så att vad som en gång 

kommunicerats av vana diskuterats och numera används i ett strategiskt och medvetet syfte.  

 

5.1.2 Formationsprocess 
Enligt Rosenlund (Intervju, 2016) fattas beslut gällande varumärket i en process där flera 

avdelningar är inblandade. Bestämmandet implementeras därefter på företagets samtliga 

organisatoriska nivåer. Att flera avdelningar är inblandade i processen indikerar att 
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beslutsfattandet präglas av diskussion vilket går i linje med Blombäck och Ramiréz-Pasillas 

(2012) strategiska formationsprocess. Rosenlund (Intervju, 2016) talar om att Kronans Apotek 

eftersträvar att positionera sig som mer premiumorienterat och exklusivt för att vinna 

marknadsandelar. Han berättar att företaget, för att lyckas med detta, erbjuder ett exklusivt 

produktsortiment och har utvecklat ett tonsättande Care and Beauty-koncept. Den tydliga 

planen för att uppnå profileringen samt syftet med profileringen, att vinna marknadsandelar, 

tyder också på en strategisk formationsprocess. Även Clavebring (Intervju, 2016) talar om 

skönhetsprofileringen vilket indikerar en delvis integrerad vision. Apoteket verkar dock inte 

ha uppfattat premiumprofileringen, då denna inte nämns i intervjun med Clavebring, vilket 

delvis motsäger den strategiska formationsprocessen som menar att visioner och mål är internt 

delade och väl integrerade. Varumärkesidentiteten verkar dock till stor del vara en produkt av 

en explicit och integrerad strategi. 

 

Formationsprocessen verkar till stor del gå i linje med vad Blombäck och Ramiréz-Pasillas 

(2012) menar är en strategisk process vilket är den process som enligt teorin skall följa av en 

medveten logik. Formationsprocessen går emellertid inte i fullständig linje med den 

strategiska processen. Rosenlund (Intervju, 2016) förklarar att Kronans Apotek bytte namn 

från Kronans Droghandel på grund av att allmänheten uppfattade namnet Droghandel som 

kontroversiellt. Externa attityder har således influerat beslutet vilket går i linje med Blombäck 

och Ramirez-Pasillas (2012) plötsliga formationsprocess. Dock finns det även strategiska drag 

i beslutet då Kronans Apotek också genomförde namnbytet till Kronans Apotek för att öka 

tydligheten mot konsumenter och därmed vinna marknadsandelar. 

 

Sammantaget antyder resultatet att Blombäck och Ramiréz-Pasillas (2012) idé att en 

strategisk formationsprocess följer av en medveten logik till stor del är applicerbar på fallet 

Kronans Apotek. Detta trots att det finns vissa drag av andra logiker och formationsprocesser 

i företagets varumärkesstrategiska beslutsfattande. Enligt Blombäck och Ramiréz-Pasillas 

(2012) teori bör den medvetna logiken och strategiska formationsprocessen, som format 

Kronans Apoteks varumärkesidentitet, leda till en flexibel identitet som representerar vad 

företaget säger att de är.  

 

5.2 Varumärkesidentitet  
Beslutslogiken och formationsprocessen skall enligt analysmodellen forma en 

varumärkesidentitet (se figur 2). 
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Kronans Apoteks varumärkesidentitet består av en fysik som är energisk, klinisk och 

exklusiv. Detta är något företaget eftersträvar att påvisa genom sin logotyp och sitt 

produktutbud. Relationen präglas av öppenhet och uppmärksamhet vilket är det bemötande 

företaget vill ge konsumenter. Reflektionen är kvinnor mellan 25-55 år samt deras eventuella 

familj som både är företagets målgrupp och de Kronans Apotek porträtterar i sin 

marknadsföring. Personligheten är nyfiken, öppen, intresserad, jordnära, enkel och erfaren. 

Företaget ser också sitt varumärke som en livsnjutare. Personlighetsdragen representerar hur 

företaget anser att Kronans Apotek varit om det var en person. Företagets kultur består av 

mottot “100% nöjda kunder varje dag”, visionen “Vägen till bättre hälsa” samt ledorden “Ta 

ansvar, vara öppen, ta initiativ, samarbeta och sprida glädje” genom vilka Kronans Apotek 

styr sin verksamhet. Självbilden är exklusivitet samt yttre och inre välbefinnande då Kronans 

Apotek hyser en förhoppning att en konsument skall uppleva det som exklusivt att handla på 

deras apotek och genom upplevelsen känna inre och yttre välbefinnande. 

Varumärkesidentiteten sammanställs enligt figur 3: 

 

 
Figur 3: Kronans Apoteks varumärkesidentitet. 

Bearbetning av Kapferers (2008) identitetsprisma. 
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5.3 Varumärkesimage 
Varumärkesidentiteten tolkas enligt analysmodellen av konsumenter och tolkningen översätts 

till en varumärkesimage (se figur 2). 

 

Konsumenternas uppfattning av Kronans Apoteks varumärkesimage består av en fysik de ser 

som seriös, trygg och kommersiell på grund av deras uppfattning av företagets logotyp och 

produktutbud. Relationen präglas av förtroende och kunskap då dessa attribut representerar 

konsumenternas syn på upplevt bemötande samt synen på Kronans Apoteks som andra part i 

relationen mellan varumärke och konsument. Reflektionen representeras av en konsument i 

yngre medelålder som är modern och mån om sitt yttre vilket motsvarar uppfattningen om en 

typisk konsument på Kronans Apotek. Personligheten står för vilka mänskliga karaktärsdrag 

konsumenterna uppfattar att Kronans Apotek besitter. Dessa är; kunnig, borgerlig, ung och 

framåtsträvande. Kulturen är kundfokus vilket representerar den värdering konsumenterna 

uppfattar att företaget har. Självbilden är hälsosam med ett fräscht yttre och inre och står för 

attribut konsumenterna associerar företaget med och vill tillskriva sig vid nyttjande av 

varumärket. Kronans Apoteks varumärkesimage sammanställs enligt figur 4:  

 
Figur 4: Kronans Apoteks varumärkesimage. 

Bearbetning av Kapferers (2008) identitetsprisma. 
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Det finns likheter där konsumenterna tolkat Kronans Apoteks varumärkesidentitet såsom 

företaget vill framstå. Dock skiljer sig Kronans Apoteks varumärkesimage från deras 

varumärkesidentitet på ett flertal punkter, resultatet frångår också till viss del den teoretiska 

referensramen.  De mest påfallande skillnaderna kommer diskuteras nedan.  

 

En framträdande skillnad mellan Kronans Apoteks varumärkesidentitet och varumärkesimage 

är uppfattningen om varumärkets personlighet. Såsom Azaoulay och Kapferer (2003:143) 

argumenterar hade konsumenterna inte svårt att besvara vem varumärket vore om det vore en 

person. Dock verkar konsumenternas uppfattning av Kronans Apoteks personlighet inte 

stämma med företagets självuppfattning. Kronans Apotek anser sig vara erfaren medan 

konsumenterna tolkar personligheten som ung. Motsättningen skulle kunna bero på att 

Kronans Apotek, såsom Rosenlund (Intervju, 2016) säger, kapat bandet till sin historia. Uggla 

(2006:44) argumenterar för att en varumärkespersonlighet inte är statisk och Kapferer 

(2008:183) menar att personlighet skapas genom kommunikation av 

personlighetsuppbyggande attribut. Genom att kapa det historiska bandet och kommunicera 

mer moderna attribut kan företaget därför ha konstruerat en uppfattning hos konsumenterna 

av Kronans Apotek som ett ungt varumärke utan att uppdatera sin interna bild av varumärkets 

personlighet. Även personlighetsdraget enkel, som företaget säger sig vara, och borgerlig, 

såsom konsumenterna uppfattar Kronans Apotek, motsäger delvis varandra. Under intervjun 

tenderade konsumenterna att benämna företaget som Kronans Droghandel istället för Kronans 

Apotek och påtalade att Droghandel signalerar något mer än bara ett apotek och känns finare 

och lyxigare. 

 

I motsättningen mellan erfaren och ung verkar Kronans Apotek lyckats nå konsumenterna 

med sitt nytänkande men inte uppdaterat sin personlighet internt. I motsättningen mellan en 

enkel och en borgerlig personlighet verkar företaget däremot ha uppdaterat varumärket internt 

men inte lyckats kommunicera och befästa det nya namnet hos konsumenterna. De verkar inte 

tagit tills sig namnbytet och tillskriver därför Kronans Apotek egenskaper de förknippar med 

namnet Kronans Droghandel.  

 

I kulturdimensionen skiljer sig inte uppfattningarna åt nämnvärt, däremot hade Kronans 

Apotek en tydlig idé om hur deras företagskultur såg ut och hade formulerat ledord medan 

konsumenterna inte hade någon klar uppfattning om kulturen. Resultatet skiljer sig tydligt 

från Kapferers (2008) teori. Kapferer (2008:184) menar att kulturen är det som särskiljer 
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företag från varandra. Resultatet skiljer sig från vad Kapferer (2008) hävdar då 

konsumenterna menade att alla företag idag har mer eller mindre liknande värderingar och 

visioner och att eventuella skillnader mellan aktörer är svåra att uppfatta. Avsaknaden av 

skillnader i företagskultur som upplevs av konsumenterna skulle dock kunna bero på att 

samtliga apoteksaktörer är unga i rollen som konkurrerande apoteksföretag och därmed inte 

hunnit etablera en tydlig kultur.  

 

5.3.1 Konsumenters förväntningar 
Vid analys av underlaget framkom ett oväntat resultat, konsumenternas tolkning av Kronans 

Apoteks varumärkesidentitet verkar påverkas av deras förväntningar på företaget. Resultatet 

leder till en reviderad analysmodell (se figur 5) och kommer diskuteras nedan. 

 

Konsumenterna uppfattar inte den exklusiva premiumprofil Kronans Apotek eftersträvar 

genom sitt utbud av handelsvaror. De ser endast Kronans Apotek som en mer kommersiell 

aktör än de övriga apotekskedjorna. Hos konsumenterna finns tendenser till en negativ attityd 

gentemot vad de upplever vara otraditionella handelsvaror där vissa menar att det bidrar till 

ett oseriöst intryck. Detsamma gäller nyttjandet av kända personer i marknadsföringssyfte 

som Kronans Apotek tror stärker varumärkets personlighet, konsumenterna menar att 

försäljning av kända personers produkter kan urholka Kronans Apoteks trovärdighet. 

Konsumenterna har starka åsikter om vilka produkter som hör hemma på ett apotek. Generellt 

tenderar konsumenterna att anta att de produkter som säljs på apotek är testade i högre 

utsträckning och håller en högre kvalitet än andra produkter. Epitetet apotek verkar fungera 

som en kvalitetsstämpel för konsumenterna. Resultatet pekar även på att relationen mellan 

konsumenterna och Kronans Apotek påverkas av konsumenternas syn på apotekets 

trovärdighet. Upshaw (1995:32-33) menar att det är svårt för konsumenter att känna 

förtroende gentemot varumärken då de numera granskar företag mer kritiskt. Denna studies 

resultat frångår Upshaws (1995) då konsumenterna här upplever att deras relation till Kronans 

Apotek är präglad av trygghet och de har högt förtroende för apoteksaktörer i allmänhet. Det 

höga förtroendet medför att konsumenterna förväntar sig ett visst bemötande, de anser att 

relationen bör präglas av kunskap och förtroende snarare än försäljning som inte anses gå i 

linje med hur ett apotek bör agera. Upplever de inte förtroende och kunskap uppfattar de 

apoteket som otrovärdigt. Även gällande bemötande och service har konsumenterna alltså 

starka åsikter om vad som passar på ett apotek. 
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Attityden till vilka produkter och vilket bemötande som hör hemma på ett apotek verkar till 

stor del bero på att flera konsumenter fortfarande ser apoteket som en reglerad verksamhet 

vars främsta mål är att hjälpa konsumenter snarare än maximera sin vinst. Konsumenterna 

återkom flera gånger till vikten av attribut som legitimitet och trovärdighet samt att 

försäljningsfokus och otraditionella handelsvaror kan urholka förtroendet för varumärket. 

Konsumenterna tenderar att förvänta sig att apotek främst skall tillhandahålla medicinska 

produkter och rådgivning kring dessa. Resultatet indikerar att konsumenter har en tydlig 

förväntning på hur apotek skall agera och vilken typ av produkter och beteenden som hör 

hemma där. Denna förväntning verkar fungera som en utgångspunkt för hur konsumenterna 

tolkar varumärkesidentiteten och översätter den till en varumärkesimage.  

 

Konsumenternas förväntningar verkar baseras på deras tidigare erfarenheter och uppfattning 

av hur företaget bör agera. Konsumenterna hade starka åsikter om vad som passar och inte 

passar på ett apotek och upplever ett mycket högt förtroende för apotek vilket leder till att när 

verksamheten inte går i linje med vad de anser lämpligt påverkar det deras uppfattning av 

varumärket. Det höga förtroendet verkar härstamma från tidigare erfarenhet av apoteket som 

en hårt reglerad verksamhet vilket invaggar konsumenterna i en trygghet. När det uppstår en 

dissonans mellan det förväntade beteendet och det faktiska beteendet leder det till starka 

reaktioner och tolkningen av varumärkesidentiteten påverkas av skillnaden mellan 

förväntningen och utfallet snarare än vad företaget säger sig vilja vara. Detta kan leda till att 

företaget förlorar kontrollen över konsumenternas tolkning av deras varumärkesidentitet om 

de inte är medvetna om vilka förväntningar konsumenterna har på dem. För Kronans Apotek 

får detta exempelvis effekten att de uppfattas som kommersiella snarare än en aktör med ett 

exklusivt utbud av handelsvaror. Resultatet går i linje med Burmann, Hegner och Rileys 

(2009:113) argumentation om att synen på varumärkesidentitet som en envägskommunikation 

inte är hållbar. För att befästa en starkt varumärkesidentitet verkar det inte räcka för företaget 

att kommunicera vad de vill vara. Det verkar även krävas en förståelse för konsumenterna 

vilket skulle kunna uppnås genom tvåvägskommunikation mellan företag och konsumenter. 

Resultatet säger därför delvis emot vad Aaker (1996) argumenterar för: att en 

märkesinnehavare kan styra varumärket genom en tydlig varumärkesidentitet. Det går snarare 

i linje med Roy och Banjarees (2008:142) argumentation att för att ett företag skall uppnå en 

stark varumärkesidentitet och långsiktig framgång måste varumärkesidentiteten integreras 

med varumärkesimagen.  
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Förväntningen verkar fungera som en medierande effekt på företagets varumärkesimage då 

den påverkar hur konsumenterna tolkar en varumärkesidentitet och översätter den till en 

varumärkesimage. Resultatet skiljer sig från den ursprungliga analysmodellen (se figur 2) och 

illustreras i en reviderad analysmodell för formationen av Kronans Apoteks varumärkesimage 

enligt figur 5: 

 
 

Figur 5: Reviderad analysmodell  
 

Den reviderade analysmodellen är en utveckling av figur 2. Figuren visar att den strategiska 

formationsprocessen följer av den medvetna logiken. Modellen visar även hur konsumenters 

förväntningar på ett företag påverkar företagets varumärkesimage genom att utgöra en grund 

för hur konsumenten tolkar varumärkesidentitetens beståndsdelar och översätter dessa till en 

varumärkesimage. Förväntningarna har följaktligen en medierande effekt på sambandet 

mellan företagets varumärkesidentitet och varumärkesimage. Modellen visar att företaget inte 

kan styra konsumenters tolkning av deras varumärkesidentitet då översättningen av en 

varumärkesidentitet till en varumärkesimage påverkas av den externa faktorn utanför 

företagets kontroll som förväntningen utgör. Förväntningen verkar bero på konsumenters 

tidigare erfarenheter och uppfattning av hur företaget bör agera.  
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6. Slutsats 
Studiens syfte har varit att undersöka utvecklingen av en varumärkesidentitet och hur 

konsumenter tolkar varumärkesidentiteten och översätter den till en varumärkesimage samt att 

besvara frågorna ”Hur och varför har Kronans Apotek fattat beslut i utformningen av sin 

varumärkesidentitet?” och ”Hur väl överensstämmer Kronans Apoteks varumärkesidentitet 

med deras varumärkesimage?”.  

 

Studien visar att Kronans Apoteks varumärkesstrategiska beslutsfattande gällande 

varumärkesidentiteten till stor del är medveten och strategisk i syfte att vinna 

marknadsandelar och särskilja sig från konkurrenter. Utvecklingsprocessen präglas av 

diskussion och utvärdering. Studiens resultat styrker därmed Blombäck och Ramiréz-Pasillas 

(2012) teoretiska koncept gällande formation av varumärkesidentiteter. Resultatet bekräftar 

den medvetna logiken och strategiska formationsprocessen samt att dessa följer av varandra i 

enlighet med teorin.  

 

Resultatet indikerar att Kronans Apoteks varumärkesidentitet inte överensstämmer med 

företagets varumärkesimage i flera av identitetsprismats dimensioner. För att vidare integrera 

sin varumärkesidentitet med sin varumärkesimage kan företaget se över sin kommunikation 

och ha i åtanke att en uppdatering av varumärket måste kommuniceras och befästas på ett 

enhetligt sätt, såväl internt som externt.  

 

Studien pekar även på att det finns en förväntning om hur aktörer på apoteksmarknaden bör 

agera. För att förstå hur konsumenter tolkar apoteksföretags varumärkesidentiteter och 

översätter dem till varumärkesimages bör apoteksföretag ha förväntningens effekt på 

tolkningen i åtanke. Konsumenter tolkar varumärkesidentiteten baserat på de förväntningar de 

har på företaget, är företag inte medvetna om vilka förväntningar konsumenter har på dem 

finns således en risk att konsumenter uppfattar dem på ett annat sätt än företaget avsett. 

Konsumenters förväntningar på ett företag utgör alltså en viktig förklaringsfaktor till hur 

konsumenter tolkar företags varumärkesidentiteter. För att uppnå en stark och väl integrerad 

varumärkesidentitet  och varumärkesimage verkar det vara nödvändigt med 

konsumentinteraktion. 

 

En varumärkesidentitet som kommuniceras enhetligt internt och externt samt tar hänsyn till 

konsumenters förväntningar och därmed resulterar i en stark varumärkesidentitet som är väl 
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integrerad med varumärkets image leder till ett starkare varumärke. Detta skulle kunna 

fungera som ett konkurrensverktyg på en marknad där företag är begränsade i att själva 

besluta om pris och utbud. 

 
6.1 Förslag till framtida forskning  
Denna studie är begränsad till ett företags varumärkesstrategiska arbete och bekräftar endast 

den medvetna logiken och den strategiska formationsprocessen. För att testa de övriga 

logikerna och formationsprocesserna samt undersöka om det finns samband mellan 

konsumenters tolkning av varumärkesidentitet samt typ av logik och formationsprocess vill 

uppsatsförfattarna ge förslag till en framtida studie. Intressant forskning vore att undersöka 

om konsumenters förväntningar har samma effekt på tolkningen av varumärkesidentiteter 

oavsett enligt vilken av Blombäck och Ramiréz-Pasillas (2012) logiker och 

formationsprocesser företagets varumärkesidentitet utvecklats. En sådan studie skulle kunna 

testa samtliga logiker och formationsprocesser för att ytterligare fylla den teoretiska lucka 

Blombäck och Ramiréz-Pasillas (2012) argumenterar för samt sambandet mellan logik, 

formationsprocess och överensstämmelse mellan identitet och image.  

 

Då uppsatsförfattarna misstänker att urvalet av respondenter kan ha påverkat studiens resultat 

skulle denna studie även kunna kompletteras i vidare forskning genom att välja en annan 

frågeställning och undersöka huruvida överensstämmelsen mellan varumärkesidentitet och 

varumärkesimage är högre då ett varumärkes faktiska målgrupp tillfrågas om sin tolkning av 

varumärkesidentiteten. 

 

I denna studie betraktas varumärkesidentitet som något företaget konstruerar och 

kommunicerar till konsumenter. Resultatet indikerar emellertid att konsumentinteraktion är 

nödvändigt för att utveckla en stark identitet och image.  För att vidare studera nyttan av 

konsumentinteraktion skulle ett perspektiv där företaget agerar i samverkan med konsumenter 

vid utvecklandet av varumärkesidentiteten kunna antas. En undersökning om hur företag kan 

dra nytta av konsumentinteraktion och genom detta öka överensstämmelsen mellan 

varumärkesidentitet och varumärkesimage är uppsatsförfattarna tredje förslag. 
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8. Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1  
 
Muntliga källor 
 
Clavebring, G., Butikschef på Kronans Apotek Gottsunda, Uppsala, 2 maj, 2016, Kronans 

Apotek Gottsunda. Personlig intervju.  

 

Fokusgruppsintervju 1, Uppsala, 5 maj, 2016. Uppsala Universitet. Fokusgruppsintervju. 

 

Fokusgruppsintervju 2, Uppsala, 5 maj, 2016. Uppsala Universitet. Fokusgruppsintervju. 

 

Rosenlund, A., Kommunikationsdirektör på Apotek Kronans Droghandel AB, Stockholm, 22 

april, 2016, Apotek Kronans Droghandel AB. Personlig intervju. 

 

8.2 Bilaga 2 

Intervjuguide fokusgrupp  

x Hur uppfattar ni Kronans Apoteks logotyp?  

x Hur ser ni på Kronans Apoteks produktsortiment? (Ej receptbelagda läkemedel) 

x Hur uppfattar ni att ni blir bemötta på ett Kronans Apotek? Känner ni till deras 

kundklubb? 

x Vilka tror ni är Kronans Apoteks målgrupp? Har ni sett någon reklam för Kronans 

Apotek? Om ja, vem anser ni att den riktar sig mot och vem porträtteras i den? 

x Vilken typ av människa tror ni handlar på Kronans Apotek? 

x Om varumärket Kronans Apotek var en person, vilka personlighetsdrag skulle personen 

då ha? Finns det personer, varumärken, evenemang eller liknande som du förknippar med 

Kronans Apotek? 

x Tror ni att Kronans Apotek jobbar efter värdeord, motton eller liknande? Vad skulle dessa 

i så fall kunna vara?  

x Upplever ni en skillnad i upplevelsen när ni befinner er på Kronans Apotek jämfört med 

andra apotekskedjor? Om ja, vad? Om nej, varför? 
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x Hur vill du känna dig efter ett besök på Kronans Apotek? 

8.3 Bilaga 3 

Kronans Apoteks logotyp 

 

Bildkälla: Kronans Apotek (2016) 
 

8.4 Bilaga 4 
Intervjuguide Rosenlund  

x Vad är din roll i företaget? 

x Kan du kortfattat beskriva Kronans Droghandels affärsidé? 

x Hur har besluten kring varumärkesutvecklingen fattats? 

x Varför ser er logotyp och butiksutformning ut som den gör? Och varför har ni valt just 

den symbolen, designen och de färgerna? Vad vill ni förmedla med er logotyp, design, 

färgsättning och utformning? 

x Hur ser ert oreglerade produktsortiment ut? Varför ser det ut som det gör? 

x Hur ser ni på kundvård, kundrelationer och lojalitet? Varför/varför inte? Vad vill ni att 

relationen ska präglas av? Finns en kundklubb? Varför/varför inte? 

x Vilka är er målgrupp? Vilken typ av konsumenten porträtteras i er reklam? Varför har 

ni valt den målgruppen och porträtterade konsumenten? 

x Om varumärket Kronans Droghandel var en person, vilka personlighetsdrag skulle 

personen då ha? Finns det specifika attribut som kommuniceras i er marknadsföring? 

Finns det varumärkesambassadörer såsom personer, evenemang eller andra 

varumärken Kronans Droghandel samarbetar med? 

x Hur har ni resonerat kring användandet av termen ”Care and Beauty”? 
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x Vad är kärnan i varumärket Kronans Droghandel? Vilka värderingar finns i företaget 

Kronans Droghandel Apotek AB? Har det förändrats från tiden ni fungerade som 

distributörer till dagsläget? 

x Vad vill ni att skillnaden i en konsuments upplevelse av att handla på era apotek 

jämfört med andra apotek ska vara? Vad vill ni att varumärket Kronans Droghandel 

skall utstråla till era intressenter? Hur vill ni att en kund som handlar på era apotek 

skall känna sig?  

x Varför vill ni att ert varumärke skall uppfattas på detta sätt? 

x Hur tror ni att Kronans Droghandel uppfattas av konsumenterna? 

x Vilka är de största utmaningarna på den svenska apoteksmarknaden? Har 

utmaningarna och fokus förändrats efter omregleringen av apoteksmarknaden? 

 
8.5 Bilaga 5 
Intervjuguide Claverbring  

• Önskar du vara anonym i studien? 

• Är det okej att vi spelar in intervjun? 

• Vad är din befattning? 

• Hur länge har du jobbat på Kronans Apotek? 

• Har ni i butikerna något självbestämmande över utformning av butiken? Hur resonerar 

ni i så fall kring skyltning, varuplacering etc.? 

• Hur ser ni på kundvård, kundrelationer och lojalitet? Hur jobbar ni mot kund? 

• Vilken är den typiska konsumenten som handlar hos er? Ålder, kön etc. 

• Vad tycker du att varumärket Kronans Apotek utstrålar? 

• Upplever du att ni förknippas med Isabella Löwengrip (Löwengrip Care and Colour)? 

Om ja, vad får det för effekter? 

x Har du någon uppfattning om varför kunderna väljer att komma till er istället för andra 

apotek? 

x Finns det några värdeord, måtto eller liknande i företaget? 
x Vad vill ni att skillnaden i en konsuments upplevelse av att handla på era apotek 

jämfört med andra apotek ska vara? 

x Hur vill ni att en kund som handlar på era apotek skall känna sig? Vad är det 

viktigaste i ert bemötande enligt dig? 

 


