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Sammanfattning 

Studiens syfte har varit att undersöka hur kommunicerade värderingar hos ett företag påverkas av 

en avreglering. Uppsatsen undersöker hur Apoteket ABs kommunicerade värderingar i 

årsredovisningar har förändrats efter avregleringen och om dessa ligger i linje med grundmålen 

för avregleringens syfte. Det teoretiska avsnittet behandlar värderingar, kommunicerade 

värderingar, kommunikation, värderingar sammantaget med avregleringar samt 

apoteksmarknadens avreglering. Studien baseras på en innehållsanalys av Apoteket ABs 

årsredovisningar där blocken 2005-2008 samt 2010-2013 noga studerats och jämförts med 

varandra. I årsredovisningarna har antal textstycken kvantifierats efter sex utvalda värdeord från 

regeringens mål med avregleringen. Resultatet påvisar att antalet kommunicerade värderingar 

har minskat i antal efter avregleringen. Dock är det andra kommunicerade värderingar som 

kommuniceras före och efter avregleringen. Studien indikerar att Apoteket AB redan innan 

avregleringen arbetade för att nå regerings syfte och mål med avregleringen i sin 

kommunikation, samt att det finns andra faktorer som kan ha påverkat utfallet av de marginella 

skillnaderna. 
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1. Bakgrund 

  

”Regeringen har som målsättning att öka tillgängligheten och förbättra servicen för patienter 

och kunder på landets apotek. Det ska bli enklare att köpa sin medicin. Genom att ge fler 

möjlighet att driva apotek frigörs företagsamhet och initiativkraft som i dag är inlåst. Det 

handlar både om att ge farmaceuter möjlighet att bli egna och förverkliga egna idéer och om 

butikskedjor som kan erbjuda nya tjänster och nya koncept.” (Hägglund, 2008)  

Göran Hägglund förklarade i Dagens Nyheter 2008 regeringens syfte med den kommande 

avregleringen av apoteksmarknaden. Apoteket ABs avreglering inleddes den 1 juli 2009 genom 

att Apoteket AB förlorade ensamrätten till detaljhandelsförsäljning av läkemedel (Statskontoret, 

2012). Apoteksmarknadens avreglering avsåg sådana regeländringar som syftar till att ge företag 

möjlighet att konkurrera med varandra om att sälja varor och tjänster. Enligt regeringen (2008) 

påverkas en avreglerings framgång av förväntningarna kring den och det är viktigt att de 

förväntningar som byggts upp inför genomförandet av en reform är realistiska. Med god 

information påverkas förväntningarna om målen samt betydelsen för konsumenter och företag. 

(Prop.2008/09:145, s.76) De mål med apoteksmarknadens avreglering som återkommande 

förekom i lagförslaget var följande; bättre service, bättre tjänsteutbud, pressade priser, förbättrad 

läkemedelsanvändning, konsumentnytta, stimulera innovation, effektivisering, ökad 

tillgänglighet samt bibehålla kvaliteten och säkerheten (Prop.2008/09:145).    

Avregleringar har varit ett vanligt fenomen i Sverige sedan 1980-talet och än mer aktuellt under 

de senaste åren (Karlsson, 2005). Sverige är det land där liberaliseringen gått snabbast i världen i 

sin utveckling när det gäller avregleringar, privatiseringar och valfrihetsreformer (Dagens 

Nyheter, 2012). Det blir därmed betydelsefullt för samtliga intressenter att få så omfattande 

kunskap som möjligt för att förstå innebörden av en avreglerings effekt då hela samhället 

påverkas i en hastig takt. En avreglering betyder i detta fall att företag går från att ha 

marknadsmonopol till att bli konkurrensutsatta. En avreglering kan påverka ett företag genom en 

helt ny marknadsstruktur, nya förutsättningar att driva bolaget samt nya förväntningar från 

medborgare, anställda och andra intressenter. Syftet med en avreglering från ett 

nationalekonomiskt perspektiv, är att uppnå lägre priser genom en konkurrensutsatt effektiv 

produktion och på så vis pressa ned priserna till en nivå närmare produktionskostnaderna 
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(Bergman, 2002:12). Det antas att företag som verkar på en effektiv marknad automatiskt 

maximerar sina resurser och sin vinst (Donker et al., 2008). Donker et al., (2008) menar att det är 

ett naivt synsätt, eftersom det inte tar hänsyn till företags syfte eller dess existens. Det finns 

forskning kring hur införd konkurrens bidrar till lägre produktionskostnader samt andra hårda 

faktorer såsom resultat och effektivitet (Bergman, 2002), men vad är känt om avregleringens 

påverkan på de mjuka faktorerna såsom externa kommunicerade värderingar? 

Företag kommunicerar på många olika sätt och genom olika kanaler, bland annat med sina 

intressenter via skriftliga dokument, såsom årsredovisningar. Detta görs för att ge en överblick 

av företaget, ge en ”korrekt” bild av verksamheten samt dess prestationer (Duncan & Moriarty, 

1998). Enligt Fredriksson (2008) är årsredovisningen ett av de mest betydelsefulla dokument 

som publiceras under ett verksamhetsår. Han motiverar detta med att en årsredovisning har stor 

spridning och används av flera intressenter. Eftersom det är så pass många olika intressenter som 

tar del av dokumentet, prioriterar många företag det i sitt kommunikationsarbete. (Fredriksson, 

2008:82) Duncan & Moriarty (1998) framhåller även att årsredovisningen betonar vilka 

värderingar företaget vill framhålla som väsentliga. Enligt Donker et al. (2008) är värderingar 

viktiga för både ledning, anställda, aktieägare samt andra intressenter. Förändringar i innehållet 

av ett företagsdokument återspeglar ofta hur ett företags värderingar har förändrats (Singh, 

2006). Värderingar som inte är förankrade i skriftliga dokument i organisationen kan medföra att 

medarbetarna inte finner sin arbetsplats trovärdig (Lencioni 2002). Att de kommunicerade 

värderingarna och agerandet i företaget är kongruent är betydelsefullt både internt och externt för 

företagets trovärdighet (Andersson, 1997). Eftersom företag eftersträvar att vara trovärdiga torde 

de kommunicerade värderingarna återspegla agerandet i organisationen. Därför blir de 

kommunicerade värderingarna en indikator på om företaget anpassar sig till regeringens mål med 

avregleringen. Kommunikationsarbetet av värderingar är betydelsefullt för ett företags framgång 

då företag är beroende av det för att differentiera sig, samt att det är värdeskapande för företaget 

(De Beer, 2014). Det kan därför tänkas att företag behöver förändra sina kommunicerade 

värderingar för att profilera sig på en konkurrensutsatt marknad.  

 

Regeringens mål med apoteksmarknadens avreglering har denna studie översatt till 

kommunicerade värderingar. Studien ämnar undersöka om regeringens mål med avregleringen 

infriats eller inte i de kommunicerade värderingarna. En förändrad text kan avspegla både yttre 
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och inre förändringar såsom inom organisationen, på marknaden, nya konsumenter och 

intressenter (Weber & Erickson, 2011).  Författarna kommer att undersöka hur de 

kommunicerade värderingarna i Apoteket ABs årsredovisningar har förändrats i och med 

avregleringen och följaktligen målen med densamma. Genom att använda ett antal nyckelord 

(vilka baseras på regeringens lagförslag) undersöks eventuella förändringar i texten för att påvisa 

en sådan förändring. Samtidigt kan man fråga sig om företaget finner det viktigt att 

kommunicera sina värderingar kvantitativt mer efter avregleringen än före och om dess innehåll 

förändrats.  

 

På grund av avregleringen av apoteksmarknaden, finns det privata aktörer som verkar på 

marknaden och tvingar Apoteket AB att konkurrera. Fredriksson (2008) förklarar att det finns en 

historisk skillnad mellan privata aktörer som har marknadsorienterade värderingar kontra 

offentliga aktörer som styrs av politiska värderingar. Därför kan det även tänkas att Apoteket AB 

har influerats av de privatägda bolagen och på så vis förändras mot mer marknadsorienterade 

kommunicerade värderingar som följer Fredrikssons (2008) resonemang. Om så är fallet torde 

Apoteket AB bli mer inriktade på kunden och dennes behov i sin kommunikation. Studiens utfall 

kan därmed tänkas visa en ökad betoning på exempelvis; kundnöjdhet, utveckling, sortiment, 

service, produkt och lönsamhet. Vidare har ägarstrukturen inte förändrats sedan avregleringen. 

Apoteket AB är fortfarande direkt ägt av staten som äger samtliga aktier i bolaget (Apoteket AB, 

2014). 

2. Forskningsfråga 

 

Hur har Apoteket ABs kommunicerade värderingar förändrats efter avregleringen och ligger de 

i linje med grundmålen för avregleringens syfte? 

3. Syfte 

 

Regeringen hade specifika mål som de önskade infria genom en avreglering av 

apoteksmarknaden, vilka har presenterats i bakgrundsavsnittet. Vidare påverkar en avreglering 

marknadsstrukturen och skapar nya förutsättningar för aktörerna som verkar på densamma. 
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Eftersom företag ska kommunicera ut förändringar samt sina värderingar kan det tänkas att dessa 

har påverkats av avregleringen. Med en öppenhet för att resultatet kan ta en annan riktning än 

väntat, lämnas i ett sådant fall utrymme för en eventuell diskussion i analysen av resultaten. 

Denna studie har begränsats till specifika värden som är tagna från regeringens mål med 

avregleringen och därmed har studien inte studerat alla värderingar som kommunicerats. Syftet 

med att undersöka Apoteket ABs förändrade kommunicerade värderingar genom en 

innehållsanalys av Apoteket ABs årsredovisningar, är att analysera hur företagets 

kommunicerade värderingar har påverkats av avregleringen och om de ligger i linje med 

regeringens mål med avregleringen. 

4. Teori 

 

Denna uppsats bygger på en innehållsanalys av kommunicerade värderingar i årsredovisningar. I 

teoriavsnittet kommer olika synsätt av värderingar att presenteras, där ett specifikt synsätt 

kommer att prägla uppsatsen. Detta är väsentligt då det finns en mängd olika teorier och synsätt 

som skiljer sig åt. Vidare kommer kommunicerade värderingar att behandlas samt tidigare 

forskning som studerat avreglering i kombination med företagsvärderingar. Slutligen kommer 

syftet med apoteksmarknadens avreglering att fördjupas och redogöras för att på så vis 

åskådliggöra vilka specifika mål regeringen ville uppnå med avregleringen. Dessa mål står till 

grund för de utvalda värdeord som prövats i uppsatsens undersökning. 

4.1 Värderingar 

Deal och Kennedy (1982) anser att kultur är förekomsten av gemensamma betydelser, 

övertygelser och värderingar. Enligt Philipson (2011:41) består en företagskultur av värden som 

tillsammans utgör en grund för hur företagsledning och personal agerar utåt mot kunder och 

andra intressenter. Företagskultur definieras ofta som gemensamma värderingar. Även om 

definitionerna av kultur varierar så nämner de flesta forskare kultur och värderingar i samma 

mening. (Caldwell & Agle, 1999:355) Vidare anser Schmeltz (2014) att företagskultur och 

identitet (vision, mission och värderingar) är direkt kompatibla med Rokeach (1973) förståelse 

av värden. Enligt Philipson (2011) finns företagsvärden i alla organisationer, privata som 

offentliga. I offentliga företag är värderingarna ofta kopplade till politiska värderingar 

(Philipson, 2011:44). Värdeorden hos offentliga företag är ofta annorlunda formulerade då de har 
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andra intressenter än privata företag. En intressent som offentliga företag har jämfört med privata 

är skattebetalare. Detta påverkar hur offentliga företag formulerar sina värderingar då de behöver 

vara sparsamma med sin verksamhet. Privata företag svarar istället för aktieägare, vilket 

stimulerar kostnadseffektivitet då företag vill generera högre avkastning till ägarna. (Philipson, 

2011:54) Vidare är en samstämmighet med centrala värden i det omgivande samhället också en 

viktig förutsättning för att företagsetiken ska fylla den funktion man önskar; att driva företaget 

framåt, att skapa värde för ägare, anställda, kunder och andra intressenter (Philipson, 2011:29).  

4.2 Kommunikation och kommunicerade värderingar 

 

Kommunikationsarbete förekommer hos alla företag privata såsom offentliga (Fredriksson, 

2008). Enligt Van Riel och Fombrun (2007) kan kommunikation både vara extern och intern 

(Van Riel & Fombrun, 2007:33). Fredriksson (2008) hävdar att en företagsidentitet skapas med 

hjälp av kommunikation. Vidare är det essentiellt för företag att skapa en egen identitet då det 

särskiljer företaget från andra företag. Kommunikationsarbete leder till att företag profilerar sig 

och genom detta särskiljer företaget sig från sina konkurrenter. (Fredriksson, 2008) Företag 

använder sig av extern kommunikation för att få övertag över sina konkurrenter och på så vis få 

intressenter att välja dem istället (Van Riel & Fombrun, 2007:25). Vidare finns det 

envägskommunikation och tvåvägskommunikation. Företag kan välja om de vill ge information 

till sina intressenter eller om de vill byta information med dem. (Van Riel & Fombrun, 2007:33)  

 

Kommunikation är av betydelse för att stödja genomförandet av ett företags syften och mål samt 

för att förhindra att en fragmenterad bild av organisationen uppstår. Därför måste all 

kommunikation både internt och externt anpassas, vara konsekvent och heltäckande och blir på 

så vis integrerad hos företaget. (Massie & Anderson, 2003) Företag kan använda sig av olika 

kanaler för att nå sina intressenter. Kommunikationsarbete är betydelsefullt för ett företags 

framgång då företag är beroende av det för att differentiera sig, samt värdeskapande för företaget 

(De Beer, 2014). Enligt Massie och Anderson (2003) har det kommit att vara absolut nödvändigt 

för företag att kommunicera effektivt på grund av den intensiva konkurrensen de utsätts för på 

dagens marknader.  Kommunikation kan användas av olika anledningar, en av dem är att 

kommunicera ut hur företag förutser kommande händelser i miljön där de är verksamma i och på 
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så vis skapar företaget balanserade relationer med olika typer av intressenter. 

Kommunikationsarbete kan även stimulera innovation, detta uppstår när företag samarbetar med 

deras intressenter. Detta medskapande är strategiskt relevant då det bidrar till att företag blir mer 

konkurrenskraftiga. (De Beer, 2014) Genom extern kommunikation kan företaget nå sina 

intressenter och föra en dialog hur företaget exempelvis kan förbättra sin service eller sina 

produkter.  

 

Duncan & Moriarty (1998) betonar att det förekommit en debatt angående 

kommunikationsforskningen om bland annat hur företag bör fokusera mer på relationsbyggande 

kommunikation samt att de bör kommunicera ut deras värderingar. Ett företags 

relationsbyggande rör mer än bara konsumenter, den är essentiell även för aktieägare, 

investerare, det finansiella systemet, konkurrenter, media, speciella intressentgrupper och 

offentliga organ, som alla kan påverkas av hur ett företag kommunicerar. Det finns flera syften 

med att kommunicera företagsvärderingar; en av dem är att kunna marknadsföra sig själv, och 

genom det särskilja företaget från andra. (Duncan & Moriarty, 1998) Nedtecknade 

kommunicerade värderingar är ett stöd i det dagliga arbetet för hur anställda ska agera och fatta 

beslut på ett sätt som är i enlighet med organisationens mål (Schein, 1992). Företag använder sig 

även av kommunicerade värderingar i syfte att informera sina intressenter rörande företagets 

långsiktiga mål bland annat mission och vision. Detta kommunikationsarbete används för att 

länka samman intressenternas förväntningar med hur verklighetsbilden ser ut. (Schmeltz, 2014) 

4.3 Avregleringar och företagsvärderingar 

 

Tidigare forskning har behandlat avregleringar främst ur ett nationalekonomiskt perspektiv 

(Bergman, 2002). Tidigare forskning har även undersökt kommunicerade värderingar (Duncan & 

Moriarty, 1998) och dess innebörd samt vilken kontext de har hos företag. Kommunicerade 

värderingar och avreglering har inte analyserats i stor utsträckning sammantaget, hur den ena 

påverkar den andra. Dock finns det tidigare forskning som berör vilka karaktäristiska värderingar 

reglerade respektive oreglerade företag håller. Dessa värderingar kommer att presenteras nedan. 
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Robertson et al. (1982) har i sin artikel sammanfattat vad de generellt sett anser om företag som 

agerar på en fri marknad respektive företag som agerar på en reglerad marknad. Några av deras 

slutsatser kan kopplas till företagskultur och attityd. Robertson et al. (1982) anser att företag som 

agerar på en reglerad marknad bryr sig mindre om att lyssna av kundernas behov, vilket leder till 

att företag utför färre handlingar som gör dem konkurrenskraftiga. I sin tur leder detta till att 

företag som utsätts för en nytillkommen konkurrens (avreglering) har svårt för att matcha de 

nyetablerade företagen gällande marknadsstrategi. Samtidigt finns det en kapacitetsbrist hos de 

reglerade företagen för att svara på nya marknadsbehov. Ytterligare finns det en avsaknad av att 

bry sig om tillväxt hos dessa företag. Detta kan ha att göra med att dessa företag inte anser att det 

är relevant. Robertson et al. (1982) skriver i sin artikel att det har att göra med attityder hos 

företag och även hur man ser på sin personal. Ett exempel på detta är ett statligt företag i USA 

som tilltalade sin personal som servicepersonal istället för säljpersonal, vilket är ett av 

grundproblemen hos dessa reglerade företag. Vidare har dessa reglerade företag mindre 

incitament att vara kostnadseffektiva då de känner sig säkra med sina marknadsandelar, vilket 

leder till att de känner sig trygga med sina intäkter. Detta generar ett synsätt och en kultur där 

man inte är kostnadsmedveten. (Robertson et al., 1982) 

4.4 Syftet med apoteksmarknadens avreglering  

 

Regeringens syfte med apoteksmarknadens avreglering var att patienter i Sverige på ett enkelt 

och tryggt sätt ska kunna köpa sina läkemedel. Regeringen önskade skapa förutsättningar för att 

ge fler aktörer möjlighet att driva apotek och på så vis stimulera företagsamhet samt 

initiativkraften som de ansåg varit inlåst. Dessutom hade regeringen som målsättning att öka 

tillgängligheten och förbättra servicen för patienter och kunder på landets apotek. (Hägglund, 

2008) I Apoteket ABs årsredovisning från 2009 går det att utläsa att Apoteket AB var positivt 

inställd till avregleringen. Det står uttryckligen att Apoteket AB anser att det finns mycket att 

vinna på en avreglering. För kunderna i form av ökad tillgänglighet, större sortiment och bättre 

service. (Apoteket AB, 2009:2) Genom avregleringen ville Apoteket AB även skapa en ökad 

effektivisering och prispress (Apoteket AB, 2009:6). 

Enligt regeringen innebar avregleringen att apoteksmarknaden öppnades upp för entreprenörskap 

och nyföretagande, vilket i sin tur stimulerar nya idéer och produkter (Prop.2008/09:145, s. 85). 
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Regeringen önskade även att den höga kompetens, tillgänglighet, säkerhet samt kvalitet som 

tidigare utmärkte apotekshandeln skulle bibehållas (Prop.2008/09:145, s. 456). De mål med 

avregleringen som återkommande förekom i lagförslaget var följande; bättre service, bättre 

tjänsteutbud, pressade priser, förbättrad läkemedelsanvändning, konsumentnytta, stimulera 

innovation, effektivisering, ökad tillgänglighet samt bibehålla kvaliteten och säkerheten 

(Prop.2008/09:145). 

4.5 Sammanfattning av teoriavsnittet  

 

Det teoretiska avsnittet har behandlat värderingar, kommunicerade värderingar, kommunikation, 

värderingar sammantaget med avregleringar samt apoteksmarknadens avreglering. I avsnittet 

rörande värderingar presenterades en fördjupning av komplexiteten av värderingar, varför de är 

viktiga och vilken roll de har hos företag. Vidare förklarades företags kommunikationsarbete och 

varför extern kommunikation är värdefull för företag. Kommunikationsarbete hjälper företag att 

särskilja sig, det bygger broar i kunskap mellan företag och intressenter samt bidrar och stärker 

företagsprofilen. I avsnittet rörande värderingar sammantaget avregleringar presenterades 

tidigare forskning och dess slutsatser. Avslutningsvis presenterades syftet med 

apoteksmarknadens avreglering samt vilka specifika mål regeringen (2008) hade med 

avregleringen. Regeringens mål kommer i metodavsnittet att omvandlas till sex stycken värdeord 

för att därefter definieras och sättas i ett sammanhang.  

5. Metod 

 

Metodavsnittet redogör den valda metoden innehållsanalys samt presenterar relevanta metodval 

som gjorts. Denna studie är kvalitativ och har en deduktiv ansats vilket kommer redogöras i 

metodavsnittet. Vidare kommer studiens material att presenteras. Uppsatsens syfte har varit att 

undersöka hur Apoteket ABs kommunicerade värderingar i årsredovisningar har förändrats och 

om förändringarna ligger i linje med avregleringens syfte. Regeringen presenterade tio mål med 

apoteksmarknadens avreglering, sex av dessa mål har valts ut i denna studie. De sex valda målen 

har därför omvandlats till värdeord, vilka har operationaliseras samt kodats. I metodavsnittet 

sätts dessa värdeord i sitt sammanhang för att redogöra hur författarna har genomfört 

innehållsanalysen samt tolkat texten. 
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5.1 Val av studie 

 

Det är centralt i en studie att förstå hur och vad studiens slutsatser grundas på. Denna studie är 

huvudsakligen deduktiv, det är dock vanligt att man kombinerar element av både en induktiv och 

deduktiv ansats i sin studie eftersom det finns många sätt att utföra en studie på. Studien är 

huvudsakligen deduktiv då den utgår ifrån teorier vilka behandlar kommunikation, 

kommunicerade värderingar samt värderingar, och därefter drar slutsatser av studiens resultat. 

Med detta menas att studien stödjer sig på ett teoretiskt ramverk som förklarar hur verkligheten 

är och därefter har informationen tolkats. Uppsatsen har även inslag av en induktiv ansats. 

Ansatsen är delvis induktiv då studien samlar in information genom innehållsanalys, analyserar 

den samt drar slutsatser av det empiriska materialet kring de kommunicerade värdeorden. 

(Saunders et al, 2012:549-550) 

5.1.1 Kvalitativa studier 

 

Kvalitativa studier är förknippade med tolkningar. De är tolkande eftersom de studerande 

behöver förstå hur de socialt konstruerade betydelser uttrycks i det man studerar. Betydelser är 

beroende av hur människor tolkar saker såsom händelser omkring dem. Betydelser i kvalitativa 

studier beror på sociala tolkningar, därför blir kvalitativ data mer komplex än kvantitativ data. 

Analysen och förståelsen för insamlad kvalitativ data behöver därför vidtas med förståelse samt 

hänsyn till de sociala tolkningarna för att bli meningsfull. Kvalitativ data är karaktäriserad av att 

vara mer fyllig än den kvantitativa eftersom det finns en möjlighet att utforska ämnet i 

verkligheten eller så nära verkligheten som möjligt. Genom kvalitativ data får man fram en 

djupare beskrivning av ämnet. Den största skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ data är att 

den kvalitativa kommer ifrån ord och kvantitativa från siffror. Eftersom ord har flera betydelser i 

olika sammanhang är det viktigt att utforska dessa samt förtydliga de ord man studerar med 

försiktighet. Detta innebär att kvaliteten av en kvalitativ studie beror på interaktionen mellan 

insamlad data och analysen av den för att tillåta betydelser att bli utforskade och förtydligade. 

(Saunders et al., 2012:546) Backman (2008) menar att det kvalitativa synsättet riktar intresset 

mot individen och ställer frågan hur individen tolkar och formar sin verklighet. Innebörden, 

meningen samt tolkningen av det man studerar blir därför viktigt att ta tillvara på (Backman, 
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2008). Denna studie är kvalitativ då den baseras på hur författarna upplever verkligheten samt 

tolkar resultatet. 

5.1.2 Innehållsanalys 

 

Innehållsanalyser har bland annat använts för att studera kommunikation och kultur i 

organisationer. Det finns en stor variation av objekt för denna typ av studie så som en person, en 

organisation, ett samhälle, en text eller liknande. Vidare analyseras texter genom den mängd 

utrymme valda ord ges i texten. Den konstellation av ord eller uttalanden som relaterar till 

samma centrala betydelser blir själva analysobjektet. (Graneheim & Lundman, 2004:105-107) 

Bergström och Boréus (2012:53) menar att undersökningar av förändringar av något kan göras 

genom att räkna frekvensen av dessa ord i en text. Innehållsanalys är en välanvänd metod 

(Bergström & Boréus, 2012:49). Detta ger en indikation på att undersökningen blir lämplig samt 

trovärdig. Svårigheten med en innehållsanalys är att standardisera hur orden ska tolkas i sitt 

sammanhang då tolkningen baseras på hur den som utför analysen tolkar innebörden. 

En text fokuserar på mänsklig kommunikation. Att texter är kommunikativa innebär att de har ett 

budskap att förmedla (Bergström & Boréus, 2012:21). Att analysera är i en allmän betydelse att 

identifiera och undersöka dess komponenter. I innehållsanalyser handlar det om att undersöka 

samt urskilja olika delar av texten. (Bergström & Boréus, 2012:24) Grundidén med en 

innehållsanalys är att kvantifiera någonting i texter utifrån ett specifikt forskningssyfte. 

(Bergström & Boréus, 2012:50) Ofta görs skillnader mellan en kvalitativ och kvantitativ 

innehållsanalys. Den kvalitativa innehållsanalysen syftar ibland på texter där ingenting räknas 

eller mäts. Dock räknas analyser där något kvantifieras men där en mer komplicerad tolkning 

måste göras som en kvalitativ analys (Bergström & Boréus, 2012:50), vilket överensstämmer 

med studiens valda metod.  

Weber & Erickson (2011) förklarar att företags finansiella rapporter fungerar som ett 

kommunikationsmedel, exempelvis årsredovisningar, vilka påverkas av flera faktorer så som 

marknadsekonomin, lagstiftning och vilken social miljö företaget agerar i. Genom att studera 

årsredovisningar kan man se hur de valda orden förändrar sig över tid, från ett år till ett annat 

(Lundahl, 1999:135). Årsredovisningar används till att kommunicera till intressenter såsom ägare 
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och finansiärer (Guthrie, et al., 2004). Enligt Crombie & Samujh, (1999) är det svårt att tolka 

innehållet i företags kommunicerade handlingar.  

5.2 Val av material 

 

Rienecker & Jørgensen (2008) framhåller att data handlar om särskilda egenskaper hos det man 

studerar. Det är problematiskt att säga något generellt utifrån en begränsad mängd observationer 

och därför får man uttala sig om det som gäller för just det material man har undersökt 

(Rienecker & Jørgensen, 2008:305). Att välja den mest lämpliga metoden för datainsamling och 

den mängd data som insamlas är viktigt för att etablera trovärdighet. Mängden data som behövs 

för att besvara en forskningsfråga på ett trovärdigt sätt varierar beroende på komplexiteten i det 

som studeras samt kvaliteten på insamlad data. (Graneheim & Lundman, 2004:109-110) 

 

Studien har använt sig av sekundära källor vilka är böcker, tidskrifter, tidningsartiklar, 

internetsidor, årsredovisningar från 2005-2013 samt lagförslag från regeringen. De sökmotorer 

som använts för att ta fram relevant litteratur har varit “Business Sourse Premier”, “SCOPUS” 

samt “Google Scholar”. Vid sökningstillfällena användes följande ord; avreglering, omreglering, 

konkurrens, värderingar, företagsvärderingar, företagskultur, innehållsanalys, kommunikation, 

kommunicerade värderingar, årsredovisningar som kommunikationsverktyg, monopol samt 

marknad. Vidare översattes följande ord till engelska då det generellt sett var sparsamt 

publicerade artiklar på svenska.  

5.2.1 Årsredovisningar 

 

Valet av årsredovisningar som empirimaterial föll sig naturligt när skillnader i kommunicerade 

värderingar skulle undersökas genom dessa år. Fördelen med att använda sig av årsredovisningar 

som empirimaterial ligger i den tryckta texten. Texten är lättillgänglig jämfört med andra 

policydokument och på så vis går det att göra en analys av samtliga år. En ytterligare fördel är 

årsredovisningens begränsade utrymme, till skillnad från till exempel en webbplats är 

årsredovisningen ändlig (Fredriksson, 2008). Nackdelen med att använda sig av årsredovisningar 

är att företaget även använder årsredovisningen som PR och marknadsföring till alla dess 

intressenter. På så vis blir det som kommuniceras ut även ett säljargument för företaget. 

Dessutom är årsredovisningen endast ett kommunikationsverktyg, med andra ord finns det 
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många fler kanaler som företag använder sig av för att kommunicera med allmänheten så som 

hemsidor, reklam eller dylikt (Fredriksson, 2008:84). 

De valda blocken av årsredovisningarna var 2005-2008, samt 2010-2013, vilket är fyra år före 

och efter avregleringen. År 2009 har inte inkluderats i resultatet eftersom avregleringen skedde 1 

juli 2009. Detta medför att året innehåller kommunikation från båda blocken. Författarna har valt 

att studera lika många år före som efter avregleringen. När studien genomfördes hade inte 

årsredovisningen för 2014 publicerats och därför fanns det inte möjlighet att inkludera den i 

studien. Det var önskvärt ha lika många år före och efter avregleringen då syftet var att 

kvantifiera textstyckena i block och inte behandla kvantifiering i snitt, vilket hade varit 

alternativet om undersökningen inkluderat flera år före avregleringen.  

5.2.2 Regeringens proposition 

 

Lagförslaget har använts i studien då författarna gjorde bedömningen att denna publikation var 

mest lämplig att använda för att få fram värdeorden. Lagförslaget har använts då syftet med 

studien har varit att undersöka hur regeringens mål med avregleringen infriats eller inte och om 

de kommunicerade värderingarna förändrats med detta.   

5.3 Val av studieobjekt 

 

Det valda studieobjektet för studien var Apoteket AB. De kriterier som var relevanta vid valet av 

studieobjekt var följande; ett företag som är statligt ägt, företaget skall inte ha bytt ägarskap, 

företaget har haft ett legalt monopol, marknaden som företaget verkar på ska ha genomgått en 

avreglering och företaget skall vara verksam på den svenska marknaden. Vidare önskade 

författarna undersöka en avreglering som ligger nära i tiden, vilket även stämmer överens med 

apoteksmarknaden.      

5.4 Genomförande av studiens innehållsanalys 

 

Denna studie har undersökt hur Apoteket ABs kommunicerade värderingar i årsredovisningar 

förändrats från före till efter avregleringen. Studien baserat på blocken 2005-2008, samt 2010-

2013, fyra år innan och efter avregleringen. Genom en innehållsanalys har studien undersökt 

Apoteket ABs årsredovisningar. Detta har gjorts för att undersöka hur de kommunicerade 
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värderingarna har påverkats av avregleringen. I denna studie har samtliga textstycken i 

årsredovisningarna tolkats och analyserats. Analyser har gjorts för att avgöra om textstyckena 

innehåller något av de sex valda värdeorden och har därefter räknats manuellt av författarna. 

Detta ger fördelen att en komplicerad analys kan göras när man även kan sätta orden i 

sammanhang och tolka (Bergström & Boréus, 2012:51). Eftersom studiens innehållsanalys är av 

kvalitativ karaktär har kompletterande beskrivningar dessutom gjorts av de båda blocken (2005-

2008 och 2010-2013) för att fånga observationer som inte framgår av kvantifieringen av 

textstyckena i årsredovisningarna. 

För att studera de kommunicerade värderingarna har kodord (se bilaga 1) som är relaterade till de 

sex utvalda värdeorden rörande avregleringen valts ut. Likt Fredriksson (2008) har kodord valts 

ut som representerar de valda värdeorden samt att den meningsbärande enheten är ett textstycke. 

I de fall det förekommer flera värdeord i ett och samma textstycke har den värdering som ges 

störst utrymme valts och om två värderingar ges likvärdigt utrymme har den som anges först 

valts. Ett nytt textstycke har dels bedömts då ett mellanrum eller indrag påträffats. Vidare 

bedöms ett nytt textstycke även när avsnitt delats in i punktform eller när något har listats i 

årsredovisningen. Detta kan exempelvis vara “I år vill företaget åstadkomma detta; Punkt 1: bli 

mer effektiva, Punkt 2: fokusera mer på kunden”. I detta fall bedöms varje punkt som ett separat 

textstycke. Vidare har rubriker till både avsnitt och textstycken inte räknats med. Diagram och 

figurer har i vissa fall tagits med om det framkommer att Apoteket AB ville visualisera ett 

värdeord. Ekonomiska resultat i form av figurer och diagram är ett exempel på information som 

inte ingått i innehållsanalysen. Bilder har inte tolkats så vidare det inte finns en text kopplad till 

bilden. I dessa fall har texten under bilden tolkats utan att ta hänsyn till vad bilden visar. Vissa 

textstycken har inte påvisat något värdeord och dessa har därför exkluderas helt och hållet från 

undersökningen. Vidare har en tolkning av textens innebörd genomförts på en generell nivå. 

Eftersom det är kommunicerade värderingar i Apoteket ABs årsredovisningar som studerats, har 

inte alla avsnitt i årsredovisningarna inkluderats i denna studie. De rent juridiskt påtvingade 

delarna så som Resultaträkning, Balansräkning, Förvaltningsberättelse, Finansieringsanalys samt 

Noter har inte studerats. Utöver dessa har studien likt Fredriksson (2008) dessutom exkluderat 

Bokslutskommentarer, Revisionsberättelse, Redovisningsprinciper, Förändringar i eget kapital, 

Kassaflödesanalys, Förslag till vinstdisposition, Historisk översikt (ekonomisk), 

Aktieägarinformation (bolagsstämma osv.), Information om kommande rapportering och 
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Adressuppgifter. Dessa delar behandlar inte temat värderingar i något större omfång, utan är mer 

eller mindre påtvingade och/eller rent ekonomiska. Totalt sett har studien inkluderat 

kvantifiering av textstycken i 8 stycken årsredovisningar, i dessa har sammanlagt cirka 270 sidor 

studerats.  

De valda värdeorden har markerats i varje årsredovisning och sedan tolkats med hänsyn till dess 

sammanhang i varje textstycke. Exempel på detta är kodordet medarbetare, som kan stå för både 

värdeordet kvalitet genom kompetensen som denne besitter, samt även värdeordet service genom 

det bemötande denne ger (se bilaga 1). Ordet återfinns kontinuerligt i varje årsredovisning men i 

vissa sammanhang har ordet inte räknats med eftersom det inte fyller det sammanhang som 

eftersöks i värdeorden kvalitet eller service. Meningen “jag vill ge min ärliga uppskattning till 

alla medarbetare som bidragit till de goda resultaten under året” ger ett ord, medarbetare, men 

det säger ingenting om de värdeord som finns i textstycket. Därav räknas inte detta textstycke 

med i arbetet. Detta gäller samtliga värdeord i alla årsredovisningar. Ordet kund återkommer i 

varje årsredovisning men att ordet kund står två gånger i en mening behöver inte innebära att 

textstycket talar om kunden i sig, utan kanske egentligen säkerhet, kvalitet eller något annat 

värdeord. Därför har varje textstycke noga granskats för att på rätt sätt tolka betydelsen av varje 

textstycke, och med hjälp av de kodord som valts ut. 

 

Ett exempel på ett textstycke som kodats som tillgänglighet: “Den närmaste framtiden kommer 

Apoteket främst att rikta in sig på att förbättra tillgängligheten. I de fall kunderna har klagomål 

på Apoteket, gäller det oftast väntetiderna och öppettiderna. Arbetet kommer därför att fokusera 

på att åtgärda detta. Målet är att allmänheten ska förknippa Apoteket med god tillgänglighet.”  

 

För att orden ska ha någon mening, måste de på detta vis tolkas ur sitt sammanhang och därför är 

denna innehållsanalys kvalitativ. För att sedan kunna genomföra en analys har dessa textstycken 

kvantifierats uppdelade i block av år (2005-2008 och 2010-2013) och värdeord. Antalet 

textstycken varierar från år till år och därför har även en jämförelse med relativa värden mellan 

de två perioderna genomförts, även om det rent statistiskt sett inte är relevant. 
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5.5 Operationalisering av värdeord 

 

Studien jämför blocken (2005-2008 och 2010-2013) med varandra för att se om de 

kommunicerade värderingarnas förändring ligger i linje med avregleringens syfte. I teoriavsnittet 

motiverades det vilka ord som framkom i lagförslaget. Lagförslaget har använts som grund till 

studiens valda värdeord eftersom författarna ville studera om syftet med apoteksmarknadens 

avreglering hade infriats i de kommunicerade värderingarna. En fördel med att de valda 

värdeorden utformats genom avregleringens syfte är att det blir tydligt om dessa värderingar 

successivt har infriats eller inte. En svårighet med studien har varit att definiera orden samt välja 

exakt vilka ord som skall tolkas samt hur de ska tolkas. De valda värdeorden har definierats och 

bygger grunden till de valda kodorden (se bilaga 1) för studien. Vidare har det funnits en 

problematik att skilja de sex valda värdeorden åt då vissa ord kompletterar varandra. Exempelvis 

kan tillgänglighet ses som en typ av service för kunden eftersom Apoteket AB då erbjuder fler 

apotek med längre öppettider. Det är en subtil gräns mellan de olika värdeorden. För att lösa 

denna problematik har studien utförts med stor omsorg och båda författarna har kritiskt bedömt 

varje textstycke. Det är komplicerat att studera kommunicerade värderingar, en aspekt är att 

språket är svårt att förstå (Philipson, 2011:150). För att lösa den problematiken är det viktigt att 

sätta värdeorden i ett sammanhang (Philipson, 2011:152), vilket denna studie gjort.  

För att kunna genomföra en innehållsanalys av årsredovisningarna genom att räkna antalet 

textstycken, har de sex valda värdeorden, “kund”, “kvalitet” “innovation”, “service”, “säkerhet” 

och “tillgänglighet” använts. Dessa ord återfanns i regeringens lagförslag där orden relaterar till 

de uppsatta målen med avregleringen. Två av målen från regeringens lagförslag har även 

inkluderats i de sex valda värdeorden. Målet ”tjänsteutbud” har inkluderats i ”service” och 

”förbättrad läkemedelsanvändning” har inkluderats i ”säkerhet”. Två av de mål som regeringen 

hade med avregleringen var även pressade priser och effektivisering. Dessa två mål anses dock 

mer lämpade i en annan typ av studie och är därför exkluderade. Anledningen till detta är att 

pressade priser och effektivisering mestadels handlar om nationalekonomiska processer. Nedan 

har sex utvalda värdeorden operationaliserats.  
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5.5.1 Kund 

  

Kundnytta är relationen mellan upplevd nytta och pris (Karlöf, 2008:23). Nyttan för en 

konsument är med andra ord den behovstillfredsställelse som konsumtionen av en viss 

kombination av varor och tjänster ger (NE, 2014, nytta). Värdet för en kund baseras på de olika 

nyttor som upplevs en viss vara eller tjänst nyttjas (Karlöf, 2008:47). Det är väsentligt för företag 

att vara lyhörda på kundens behov samt kommunicera ut detta till kunder för att kunna nå 

konsumentnytta. I detta arbete kommer ett bredare koncept att användas rörande värdeordet 

kund. Det kommer även att referera till om en kund gynnas, eller missgynnas av något. 

Dessutom handlar värdeordet kund om att kunden sätts i fokus och att den prioriteras samt att 

företaget tar hänsyn till dennes behov.  

5.5.2 Kvalitet 

 

Kvalitet är en egenskap och god kvalitet står för god egenskap (NE, 2014, kvalitet). Kvalitet hos 

en viss vara eller tjänst är vad kunden upplever att det är. Ofta är det enbart de tekniska 

specifikationerna hos en vara eller tjänst som anses vara den enda eller den viktigaste 

egenskapen, men i verkligheten uppfattar kunderna kvalitet som ett större begrepp. (Grönroos, 

2002:75) Ett företags konkurrensfördelar sägs bero på kvaliteten och värdet hos dess varor och 

tjänster (Grönroos, 2002:78). Kvalitet för kunden finns på fyra olika dimensioner; 

relationskvalitet, teknisk kvalitet, kvalitet hos produktion och leverans samt designkvalitet 

(Grönroos, 2002:84). Relationskvalitet innebär i denna uppsats att medarbetarna har kompetens 

att utföra företagets tjänster. För att ha en god kompetens krävs utbildning och träning av 

personal. Vidare kommer värdeordet kvalitet att hänvisa till all aktivitet som ett företag 

kommunicerar ut att det gör för att hålla en bra standard rörande sitt varumärke, produkter, 

tjänster och sin personal.  

5.5.3 Innovation 

 

Nationalencyklopedin definierar innovation som att något förnyas eller att något nytt skapas. 

Vidare kan innovation beskrivas som ett förlopp genom vilket nya idéer, beteenden och 

tillvägagångssätt etablerar sig i ett samhälle och sedan sprids vidare. (NE, 2014, innovation) 

Ouden (2011:66) fördjupar sig i kopplingen mellan innovation, värden samt samhället. 
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Innovation är mer än att bara producera nya produkter och tjänster. Innovation är kopplat till 

affärsutveckling (Ouden, 2011). I denna uppsats har innovationsbegreppet en bredare innebörd 

än en ren teknisk uppfinning. Värdeordet innovation syftar till ett företags kommunicerade 

handlingar rörande nytänkande, utveckling samt förbättringsarbete.  

5.5.4 Service  

 

Service är en åtgärd eller aktivitet som utförs i syfte att betjäna kunder. Detta kan vara både 

kontroll och underhåll av vara eller tjänst. I synonym till service används även ofta ordet tjänst. 

(NE, 2014, service) När service ges till kunder innebär det alltid kontakt med kunderna. Kund 

och företag måste samspela på något vis och detta kan pågå långvarigt eller kortvarigt. Samspelet 

är en tjänsteprocess av något slag som i sin tur leder till en samverkan mellan kund och 

tjänsteleverantör. På så vis uppstår sedan en kundrelation. Om kunden inte är nöjd upphör 

kundrelationen då kunden går till en annan tjänsteleverantör. (Grönroos, 2002:33)  

Utbud benämns vanligen den mängd varor eller tjänster som finns till försäljning till ett visst pris 

(NE, 2014, utbud). I detta arbete kommer servicebegreppet spegla alla aktiviteter som görs för att 

tillfredsställa kunden. Det handlar om vad företaget gör för kunden och inte hur kunden upplever 

servicen. Detta inkluderar alla de olika extra tjänster eller ordinarie tjänster som företaget 

normalt sett tillhandahåller kunden. Service i denna uppsats refererar till de handlingar företaget 

tillhandahåller för att göra tillvaron enklare för kunden. 

5.5.5 Säkerhet 

 

Säkerhet är resultatet av åtgärder eller egenskaper som minskar sannolikheten för att olyckor 

eller andra oönskade händelser ska inträffa (NE, 2014, säkerhet). Grönroos (2002:49) framhåller 

att säkerhet står för minskad oro, förtroende för leverantören samt känslan att kunna lita på 

leverantören. I denna uppsats kommer säkerhet att referera till all aktivitet som företag gör för att 

förhindra skador och minska risker rörande tjänster, produkter men även samhället. Det handlar 

främst om säkerhetsåtgärder. Vidare inkluderas säker läkemedelsanvändning i värdeordet 

säkerhet. 
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5.5.6 Tillgänglighet  

 

Nationalencyklopedin definierar tillgänglighet som en möjlighet att ta del av något 

eftersträvansvärt. För en bestämd person beror dessa möjligheter exempelvis på hennes fysiska 

rörlighet och den geografiska närheten till det eftersökta. Faktorer som öppethållandetider och 

tillträdesregler kan också vara betydelsefulla. (NE, 2014, tillgänglighet) För företag är det 

relevant att göra deras tjänster och varor tillgängliga för kunder. I denna uppsats kommer 

värdeordet tillgänglighet att referera till de kommunicerade aktiviteter och handlingar som ett 

företag gör att underlätta för kunden att komma åt varan eller tjänsten. Detta kan exempelvis vara 

längre öppettider, hemleverans eller fler butiker.  

5.6 Sammanfattning av metodavsnittet 

 

Studien har använt sig av en kvalitativ innehållsanalys av Apoteket ABs årsredovisningar. 

Textstycken har kvantifierats och kategoriserats efter blocken före och efter avregleringen samt 

de sex valda värdeorden för studien vilka är; kvalitet, kund, innovation, service, säkerhet och 

tillgänglighet. Vidare har författarna gjort observationer i årsredovisningarna som inte fångades i 

kvantifieringen av textstyckena. Dessa kommer att presenteras i resultatet i form av citat och 

generella observationer.   

6. Resultat 

 

Empirin är uppbyggd av en uppdelning av åren före (2005-2008) och efter avregleringen (2010-

2013). Absoluta tal av textstyckena för de fyra åren före och efter avregleringen har lagts ihop. 

Vidare har dessa absoluta tal beräknats om till relativa tal. Kompletterande beskrivningar av båda 

blocken har genomförts för att fånga observationer som inte framgår av kvantifieringen av 

textstyckena i årsredovisningarna. Avsnittet inkluderar vad som utmärker de två olika blocken 

samt utfallet av resultatet.  
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6.1 Block 2005-2008 

 

 

Diagram 1. A Absoluta tal för åren före avregleringen 

Diagram 1.A visar de absoluta talen för åren före avregleringen. Totalt sett var det 760 

textstycken som kategoriserades under de sex valda värdeorden. Kvalitet var det absolut mest 

kommunicerade värdeordet följt av service och kund. Det värdeord som kommunicerades minst 

var innovation.   

 

Diagram 1.B Relativ frekvens av de valda värdeorden före avregleringen 

I diagram 1.B går det att utläsa den relativa frekvensen av de valda värdeorden. Detta diagram 
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beskriver tydligare vilka kommunicerade värdeord som dominerat åren före avregleringen. Det 

kommunicerade värdeordet kvalitet dominerade och hade 24 % av de totala textstyckena. Den 

minst kommunicerade värderingen var innovation som endast hade 12 % av textstyckena. 

 

År 2005 lyder visionen “Vi gör Sverige friskare”. Detta år framhåller Apoteket AB att deras 

uppgift var att ge kunderna en bra tillgänglighet samt ge en bra läkemedelsanvändning och inte 

att vara vinstmaximerande. Apoteket AB påpekar återkommande åren före avregleringen, att de 

har ett starkt förtroende hos kunden men måste öka tillgängligheten. ”Vi kommer fortsätta vårt 

arbete för att öka tillgängligheten”, ”Förbättra öppettider, väntetider samt öka antalet Apoteket”. 

(Apoteket AB, 2005:2) ”Apoteket vill fortsättningsvis öka tillgängligheten genom etablering av 

nya försäljningsställen och nya kanaler” (Apoteket AB, 2006:4). ”Säkerställa att våra kunder får 

tillgång till attraktiva produkter” (Apoteket AB, 2008:3). 

  

2005 lyder affärsidén: “Vi erbjuder, till våra kunder och som en del av vården, kunskaper och 

produkter som bidrar till en bättre hälsa” (Apoteket AB, 2005:7). Redan år 2005 kommuniceras 

det i årsredovisningen om en förberedelse inför en eventuellt kommande avreglering och det 

fortsätter genomgående i årsredovisningarna före avregleringen. ”Regeringen har aviserat att den 

avser att omreglera apoteksmarknaden och införa nya regler för detaljhandel med läkemedel. 

Detta kräver ett omfattande utredningsarbete och avregleringen förväntas inte träda i kraft förrän 

i slutet av mandatperioden. För att stå starkt oavsett marknadssituation har en rad åtgärder 

vidtagits för att stärka Apotekets ekonomi och finansiella ställning, stärka varumärket och öka 

tillgänglighet och service, både mot privatkunder och vårdgivare av olika slag” (Apoteket AB, 

2006:24). Under dessa fyra år kommuniceras det även om deras ansvar till befolkningen. 

”Apoteket har ett samhällsansvar att ansvara för landets läkemedelsförsörjning”, ”Apoteket 

bidrar till en hållbar samhällsutveckling”. (Apoteket AB, 2006:28) De kommunicerar att de 

måste utbilda kompetenta människor som kan hantera Sveriges åldrande befolkning, vilket man i 

framtiden vill lägga extra energi på att utveckla eftersom Apoteket identifierat ett aktivt 

medarbetarskap som en framgångsfaktor. Årsredovisningarna beskriver hur viktig information 

kommuniceras till kunden genom internet och att tillgången till detta blir allt viktigare. ”På 

Apotekets webbplats, www.apoteket.se, kan privatkunden e-handla, få råd om egenvård och den 

som vill, kan ta del av sina aktuella recept och receptuttag och läkemedelsinformation som 
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lagrats elektroniskt” (Apoteket AB, 2006:11). 

 

År 2006 genomfördes ett projekt om värderingar, med arbetsnamnet “Varumärke värde syntes”. 

Projektet påbörjades för att göra alla anställda medvetna om vad Apoteket AB står för, ha en 

gemensam bild av företaget samt veta vilka värden som vägleder arbetet. ”Uppgiften” för 

Apoteket AB är enligt årsredovisningarna, att stödja och inspirera människor till ett mer 

hälsosamt liv och de vill under kommande år behålla sitt starka förtroende hos kunderna samt 

arbetar för att ha kunden i fokus. Detta är något de även önskar bibehålla efter avregleringen. 

”Värna om kundernas förtroende”, ”Stort förtroende hos allmänheten”, ”Vi har lyckats bibehålla 

kundens starka förtroende”. (Apoteket AB, 2008:3) 

De skriver även om kvalitetsbrister i läkemedelsanvändningen och att företaget arbetar för att 

åtgärda detta. Säkerhet är något som värdesätts i företaget då man återkommande talar om att 

många individer kan komma till skada om de inte får rätt läkemedel. Under 2007 gjordes en 

genomgång av den strategiska inriktningen där vision, affärsidé samt kärnvärden utvecklades. 

Nya visionen blev: “Ett liv i hälsa”. Den strategiska inriktningen anger en målsättning om att 

kunderna ska uppleva Apoteket som; trovärdig, omtänksam, handlingskraftig och nytänkande. 

Apoteket önskar att kärnvärdena ska genomsyra hela verksamheten. 2008 skrivs det inte längre 

om verksamheten som tidigare utan nu refererar Apoteket AB till organisationen. I 

årsredovisningen från 2008 står det återkommande om avregleringen samt nytänkande för den 

kommande avregleringen. Ett gemensamt tema för åren innan avregleringen var fokus på 

tillgänglighet, kunden samt kvaliteten och det är Apotekets plikt att se till att hela befolkningen 

skall ha tillgång till läkemedel.  
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6.2 Block 2010-2013 

 

 

Diagram 2.A Absoluta tal för åren efter avregleringen 

Totalt sett var det 497 textstycken under åren efter avregleringen som kvantifierades och 

kategoriserades. I Diagram 2.A går det att utläsa resultatet av kategoriseringen av textstyckena. 

Kvalitet var värdeordet som hade högst frekvens av textstyckena. Tillgänglighet 

kommunicerades absolut minst åren efter avregleringen. Däremot framhäver Apoteket AB att 

tillgängligheten har blivit bättre i form av fler apoteket, bättre öppettider samt kortare väntetider i 

årsredovisningarna efter avregleringen. Totalt sett var det färre textstycken att bedöma åren efter 

avregleringen jämfört med åren innan. 
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Diagram 2.B Relativ frekvens av de valda värdeorden efter avregleringen 

I diagram 2.B går det att utläsa de kommunicerade värderingarna för åren efter avregleringen 

relativt till varandra. Även i detta diagram går det att urskilja att den minst kommunicerade 

värderingen var tillgänglighet. Kvalitet är fortfarande efter avregleringen den dominerande 

värderingen. De övriga värdeorden skiljer sig marginellt åt om man jämför med åren innan 

avregleringen.  

Ägarstrukturen har inte förändrats hos Apoteket AB efter avregleringen. Dock har företaget bytt 

ut nyckelpersoner hos företaget såsom VD och styrelse. I årsredovisningarna från 2010-2013 har 

antalet kommunicerade värderingarna minskat. I dessa fyra årsredovisningar skrivs det mer om 

resultat, lönsamhet, priser samt kriget om kunderna. I årsredovisningarna framkommer det även 

att prispressen på produkterna blivit allt viktigare. Vidare kommunicerar Apoteket AB frekvent 

om effektivisering samt ständig utveckling av verksamheten för att klara konkurrensen. Nu 

kommer även ett ekonomiskt fokus tidigare i årsredovisningarna. I årsredovisningarna återfinns 

information om vilka marknadsandelar de har kvar och vilka upphandlingar de vunnit eller 

förlorat. 

I dessa årsredovisningar återfinns mer marknadsföring än tidigare. Marknadsföringen har störst 

fokus på Apoteket ABs produkter och sortiment. Apoteket AB har nu utvecklat egna varor och 

tjänster som är unika samt anpassade för deras kunder. ”Vi har under året arbetat intensivt för att 

ytterligare förbättra de produkter och tjänster vi erbjuder våra kunder” (Apoteket AB, 2012:6). 
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”Många kunder har redan upptäckt exempelvis Apoliva och Apofri och vi kommer att fortsätta 

utveckla sortimentet under kommande år” (Apoteket AB, 2013:5). Detta för att behålla 

nuvarande kunder men även för att etablera nya kundrelationer. ”Vi ska lyssna noga på 

kunderna, våga vara nytänkande och ha marknadens bästa kunderbjudande” (Apoteket AB, 

2010:6). ”Medlemmarna i Apotekets kundklubb ApoPlus får flera förmåner, till exempel rabatter 

på utvalda produkter, bonuspoäng och inbjudningar till olika hälsoaktiviteter. De senaste tre åren 

har medlemsantalet ökat från 330 000 till drygt 1 miljon” (Apoteket AB, 2013:18). 

 

Apoteket vill även betona att de moderniserat sig, de kommunicerar nu med kunden via olika 

medier så som bloggare och twitter. ”Apoteket startade samarbete med utvalda bloggare och 

fortsatte kunddialogen via sociala medier som Facebook, Twitter och Youtube. För detta har 

sociala medier ytterligare blivit en värdefull kanal för en transparant dialog, med möjlighet till 

snabb återkoppling och åtgärd”. (Apoteket AB, 2012:34) ”Ytterligare kunder möter Apoteket via 

apoteket.se, mejl, telefon och sociala medier” (Apoteket AB, 2013:17). Vidare har 

årsredovisningarna efter avregleringen bytt layout och det syns tydligt att Apoteket lagt ner mer 

arbete på utformningen. 

 

Värdeordet innovation återkom frekvent under åren efter avregleringen. Medarbetarna ska vara 

proaktiva, innovativa samt nytänkande. ”Vi ställde om och vågade nysatsa”, ”Vi ska utveckla 

apoteksbranschen med fortsatt högt förtroende” (Apoteket AB, 2011:4). ”Vår strävan att bli 

bättre och utveckla verksamheten utgår från att våga utmana oss själva och ligga steget före. Vi 

tar initiativ, söker utmaningar och fokuserar på de möjligheter som har ett faktiskt värde för våra 

kunder” (Apoteket AB, 2012:11). 

 

Kvalitet har fortfarande högst frekvens i årsredovisningarna och Apoteket AB vill framhäva att 

det arbetar med hållbarhet samt miljöfrågor. Årsredovisningarna 2012 och 2013 har ändrat namn 

från tidigare år, de heter nu “Årsredovisning och hållbarhetsredovisning” istället för 

“Årsredovisning”. Företaget tar fortsatt ansvar för säkerheten av läkemedelsanvändningen. 

I årsredovisningen från 2013 har Apotekets kärnvärden förändrats något; trovärdig, engagerade, 

initiativrika samt omtänksamma är nu de kärnvärden som företaget arbetar efter. Visionen för 

2013 lyder fortfarande “Ett liv i hälsa” men nu finns även ett kundlöfte “Vi gör det enklare att 
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må bra”. Affärsidén har förändrats och lyder numera: “Med djup kunskap om läkemedel och 

hälsa säljer vi produkter och tjänster som gör det enklare att må bra. Vi ska vara den ledande och 

mest omtyckta apoteksaktören med en långsiktig god lönsamhet”. (Apoteket, 2013:8) 

Rankad 2005-2008 2010-2013 

Högst Kvalitet (24%) Kvalitet (24%) 

  Service  (18%) Service (20%) 

  Kund  (17%) Kund (19%) 

  Tillgänglighet (15%) Innovation (14%) 

  Säkerhet (14%) Säkerhet (12%) 

Lägst Innovation (12%) Tillgänglighet (10%) 

Tabell 1 Ranking kommunicerade värderingar 

Tabell 1 visar vilka kommunicerade värderingar som kommunicerats minst respektive mest. 

Denna tabell baseras på vilken procentandel de kommunicerade värderingarna hade relativt till 

varandra. De två egentliga förändringarna som skett är att innovation och tillgänglighet bytt 

plats. Rankningen visar att de andra kommunicerade värderingarna rangordnas lika.     

7. Analys & Diskussion  

 

Analysen kommer att innehålla en diskussion om hur Apoteket ABs kommunicerade värderingar 

har förändrats. Vidare kommer analysen att behandla samtliga studerade värdeord för att 

analysera huruvida regeringens mål har infriats i Apoteket ABs kommunicerade värderingar. 

Resultatet utifrån årsredovisningarna visar att Apoteket AB kommunicerar mer rörande de 

studerade värderingarna under de fyra åren före avregleringen. Studien fann totalt 760 

textstycken från blocket 2005-2008 medan 497 textstycken noterades från blocket 2010-2013. 

Detta indikerar att Apoteket AB kvantitativt sett väljer att kommunicera mindre värdeord via 
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årsredovisningarna efter avregleringen. Detta fann författarna intressant då Massie och Anderson 

(2003) anser att det är absolut nödvändigt för företag att kommunicera effektivt på grund av den 

intensiva konkurrensen de utsätts för på dagens marknader. Dock vill författarna poängtera att 

minskad kvantitet inte behöver innebära att Apoteket ABs kommunikation blivit mindre effektiv. 

Vidare har vissa textstycken exkluderats då de inte kunde kategoriseras hos något värdeord. 

Detta påverkar givetvis det totala antalet textstycken vilket indikerar på att det är andra 

värderingar efter avregleringen än de som undersökts som tar utrymme. En annan reflektion 

kring detta är att Apoteket AB kan ha valt andra kanaler för att kommunicera sina värderingar, 

exempelvis via media eller sin hemsida. Dessutom styrs årsredovisningars utformning av olika 

trender i samhället, med detta menas att förväntningarna på årsredovisningarna kan variera från 

år till år. Vissa frågor såsom miljö, ekonomi och marknadsandelar tenderar att generellt sett få 

mer utrymme vissa år än andra. De kanaler som företag använder sig av i sin externa 

kommunikation såsom webbsida, tryckta texter och rapporter förändras och omformas succesivt, 

vilket påverkar kommunikationsarbetet.  

Efter avregleringen kommunicerar Apoteket AB mer rörande resultat och lönsamhet, vilket 

innebär att deras kommunicerade värderingar har förändrats kring detta. Detta ligger i linje med 

vad Robertson et al. (1982) skriver i sin artikel, att företag som agerar på en reglerad marknad 

har mindre incitament att vara kostnadseffektiva och vice versa. Ägarskapet har inte har 

förändrats sedan avregleringen. Dock har företaget bytt ut nyckelpersoner hos företaget såsom 

VD och styrelse vilka har inflytande över de kommunicerade värderingarna. Årsredovisningarna 

efter avregleringen kommunicerar mer om vilka avtal Apoteket AB behåller och hur de ska 

kunna vinna nya upphandlingar. Detta kommuniceras då företaget vill visa att det bryr sig om 

sina intäkter och att det ständigt arbetar för att få nya avtal och nya kunder. Årsredovisningarna 

efter avregleringen skriver i stor mängd om prispress, samt hur de utvecklar egna produkter för 

konsumenterna. Affärsidén bygger på samma affärsidé som redan fanns 2005. Dock har det 

tillkommit en ny mening i slutet “Vi ska vara den ledande och mest omtyckta apoteksaktören 

med en långsiktig god lönsamhet”. Detta indikerar också att Apoteket AB gått mot ett mer 

resultatinriktat tankesätt. Apoteket AB kommunicerar tydligt även att de vill modernisera sig och 

utveckla sig. Det är något som ligger i tiden och följer trender hur företag önskar att uttrycka sig 

till sina intressenter. Denna förändring kan alltså inte endast förklaras av att de nu utsätts för 

konkurrens. 
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Enligt regeringen (2008) innebar avregleringen att marknaden öppnas upp för entreprenörskap 

och nyföretagande, vilket skulle stimulera nya idéer och produkter (Prop.2008/09:145, s. 85). 

Detta stämmer om man tittar relativt sett, innovation har fått mer utrymme efter avregleringen då 

värdeordet rankas högre än innan (se tabell 1). Helhetsintrycket författarna fick av 

årsredovisningarna efter avregleringen var att det kommunicerades mer om värdeordet 

innovation (12 % före och 14 % efter avregleringen). Dock noterade författarna att Apoteket AB 

redan innan avregleringen kommunicerade återkommande om innovation, förbättringsarbete 

samt medarbetarnas kompetens för att företaget ska utvecklas. Detta påvisar att Apoteket AB 

redan innan avregleringen började kommunicera i enlighet med regeringens mål.  

Värdeordet kvalitet var den kommunicerade värderingen som återkom mest frekvent i alla 

årsredovisningar med 24 % både före och efter avregleringen. Detta indikerar att kvalitet är en 

viktig värdering hos Apoteket AB som företaget har lyckats bibehålla efter avregleringen. 

Kvalitet är därmed en värdering som är konstant hos företaget. En förändring som skett från 

2012 och framåt är att årsredovisningarna även ändrat namn från tidigare år, de heter nu 

“Årsredovisning och hållbarhetsredovisning” istället för “Årsredovisning”. Denna förändring 

tyder på att Apoteket AB har förändrat sin kommunikation rörande värderingen kvalitet. Detta 

kan tänkas bero på krav från intressenter samt även trender i samhället. Ett av målen med 

avregleringen var även att bibehålla säkerheten. Resultatet av undersökningen tyder på att det är 

uppnått då det är en marginell skillnad före (14 %) och efter avregleringen (12 %). Anledningen 

till att det kommuniceras marginellt färre värderingsord om säkerhet kan bero på att Apoteket 

AB istället prioriterar att marknadsföra sig och sina produkter till kunderna. Detta kan ha 

förändrat deras fokus från samhällsansvar till kunden och konkurrensen. 

Ökad tillgänglighet var ett av grundmålen med avregleringen. Apoteket AB hade ett ensamt 

samhällsansvar för tillgängligheten före avregleringen. Värderingen tillgänglighet rankas lägre i 

årsredovisningarna efter avregleringen (från 15 % till 10 %), vilket kan förklaras av att de nu 

delar tillgänglighetsansvaret med samtliga aktörer på apoteksmarknaden.  

Robertson et al. (1982) anser att företag som agerar på en reglerad marknad bryr sig mindre om 

att lyssna av kunders behov vilket leder till att företag utför färre handlingar som gör dem 

konkurrenskraftiga. Före avregleringen kommunicerade Apoteket AB frekvent kring kunden och 
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dess starka förtroende för Apoteket AB. Efter avregleringen observerades det att företaget 

kommunicerade på ett annat sätt rörande kunderna såsom kundnöjdhet och kundens behov. 

Apoteket AB kommunicerade mer om att erbjuda kunderna egna produkter, utökat sortiment, 

kvalificerad rådgivning samt pressade priser. Detta kan förklaras av att Apoteket AB går mot 

mer marknadsorienterad kommunikation. Före avregleringen använde Apoteket AB internet för 

att informera kunderna, nu används internet och sociala medier för att föra en dialog mellan 

konsument och företag. Genom detta får företaget en interaktion med kunderna på ett helt annat 

sätt, på så vis vill Apoteket AB knyta till sig kunderna i högre grad för att vara 

konkurrenskraftiga. Kommunikationen har därför förändrats från envägskommunikation till 

tvåvägskommunikation (Van Riel & Fombrun, 2007). Dessutom har Apoteket AB en kundklubb 

där medlemsantalet ökat år för år. Genom denna dialog och samarbete med kunderna stimuleras 

innovation. Detta medskapande är strategiskt relevant för Apoteket AB eftersom de konkurrerar 

med andra företag. (De Beer, 2014) Avregleringen har stimulerat Apoteket AB till att 

marknadsföra sig själva för att kunna särskiljas. Företagets kundfokus har förändrats samt den 

relativa frekvensen av värdeordet kund med 17 % före och 19 % efter avregleringen. Det speglas 

även genom att de infriat ett kundlöfte “Vi gör det enklare att må bra”. En slutledning av detta är 

att Roberts et al. tes stämmer överens med det empiriska materialet, att företag som utsätts för 

konkurrens bryr sig mer om kundens behov. Apoteket AB följer även ”sin uppgift” då de vill 

stödja och inspirera människor till ett hälsosamt liv och arbetar aktivt för att behålla sitt starka 

förtroende hos kunderna. Under 2007 utvecklades den strategiska inriktningen med en 

målsättning om att kunderna ska uppleva Apoteket AB som; trovärdig, omtänksam, 

handlingskraftig och nytänkande, vilket tyder på att de redan innan avregleringen började ändra 

framtida kundfokus. Årsredovisningarna efter avregleringen har även bytt utformning. Det kan 

bero på att Apoteket AB önskar att informationen visualiseras på ett sätt som underlättar 

kommunikationen, på detta vis särskiljer sig företaget från sina konkurrenter (Fredriksson, 2008). 

Det kommunicerade värdeordet service inkluderar bland annat kodorden utbud och sortiment. 

Under åren efter avregleringen har beskrivningen av egna produkter och sortiment givits mer 

utrymme (från 18 % till 20 %). Duncan & Moriaty (1998) menar att det finns flera syften med att 

kommunicera ut företagsvärderingar och att en av dem är att kunna marknadsföra sig själv för att 

särskilja företaget från andra. Den ökade marknadsföringen kan även förklaras av andra faktorer 

såsom trender, nytt sortiment och produkter samt interna strategier. 
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Regeringen önskade att den höga kompetens, säkerhet samt kvalitet som tidigare utmärkte 

apotekshandeln skulle bibehållas (Prop.2008/09:145, s. 456). Det är något som återfanns i 

resultatet där det inte fanns några markanta skillnader i de kommunicerade värdeorden trots att 

det kommuniceras betydligt färre värdeord efter avregleringen. Företaget har lyckats bibehålla de 

komponenter som avsågs. Det tyder på att målen för avregleringen har uppnåtts.  

Studiens resultat påvisar marginella skillnader i de kommunicerade värderingarna kopplat till 

regeringens mål. Då ingen markant skillnad påvisats av de kommunicerade värderingarna före 

och efter avregleringen ställer vi oss frågande vad detta kan bero på. En anledning kan vara 

Apoteket AB redan innan avregleringen arbetade för att vara kongruenta med regeringens mål. 

Genom kommunikationsarbete kan Apoteket AB informera intressenter om kommande 

förändringar. Med god information påverkas förväntningarna om målen vilket leder till att de blir 

enklare att uppnå (Prop.2008/09:145, s. 76). Dessutom används kommunikationsarbetet till att 

länka samman intressenternas förväntningar med hur verklighetsbilden ser ut. (Schmeltz, 2014) 

Detta påvisar hur viktigt det är med kommunikation och att det är viktigt att följa hur företags 

kommunicerade värderingar förändras över tid. Det förbereder allmänheten och intressenterna 

om vad som pågår i företaget samt hur företaget tacklar nya utmaningar. Med stöd av 

kommunikationsforskningen kan det tänkas att Apoteket AB fått i uppdrag av regeringen att 

förbereda allmänheten för en kommande avreglering. Författarna vill även framhålla att Apoteket 

AB kommunicerade om en eventuell avreglering redan från 2005. År 2006 skrev även Apoteket 

AB ”För att stå starkt oavsett marknadssituation har en rad åtgärder vidtagits för att stärka 

Apoteket ABs ekonomi och finansiella ställning, stärka varumärket och öka tillgänglighet och 

service, både mot privatkunder och vårdgivare av olika slag”. Samma år påbörjades även ett 

projekt kring värderingar för att göra alla anställda medvetna om vad Apoteket AB står för samt 

hur de ska stärka sitt varumärke. Under 2007 utvecklade Apoteket AB kärnvärden som 

genomsyras i hela verksamheten. En reflektion av detta är att Apoteket AB ville stärka sin 

identitet för framtiden samt att de önskade förändra sin företagskultur i linje med regeringens 

mål.  

Den marginella skillnaden i de kommunicerade värderingarna kan även förklaras av att Apoteket 

AB inte väljer att kommunicera förändringen via årsredovisningen utan använder sig av andra 

kommunikationsmedel. Dessutom kan den marginella förändringen bero på att regeringens mål 



 
 

 

 

32 

påverkar hela apoteksmarknaden vilket innebär att Apoteket AB håller sina värderingar 

någorlunda oförändrade. Det kan även tänkas att Apoteket AB har arbetat med dessa värderingar 

mer än vad studien utvisat, men att upplägget av studien inte återspeglar det i ett något större 

omfång. I metodavsnittet motiverade författarna den valda tidsperioden för studien. Resultatet 

skulle eventuellt kunnat påvisa en större skillnad om åren innan 2005 hade undersökts eftersom 

avregleringen av apoteksmarknaden var en mycket lång och omfattande process. Givet denna 

analys skulle ett annat resultat av studien eventuellt ha påvisats om årsredovisningar innan 2005 

studerats. Det kan även bero på att de kommunicerade värderingarna inte alls påverkas av 

regeringens mål, utan hålls konstanta och separerade från denna förändring. Författarna vill även 

framhålla att den marginella skillnaden kan spegla vem som är manusförfattare, vilka som sitter i 

ledning, styrelse och dess åsikter samt trender och förväntningar på årsredovisningar.    

8. Slutsats  

 

Syftet med arbetet har varit att undersöka hur Apoteket ABs kommunicerade värderingar i 

årsredovisningar har förändrats efter avregleringen genom en innehållsanalys. Vidare har syftet 

med arbetet varit att undersöka om de kommunicerade värderingarna ligger i linje med 

regeringens syfte och mål med avregleringen. Studien påvisar att Apoteket ABs kommunicerade 

värderingar har förändrats efter avregleringen samt indikerar på att Apoteket AB redan innan 

avregleringen arbetade efter regeringens mål.  

 

De kommunicerade värderingarna har förändrats marginellt efter avregleringen. Exempelvis har 

kvantiteten av de studerade kommunicerade värderingarna minskat i antal efter avregleringen. 

Förklaringar till detta kan vara att Apoteket AB använder sig av andra kanaler i sitt 

kommunikationsarbete för att kommunicera dem, att det är andra värderingar som prioriteras i 

kommunikationsarbetet och att Apoteket AB följer samhällstrender. En ytterligare förändring 

som skett efter avregleringen är att Apoteket AB kommunicerar mer rörande resultat och 

lönsamhet. Detta stödjer tidigare forskning, att företag som agerar på avreglerade marknader bryr 

sig mer om lönsamhet och resultat. Vidare har Apoteket AB förändrat sin kommunikation 

rörande kunden. Exempelvis använder Apoteket AB sig av tvåvägskommunikation med kunden 

samt att företagets kundfokus har förändrats.  
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Studien har även undersökt om regeringens mål med avregleringen har infriats eller inte i 

Apoteket ABs kommunicerade värderingar. Regeringen hade tio mål med avregleringen. Sex av 

dem har omvandlats till de studerade kommunicerade värdeorden; konsumentnytta (kund), 

bibehålla kvaliteten (kvalitet), stimulera innovation (innovation), bättre service (service), 

bibehålla säkerheten (säkerhet) samt ökad tillgänglighet (tillgänglighet). De två markanta 

förändringarna som skett av de kommunicerade värdeorden är att värdeordet innovation har fått 

större utrymme i årsredovisningarna och värdeordet tillgänglighet relativt sett fått mindre 

utrymme i årsredovisningarna efter avregleringen. Förändringen i kommunikationen kring 

värdeordet tillgänglighet kan tänkas bottna i att företaget inte längre är den enda aktören som 

ansvarar för tillgängligheten av läkemedel i Sverige. Innovation har givits mer utrymme i 

årsredovisningen då företaget ständigt måste utvecklas och förbättras för att vara 

konkurrenskraftiga. Vidare påvisar studien att värderingen kvalitet är en fortsatt prioriterad 

värdering hos Apoteket AB då det inte skett en förändring i kommuniceringen av den. 

Värdeorden kund och service har marginellt fått mer fokus och säkerhet har marginellt fått 

mindre fokus efter avregleringen. 

Studien påvisar marginella förändringar i de kommunicerade värderingarna. Vidare har 

författarna fört en diskussion om att ett annat resultat av studien eventuellt skulle ha påvisats om 

årsredovisningar innan 2005 studerats. Eftersom Apoteket AB redan år 2005 kommunicerade en 

kommande avregleringen samt deras åtgärder med densamma. Detta kan vara en indikator på att 

Apoteket AB redan innan avregleringen förändrade sin kommunikation för att nå regeringens 

mål. Framhållas kan även att den marginella skillnaden kan spegla vem som är manusförfattare, 

vilka som sitter i ledning, styrelse och dess åsikter samt trender och förväntningar på 

årsredovisningar.  
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9. Förslag på framtida forskning 

Förslag på framtida forskning är att pröva andra eller fler värdeord i en liknande studie, utveckla 

ramverket i mjuka faktorer rörande avreglering, studera vad avregleringar har för betydelse på 

andra mjuka variabler än värderingar samt om kulturförändringen har förändrats internt och om 

den blivit mer innovativ och kundorienterad. Ett ytterligare förslag på framtida forskning kan 

vara att ta hänsyn till flera yttre faktorer som kan tänkas påverka kommunicerade värderingar så 

som förändring på finansmarknaden eller byte av statlig regim. Det skulle även vara intressant att 

studera hur andra företag som haft monopol förändras efter en avreglering då varje avreglering är 

unik. Detta skulle kunna bidra till om det finns en generaliserbarhet rörande förändringar av 

kommunicerade värderingar hos avreglerade företag. Vidare kan en jämförande studie 

genomföras, där man jämför Apoteket ABs kommunicerade värderingar med de konkurrerande 

apoteken. 
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11. Bilaga 1 

 

I bilagan presenteras de ord som använts för att koda textstycken. 

 

Innovation 

Nyhet av vara/tjänst, nya varor/tjänster, idé, kreativitet, tänka nytt, utveckla, förbättra, förnyelse, 

kontinuerliga satsning på utökning av tjänster, innovativa lösningar, lanserades, förändra 

processer, entreprenörskraft, proaktivt. 

 

Säkerhet 

Risk, trygghet, skydd, garanti, patientsäker, granska, ansvara, sekretess, minskad felaktig 

läkemedelsanvändning, felmedicinering, säkerhetsbrister, trovärdighet, tillstånd, förtroende, 

förtroendegivande, läkemedelshantering, förebyggande insatser, krav, förbättrad 

läkemedelsanvändning. 

Kvalitet 

God kvalitet, tillförlitlig, funktionalitet, hållbar, kvalificerad, utbildad, kunskap, säkerställa, 

kompetent/utbildad personal, kompetenta/utbildade anställda, läkemedelsexpert, specialutbildad, 

kvalitetsarbete, kvalitetsbrister, medarbetare, kompetent, medarbetarskap. 

Service 

Utbud, sortiment, service, tjänster, erbjuda, erbjudanden, medarbetare (bemötande), personal 

(bemötande), råd, rådgivning, kundservice, kundanpassad, information, kundbemötande, urval, 

tjänsteutbud.  

Kunder 

Kund, kundbehov, kundmöte, kunderbjudande, privatkunder, avtalskunder, kundrelationer, 

konsument, patient, individ, människa.  

Tillgänglighet 

Tillgänglighet, tillgänglig, tillgång, tillhandahålla, väntetid, öppettider, fler apotek, större 

utsträckning, kötid, läkemedelsförsörjning, öppnades ytterligare, vårdnära, närvaro, hemleverans, 

distribueras, försäljningsställen, ombud. 


