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  Sammandrag 

År 2009 avreglerades den svenska apoteksmarknaden och Apoteket AB blev därmed av med 

sin monopolställning och utsattes för konkurrens. De nya aktörerna behövde förvärva nya 

kunder medan Apoteket AB:s utmaning blev att behålla sina befintliga kunder.  

 

Denna studie undersöker hur Apoteket AB använder kundinformation i form av kunders 

nöjdhet, förväntningar, preferenser, värderingar, demografi, klagomål och köphistorik för att 

behålla kunder. För att studera Apoteket AB:s arbete med att behålla kunder sorteras arbetet in 

i fem metoder; kundservice, överträffa kunders förväntningar, lojalitetsprogram, värderingar 

och segmentering & kundanpassning. Det empiriska materialet samlades in via 

semistrukturerade intervjuer med anställda på Apoteket AB.  

 

Studien visar hur och på vilka sätt Apoteket AB använder sig av kundinformation inom de 

fem metoderna för att behålla kunder. Den belyser även att det finns ytterligare möjligheter till 

hur kundinformationen skulle kunna användas men som ännu inte utnyttjas av Apoteket AB. 

  

Nyckelord: behålla kunder, kundinformation, apoteksmarknaden, Apoteket AB, 

kundanpassning 
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Förord 

Denna studie har varit en lärorik process som gett en möjlighet till fördjupning inom ett 

intresseväckande och aktuellt ämne. Studien kunde genomföras med hjälp av medverkan av 

respondenterna från Apoteket AB som bidrog med relevant information och gjorde studien 

möjlig, ett varmt tack. Ett annat stöd under studien var de givande råd och förslag som vår 

handledare Leon Caesarius bidrog med under studiens gång. Vi vill även tacka de opponenter 

och examinatorer vars konstruktiva kritik har varit värdefull för att slutföra denna studie. 

 

Uppsala 2016-08-07 

 

Adam Svartz och Sofia Lindgren 
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1. Inledning 

  

1.1 Bakgrund 

  

Information om kunder har blivit ett allt viktigare konkurrensmedel för företag (McKinsey 

2011). Den kan bidra till produktutveckling, möjligheter till att hitta eventuella luckor i 

produktutbudet och att bättre kunna anpassa utbudet (Hagel & Rauport 1997; Leibs 2002). 

Den kan även användas av företag för att åstadkomma förändringar för att behålla kunder 

(Reichheld & Sasser 1990; Stone, Foss, Henderson, Irwin, O'Donnell & Woodcock 2003). 

Förändringarna kan till exempel vara anpassad marknadsföring, försäljning och service som 

kan bidra till att skapa gynnsamma relationer till kunder (Buttle & Maklan 2015; Reichheld & 

Sasser 1990). Företags upprätthållande av relationer med kunder under en längre tid kan enligt 

Verhoef (2003) definieras som att behålla kunder. Att behålla kunder kan även definieras som 

att kunder upprepade gånger väljer att köpa ett företags produkter (Hennig-Thurau & Klee 

1997). För att företag ska kunna behålla kunder krävs hög kundnöjdhet (Rust & Zahoric 1993) 

och lojalitet (Weinstein 2002).  

  

En marknad där det har gjorts få studier om kundinformation är den svenska 

apoteksmarknaden som mellan 1970 och 2009 var ett statligt monopol med Apoteket AB som 

enda aktör. Sommaren 2009 avreglerades apoteksmarknaden vilket skapade en marknad med 

konkurrens och ett upplösande av Apoteket AB:s monopol. Efter 2009 har Apoteket AB 

därför behövt förhålla sig till konkurrenter sett till marknadsföring, försäljning och 

kundrelationer (Magretta 2012). Av Apoteket AB:s totalt 945 apotek såldes 616 till privata 

aktörer (Sveriges Apoteksförening 2010). På marknaden finns idag ett trettiotal aktörer; från 

entreprenörer och franchisetagare till de stora kedjorna. De största aktörerna är Apoteket AB, 

Apoteket Hjärtat, Kronans apotek, Apoteksgruppen, Lloyds Apotek och Cura apoteket med 

sammanlagt 1297 butiker av marknadens totalt 1327. (Sveriges Apoteksförening 2015) 

  

I drygt 40 år hade Apoteket AB hela Sverige som kundgrupp men efter avregleringen inträdde 

nya aktörer på marknaden som kunde konkurrera med Apoteket. Avregleringen innebar en 

utmaning för Apoteket AB för att möta den nya situationen av konkurrens och det är därför av 

intresse att undersöka om och hur kundinformation används av Apoteket AB för att behålla 

kunder.  
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1.2 Problemformulering 

  

Genom åren har den tekniska utvecklingen lett till att det tillkommit fler verktyg för att 

tillförskaffa sig information om kunder (Brynjolfsson & Kahin 2000). Denna utveckling har 

aktualiserat frågor om hur all information kan användas av företag, (Marr 2015) vilket gör det 

intressant att undersöka hur Apoteket AB arbetar praktiskt med kundinformation.  

  

Avregleringen innebar en stor förändring för Apoteket AB eftersom de gick från att ha 

ensamrätt på hela den svenska kundmarknaden till att behöva konkurrera om kunder med nya 

aktörer (Apoteket AB). De nya apoteksaktörerna hade inte tidigare varit aktiva på den svenska 

apoteksmarknaden och har därför behövt fokusera på att förvärva kunder medan Apoteket AB 

som haft hela den svenska apoteksmarknaden som kundgrupp istället behövt fokusera på att 

behålla kunder. På grund härav är det möjligt att de har utvecklat specifika arbetssätt för att 

behålla kunder. Det är därmed av intresse att undersöka om de nya möjligheterna för 

användning av kundinformation utgör en del av Apoteket AB:s arbete med att behålla kunder.  

  

Att behålla kunder är av ekonomisk vikt för företag eftersom långvariga kunder i många fall 

handlar mer men även för att det krävs större investeringar för att förvärva nya kunder 

(Reichheld & Sasser 1990; Reichheld 1993). Studier visar även att kunder som är nöjda i sin 

relation till ett företag blir mindre känsliga för om företaget de har en relation till höjer priser 

men också mindre mottagliga för erbjudanden från konkurrenter (Homborg & Koschate 

2005). Dessa studier implicerar att Apotekets risk för att förlora kunder i och med 

avregleringen även skulle kunna få ekonomiska konsekvenser för företaget. De ekonomiska 

riskerna med att förlora kunder genom avregleringen bör ha utgjort ett incitament för 

Apoteket AB att utveckla sitt arbete med att behålla kunder. Apoteket AB:s förutsättningar för 

arbete med att behålla kunder och de ökade möjligheterna för användning av kundinformation 

gör det intressant att studera hur och vilken kundinformation Apoteket AB använder sig av för 

att behålla kunder.  
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1.3 Syfte och forskningsfråga 

 

Syftet är att undersöka hur och vilken kundinformation Apoteket AB använder sig av för att 

behålla kunder.   

 

Studien förväntas vara av intresse för företag och andra aktörer som är intresserade av hur 

kundinformation kan användas inom arbete med att behålla kunder.  

  

 

Hur använder sig Apoteket AB av kundinformation för att behålla kunder?  

 

 

  

 

 

 

1.4 Avgränsning 

Studien avgränsas genom att välja Apoteket AB, hädanefter benämnt Apoteket, som 

studieobjekt. För att avgränsa undersökningen av Apotekets arbete med att behålla kunder 

undersöks det inom ramen för fem metoder som presenteras i teoridelen.  
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2. Teori 

 

Teoridelen består av två delar. Den första delen inleds med att presentera vad det innebär att 

behålla kunder med hjälp av begreppen lojalitet och kundnöjdhet och sedan beskrivs 

kundinformation utifrån tidigare forskning. I den andra delen av teorin presenteras fem 

metoder för att behålla kunder som används för att avgränsa vilka delar av Apotekets 

praktiska arbete med att behålla kunder som undersöks. Teoridelen avslutas med en 

analysmodell där kundinformation ses som ett verktyg inom de fem metoderna för att behålla 

kunder.  

 

 

2.1 Att behålla kunder 
 

Att behålla kunder (customer retention på engelska) kan beskrivas som att upprätthålla 

relationer med kunder under en längre tid (Verhoef 2003). Hennig-Thurau och Klee (1997) 

hävdar att arbete med att behålla kunder fokuserar på att få kunder att upprepade gånger välja 

att köpa en produkt från ett och samma företag. Författarna hävdar också att begreppet att 

behålla kunder kan likställas med begreppet lojalitet vilket även Reichheld (1993) förespråkar.  

 

Oliver (1999) definierar lojalitet som en konsuments vilja att köpa en produkt igen i framtiden 

som leder till återkommande köp av varan trots marknadsföring och situationer som kan 

främja ett byte av produkt medan Anderson, Fornell & Lehmann (1994) menar att lojalitet kan 

mätas genom kundens intention att köpa en produkt igen. Lojalitet uppges också innebära en 

ökad tolerans gällande pris (Fornell 1992). Med utgångspunkt från att begreppen att behålla 

kunder och lojalitet ibland likställs och definieras på liknande sätt kommer lojalitet att 

studeras som en beståndsdel av att behålla kunder. 

 

Lojalitet kan sägas vara ett tillstånd av bestående preferens gentemot en produkt och delas in i 

olika stadier och grader (Oliver 1999). Dessa stadier går från den första informationen kunden 

får om en produkt till att det faktiska köpet genomförs. Det första stadiet är kognitiv lojalitet 

och innebär att kunden får en indikation om att en produkt är bättre än de andra produkterna 

på marknaden. Stadie två är emotionell lojalitet och innebär att konsumenten vid ett flertal 

gånger har köpt en produkt och har en positiv inställning till denna. Det tredje stadiet präglas 

av engagemang och i detta befinner sig konsumenter som har intentionen att köpa den 

specifika produkten. Engagemanget är ett resultat av förtroende som framkommit genom 
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flertal tidigare köp. Det fjärde stadiet är själva genomförande av köpet. Oliver (1999) uppger 

att det finns faktorer som kan hindra kunder från att bli lojala. Ett av dessa hinder är om 

kunden söker variation i sin konsumtion och därmed inte blir lojal förrän det inte finns fler 

nya produkter att prova. Några andra hinder mot lojalitet är om kunden är lojal gentemot flera 

varumärken eller att kundens behov ändras. Vissa företag har sämre möjligheter till att få 

lojala kunder med anledning av produkternas kategori, kunders ointresse eller avsaknad av 

produktöverlägsenhet eller en stöttande social miljö. Dessa företag kan i vissa fall 

åstadkomma en mindre djup grad av lojalitet eller så gör de bäst i att sikta på att uppnå 

kundnöjdhet. (Oliver 1999) 

 

Kundnöjdhet kan definieras som en kunds känsla av nöjdhet när förväntningarna på en 

produkt jämförs med upplevelsen. Kunden blir nöjd om produktens resultat överensstämmer 

med förväntningarna men missnöjd om resultatet understiger förväntningarna (Kotler 2008) 

Kundnöjdhet kan ses som ett mått på hur väl en produkt uppfyller sitt syfte efter både 

upprepad och engångskonsumtion av en vara. (Oliver 1999). Verhoef (2003) förklarar vikten 

av nöjda kunder genom att hävda att nöjda kunder är mer sannolika att förbli kunder hos ett 

företag och Rust och Zahoric hävdar på samma linje att möjligheten till att behålla kunder kan 

påverkas positivt genom att leverera kundnöjdhet till kunderna (Rust & Zahoric 1994; 

Verhoef 2003). 

 

Gällande hur kundnöjdhet och lojalitet förhåller sig till varandra visar Anderson et al. (1994) 

att kundnöjdhet implicerar en ökad lojalitet bland existerande kunder och Rust och Zahoric 

(1993) är inne på samma linje och hävdar att kunders benägenhet att vara lojala beror på deras 

nöjdhet över servicefaktorer. Reichheld (1993) uppger dock att kundnöjdhet inte alltid ger 

upphov till lojalitet och att sambandet kan skilja sig åt mellan branscher. Oliver (1999) 

utvecklar de båda begreppen vidare genom att uppge att kundnöjdhet är en viktig beståndsdel 

av lojalitet men inte den enda. Tillsammans med andra förutsättningar kan kundnöjdhet 

utvecklas vidare till lojalitet men det kan också existera vidare utan att utvecklas till lojalitet. 

En viktig skillnad mellan de båda begreppen är att kundnöjdhet refererar till ett mer tillfälligt 

tillstånd än lojalitet som refererar till ett mer bestående tillstånd. (Oliver 1999)  

 

 

 

 



 

 

6 
 

2.2 Kundinformation 

 

Detaljerad information om kunder kan möjliggöra en förståelse för kunder och deras behov 

som kan vara till hjälp i arbetet med att behålla kunder (Buttle & Maklan 2015). Hagel och 

Rayport (1997) argumenterar också för att företag med hjälp av kundinformation kan öka 

kundnöjdheten och därigenom behålla ett större antal kunder. Morgan, Anderson och Mittal 

(2000) föreslår att information om kundnöjdhet kan användas i en process där ett företag 

övervakar, analyserar och agerar för att optimera användandet av information om 

kundnöjdhet.  

 

Det finns många olika typer av information om kunder och för denna studie har de typer som 

kopplats till att behålla kunder valts ut. Tidigare forskning gällande att behålla kunder som 

bedömts relevant för denna studie diskuterar information om kunder i form av kunders 

nöjdhet (Oliver & Rust 1997), förväntningar (Weinstein 2002), preferenser (Simonsson 2005), 

värderingar (Buttle & Maklan 2015), demografi (Palmer et al. 2000), klagomål och 

köphistorik (Reichheld & Sasser 1990) som kan inkludera vad en kund köper och hur ofta 

(Weinstein 2002; Marr 2015). Denna studie kommer därmed att undersöka information om 

kunder i termer av kunders nöjdhet, förväntningar, preferenser, värderingar, demografi, 

klagomål och köphistorik.
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2.3 Metoder för att behålla kunder 

  

För att konkretisera och avgränsa Apotekets arbete med att behålla kunder valdes fem 

metoder för att behålla kunder ut. Dessa metoder valdes ut i enlighet med studiens 

frågeställning eftersom de är förenliga med användande av kundinformation och är vanligt 

förekommande bland företag. Följande metoder har valts ut: kundservice, överträffa kunders 

förväntningar, lojalitetsprogram, värderingar och segmentering & kundanpassning. 

  

 

2.3.1 Kundservice 

 

Kundservice är kontakten mellan säljare och köpare före, under och efter ett köp (Buttle & 

Maklan 2015). En viktig del av kundservice är att bemöta eventuella klagomål från kunder. 

Fornell (1984) delar upp hantering av klagomål i två olika funktioner; att hantera individuella 

klagomål och att analysera insamlad information från klagomål. Att hantera individuella 

klagomål är viktigt eftersom kunden förväntas generera högre intäkter genom fler köp i 

framtiden. Tax, Brown och Chandrashekaran (1998) visar att en effektiv hantering av 

klagomål resulterar i att kunders lojalitet ökar. Dixon, Freeman och Toman (2010) belyser att 

företag genom kundservice kan skapa lojala kunder genom att lösa kunders problem snabbt 

och enkelt. Kunders preferenser för hur de vill få hjälp med sitt problem har skiftat. Tidigare 

föredrogs kundservice via telefon men idag föredrar kunder självbetjäning genom att 

exempelvis använda frågebaser på en hemsida. (Dixon et al. 2010) 

 

Den andra funktionen som innebär att företaget samlar in information om klagomål och om 

hur hanteringen har gått till är ett verktyg för att identifiera vanligt förekommande problem 

och på så vis kunna vidta åtgärder (Fornell 1984). Reichheld och Sasser (1990) och Dixon et 

al. (2010) lyfter fram värdet av att kontakta personer som tidigare har varit kunder. De menar 

att en sådan kontakt kan ge ett perspektiv på företaget som anställda och befintliga kunder inte 

har. Kommunikation med en missnöjd tidigare kund kan ge information om specifika 

anledningar till att kunden slutade handla hos företaget. Den informationen kan företag
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använda för att genomföra förändringar för att kunna behålla fler kunder i framtiden vilket gör 

metoden relevant för denna undersökning (Reichheld & Sasser 1990; Stone, Foss, Henderson, 

Irwin, O'Donnell & Woodcock 2003). 

 

2.3.2 Överträffa kunders förväntningar 

 

En annan metod för att behålla kunder är att försöka överträffa kunders förväntningar 

(customer delight på engelska) (Buttle & Maklan 2015). Metoden utgår från att en ökad 

kundnöjdhet kan åstadkommas genom att tillgodose en kunds behov men genom att gå ett steg 

längre och göra kunden positivt överraskad (Oliver & Rust 1997). För att kunna överträffa 

kundens förväntningar måste antingen kundens förväntningar eller företagets prestation 

påverkas och för det krävs information om och förståelse för vilka behov och förväntningar 

som kunden har. Det kan i sin tur bygga upp tillit hos kunden som kan bidra till en långsiktig 

kundrelation. (Buttle & Maklan 2015) Målet med att överträffa en kunds förväntningar är att 

göra kunden nöjd upprepade gånger för att därmed uppnå en kundlojalitet (Weinstein 2002). 

 

För att lyckas med strategin krävs dock att det finns ett överraskande inslag som kunden inte 

förväntat sig och att företagets förutsättningar tillåter en variation i prestation (Oliver & Rust 

1997). Denna typ av strategi kan genomföras genom att använda sig av användaranalyser för 

att få information om förväntningar och förstå motiven bakom köpen (Weinstein 2002).     

 

2.3.3 Lojalitetsprogram 

 

Enligt Palmer, McMahon-Beattie och Beggs (2000) är lojalitetsprogram ett paket av förmåner 

som erbjuds kunder för att belöna ytterligare köp. Lojalitetsprogram belönar kunder utefter 

hur mycket de handlar (Lewis 2004; Liu 2007) vilket har en stabiliserande inverkan på 

kundrelationer (Rese, Hundertmark, Schimmelpfennig & Schons 2013), ökar antalet köp 

(Lewis 2004) och leder till ett ökat antal behållna kunder (Verhoef 2003). Lojalitetsprogram 

har även visat sig minska kunders känslighet för försämring av kvalité och prisförändringar 

(Bolton, Kannan & Bramlett 2000). Det har också argumenterats för att kunder som är 

medlemmar känner en högre grad av nöjdhet och tillit än ickemedlemmar (Gomez, Arranz & 

Cillan 2006). En fördel med lojalitetsprogram är att de kan bidra till att samla information om 

kunders demografi och köpvanor (Palmer et al. 2000) som kan hjälpa företaget att anpassa 

belöningar efter konsumenters behov, till exempel erbjudanden och rabatter på specifika 
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produkter (Gomez et al. 2006). Lojalitetsprogram kan vara till fördel för företag när de 

erbjuder information om kunder som företaget inte redan har men är i behov av (Palmer et al. 

2000). Lojalitetsprogram kan även bidra till att kunder känner en ovilja mot att byta till ett 

annat företag. När kunden känner att den förlorar någonting på att byta företag är oviljan 

ekonomisk men den kan också vara psykologisk i de fall då kunden har engagemang för 

företaget och känner att en relation bryts. (Duffy 1998) Lojalitetsprogram kan därmed fungera 

som ett hinder för kunder att byta företag (Verhoef 2003) vilket kan ses som en form av 

byteskostnad som straffar kunder som byter företag. Företag kan arbeta med att höja 

byteskostnader för att behålla kunder, höga byteskostnader kan exempelvis få kunder som inte 

är nöjda att stanna ändå. (Seo, Ranganathan & Babad 2008) 

 

Kundklubbar är en form av lojalitetsprogram som kan stödja arbetet med att behålla kunder 

genom att ge värdeskapande fördelar för medlemmar (Stauss, Chojnacki, Decker & Hoffman 

2001). Det finns olika typer av värdeskapande fördelar, några av dessa är produkter för enbart 

medlemmar, information om uppdaterade produkter, rabatter och specialerbjudanden (Buttle 

& Maklan 2015). För att lojalitetsprogram och kundklubbar ska ge positiva resultat hävdar 

Dholakia (2006) att det är viktigt att inkludera rätt kunder eftersom olika typer av kunder kan 

reagera olika på erbjudanden. 

 

Bolton, Kannan och Bramletts artikel (2000) har blivit kritiserad för dess resultat att 

lojalitetsprogram ger positiva fördelar. Dowling (2002) menar att lojalitetsprogram inte alltid 

har en positiv effekt på lojalitet och Liu (2007) pekar på att det finns begränsade empiriska 

bevis för lojalitetsprograms effektivitet. Å andra sidan hävdar Lewis (2004), Verhoef (2003) 

och även Liu (2007) att lojalitetsprogram har positiva effekter. Eftersom en majoritet tycks 

förorda att lojalitetsprogram har positiva effekter utgår denna studie från att lojalitetsprogram 

kan användas för att behålla kunder genom att öka kundens lojalitet.
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 2.3.4 Värderingar 

 

Företag kan arbeta med att behålla kunder genom att få kunder att känna att deras personliga 

värderingar stämmer överens med företagets. Värderingar kan ses som övertygelser som kan 

styra attityder och beteenden. Exempel på värderingar hos konsumenter är hållbarhet, 

familjefokus och ärlighet. Kunder kan välja bort företag som de inte anser vara i linje med 

sina värderingar och stödja företag som upplevs vara i linje med dessa. (Buttle & Maklan 

2015) 

 

Värderingar tillsammans med moraliska principer kan också styra vad som bedöms vara etiskt 

och icke etiskt beteende (Sherwin 1983; Creyer & Ross 1997). Creyer och Ross (1997) visar 

med sin studie att företags etiska åtaganden är en viktig parameter när en kund ska genomföra 

ett köp. Konsumenter förväntar sig att företag arbetar på ett etiskt sätt, om det uppfylls är 

kunden villig att betala ett högre pris för produkten. 

 

2.3.5 Segmentering och Kundanpassning 

 

Enligt Weinstein (2002) kan företag utveckla effektiva strategier för att behålla kunder genom 

att klassificera kunder i användarkategorier utifrån hur ofta de köper något och vad de köper 

vilket kan bygga upp kundlojalitet. Denna segmentering innebär att företaget delar upp kunder 

i grupper utifrån deras behov och önskemål (Kotler 2008). Ett företags strategier för att 

behålla kunder kan utifrån dessa kategorier anpassas efter vilka kunder som ger mest värde 

och rikta in sig på dessa. För företag verksamma inom vissa marknader såsom medicinsk 

service finns det etiska perspektiv att ta hänsyn till som innebär att det inte är möjligt att 

endast satsa på vissa kunder. (Buttle & Maklan 2015) 

 

Marr (2015) uppger också att information om kunder kan göra det möjligt att dela upp kunder 

i olika segment för att kunna upptäcka kunder som är mer troliga att byta till en konkurrent. 

Dessa kunders nöjdhet kan då övervakas och företaget kan agera för att hindra dem från att 

byta företag. 

 

Kundanpassning är när information om kunder och deras preferenser används i 

kommunikationen med dem för att leda till ökad kundnöjdhet, lojalitet och konkurrenskraft 

(Ball, Coelho & Vilares 2006; Simonson 2005). Att upprätthålla en personlig relation med 
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kunden kan också ge en ökad tillit och en närmre och mer långvarig relation. Detta kan 

fungera som en psykologisk barriär och minska kundens benägenhet till att byta företag. (Ball 

et al. 2006) Kundanpassning kan dock vara ogynnsam i de fall då ett företag har en inkorrekt 

uppfattning om en kunds preferenser. Det kan leda till att kunden blir irriterad och att 

relationen med kunden påverkas negativt. (Simonsson 2005; Stone et al. 2003) För kunder 

med otydliga eller varierande köpvanor och smak kan anpassning påverka kundlojalitet 

negativt. En svårighet gällande kundanpassning är att kunders preferenser kan variera över tid, 

vilket ger en instabilitet. (Simonson 2005) 

 

Ett effektivt sätt att använda kundanpassning är att skicka erbjudanden utifrån kunders 

tidigare köpvanor (Simonson 2005). Ett annat sätt är se till att skapa eller justera 

kunderservice efter en kunds individuella behov (Ball et al. 2006). Ball et al. (2006) har 

applicerat kundanpassning på banksektorn. Eftersom studien gäller en annan marknad än 

apoteksmarknaden har dock endast definitioner och resultat som inte är beroende på kontexten 

presenterats i detta sammanhang.
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2.4 Teorisammanfattning 

 

Den första teoridelen inleds med att beskriva begreppet att behålla kunder som en kunds 

återkommande val att köpa företagets produkter men också som en relation över tid mellan 

företaget och kunden. Kundnöjdhet och lojalitet används för att ge en djupare förklaring till 

vad begreppet att behålla kunder innebär genom att ge beskrivningar på vilka tillstånd hos 

kunderna som eftersträvas för att behålla kunder. Sedan beskrivs vilka typer av 

kundinformation som bedöms som relevanta för studien utifrån tidigare forskning. För studien 

kommer kundinformation i form av kunders nöjdhet, förväntningar, preferenser, värderingar, 

demografi, klagomål och köphistorik att undersökas. Tidigare forskning argumenterar för att 

användning av kundinformation kan öka företags möjligheter att behålla kunder eftersom den 

kan öka kunskapen och förståelsen för kunders preferenser och behov. 

 

Den andra teoridelen presenterar de fem metoder som valts ut för att avgränsa undersökningen 

av Apotekets arbete med att behålla kunder. De fem metodernas koppling till att behålla 

kunder motiveras genom tidigare forskning och med hjälp av begreppen kundnöjdhet och 

lojalitet. Det ges också förslag enligt tidigare forskning på hur kundinformation kan genereras 

och användas inom de beskrivna metoderna. Metoderna som beskrivs är kundservice, 

överträffa kunders förväntningar, lojalitetsprogram, värderingar och segmentering & 

anpassning efter kunder. 

   

Teorin som presenterats bildar ett teoretiskt ramverk som används för att ställa upp en 

analysmodell som används som utgångspunkt för analys av teorin och den insamlade empirin. 
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Modellen visar de för studien utvalda metoderna som kan användas av företag för att behålla 

kunder. Den visar även att befintlig kundinformation kan användas inom metoderna men även 

att metoderna i sig kan generera kundinformation.  

 

 

 

 
 

Figur 1. Modell över hur kundinformation kan användas inom metoderna för att behålla 

kunder.  (Författarna, 2016) 
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3. Metod 

 

Metoddelen inleds med att definiera studien som explorativ och argumentera för att 

semistrukturerade intervjuer är en lämplig metod för att svara på studiens frågeställning. 

Därefter motiveras val av studieobjekt och respondenter. En förklaring ges till hur teorin har 

operationaliserats för att ge en grund till intervjufrågor och sedan följer en redogörelse av 

hur intervjuerna gått till. Slutligen beskrivs hur det empiriska materialet har bearbetats.    

 

 

3.1 Explorativ studie 

 

För att svara på studiens frågeställning om hur Apoteket använder kundinformation 

insamlades information om hur Apoteket arbetar med kundinformation inom de fem valda 

metoderna för att behålla kunder. Den insamlade empirin gällande hur Apoteket arbetar med 

kundinformation för att behålla kunder syftar till att jämföras med teorin. Studiens 

frågeställning är explorativ eftersom den ämnar belysa ett fenomen (Saunders et al. 2016). För 

explorativa studier är intervjuer en bra metod (Saunders et al 2016) eftersom de kan erbjuda 

olika personers uppfattning av situationer och bakomliggande meningar vilket kan ge en bra 

beskrivning av ett fenomen (Löwstedt & Stjernberg 2006). Gällande intervjuer är öppna 

frågor och semi- strukturerade intervjuer lämpliga att använda för explorativa studier eftersom 

flexibilitet och öppenhet ger nya insikter som kan leda studien vidare. Denna möjlighet kan 

dock innebära en risk för att respondenterna ger en uppfattning av ett fenomen som inte ger en 

rättvisande bild av verkligheten. (Saunders et al. 2016) För att minska denna risk ställdes 

liknande frågor till respondenterna för att därmed kunna jämföra respondenternas svar. 

 

Semistrukturerade intervjuer bedömdes som fördelaktiga till den här studien eftersom de 

erbjuder en struktur med öppna frågor som kan anpassas under intervjuns gång vilket kan göra 

att respondenternas svar bidrar till att upptäcka nya dimensioner och perspektiv på ämnet. Det 

är fördelaktigt för denna studie då respondenterna skulle kunna arbeta med kundinformation 

och att behålla kunder på sätt som inte framkommit genom förstudier och därigenom inte 

uttryckts i intervjufrågorna. Semistrukturerade intervjuer ger också en ökad möjlighet till att 

be de intervjuade att förklara sina svar mer ingående vilket gav en djupare och mer detaljerad 

information. En risk med denna metod är att intervjuerna kan tendera att sväva iväg från 
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ämnet men genom att följa temat och förutbestämda frågor kunde intervjuerna hållas 

fokuserade på det specifika fenomenet. (Saunders et al. 2016)    

 

3.2 Studieobjekt 

 

I valet mellan vilket apoteksföretag som var mest lämpat som studieobjekt analyserades de 

olika företagen på marknaden. Utifrån studiens frågeställning och syfte var Apoteket den mest 

relevanta aktören eftersom de i och med avregleringen av apoteksmarknaden gick från att ha 

ensamrätt på alla Sveriges apotekskunder till att behöva konkurrera med nya aktörer om 

kunder. Denna branschhistoria implicerar att Apoteket på grund av avregleringen blev 

tvungna att fokusera på att behålla kunder i ett tidigare skede än andra aktörer som hade mer 

fokus på att förvärva kunder. Detta gör det intressant att undersöka Apoteket eftersom de med 

branschens historia i beaktande kan ha haft längre tid på sig att utveckla sitt arbete med 

kundinformation och att behålla kunder.  

 

3.3 Respondenter 

 

För att de semistrukturerade intervjuerna skulle ge relevant information valdes respondenterna 

utifrån vilka som kunde bidra med mest information till frågeställningen. Det är en 

urvalsform som styrs av syftet och innebär att denna studies empiriska resultat inte kan anses 

statistiskt representativt för hur alla andra anställda på Apoteket uppfattar att de arbetar med 

att behålla kunder och kundinformation (Saunders et al. 2016). Eftersom studiens resultat 

utgår från intervjuer med fyra respondenter så kan den inte heller garantera att de beskrivna 

sätten att arbeta med kundinformation och att behålla kunder alltid åtföljs eftersom det kan 

skilja från fall till fall och varje enskild person kan ha olika uppfattningar om hur arbetet går 

till och vad som är viktigast. De fyra intervjuerna ger ändå tillsammans en bild av hur 

kundinformation används av Apoteket inom de beskrivna metoderna för att behålla kunder. 

 

En första kontakt togs med Helena Mattsson som är apotekschef för två apotek i Uppsala. För 

studien gjordes ett besök på ett företagsevent med tillhörande föreläsningar av Apoteket. 

Föreläsningarna handlade om digitalisering och framtidsscenarier inom apoteksbranschen 

vilket ansågs vara intressant för att få mer information om branschen och dess förutsättningar. 

En annan fördel med eventet var att två respondenter med passande yrkesroller kunde 

kontaktas för att bidra till empirin i studien, Henrik Tingwall och Marcus Ahrén. Efter 
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intervjun med Henrik Tingwall rekommenderade han att ta kontakt med chefen för 

kundservice, Mats Juväng för att få fler svar på frågor om kundservice. 

 

Namn  Yrkesroll  Intervjudatum  Intervjulängd  

Helena Mattsson  Apotekschef Svartbäcksgatan & St:Per  2016-04-27  30 minuter  

Marcus Ahrén  Regionchef Stockholm City  2016-05-13  45 minuter  

Henrik Tingwall  Chef Digitalt och Kundlojalitet  2016-05-09  60 minuter  

Mats Juväng  Chef Kundservice  2016-05-18  35 minuter  

 

 

Respondenternas olika positioner inom Apoteket bedömdes vara till fördel för studien 

eftersom de kan bidra med en bredare bild av hur Apoteket arbetar inom olika områden 

kopplat till att behålla kunder. Helena Mattson har i egenskap av apotekschef för två 

apoteksbutiker daglig kontakt med kunderna. Marcus Ahrén ansvarar för försäljning, resultat 

och personalfrågor på ett 20-tal apoteksbutiker i Stockholms innerstad och har därmed en 

övergripande bild av apoteksbutiker inom en region. Henrik Tingwall är chef för enheten 

Digitalt och Kundlojalitet som ansvarar för kundklubben och digitala kanaler såsom företagets 

hemsida, mobilapp, e-handel och försäljning via telefon. Han har kunskap om hur företaget 

arbetar med att nå ut till sina kunder och att samla in och analysera användbar 

information. Mats Juväng är chef för enheten kundservice som är lokaliserad i Kalmar och har 

100 medarbetare. Han bidrar med kunskap om all kundservice som inte sker direkt i butik. 

Deras uppfattningar bedöms gemensamt kunna ge en mångfacetterad bild av fenomenet 

(Löwstedt & Stjernberg 2006). 

 

3.4 Operationalisering  

  

För att intervjuerna skulle ge ett relevant empiriskt underlag för att möta det teoretiska 

ramverket strukturerades frågorna efter analysmodellen. De fem metoderna för att behålla 

kunder användes för att operationalisera arbete med att behålla kunder och fungerade som en 

utgångspunkt för intervjufrågorna. Begreppen kundnöjdhet och lojalitet användes för att 

beskriva vad som får kunder att stanna hos ett företag och för att koppla metoderna till att 

behålla kunder. Den presenterade teorin om kundnöjdhet och lojalitet kopplar metodernas 

praktiska arbetssätt till att behålla kunder. Därigenom kunde intervjufrågorna utgå ifrån de 

praktiska arbetssätten och behövde inte ta upp kundnöjdhet och lojalitet direkt. At ta upp 

teoretiska begrepp under intervjuer är även något som Saunders et al. (2016) avråder ifrån då 
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de kan misstolkas. Syftet med intervjuerna var därmed att ta reda på hur Apoteket arbetar 

praktiskt med kundinformation inom varje metod och med hjälp av teorin koppla det till att 

behålla kunder. Informationen från intervjuerna jämfördes sedan med den presenterade teorin 

för att upptäcka likheter och skillnader och för att se hur och till vilken grad Apoteket 

använder sig av kundinformation för att behålla kunder.  

 

3.5 Intervjuer 

 

Som förberedelse inför de semistrukturerade intervjuerna studerades två sekundärkällor, 

Apotekets hemsida samt deras års- och hållbarhetsredovisning. Dessa sekundärkällor 

studerades för att få information om vilka typer av strategier som kunde observeras redan där 

för att kunna ställa relevanta och mer djupgående frågor till respondenterna. Intervjufrågorna 

delades in efter teoridelens metoder för att behålla kunder för att ge samtalet ett logiskt flyt. 

Teoretiska begrepp formulerades om för att undvika missförstånd. Intervjufrågorna finns i 

bilaga 1. Inför intervjuerna med Henrik Tingwall, Marcus Ahrén och Mats Juväng skickades 

intervjufrågorna till dem innan intervjuerna för att ge dem en chans att förbereda sig och för 

att stärka studiens trovärdighet. (Saunders et al. 2016) Rubrikerna för intervjufrågorna togs 

dock bort innan de skickades för att inte riskera att styra respondenternas svar genom att knyta 

frågorna till teorier. 

 

För att få respondenterna att känna tillit inför att dela med sig av information inleddes 

intervjuerna med att berätta om syftet med uppsatsen och respondenterna gavs möjligheten att 

ta del av studiens resultat i ett senare skede vilket är ett tillvägagångsätt som rekommenderas 

av Saunders et al. (2016). Sedan tillfrågades respondenterna ifall de ville vara anonyma och 

om de godkände att samtalet spelades in. Intervjuerna spelades in och transkriberades för att 

underlätta tolkningen av informationen i efterhand och för att öka studiens trovärdighet 

(Saunders et al. 2016). Under intervjuerna fördes även anteckningar vilket Saunders et al. 

(2016) rekommenderar för att intervjuaren ska behålla sin koncentration och ha möjlighet att 

skriva upp eventuella samband eller uppfattningar som framkommer under intervjuns gång. 

Henrik Tingwall och Marcus Ahrén intervjuades vid två separata tillfällen i mötesrum på 

Apotekets huvudkontor i Solna. Helena Mattson intervjuades på sitt kontor på Apoteket på 

Svartmangatan i Uppsala. Att intervjua respondenter i stängda rum minskar risken för 

störningar men också för respondentbias som innebär att respondenter riskerar att ge 

inkorrekta svar eftersom de tror att personer runtomkring kan höra dem (Saunders et al. 2016). 
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Kontoret för kundservice är lokaliserat i Kalmar vilket resulterade i att intervjun med Mats 

Juväng skedde via telefon. Telefonintervjuer kan innebära en nackdel eftersom den personliga 

kontakten kan minskas genom att inte vara närvarande fysiskt vilket kan göra att respondenten 

inte känner en tillit för att dela med sig av information (Saunders et al. 2016). Detta 

hanterades genom att ha en lite längre genomgång i början av intervjun för syftet med studien 

och intervjun.  

  

Som komplement till de genomförda intervjuerna har ett flertal sekundärkällor studerats. 

Tidningsartiklar och rapporter har studerats i syfte att bilda en uppfattning om avregleringen 

och hur Apoteket AB hanterade den situationen. Empirin kompletterades med artiklar från 

LäkemedelsVärlden, Svenska Dagbladet och ett kommittédirektiv från Socialdepartementet. 

Års- och hållbarhetsredovisningar har dels studerats som förberedelse inför de genomförda 

intervjuerna men även för att finna eventuella avvikelser i företagets målsättning och hur 

intervjuobjekten beskriver det. 

 

3.6 Bearbetning av empiriskt material 

 

Steg ett i att bearbeta materialet från intervjuerna var att transkribera intervjuerna. Det andra 

steget var att läsa igenom intervjuerna och välja ut de delar som kunde kopplas till 

kundinformation, kundnöjdhet, lojalitet och att behålla kunder. Steg tre var att sammanställa 

de viktigaste svaren från varje intervju kategoriserade efter vilken metod för att behålla 

kunder de var kopplade till. I de fall där respondenterna uppvisat en tydlig tvekan och uttryckt 

sig osäkert i stil med "det tror jag" eller "kanske" har svaret inte tagits med i den redovisade 

empirin för att undvika en missvisande bild och för att inte påverka studiens trovärdighet 

negativt. För att redogöra för empirin på ett enkelt sätt har respondenterna benämnts med 

enbart sitt efternamn, det vill säga Ahrén, Juväng, Mattson och Tingwall. 

 

Det sista steget var att analysera respondenternas svar genom att jämföra dem med varandra 

och det teoretiska ramverket. Med hjälp av det teoretiska ramverket analyserades empirin för 

att hitta mönster, likheter och skillnader för vilken och hur kundinformation används inom de 

fem metoderna för att behålla kunder. 
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4. Empiri 

 

Empirin inleds med information som är aktuell för studien men som inte passar in under 

metoderna för att behålla kunder. Därefter presenteras respondenternas svar sorterade efter 

metoderna: kundservice, överträffa kunders förväntningar, lojalitetsprogram, värderingar 

och segmentering & kundanpassning. Under metoden värderingar samt segmentering och 

kundanpassning kompletteras empirin från intervjuerna med information från sekundärkällor.  

 

Efter avregleringen har Apoteket arbetat med att hålla fast vid företagets styrkor och 

värderingar. Trovärdighet, kvalitet och tillgänglighet nämns som viktiga styrkor. 

Tillgänglighet är butikernas läge, öppettider och att produkterna alltid finns. (Ahrén) Apoteket 

har tillgång till mycket information om kunder och utmaningen ligger i att använda den på ett 

bra sätt för kunden. Apoteket uppdaterar sin digitala plattform för att bli bättre på att använda 

information om kunder. (Tingwall) 

 

4.1 Kundservice 

 

Apotekets enhet för kundservice tar hand om korrespondens med kunder via mejl, chatt, 

telefon, instagram och facebook. Det finns även en frågebas på Apoteket.se där kunder kan 

skriva "hur positivt eller negativt som helst" och där Apoteket besvarar synpunkterna. 

Informationen i ett kundserviceärende sparas tills ärendet är avslutat och kan tas upp om 

kunden ringer igen innan ärendet avslutas, ärendet kan dock inte ses av butikspersonal. 

(Juväng) 

 

Juväng uppger att klagomål kan vara bra eftersom de kan peka ut vad som kan förändras och i 

sådana fall leda till förändringar av policys som når ut till hela Apoteket. Viss information 

som framkommer via klagomål, till exempel otydlighet gällande hur en produkt ska användas, 

förpackningsstorlek eller färg kan föras vidare internt till de på Apoteket som är ansvariga för 

produkten. När det gäller det egna sortimentet kan klagomålet föras vidare internt och 

ändringar kan göras omgående och när det gäller andra delar av sortimentet kan informationen 

föras vidare till externa företag. (Juväng) Vissa frågor och klagomål på exempelvis personal 

förs vidare till berörd butik (Juväng) och Ahrén uppger att han i de flesta fall får reda på när 

ett kundmöte har gått fel och då gör en uppföljning av vad som har hänt. Han uppger även att 

det inte finns ett systematiskt sätt att dela dessa erfarenheter mellan regionchefer. 
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Gällande vad som skrivs i social media säger Tingwall att Apoteket läser och svarar på 

kunders kommentarer på företagets egna inlägg. Det finns inget strukturerat sätt att använda 

den informationen men om till exempel en produkt får dåligt omdöme vidarebefordras 

kritiken till den som är ansvarig för produkten (Tingwall). I vissa fall kan felaktigheter spridas 

snabbt via sociala medier innan Apoteket har en chans att bemöta informationen, Apotekets 

kundservice har en jourverksamhet som kan svara ifall det skulle hända (Juväng). Juväng 

svarar nej på frågan om kundservice försöker utvinna mer information om kunderna via 

kontakten. 

 

4.2 Överträffa kunders förväntningar 

 

Varje år genomförs en stor Nöjd Kund Index-undersökning (NKI) för att mäta hur nöjda 

kunderna är och vad de har för förväntningar på företaget men det utförs även mindre 

undersökningar löpande under året. Den stora undersökningen går till så att kunder som varit 

på apoteken får en enkät för att fylla i hur nöjd man är med sitt senaste besök. 

Undersökningen summeras för att ta fram gemensamma utmaningar men varje enskilt apotek 

får också ett individuellt resultat. Resultatet jämförs mellan apoteken för att kunna se vad som 

gjorts bra och mindre bra och för att kunna sätta in anpassade åtgärder. (Tingwall) Ahrén ser 

det som ett bra verktyg och utöver kundnöjdheten får de även in värdefull information via 

specifika frågeställningar, exempelvis avsaknad av en produkt eller specifik förpackning. De 

viktigaste förväntningarna från kunderna nämns som tillgänglighet, sortiment och bemötande. 

(Ahrén) 

 

Tingwall, Mattson och Ahrén är alla eniga om att det viktigaste för att behålla kunderna är att 

varje kundmöte måste vara väldigt bra och överträffa kundens förväntningar. De säger alla att 

Apoteket försöker överträffa kundens förväntningar genom att "skicka med något extra i 

påsen". 

 

Enligt Tingwall kan kundens förväntningar öka om kunden aktivt skulle ge Apoteket mer 

information, vilket skulle innebära att Apoteket måste kunna bemöta de ökade 

förväntningarna. Det finns stora möjligheter med kundinformation men det kräver också 

mycket från företaget för att ta fram och kunna ge relevanta erbjudanden, tips och råd. 

(Tingwall) 
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Samtidigt som undersökningarna ger nyttig information så finns det ett behov av att ständigt 

utveckla undersökningarna, ett sådant exempel är ett nyckeltal för att mäta kundernas väntetid 

som innebär att de undersöker hur många kunder som har fått hjälp inom 5 minuter. För 

regionen Stockholm City är det problematiskt eftersom kunderna ofta behöver genomföra sina 

köp snabbare än så. (Ahrén) 

 

4.3 Lojalitetsprogram 

 

Apotekets lojalitetsprogram utgörs av en kundklubb (Apoteket AB). Tingwall uppger att den 

viktigaste fördelen med Apotekets kundklubb är att den ger information om kunder och att en 

annan viktig fördel är att få en dialog med kunden. Kunder som är medlemmar i kundklubben 

tenderar att handla mer än kunder som inte är medlemmar (Mattson). Apotekets inställning är 

att alla som handlar hos Apoteket gärna får bli medlemmar och att kundklubben välkomnar 

alla. För att behålla medlemmar som varit inaktiva arbetar Apoteket med 

livscykelkommunikation. Det innebär att erbjudanden skickas ut och om dessa inte aktiveras 

skickas en påminnelse, Apoteket arbetar med triggers på detta sätt genom att ge erbjudanden 

och förslag. (Tingwall) 

 

När medlemmar i kundklubben handlar finns mycket information att tillgå med köphistorik 

och information som kunden själv har valt att förmedla. Tingwall som är chef både för 

digitala kanaler och kundlojalitet värdesätter informationen högt och uttrycker att han gärna 

ser att hela Sveriges befolkning är medlemmar i kundklubben, eftersom den bidrar starkt till 

att ge företaget information om sina kunder. Trots att kundklubben har 2 miljoner medlemmar 

så är det långt ifrån alla kunder som är medlemmar. (Tingwall) 

Ahrén upplever att hans region är den som har minst nytta av kundklubben i och med att hans 

kunder bor på andra platser och att kunderna därför besöker hans apotek när de är på väg till 

jobbet eller är på lunchpaus. Vid uppföljningen av marknadsföring via mejl eller brev är hans 

region den som har lägst effekt av dessa utskick. Ahrén uppger även att hans "kunder är 

otrogna i den bemärkelsen att de springer runt till alla apotek och fångar det apoteket som 

ligger närmast till hands". Kundklubbar har på vissa sätt spelat ut sin roll eftersom många 

kunder är med i flera kundklubbar, konceptet är inte längre unikt enligt Juväng.  
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4.4 Värderingar 

 

Apoteket har via enkäter och förfrågningar märkt att kunderna värderar miljö och hållbarhet 

högt, de använder även omvärldsanalyser för att analysera trender inom detaljhandeln i stort 

(Tingwall). 

 

Apoteket har en god etik med en hållbarhetsprofil där produkter certifieras, de har den 

hårdaste kvalitetskontrollen av produkter i branschen och tackar därför nej till många företag 

som vill sälja sina produkter på Apoteket (Ahrén). Juväng poängterar vikten av att sälja bra 

produkter och att Apotekets produkter är högaktade. Företaget vill inte hamna i skandaler med 

att produkterna till exempel skulle ha framställts av barnarbetare. Anledningen till att 

Apotekets kundservice sällan får frågor om framställning och leverantörer tror Juväng beror 

på att Apoteket länge haft hårda kriterier för vilka produkter som säljs. Kundernas 

medvetenhet och efterfrågan av ekologiska och kravmärkta produkter kan skilja mellan olika 

områden och apotek (Ahrén). 

 

Det är en liten andel av frågorna som kommer in som berör miljöperspektivet, men de blir allt 

vanligare. Det kan vara frågor om vilken land produkterna tillverkas i eller vilka 

transportmedel som används. Även frågor om djurtestade produkter förekommer. Kunderna är 

mer medvetna idag än tidigare och förhoppningen är att de är beredda att betala lite extra om 

de har vetskapen om att Apoteket gör rätt för sig. (Juväng) 

 

I Apotekets Års-och hållbarhetsredovisning (2015) förklaras att de ämnar stärka kundernas 

förtroende för Apoteket genom att erbjuda ett kvalitetssäkrat sortiment. För att åstadkomma 

det används en kvalitetskontroll i sex steg som varje receptfritt läkemedel eller annan 

apoteksprodukt går igenom innan det börjar säljas. Först genomförs en behovskontroll för att 

se att produkten verkligen behövs och gör nytta. Nästa steg är en leverantörskontroll där varje 

leverantör jämförs mot en uppförandekod. Den tredje är en funktionskontroll som innebär att 

produkten måste ge den effekt som påstås. I nästa steg undersöks produktens skonsamhet och 

i det femte steget granskas hur produkten påverkar miljön. I det sista steget säkerställer 

Apoteket att all butikspersonal har rätt kompetens för att kunna ge råd om produkten. Med 

dessa steg ska Apoteket kunna erbjuda kunderna ett kvalitetssäkrat sortiment. (Apoteket 2015)  

  

I Apotekets års- och hållbarhetsredovisning går att läsa att leverantörskontrollen, som är det 

andra steget i kvalitetskontrollen, även används som verktyg för de långsiktiga målen för 
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hållbar utveckling. Syftet är att bidra till goda miljö- och arbetsmiljömässiga förhållanden vid 

tillverkningen. Målet är att alla leverantörer av receptfria läkemedel och andra 

apoteksprodukter ska skriva under uppförandekoden. Vid slutet av år 2014 hade 94 procent av 

leverantörerna undertecknat uppförandekoden. (Apoteket AB 2014) Ett år senare, vid 

utgången av 2015, hade 89 procent av leverantörerna skrivit under. (Apoteket AB 2015)  

 

4.5 Segmentering och Kundanpassning 

 

Apoteket arbetar med segmentering för att kunna anpassa kommunikationen med kunden efter 

vad kunderna är intresserade av. Segmenteringen går till på olika sätt men utgår främst ifrån 

hur mycket kunden handlar för, var kunden handlar och när det senaste köpet gjordes. Den 

kan också göras utifrån vilka produkter, varumärken eller inom vilka kategorier en kund 

handlar. (Tingwall) 

 

En annan typ av anpassning som framkommer är att det finns en skillnad i kundbeteende i 

butik och på Apoteket.se. Kunderna tenderar till exempel att i högre grad handla "pinsamma" 

produkter via Apoteket.se. Därför skulle det bli fel om det skulle komma upp erbjudanden om 

dessa produkter nästa gång kunden går in på Apoteket.se. Tingwall hävdar vidare att det krävs 

"lite fingertoppskänsla" för att använda information. Saker som säljer bra på Apoteket.se 

skulle kanske inte passa lika bra att ställa på ett bord vid butiksentrén. (Tingwall) 

 

För framtiden uttrycker Tingvall en önskan om att kunder ska bidra med mer information för 

att få mer relevanta erbjudanden tillbaka, till exempel vilka som har pollenallergi. I dagsläget 

följer Apoteket pollenprognoser och kan utifrån det skicka ut erbjudanden på pollenprodukter 

till medlemmar i kundklubben men de kan inte skicka till bara de som är allergiska eftersom 

de inte har den informationen. (Tingwall) 

 

Apotekets kunder kräver olika bemötanden beroende på var butiken är lokaliserad.  De mer 

centrala apoteken måste expediera kunden snabbt och enkelt, "får inte kunden hjälp inom 30 

sekunder, då rusar de vidare". Inom region Stockholm City finns stora demografiska 

skillnader mellan de centrala Apoteken som har en kundgrupp som till större del är på resande 

fot och de Apotek som ligger ute i stadsdelarna och har mer fokus på rådgivning. Trots relativt 

korta avstånd mellan Stockholms Apotek innebär butikernas olika geografiska läge skilda 

kundgrupper med olika krav som beror på vilka som handlar och i vilken situation de befinner 
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sig i. Andra anpassningar av butiker som utförs på grund av det geografiska läget är till 

exempel längre öppettider eller farmaceuter som talar andra språk. (Ahrén) 

 

Ahrén lyfter apotekets geografiska läge, öppettider och att varan finns i butiken som de 

viktigaste aspekterna för att en apotekskund ska vara nöjd. Tingwall uppger att butikens läge 

är "nummer ett, två och tre" för kunders val av apotek och även Juväng uppger att läge är det 

viktigaste för kunderna. En anpassning som skett efter ett uppmärksammat behov hos 

kunderna är att butikernas öppettider har utökats (Ahrén & Mattson). 

 

I butik anpassas rekommendationer efter åkommor och ibland kan rekommendationer ske 

efter behov som kunden inte vet att den har, "om till exempel en kund köper en kortisonkräm 

kanske vi rekommenderar en mjukgörande kräm också" (Mattson). Butiksmiljön styrs centralt 

med hjälp av planogram som visar hur varorna ska stå på hyllorna, dessa är utformade efter 

kundvarv där kunders rörelser i butiken har filmats (Tingwall & Mattson). Ibland kan butiken 

säga ifrån om till exempel planogrammet skulle föreslå att en sekretessprodukt skulle stå 

precis där kön brukar gå eller om barnprodukter föreslås vara i ett hörn som är svårt att ta sig 

till med barnvagn. Om en viss produkt har varit exponerad i reklam eller efterfrågats av 

många kunder kan också produkten flyttas till en mer attraktiv plats i butiken. (Mattson) 

 

Ahrén ser att informationen om kunderna skulle kunna utvecklas och användas mer inom 

företaget. Han skulle vilja ha en starkare koppling mellan demografi och 

försäljningsuppföljning än de har idag. På Södermalm efterfrågar kunderna kravmärkta och 

ekologiska produkter i högre utsträckning. Vissa butiker får aldrig några frågor om pris medan 

det i andra butiker är vanligt förekommande frågor. Apoteket ser vad de säljer, det finns ett 

mönster, men informationen används i begränsad utsträckning och den fulla potentialen för att 

lokalanpassa sortimentet utnyttjas inte. Han uppger att det skulle kunna utnyttjas med 

differentieringar av prisbild och sortiment, att vissa apotek har ett sortiment som är mer basic 

medan andra Apotek har ett sortiment som är mer premium. Samma gäller för storlek på 

förpackningar eller ekologiska produkter. Apotek med en yngre målgrupp än genomsnittet 

skulle kunna förbättras med att ha ett större nyhetsflöde. Eftersom apoteksbutikernas 

utformning styrs via planogram skulle en sådan förändring vara svår att genomföra och skulle 

kräva mer administrativt arbete än idag. Apoteket arbetar med detta men problematiken ligger 

i att på bästa sätt nyttja det lokala apotekets potential tillsammans med kedjans fördelar och 

stordrift. Det görs idag, men småskaligt. (Ahrén)  
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I sammanhanget finns sekundärkällor som bidrar med inlägg från ett utomstående perspektiv.  

Åtta månader efter avregleringen gjordes en undersökning av branschtidningen Market om de 

olika apoteksaktörerna på marknaden. Av de tillfrågade kunde 30 procent inte minnas vilken 

av aktörerna de senast besökte. (LäkemedelsVärlden) Mats Juväng säger att detta förekommer 

även idag, kundservice får in samtal där kritiken egentligen är ämnad till en annan 

apoteksaktör. Marcus Ahrén förklarar att det beror på att många av de nya aktörerna försökte 

efterlikna utseendet på Apotekets butiker. Han menar att det har varit ett problem tidigare, 

men ser samtidigt en förändring i att aktörerna på marknaden differentierar sig allt mer.  

 

Den svenska regeringen har påbörjat en utredning om hur de ska strama upp reglerna på 

apoteksmarknaden för att höja kvaliteten och patientsäkerheten. Regeringen ser att 

tillgängligheten på landsbygden har minskat och att konsumenter kan ha svårt att få tag på 

sina mediciner. (Socialdepartementet) Sveriges folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister 

Gabriel Wikström uttrycker att -"Apoteken ska inte vara en detaljhandel där fokus ligger på 

att sälja schampo och nagellack.". (SVD) 
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5. Analys 

 

Analysen struktureras enligt metoderna: kundservice, överträffa kunders förväntningar, 

lojalitetsprogram, värderingar och segmentering & kundanpassning. 

 

 

5.1 Kundservice 

 

Kundservice är relaterat till kundinformation eftersom Ahrén och Juväng ger exempel på att 

kundservice genom kommunikation med kunderna mottager information från kunderna i form 

av nöjdhet, förväntningar på produkter, preferenser och i viss mån även värderingar. 

 

Det faktum att information som kundservice får in via ett ärende inte kan nås via butik 

implicerar ett problem eftersom Juväng nämner att de i vissa fall hänvisar kunder vidare till 

butik. Det kan leda till att kunden behöver förklara sitt problem igen vilket kan påverka 

effektiviteten av Apotekets kundservice negativt och det kan minska de positiva fördelarna 

som kundservice kan ha på lojalitet enligt Tax et al. (1998). 

 

Både Juväng och Ahrén framför att Apoteket för vidare klagomål inom företaget för att kunna 

förändra exempelvis policies, förpackningsstorlekar och färg vilket är i linje med Fornell 

(1984) som menar att klagomål är ett verktyg för att vidta åtgärder. Dock antyder Ahrén att 

informationen inte delas på ett systematiskt sätt mellan chefer, och Tingwall uttrycker även att 

klagomål som framkommer via social media ofta vidarebefordras men inte på ett systematiskt 

sätt. Ahréns och Tingwalls beskrivningar av att klagomålen delas men inte på ett 

"systematiskt sätt" kan tyda på att alla klagomål som kundservice skickar vidare inte alltid 

förs vidare till berörda. Om klagomål inte sprids vidare i nödvändig utsträckning kan det ge en 

negativ påverkan på Apotekets möjligheter att genomföra förändringar snabbt för att anpassa 

sig efter vad som gör kunderna nöjda. Det kan göra att kundinformationen inte används fullt 

ut för att behålla kunder (Reichheld & Sasser 1990; Stone et al. 2003). 

 

Att Apoteket erbjuder kundservice via ett flertal kanaler; telefon, mejl och chatt är till fördel 

för att snabbt kunna få information om och åtgärda saker som gör kunder missnöjda men även 

för att minska risken för att felaktig information sprids. Att Apoteket har inrättat en frågebas 

på Apoteket.se kan vara ett tecken på att Apoteket har hörsammat trenden om att kunder 

alltmer föredrar självbetjäning som Dixon et al. (2010) föreslår. 
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Enligt Juväng så sker inga försök att genom kundservice få mer information om kunderna som 

kan vara till nytta för företaget. Det tyder på att Apoteket inte använder sig aktivt av 

kundservice som ett sätt för att få mer information om kunder. Däremot används mottagen 

information om kunders nöjdhet och åsikter för att hantera klagomål på ett effektivt sätt och 

för att göra förändringar. Att utföra förändringar till följd av klagomål kan enligt Tax et al. 

(1998) leda till en positiv påverkan på lojalitet och enligt Reichheld och Sasser (1990) bättre 

möjligheter för att behålla kunder. 

 

5.2 Överträffa kunders förväntningar 

 

Samtliga respondenter säger att målet är att alla kundmöten måste vara bra och överträffa 

kundens förväntningar. För att känna till kundens förväntningar genomförs en stor NKI- 

undersökning årligen samt ett antal mindre undersökningar som summeras. Undersökningarna 

jämförs mellan Apoteken och kan leda till förändringar som kan bidra till att behålla kunder 

(Stone et al. 2003). Genom undersökningarna får Apoteket en helhetsbild av kundernas 

nöjdhet och förväntningar. Det stämmer överens med Buttle och Maklan (2015) och 

Weinstein (2002) som menar att det krävs information om kunders förväntningar för att utföra 

metoden. Det visar också att Apoteket har en process där de övervakar, analyserar och agerar 

på information om kundnöjdhet enligt Morgan et al. (2005).  

 

Ahrén, Mattson och Tingwall uppger att personalen alltid ska sträva efter att "skicka med 

någonting extra" till varje kund och när det utvecklas framkommer det att "någonting extra" 

främst handlar om ett trevligt bemötande. Respondenternas uppfattning om "någonting extra" 

implicerar att de försöker utföra metoden genom att sikta in sig på att påverka sin egen 

prestation snarare än kundernas förväntningar. Det förefaller inte som att Apoteket använder 

information om kunders förväntningar för att överraska dem enligt Oliver och Rusts 

beskrivning (1997) eftersom ett trevligt bemötande troligtvis är mer av en norm inom 

detaljhandel och inte ett överraskande inslag. Det är därför möjligt att respondenternas 

uppfattning av att överträffa kunders förväntningar inte stämmer överens med den teoretiska 

definitionen. Det kan även vara respondenterna som har en uppfattning om att deras kunder 

inte förväntar sig deras definition av "någonting extra". 
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Eftersom det är oklart om prestationen är överraskande kan det därmed inte anses att Apoteket 

använder sig av att överträffa kunders förväntningar som metod för att behålla kunder. 

Däremot kan prestationen genom att ge kunden "någonting extra" leda till att kunderna blir 

upprepat nöjda vilket i sin tur enligt Weinstein (2002) kan leda till kundlojalitet som är viktigt 

för att behålla kunder. 

 

En problematik gällande användning av kundinformation som nämns av Tingvall är att om 

kunder frivilligt skulle lämna mer information så finns det en risk att deras förväntningar 

skulle öka och då måste Apoteket vara redo att hantera dessa ökade förväntningar. En ökad 

mängd information om kunderna skulle därmed kunna öka kundernas krav på Apoteket vilket 

skulle innebära mer arbete. Därmed kan en uppfattning om att mer information kan leda till 

merarbete bli ett hinder för att öka Apotekets användande av kundinformation. När dessa 

hinder kommer i vägen för Apotekets användande av kundinformation riskerar företaget att 

missa möjligheter till att med hjälp av informationen öka kundnöjdheten och behålla kunder. 

 

5.3 Lojalitetsprogram 

 

Dholakia (2006) menar att det är viktigt att inkludera "rätt" personer i ett företags kundklubb 

för att kundklubben ska ge ett bra resultat men Tingwall uppger att Apotekets kundklubb 

välkomnar alla. Eftersom Apoteket är verksamt inom medicinsk service kan det enligt Buttle 

och Maklan (2015) vara så att de inte får inkludera endast kunder som anses värdeskapande i 

kundklubben. Beslutet att välkomna alla i kundklubben kan dock också utgå ifrån de många 

positiva fördelar som lojalitetsprogram uppges ha för att behålla kunder, där insamlandet av 

kundinformation är en fördel enligt Palmer et al. (2000).  

 

Tingwall värdesätter informationen som kundklubbens medlemmar bidrar med, men han 

uttrycker också att de gärna hade haft fler medlemmar. Att öka kundens incitament till att bli 

medlem skulle kunna vara en väg för att öka antalet medlemmar och på så vis få tillgång till 

information om fler kunder. Informationen skulle enligt Gomez et al. (2006) kunna leda till att 

Apoteket får möjlighet att skicka ut anpassade erbjudanden efter kundens preferenser till ett 

större antal kunder vilket enligt Ball et al (2006) och Simonson (2005) kan öka kundnöjdhet 

och lojalitet. 
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Apotekets arbete med att skicka påminnelser och erbjudanden till kunder som varit inaktiva är 

ett exempel på att Apoteket med hjälp av köphistorik riktar in sig på ett visst segment, 

inaktiva kunder för att hindra dem från att lämna företaget. Detta går även i linje med Marr 

(2015) som menar på att information om kunder kan hjälpa till att upptäcka vilka som är på 

väg att lämna företaget och därmed sätta in åtgärder. 

 

Juväng uttrycker en åsikt om att kundklubbar har spelat ut sin roll och att kunderna är illojala 

på det sättet att de är med i andra apoteksföretags kundklubbar. Att kundklubben skulle 

innebära en psykologisk barriär mot att byta företag som nämns av Duffy (1998) där kunden 

har ett engagemang för ett företag och inte vill bryta relationen tycks därför inte gälla för 

apotekskunder. Att kunderna är med i andra kundklubbar också kan resultera i att många av 

de positiva aspekterna med Apotekets kundklubb försvinner. Enligt Bolton et al. (2000) kan 

kundklubbar minska kundens känslighet för kvalitet och prisförändringar. I de fall där kunden 

är klubbmedlem på andra apotek så minskar troligtvis inte kundens känslighet för Apotekets 

produkters kvalité och pris eftersom kunderna visar att de redan är villiga att handla hos andra 

apoteksaktörer vilket gör kundklubben mindre effektiv. 

 

Palmer et al. menar att kundklubben kan ge kunden en ovilja att byta till ett annat företag. Är 

kunden dock redan medlem i flera olika kundklubbar är det uppenbart att kunden kan tänka 

sig att byta företag. Därmed minskas betydelsen av kundklubbens egenskap att öka 

byteskostnader vilket gör att kundklubben inte får samma funktion för att behålla kunder 

enligt Seo et al. (2008). 

 

Mattsons kommentar om att medlemmar i kundklubben handlar mer är i enlighet med Lewis 

(2005). Det kan också tyda på att kundklubben ändå höjer byteskostnaden så att kunderna 

väljer att köpa en produkt igen på Apoteket för att inte tappa värdet på sitt medlemskap i 

kundklubben vilket även föreslås av Stauss et al. (2003) och Verhoef (2003). När 

byteskostnaderna höjs kan det göra att kundklubben får en stabiliserande verkan på 

kundrelationen som Rese et al. (2013) hävdar. Dessa faktorer är fördelaktiga för 

kundklubbens möjligheter att verka för att behålla kunder.    
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5.4 Värderingar 

 

Svaren är något motstridiga gällande om kundservice får många frågor om miljö, ekologiska 

produkter och produkternas ursprung men det framkommer dock att i relation till andra frågor 

kundservice får är de inte många, men de har ökat. 

 

Eftersom Ahrén, Juväng och Tingwall uppger att Apoteket har arbetat länge med att 

kvalitetssäkra sina produkter så tyder det inte på att Apoteket har agerat drastiskt på 

kundernas ökade medvetenhet. Att kunderna blir mer medvetna om miljö, hållbarhet och 

produkternas ursprung och att Apoteket har kvalitetssäkringar innebär att kundernas och 

Apotekets värderingar stämmer överens på vissa plan vilket är positivt för att behålla kunder 

eftersom kunder kan välja bort företag som inte agerat i linje med deras värderingar enligt 

Buttle och Maklan (2015). 

 

Juvängs kommentar om att konsumenters medvetenhet kan göra att de blir mer villiga att 

betala extra för produkter som är etiskt producerade föreslås även av Creyer och Ross (1997). 

Det framkommer dock inte om den informationen används av Apoteket för att sätta priser, 

genom att till exempel ha extra höga priser på ekologiska produkter eftersom de vet att 

kunderna är villiga att betala mer. Juväng uppger också att han tror att en anledning till att 

konsumenter inte frågar så mycket om etik kan bero på att Apoteket är känt för sina 

kvalitetskrav vilket kan betyda att kunderna enligt Creyer och Ross (1997) förväntar sig att 

Apoteket har kvalité. 

 

Enligt respondenterna och årsredovisningarna värderar Apoteket att kunna erbjuda ett 

kvalitetssäkrat sortiment högt och ser det som värdeskapande för kunderna. 

Kvalitetskontrollen med sina sex steg framgår som rigorös och uppges av Juväng vara den 

hårdaste kontrollen av produkter i branschen. Produkterna som säljs har alla gått igenom 

kvalitetskontrollen dock har inte alla leverantörer skrivit under uppförandekoden. På ett år har 

andelen leverantörer som skrivit under uppförandekoden sjunkit med 5 procentenheter, från 

94 % till 89 %. Detta är troligtvis på grund av nytillkomna produkter, men det kan tolkas som 

att utvecklingen går åt fel håll. Denna förändring har inte kommit på tal i de genomförda 

intervjuerna eller finns tydligt på hemsidan utan framkommer enbart när års- och 

hållbarhetsredovisningarna mellan åren jämförs. 
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Det är anmärkningsvärt att 11 % av produktleverantörerna inte har skrivit på 

uppförandekoden. Det kan tolkas som att 11 % av leverantörerna inte ämnar följa de 

värderingar som Apoteket förespråkar gällande miljö, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. 

På hemsidan väljer Apoteket att inte skriva ut hur många procent som har skrivit under 

uppförandekoden, det nämns enbart i års- och hållbarhetsredovisningen. Apoteket är 

förmodligen medvetet om att den typiske apotekskunden inte läser års- och 

hållbarhetsredovisningen och kan därför anpassa vad som kommuniceras i vilka kanaler 

utifrån denna information för att inte få kunderna att tvivla på företagets värderingar.  

 

5.5 Segmentering och Kundanpassning 

 

Ahrén och Tingwall ser utvecklingspotential i hur Apoteket anpassar sig till sina kunder. Båda 

ser den stora mängden av information som finns att tillgå men som är svår att använda för en 

stor kedja som Apotek AB. Precis som Marr (2015) belyser finns det svårigheter i att selektera 

vilken information som är värdefull och går att använda storskaligt inom företaget. 

 

Tingwall uttrycker en önskan om mer information om kunder, till exempel information om 

vilka som har pollenallergi för att kunna rikta erbjudanden till bara de kunderna. Det visar att 

Apoteket inte har tillgång till all den information som skulle kunna användas. Tingvall 

nämner även att deras digitala plattform uppdateras för att kunna bli bättre på att använda 

information om kunder. Det tyder på att Apoteket i nuläget ser fler möjligheter till att använda 

kundinformation men som ännu inte utnyttjas. Det finns alltså mer information att tillgå än 

vad Apotekets digitala plattform kan hantera, vilket är ett hinder. 

 

Ahrén uttrycker att de demografiska skillnaderna i hans region påverkar till exempel i vilken 

utsträckning kunder på olika apotek frågar efter ekologiska varor, pris eller vill ha hjälp på 

annat språk. Det tyder på att apotekens läge är en faktor som kan ge information om kunder. 

Genom läge finns det därmed en möjlighet att segmentera kunder utifrån behov och önskemål 

enligt Kotler (2008). Ahrén uppger att detta erbjuder möjligheter för Apoteket att använda 

informationen om skillnaderna för att anpassa butikerna utefter var de ligger vilket Hagel och 

Rayport (1997) menar kan öka kundnöjdheten och förmågan att behålla ett större antal 

kunder. Ahrén uppger att Apoteket inte anpassar butikerna i den mån informationen ger 

möjlighet till det. De skulle exempelvis kunna göra en anpassning genom att ha ett dyrare 
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sortiment i ett visst område och billigare sortiment i ett annat men det är inget som sker i stor 

skala i nuläget. 

  

 

En typ av personlig anpassning i butik sker även när till exempel barnprodukter placeras på en 

plats i butiken som är tillgänglig för barnvagn eftersom personer som handlar barnprodukter 

ansetts tillhöra ett segment som i vissa fall har barnvagn. Den här informationen är väldigt 

lättillgänglig för företag och en användning av den kan leda till en smidigare butiksupplevelse 

för kunderna som kan öka deras nöjdhet och få dem att vilja fortsätta att vara kunder.  

 

En möjlighet till personlig anpassning som nämns av Mattson är att butikspersonal kan 

rekommendera kunder ytterligare produkter som kunden inte visste att de behövde. Där 

utnyttjas information om kundens åkommor, hälsotillstånd och behov för att kunna sälja fler 

produkter. Att använda sådan information om kunder i kommunikationen med dem är också 

något som enligt Ball et al. (2006) och Simonsson (2005) leder till ökad kundnöjdhet och 

lojalitet. Den kan också enligt Ball et al. (2006) leda till en ökad tillit, en närmare och mer 

långvarig relation som kan öka byteskostnaden för att byta företag genom att skapa en 

psykologisk barriär och ökad risk med att byta företag. Den personliga anpassningen som sker 

i Apotekets butiker med hjälp av information om kunderna verkar därmed kunna ge 

förutsättningar för att öka kundnöjdheten, lojaliteten och byteskostnaderna vilket är positivt 

för att behålla kunder. 

 

Att genomföra undersökningar av hur många kunder som blir betjänade inom 5 minuter på ett 

apotek i centrala Stockholm ger inte så mycket användbar information om den utförs med 

kunder som behöver genomföra köpet inom ett par minuter. Undersökningar och insamlandet 

av kundinformation skulle därför kunna anpassas mer utefter de lokala förutsättningarna. 

Detta kan dock vara problematiskt att genomföra i och med företagets storlek. 

 

Tingwall belyser problematiken gällande att anpassning på individnivå måste skötas med viss 

hänsyn till vilken produkt det handlar om. Att skicka ut erbjudanden på pinsamma produkter 

eller produkter som kunden inte är intresserad av baserat på köphistorik eller sökningar skulle 

kunna irritera kunden och påverka relationen med kunden negativt i enlighet med Simonsson 

(2005) och Stone et al. (2003). Detta exempel visar på att Apoteket måste iaktta en viss 

försiktighet när de använder information om kunder för att skicka erbjudanden eftersom 

produkterna i vissa fall kan vara av känslig art för kunden. Det visar också att Apotekets 
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kunders preferenser varierar över tid vilket ger en instabilitet och kan påverka kundlojalitet 

negativt enligt Simonsson (2005). Det kan på så sätt vara riskfyllt för Apoteket att använda sig 

av information om kunder utan vidare analyser eftersom informationen kan få negativa 

konsekvenser för lojalitet och förutsättningarna för att behålla kunder om informationen 

används på fel sätt.   

  

Att 30 % av konsumenterna inte visste vilket apotek de senast besökte är intressant eftersom 

det kan tyda på att Apoteket verkar i en bransch där många butiker liknar varandra men även 

att konsumenterna inte bryr sig om var de handlar. Då denna undersökning gjordes strax efter 

avregleringen kan dock Apotekets butiker som genom sin långvariga etablering ha setts som 

en norm som de nya aktörerna försökte efterlikna. Den differentiering av butiksmiljön som 

Ahrén har sett under den senaste tiden kan dock komma att minska om riksdagen beslutar att 

strama åt reglerna på apoteksmarknaden.    

 

Apotekets möjligheter till att använda segmentering och kundanpassning skulle kunna 

påverkas av regeringens utredning men än så länge är det osäkert vad den kommer att ge för 

resultat och konsekvenser. Det finns två kritiska punkter där utredningen skulle kunna 

resultera i att förutsättningarna för apoteksmarknaden förändras avsevärt. Den första är 

kritiken mot apotekens produkter, att det är mer en vanlig detaljhandel än tidigare.  

Om regeringen skulle begränsa apoteksmarknadens utbud skulle det troligtvis tvinga 

apoteksföretagen att fokusera mer på distribution av läkemedel. Apotekets segmentering och 

kundanpassning av produkter sker främst med receptfria läkemedel och andra 

apoteksprodukter, en reglering skulle därför kunna resultera i att Apotekets möjligheter för 

segmentering och kundanpassning minskar. 

 

Den andra kritiska punkten är regeringens kritik mot att tillgängligheten har minskat och att 

det finns färre apoteksbutiker på avlägsna platser ute i landet. Att reglera hur många 

apoteksbutiker som finns ute på landsbygden är troligtvis svårt att genomföra på en marknad 

med konkurrens. Kritiken kan även ifrågasättas då denna studie pekar på att öppettider har 

förlängts och möjligheter till e-handel har ökat.  
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6. Slutsats 

 

Studiens frågeställning lydde Hur använder sig Apoteket AB av kundinformation för att 

behålla kunder? Studien visar att Apoteket använder sig av kundinformation på olika sätt och 

till olika grad inom samtliga metoder som studerats. Gällande kundservice visade det sig att 

information som framkom från kunderna via klagomål i de flesta fall vidarebefordrades inom 

företaget. Dock saknas det ett systematiskt sätt för att föra informationen vidare vilket kan 

leda till att förändringar som kan vara positiva för att behålla kunder uteblir.  

 

Det visade sig även att Apoteket inte verkar arbeta med att överträffa kundernas 

förväntningar eftersom det saknas ett överraskande inslag i prestationen. En annan aspekt som 

framkom var att en ökad mängd kundinformation skulle kunna innebära ett merarbete för 

Apoteket för att kunna möta ökade krav. Potentiellt merarbete kan användas som ett argument 

mot en ökad användning av kundinformation men samtidigt uttrycks en önskan om mer 

information vilket tyder på att det finns både negativa och positiva aspekter gällande en 

utökad användning av kundinformation. 

 

Genom intervjuerna framkom att många av Apotekets kunder är med i flera kundklubbar 

vilket kan minska kundklubbens positiva fördelar för att behålla kunder. Det visar sig dock att 

den information om medlemmarna som Apoteket får tillgång till via kundklubben är till fördel 

för kommunikationen med medlemmarna. Apoteket anser att fördelarna är så pass stora att de 

uttrycker en önskan om att alla kunder ska vara medlemmar. Apotekets kunder uppges bli 

alltmer intresserade av produkternas ursprung och arbetsförhållanden. En intressant 

analyspunkt gäller att endast 89 % av Apotekets leverantörer har skrivit på uppförandekoden 

och att andelen som skrivit på minskat trots att respondenterna betonar att Apoteket är starkt 

engagerade i hållbarhetsfrågor.  

 

Gällande kundanpassning framkommer det att det är viktigt att hantera information om 

kunderna på rätt sätt för att inte riskera att förlora dem genom att skicka erbjudanden om 

pinsamma eller ointressanta produkter. Därmed finns det en risk med att använda 

kundinformation om den inte noggrant analyseras, annars kan det påverka företaget negativt i 

dess arbete med att behålla kunder. 
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De demografiska skillnaderna inom stockholmsregionen beskrivs som stora men 

informationen som dessa skillnader ger och som kan användas för att genom segmentering 

skilja på olika kundgrupper används inte fullt ut trots att flera möjligheter framförs. Det kan 

till viss del bero på svårigheter i att kombinera lokal anpassning med kedjedriften av Apoteket 

som helhet. Eftersom de demografiska skillnaderna är stora inom Stockholm kan det antas att 

de även är stora sett till andra delar av landet vilket kan betyda att det finns möjligheter till 

anpassning även i andra regioner. Apotekets framtida möjligheter för segmentering och 

kundanpassning kan dock komma att påverkas ifall regeringens utredning skulle utmynna i 

åtgärder gällande tillgänglighet och produktutbud. 

 

Studien visar att det finns hinder och svårigheter med att använda kundinformation vilket kan 

vara en anledning till att all den information som finns tillgänglig inte används i dagsläget. 

Studien bidrar med information om hur och vilken kundinformation som kan användas 

praktiskt inom metoder för att behålla kunder. Det kan vara av relevans för företag som verkar 

inom liknande förutsättningar som Apoteket men även för aktörer med ett intresse för 

kundinformation och arbete med att behålla kunder. 

 

6.1 Studiens begränsningar och förslag på framtida forskning 

 

En svaghet med denna studie är att samtliga respondenter nämner att läget är det viktigaste för 

att behålla kunder och läge har inte inkluderats i det teoretiska ramverket som en metod för att 

behålla kunder. Dock har betydelsen av läge varit relevant för anpassning efter kunder där 

butikens läge har visat sig vara sammankopplat med demografiska skillnader mellan kunder. 

En annan svaghet är att tre av respondenterna arbetade med Apoteket i Mellansverige vilket 

gör att studien i vissa delar har ett fokus på just detta område. 

 

Intressant för framtida forskning skulle vara att göra liknande studier på konkurrerande apotek 

för att kunna föra en jämförande diskussion kring hur aktörer på den svenska 

apoteksmarknaden arbetar. Det skulle även vara intressant att utföra en studie gällande hur 

Apotekets arbete med kundinformation för att behålla kunder varierar utifrån de olika 

demografiska förutsättningarna i Sverige. Efter denna studie framgår det även att det skulle 

vara av intresse att studera hur Apotekets arbete med att behålla kunder har förändrats sedan 

avregleringen fram till idag. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor 

 

Inledande frågor om arbetsroll och uppgifter 

 

Kundservice 

 

Hur arbetar ni med kundservice? 

Använder ni er av information om era kunder när ni arbetar med kundservice? Hur då? Vilken 

information? Tex köphistorik, tidigare frågor, personlig information 

Hur hanterar ni och följer upp kunder som är missnöjda? 

Använder ni social media när ni arbetar med kundservice? Tex svarar på facebook, instagram 

Kollar ni på vad kunder skriver om er på social media? 

 

Överträffa kundens förväntningar 

 

Har ni information om kunders nöjdhet? Hur undersöker ni det? Hur ofta? 

Hur använder ni er av den informationen? /spridning/mätning/strategier/analys/samband 

Hur kommunicerar ni information om kundnöjdhet inom företaget? Hur använder ni er av den 

inom företaget? 

Har ni möjlighet att jämföra era kunders nöjdhet med era konkurrenter? Har ni tillgång till 

information om kunders förväntningar på er? 

Hur får ni tillgång till den? Använder ni er av den? Hur då? 

 

Kundklubb 

 

Varför har ni en kundklubb? 

Vilken information kan kunden välja att dela med sig av? 

Skulle ni kunna få den på något annat sätt än genom kundklubben? 

Vilken övrig information om kunder kan ni få? Tex tittar på en produkt utan att köpa 

(köphistorik, preferenser, andra hemsidor) Hur lagrar ni den? 
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Hur ofta uppdaterar ni informationen om era kunder? (Adress, familj?) Hur används 

medlemskortet? 

Vilken information finns registrerad på det? 

Vilka de tre största fördelarna med er kundklubb? 

Ni har 2 miljoner medlemmar i er kundklubb, hur många av dessa är aktiva kunder? 

Hur hanterar ni medlemmar i kundklubben som inte har gjort något köp de senaste 6/12 

månaderna? 

Ni individanpassar erbjudanden till era klubbmedlemmar. Hur följer ni upp dessa 

erbjudanden? 

 

Erbjudanden till icke medlemmar 

 

Har ni erbjudanden till befintliga kunder som inte är medlemmar i er kundklubb? Vilken typ 

av erbjudanden? 

Är dessa anpassade till olika segment, personer? Hur? (köphistorik, preferenser?) Till vilka 

skickar ni erbjudanden och varför väljs dessa? 

Hur når ni kunder med era erbjudanden? (adressinfo, mejl,?) Hur ofta uppdateras 

informationen om kunder? 

Varför använder ni olika sätt? 

 

Värderingar 

 

Har ni tillgång till information om era kunders värderingar/övertygelser?  (miljö, kvalité) Hur 

får ni den här informationen? 

Hur använder ni den? 

 

Kundinformation 

 

Har ni information om hur produkter faktiskt används av kunderna? Hur får ni den och hur 

använder ni er av den? 

Gör ni enkäter? 

Vilken information får ni av den? Hur använder ni den? 

Får ni någon annan typ av feedback? Om vad? Hur? Hur används den? 

Har ni någon siffra på hur många kunder som ni behåller från år till år? (Återköp, antal köp)  
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Hur använder ni er av informationen kring kundens sökningar och köpmönster i e-handeln? 

(Kan man använda den informationen i fysisk butik?) 

Är kunderna mer nöjda och lojala om de handlar i butik än e- handel? 

Den informationen som ni har om kunderna, i vilken utsträckning kommuniceras den till de 

som arbetar i butik? Och vilken information får ni från butiker? 

 

Avslutande öppna frågor: 

 

Vilka strategier skulle du säga är viktigast för att behålla kunder för er på apoteket?  

Vilken roll har information om kunderna i dessa strategier, från ditt perspektiv? 

Vilka är era största utmaningar när det handlar om att behålla kunder? 

Vad är viktigast för att en apotekskund ska vara nöjd?




