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Sammanfattning 

Sedan apoteksmarknaden avreglerades har många nya aktörer etablerats, både stora 

apotekskedjor och privatägda apotek.  Alla slåss de om samma marknad, den marknad som 

Apoteket AB hade innan avregleringen. P/S Apotek är ett nyöppnat apotek på Sankt 

Eriksplan och deras uppdrag var att ta reda på vad kunderna efterfrågade hos ett apotek.  

P/S Apotek hade tänkt erbjuda två unika tjänster som inte finns på andra apotek, hälsokväll 

och specialistrådgivning.  

Syftet med denna uppsats är därmed: Att undersöka vad ett nyöppnat apotek skall erbjuda 

för produkter, service och tjänster samt vilka kunder de skall satsa på för att erhålla 

marknadsandelar. 

Fyra olika metoder har använts för att kunna nå fram till målet med examensarbetet: 

benchmarking, dold observation, kvalitativa intervjuer och enkätmetodik.  

Resultatet av undersökningarna blev att de potentiella kunderna ville ha längre öppettider 

på vardagskvällar. Det viktigaste kriteriet som de potentiella kunderna värdesatte hos ett 

apotek var sortimentet. Produkter som de gärna vill ha på apoteket är bl.a. 

hudvårdsprodukter, självtester, träningsrelaterade produkter och hjälpmedel för äldre och 

handikappade. Bland de kvinnliga tillfrågade var hälsokvällen relativt populär. Tjänsten 

specialistrådgivning fick positiv respons hos 3 av de 5 segment.  

För att bestämma vilka kunder P/S Apotek skall satsa på har segmentering genomförts. Det 

segment som P/S Apotek bör satsa på är segment 4 (kvinnor i åldern 41 - 65 år) med 

avseende på de tjänster de vill erbjuda, hälsokväll och specialistrådgivning.  
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Abstract 

After the marked deregulation, many new players have entered the Swedish pharmacy 

business. Both major pharmacy companies and small privately owned companies have 

entered the new market. Before the deregulation this entire market was owned by Apoteket 

AB, which had a monopoly on the market. This report is about a newly opened pharmacy, 

P/S Apotek. P/S Apotek needed to know what the customers demanded and if there was an 

interest in some of the unique services that they wanted to offer. 

The purpose of this report was thus: to investigate what a newly opened pharmacy should 

offer product-wise and service-wise and what customers they should focus on in order to gain 

market shares. 

Four different methods have been used within the report: Benchmarking, non-participant 

observation, qualitative interview method and questionnaire survey.  

The result of the surveys was that the customers wanted longer opening times on weekday 

nights. The most important criteria that the customers valued, for a pharmacy, was the 

selection. Products that the customers wanted in a pharmacy included skincare products, 

self-tests, athletics supplements and aid for elderly and impaired. Among the women that 

were surveyed the “healthcare night” was popular. The service specialist advice was popular 

among most of the customers. 

In order to determine what customers P/S Apotek should focus on a segmentation was 

conducted. This resulted in that segment 4 (women aged 41-65) seemed to be the most 

interested in the services P/S Apotek wants to offer, “healthcare night” and specialist advice. 

Thus, if P/S Apotek is going to offer these services, segment 4 should be the target group. 
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1 Inledning 
 

Detta kapitel berör rapportens uppdragsbeskrivning, syfte, avgränsningar och 

problemformulering. En bakgrundsbeskrivning av apoteksmarknaden, som ger en inblick i 

hur marknaden ser ut efter avregleringen av apoteksmonopolet, kommer också att finnas i 

detta kapitel.  

1.1 Bakgrund 

Hälsokoll, blodtrycksmätning och hälsocoaching är några av de nya apoteksnära tjänsterna 

som har utvecklats för att göra Apoteket AB mer konkurrenskraftigt sedan avregleringen 1 

juli 2009 (MyNewsDesk, 2010).  

Många nya aktörer har etablerats på marknaden sedan avregleringen och alla dessa slåss om 

samma marknad – den som Apoteket AB hade innan avregleringen. Nu kan alla öppna ett 

apotek (med undantag av läkemedelstillverkare och förskrivare) (Årsredovisningen 2009, 

Apoteket). Några av de nya aktörerna är Apoteket hjärtat, DocMorris, Apoteksgruppen, 

apoteket Medstop, Kronans droghandel, Åhléns Apotek samt Boots (Hopen, 2010). 

Målet med själva avregleringen var att förbättra för kunderna. De skulle få bättre priser, fler 

tillgängliga apotek samt bättre service såsom kortare kötider och längre öppettider 

(regeringen, 2009).  

Regeringen bedömer att ett starkt konkurrensmedel är öppettiderna, som förväntas vara av 

högt värde för kunderna. Därmed antar regeringen att framtidens apotek kommer att 

erbjuda längre öppettider som anpassas efter kundernas behov (Regeringen, 2009, s. 204). 

 

Enligt en intervju som gjordes på Konkurrensverket yttrades: ”Jag tror också att den dagliga 

konkurrensen mellan apoteksaktörerna på sikt kommer att leda till nya produkter och 

tjänster, bättre service och kundbemötande.” (Kopp, 2010) 

Det har inte gjorts många begränsningar när det gäller apotekens profilering och utveckling 

av egna erbjudanden till konsumenter, vilket medför att förutsättningar för mångfald är 

stora. Detta är då också en faktor som kommer bidra till flexiblare öppettider, bättre service 

samt nya tjänster som kommer att uppstå beroende på efterfrågan hos kunderna. 

(Regeringen, 2009, s. 403)  

 

Allt detta tyder på att konsekvenserna av omregleringen kommer att vara positivt för 

konsumenterna, då produkterna samt tjänsterna kommer att anpassas efter kundernas 

behov. Det som återstår att se är hur den utvecklingen kommer att stämma överens med 

den utredning som gjorts av regeringen. Är det verkligen öppettiderna och nya apoteksnära 

tjänster som kunderna kommer att efterfråga? Det finns inte mycket efterforskningar kring 
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detta eftersom avregleringen skedde nyligen och därför är det ett intressant område att 

undersöka.  

1.2 Uppdragsbeskrivning 

Beställaren av examensarbetet är P/S Apotek, ett nyöppnat apotek på Sankt Eriksplan i 

Stockholm. P/S apotek är ett helt nytt privatägt apotek som inte tillhör någon kedja. De skall 

sälja receptbelagda läkemedel och receptfria läkemedel, egenvårdsprodukter samt erbjuda 

olika apoteksnära tjänster. De två sistnämnda är de som skall behandlas i denna rapport.  

Examensarbetet går ut på att undersöka vad de potentiella kunderna eftersträvar i ett 

nyöppnat apotek med avseende på produktområden samt apoteksnära tjänster. De 

potentiella kunderna skall sedan delas in i olika segment för att kunder har olika behov och 

det är därför viktigt att företaget väljer vilket/vilka segment de skall satsa på för att erhålla 

marknadsandelar. 

En benchmarking skall också göras för att undersöka vilka produkter och apoteksnära 

tjänster som finns på marknaden idag. Detta görs för att ge en insikt i vad de framstående 

konkurrenterna erbjuder för att sedan kunna möta konkurrensen samt erbjuda de produkter 

och apoteksnära tjänster som kunderna önskar i ett apotek. 

1.2.1 Syfte 

Att undersöka vad ett nyöppnat apotek skall erbjuda för produkter, service och tjänster samt 

vilka kunder de skall satsa på för att erhålla marknadsandelar. 

1.2.2 Problemställning 

De väsentliga frågeställningar som kommer att behandlas och besvaras i denna rapport är: 

 Vilka produkter och tjänster erbjuder de framstående konkurrenterna? 

 

 Vilka är de potentiella kunderna? 

 

 Vilka produkter, service och tjänster verkar attraktiva för de potentiella kunderna? 

 

 Vilka segment kan kunderna delas in i? 

 

 Vilka/vilket segment verkar intressanta att satsa på? 

1.3 Avgränsningar 

Geografisk avgränsning: De olika undersökningarna kommer att avgränsas till Stockholms 

innerstadsområde eftersom det antas att endast lokala invånare har som intresse att besöka 

apoteket.  
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Produktavgränsning: Vilka produkter som skall erbjudas på ett apotek kommer ej att 

beskrivas i detalj, utan fokus kommer att ligga på produktområden såsom 

hudvårdsprodukter, hårvårdsprodukter, barnprodukter osv.  

Tjänst - avgränsning: Undersökningen av de apoteksnära tjänsterna kommer bara att 

inriktas på de tjänster apoteket tycker är av intresse. Inga andra apoteksnära tjänster 

kommer att undersökas. 

Marknadsavgränsning: Den marknad som kommer att undersökas är apoteksmarknaden. 

Andra aktörer såsom sjukhus och hälsokostaffärer kommer inte att behandlas. 

1.4 Disposition  

Rapporten disponeras enligt följande: 

 

Figur 1 Disposition 

Kapitel 1 

 Inledning 

•Bakgrund - Konsekvenser av omregleringen 

•Uppdragbeskrivning  - Syfte och problemställning 

•Avgränsningar 

Kapitel 2 

  Teori 

•Tidigare forskning inom ämnet  

•Litteraturstudie  - Segmentering 

Kapitel 3   

Metod 

•Benchmarking 

•Dold observation 

•Kvalitativa intervjuer, semi-strukturerade, samt urval 

•Enkätmetodik - Urval, Validalitet, Reliabilitet 

Kapitel 4  

Resultat 

•Resultat av benchmarking samt analys  

•Resultat av observationen samt analys  

•Resultat av de kvalitativa intervjuerna samt analys 

•Resultat av enkätundersökningen och segmentering 

Kapitel 5 

Slutsats 

•Sammanställning av resultaten 

•Förslag på framtida forskning  

Kapitel 6 

 Författarens 
tankar 

•Tankar som kommit upp under uppdraget  och resonering kring vissa  resultat  och 
problem 
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2 Teori 
 

I detta kapitel beskrivs den teori som senare kommer att kopplas till analyskapitlet. Den teori 

som berörs är tidigare forskning inom ämnet: vilka är de potentiella kunderna? Vilka är de 

ledande apotekskedjorna idag? Dessutom innehåller kapitlet ett avsnitt om vad 

segmentering är och hur man segmenterar. 

2.1 Tidigare forskning  

I det här kapitlet beskrivs tidigare forskning som gjorts inom apoteksämnet, såsom 

öppettider, olika apotekskedjor och potentiella kunder.  

2.1.1 Öppettider  

Öppettiderna är något som regeringen tror kommer att ändras som en följd av 

avregleringen, se Kapitel 1.1. Öppettiderna kommer enligt regeringen att anpassas efter 

kundernas efterfrågan. Redan nu, bara några månader efter avregleringen, har Sveriges 

Apoteksförening kommit fram till att öppettiderna har ökat jämfört med innan. 147 apotek 

som fanns innan avregleringen har ökat sina öppettider medan sex apotek kortat ner sina 

öppettider. (Wallér, 2010) 

2.1.2 Potentiella kunder 

Vilka kunder är det oftast som handlar på apotek? Enligt en artikel från Dagens Apotek 

handlar kvinnor oftare än män på apotek. Vidare står det i artikeln att kvinnor i åldern 30-60 

år står för över 80 procent av inköpen. Kvinnor handlar på apotek till hela hushållet – 

barnen, maken, sig själva samt också äldre släktningar. I artikeln föreslås det därför att man 

ska nå kvinnorna för att för att bli framgångsrik på apoteksmarknaden. (Lund, 2010). 

För att få ytterligare insikt i mäns och kvinnors köpvanor kan man undersöka hushållens 

utgifter från Statistiska Centralbyrån, SCB. Eftersom det inte finns någon statistik över vad 

män respektive kvinnor köper på apotek, undersöks istället hushållsutgifterna inom 

hälsovård och personlig hygien.  

Tabell 1 visar hur mycket män respektive kvinnor i olika åldrar spenderar på hälsovård per 

år. Utifrån diagrammet kan man se att kvinnor spenderar mer på hälsovård mellan 20-64 års 

ålder medan männen spenderar mer efter 65 års ålder.  

 

Hälsovård 
Tabell 1 – Översikt över hur män och kvinnor spenderar pengar på hälsovård genom livet. Siffrorna i tabellen gäller per 
år. (SCB, 2009) 

Ålder 20-29 år 20-49 år 50-64 år 65+

Män 810 kr 2 130 kr 1 960 kr 4 070 kr

Kvinnor 860 kr 3 430 kr 3 600 kr 2 830 kr  
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Personlig hygien (Skönhetsprodukter, kosmetika, parfym, deodorant, mensskydd och dylikt) 

Tabell 2 Översikt över hur mycket pengar män och kvinnor spenderar på personlig hygien. Siffrorna i tabellen är per år. 
(SCB, 2009) 

 

 

Ur tabell 2 kan man se att kvinnor i alla åldrar lägger ner mycket mer pengar på personlig 

hygien än vad männen gör.  

2.1.3 Apotekskedjor 

De största aktörerna på apoteksmarknaden har undersökts av Svensk Kvalitetsindex när det 

gäller kundnöjdhet, företagsimage, förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet, 

prisvärdhet och lojalitet. (Parmler, 2010). 

De största aktörerna som undersökts är Apoteket AB, Kronans Droghandel, Apoteket Hjärtat, 

Apoteksgruppen med Medstop. Övriga apotek som DocMorris, Vårdapoteket m.fl. tillhör en 

gemensam kategori Annat.  

Indexnivån visar hur nöjda kunderna är från 0-100. 

 

Figur 2 Kundnöjdhet - Apotekskedjor 

Diagrammet erhållet från Svensk kvalitetsindex. (Parmler, 2010) 

 

Ålder 20-29 år 20-49 år 50-64 år 65+   

Män 590 kr 250 kr 110 kr 120 kr   

Kvinnor 1 900 kr 1 510 kr 1 130 kr 670 kr   
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Enligt Figur 2 är det Apoteket AB följt av Kronans Droghandel som har högst kundnöjdhet 

(bortsett från kategorin Annat). 

Ett annat diagram som är intressant är ”Kundprofil”, som visar hur de olika apoteken skiljer 

sig mellan image, lojalitet, förväntad service och produktkvalitet samt om förväntningarna 

överträffas. (Parmler, 2010) 

 

Figur 3 Kundprofil – Apotekskedjor 

Diagrammet erhållet från Svenskskvalitetsindex. 

 

Diagrammet visar att alla apotek överträffar förväntningarna om kvalitetservice förutom 

Medstop. Apoteket AB samt Medstop som efterföljande är de som fick mest poäng på 

image.  

Sammanfattning av diagrammet (Parmler, 2010): 

Apoteket AB →Högst betyg på imageaspekten. Hög lojalitet. 

Medstop →Högst förväntningar när det gäller produkt – och servicekvalitet men minst 

överträffade förväntningar samt lägst lojalitet (bortsett från Annat). 

Kronans Droghandel → Högst betyg på servicekvalitet. Högst lojalitet. 

Apoteksgruppen → Förväntningarna stämmer överens med produkt– och servicekvalitet. 

Apoteket Hjärtat→ Förväntningar stämmer överens med produkt– och servicekvalitet. Lägst 

imagepoäng. 
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Sedan avregleringen så har apoteksmarknadens upplevda produktkvalitet minskat medan 

den upplevda servicekvalitén har ökat. Lojaliteten har minskat kraftigt och en förklaring till 

detta är att utbudet av apotek har ökat på marknaden (Parmler, 2010). 

2.1.4 Segmentering 

Segmentering innebär att ”dela in individer med ett antal utvalda egenskaper i grupper 

(segment)” (Åsberg, 2007).  

Segmentering är viktigt för att kunna bli framgångsrik på marknaden. Alla kunder är inte 

likadana, istället präglas de av variation. Kunderna har olika behov och dessa kan inte 

tillfredsställas genom samma erbjudande och det är därför viktigt att företaget inte närmar 

sig dem på samma sätt för att få marknadsandelar (Söderlund, 2005, ss. 11-18).  

2.1.4.1 Segmenteringsprocessen 

Segmentering kan beskrivas i tre olika dimensioner: klassificering av kunder, val av kunder 

och bearbetning av kunder. När man arbetar med segmentering kan man använda sig av 

dessa dimensioner som steg i segmenteringsprocessen (Söderlund, 2005, ss. 18-22). 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.1.1 Klassificering  

 

Figur 4 Marknadssegment 

 

I detta steg handlar det om att skapa en gruppindelning av kunder. För att kunna göra det 

måste man identifiera vilka kundegenskaper som är viktiga inför en klassificering.  Det kan 

man undersöka genom att se vilka behov kunderna har. För att förtydliga begreppet behov 

så innebär det inte bara att kunden köper en produkt pga. dess egenskaper utan orsaken till 

köpet kan t.ex. vara att den tillfredsställer ett behov, som är känslan av att något nödvändigt 

saknas. (Söderlund, 2005, s. 22).  

Alla kunder 
betraktas som 

lika 

Varje kund 
betraktas som 

unik 

Första steget→ Klassificera kunderna i segment. (Behovspyramiden, Få information om 

kunders behov, Gruppera.) 

Andra steget→ Välja segment för bearbetning 

Tredje steget→ Bearbetning av segment. 

 

I mitten av dessa ändpunkter kan man definiera 

marknaden som ett begränsat antal 

marknadssegment. 
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Bakomliggande 
mål 

Nyttor 

Produktsattribut 

 

 

 

  

Behovspyramiden 

Behovet kan beskrivas som tre olika nivåer, behovshierarkin.  

Längst ner i pyramiden finns produktattribut,  

vilket innebär att kunden betraktar  

egenskaperna hos produkten.  

Olika kunder uppskattar olika produktegenskaper. 

(Söderlund, 2005, s. 24) 

 

 

  

 

Nyttor är nästa nivå i pyramiden. Här menas det kunden vill förverkliga genom produkten. 

(Söderlund, 2005, s. 26) 

 

 

 

Sista steget är bakomliggande mål, vilket innebär den ”egentliga” orsaken till varför kunden 

köper produkten. Här kan det handla om t.ex. självförverkligande, status eller respekt osv. 

(Söderlund, 2005, ss. 26-27) 

 

Problemet med behovshierarkin är att det ibland kan vara svårt att se gränserna mellan 

behoven. Ett bakomliggande mål för en kund kan klassas som ett nyttobehov för någon 

annan.  

 

Exempel: En kund på ett apotek köper inte alltid en viss hudkräm pga. att den 

innehåller vissa ämnen utan för att man vill ha fin hud utan rynkor, för att känna sig 

ung. 

Figur 5 Behovspyramiden 

Exempel: En kund vill ha en viss kräm för dess 

återfuktande egenskaper medan en annan kund vill ha 

krämen för att den innehåller ekologiska ingredienser. 

 

Exempel: hudkrämen som återfuktar ger fin hud som lyster. Ekologiska krämen 

innehåller bara ingredienser från naturen vilket är bra för miljön.  

Exempel: I fallet ovan om krämer mot rynkor kan vara: Krämen som återfuktar tar 

samtidigt bort rynkor, vilket gör att man ser ung ut. 
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Få in information om kunders behov 

Hur ska man då få reda på kundernas behov? Ett sätt är genom gissningar, då behövs ingen 

information från kunderna. Detta alternativ är bra för nya produkter, och det kan givetvis 

vara svårt att fråga kunder om dessa (Söderlund, 2005, ss. 34-35). Ett annat alternativ är att 

fråga kunden om behovet, vilket kommer att tillämpas i form av en enkätundersökning i 

denna rapport. En enkätundersökning för att samla in data om kundernas behov kan vara 

mycket värdefull information. (Åsberg, 2007) 

Inom vilken behovsnivå skall man fråga kunderna? Att fråga om produktattribut ger en 

fördel eftersom detta är något som är lättare och tydligare för marknadsföraren att tolka. 

Marknadsföraren får då veta exakt vad som måste erbjudas för att möta behoven. 

Undersökningen av människors behov kommer i denna rapport vara på nivån 

produktattribut. Nackdelen med att fråga om produktattribut är att man går miste om att 

analysera andra behov som nyttor och bakomliggande mål. (Söderlund, 2005, s. 31) 

Att undersöka på nyttonivån ger många fördelar då man får reda på varför kunden väljer just 

denna produkt. Eftersom man får reda på anledningen till varför de köper produkten kan 

den anpassas och möta konkurrensen bättre. 

Att fråga kunder om bakomliggande mål verkar vara en mycket god idé eftersom man då får 

reda på den egentliga orsaken till ett visst köp. Dock finns det nackdelar med denna nivå. 

Det kan vara mycket svårt att få reda på sådan information samt att det kräver mer tid och 

pengar. Att fråga människor om deras bakomliggande behov kan anses vara påträngande 

och det kan också vara svårt att artikulera personliga bakomliggande mål. (Söderlund, 2005, 

s. 33) 

Dela in i grupper 

Efter att ha undersökt kundernas behov är det dags att dela in dem i grupper.                             

För att kunna dela in kunderna i grupper behövs både basvariabler och kategorier. 

Basvariabler är de variabler som man delar in kunderna efter. Det går att använda olika 

variabler, ett sätt är att använda sig av demografiska variabler: ett annat sätt är att använda 

sig av geografiska variabler m.fl. I denna rapport kommer demografisk segmentering att 

tillämpas vilket innebär att kategorierna kommer att bestå av demografiska variabler såsom 

kön, ålder, yrke, sysselsättning osv. (Åsberg, 2007). Enligt (Kotler & Keller, 2006) är det bra 

att använda sig av demografiska variabler eftersom kundernas behov för många varor och 

tjänster förändras med åldern.  

Kategorier är de klasser eller grupper som blir det avgörande resultatet av grupperingen.  De 

kunder som tillhör samma kategori liknar varandra exempelvis med avseende på 

produktbehov, medan kategorierna emellan skall vara helt olika. 
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Som ett sista steg inom klassificeringen gäller det att sortera de data man fått in för att 

skapa segment. De som svarat samma på vissa frågor hamnar i samma grupp. När man 

sedan sorterat kunderna grupper kan alla dessa grupper beskrivas med hjälp av 

demografiska variabler. Detta kommer då skapa de olika segmenten.  

Tabell 3 Förklaring av segmentering. (Söderlund, 2005) Modifierad 

Produkter X Y Z V M

Tjänster A B C C B

Service J  J N T J

Segment 

5

Segment 

1

Segment 

2

Segment 

3

Segment 

4

 

Tabell 3 visar olika segment som skiljer sig från varandra. Segmenteringen här går ut på att 

produkter, tjänster och service (V C T), passar en grupp men (M B J) passar en annan. Detta 

ger en överblick av vad man vill erbjuda respektive kategori (som i sin tur baserats på 

basvariabler). 

Nästa steg i segmenteringsprocessen är valet av segment att bearbeta. 

2.1.4.1.2 Val av segment 

Alla segment som har tagits fram behöver inte vara lika attraktiva. Det kan därför bli aktuellt 

att bara välja ett eller några segment som verkar vara intressanta att bearbeta. Här är det 

bra att undersöka hur många kunder det finns inom varje segment och satsa på det segment 

som är störst. Det finns andra variabler som kan användas för att välja ut segment som 

verkar mest lönsamma. 

2.1.4.1.3 Bearbetning av valda segment 

Produkter och tjänster anpassas till de valda segmenten. Detta kommer inte att behandlas i 

rapporten då detta inte är en del av dess syfte. Däremot är det något som P/S Apotek 

förmodligen kommer att arbeta med efter att denna rapport framfört vilket segment man 

bör satsa på.  

 

 

 

 

Exempel på kategorier: Kvinnor som studerar, Män som är 30 år eller äldre och har 

barn. 

Exempel på basvariabler: Kvinnor, Män, Arbetstagare, Arbetslösa. 
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3 Metod 
 

Detta kapitel tar upp tillvägagångsättet för att uppnå syftet. Metoderna: Benchmarking, 

Dold observation, kvalitativa intervjuer och enkätmetodik kommer att beskrivas. I slutet av 

detta kapitel kommer en diskussion kring metodernas tillförlitlighet och trovärdighet att 

genomföras. 

För att nå de uppställda målen som satts i examensarbetet används fyra övergripande 

metoder:  

 Benchmarking  

 Dold observation  

 Kvalitativa intervjuer 

 Enkätmetodik 

Dessa fyra metoder är alla verktyg för att få ut information som behövs för att svara på 

alla problemfrågeställningar. Frågeställningarna kommer i sin tur tillsammans svara på 

syftet. Metoderna är beroende av varandra då dessa görs i steg: Metod 1 ger information 

som därefter används i metod 2 osv. Figur 6 illustrerar detta. 

  

Benchmarking  

Svarar på frågan: Vilka produkter 

och tjänster erbjuder de 
framstående konkurrenterna? 

Dold observation 

Svarar på frågan: Vilka är de 

potentiella kunderna? 

 

Kvalitativa intervjuer 

Potentiella kunder intervjuas och 

tillsammans med information från 

benchmarkingen ger underlag till 

enkätundersökningen. 

Enkätundersökning 

Svarar på frågan: Vilka 

tjänster och produkter verkar 

attraktiva för de potentiella 

kunderna. 

 

Ger sedan underlag för 

segmenteringen som ger svar på 

frågorna: Vilka segment kan 

kunderna delas in i? Vilka segment 

verkar intressanta att satsa på? 

Figur 6 Tillvägagångsätt för att nå syftet 
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3.1 Benchmarking 

Benchmarking är en process där man identifierar metoder hos sitt eget företag eller andra 

företag som är framgångsrika för att undersöka vad som kan förbättras. Genom att använda 

sig av benchmarking kan företag sätta nya mål för att bättre tillfredsställa kunders behov när 

det gäller service, produkter, kostnader och kvalitet. (Cook, 1995) 

Det finns olika typer av benchmarking: den typ av benchmarking som skall användas i detta 

fall är ”Bästa utförande/världsklass”. Genom denna benchmarking kan man lära sig av 

organisationer som är ledande inom det intressanta undersökningsområdet. (Cook, 1995) 

Syftet med benchmarking i denna rapport är att undersöka skillnader mellan olika 

apotekskedjor och vad de erbjuder. Företaget kan därefter fråga kunderna om vad de tycker 

om de tjänster som konkurrenterna erbjuder. Detta bidrar i sin tur till att deras tjänster kan 

förbättras genom att de vet hur attraktiva konkurrenternas tjänster är.  

Benchmarkingprocessen kan beskrivas i sex steg (Cook, 1995): 

 

 

Figur 7 Benchmarkingprocessen 

I denna rapport kommer bara de fyra första stegen att genomföras eftersom 

förbättringsarbetet är något som sedan görs på företaget efter att denna rapport är klar. 

En detaljerad beskrivning av de fyra stegen som kommer att genomföras i processen följer:  

1. Identifiera egna processer: Först undersöks den egna verksamheten för att urskönja 

de faktorer som senare kommer jämföras med andra företag. Främst är det de 

produkter och tjänster samt den service som P/S Apotek tänkt erbjuda som behöver 

jämföras. 

Identifiera egna 
processer 

Vem ska 
benchmarkking 

ske mot? 

Insamling av 
data 

Analysera data 
och iakta 
skillnader 

Planera  och 
implementera 
förbättringar 

Göra en ny 
granskning 
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2. Vem ska benchmarking ske mot: Benchmarking kommer att ske mot de ledande 

apotekskedjorna. De ledande apotekskedjorna väljs utifrån Figur 2, Kapitel 2. Tre 

apotek från varje kedja kommer att väljas ut. Ur ett geografiskt perspektiv är det de 

apotek som befinner sig närmast P/S Apotek som kommer undersökas.  

 

3. Insamling av data: För att samla in data kommer det först och främst göras 

”skrivbordsundersökningar” vilket innebär att informationen kan sökas på bibliotek, 

hemsidor för de olika apotekskedjorna, databaser, tidskrifter m.fl. För att undersöka 

service kommer besök att göras på varje apotekskedja. Information som inte fås 

genom skrivbordsundersökningar kommer att fås genom att fråga personalen som 

jobbar på de olika apotekskedjorna. 

 

4. Analysera data och iaktta skillnader: Data skall analyseras genom att först fylla i all 

data i en tabell för att lättare kunna urskilja skillnader.  

3.2 Dold observation 

Observationer kan användas i de fall man vill undersöka något som det inte finns någon 

information om. Vilka människor rör sig till exempel kring Sankt Eriksplan? (Christensen, 

Engdahl, Haglund, & Grääs, 2010). 

Det som menas med en ”dold” observation är att de respondenter som är med i 

observationen inte är medvetna om detta. (Christensen, Engdahl, Haglund, & Grääs, 2010) 

Denna typ av observation görs för att undersöka de potentiella kunderna. Genom att vistas i 

området av apoteket kan man observera vilka typer av människor som går förbi. Är det 

kvinnor, män, unga, gamla, med barnvagnar? Detta kommer att bidra med statistik över 

populationen kring apoteket. Informationen kan sedan användas vid urval av respondenter 

till de kvalitativa intervjuerna samt enkäten. 

Man kan skilja på två olika observationer: systematisk eller osystematisk observation. En 

systematisk observation är strukturerad och man bestämmer redan från början vad som 

skall observeras. Man analyserar sålunda vissa typer av beteenden och testar olika 

hypoteser. En osystematisk observation betraktar alla beteenden. Den observationstyp som 

kommer att användas är systematisk observation därför att det redan från början bestämts 

vad som skall observeras.  (Christensen, Engdahl, Haglund, & Grääs, 2010) 

3.2.1 Urvalsmetoder 

När man genomför en systematisk observation kan olika urvalsmetoder användas för att 

genomföra denna. I detta fall används ett tidsintervallurval. (Christensen, Engdahl, Haglund, 

& Grääs, 2010) 

Observationen delas då upp i olika moment och observeras bara under dessa utvalda 

tidsperioder. (Christensen, Engdahl, Haglund, & Grääs, 2010) Observationen av de 

potentiella kunderna kommer att delas upp i tre tidsmoment: kl. 08.00-09.00, 12.00–13.00 
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och 16.00–17.00. Dessa tider valdes då det är mest folk vid rusningstrafik och vid lunch. 

Observationen kommer att göras tre gånger för att ge högre säkerhet. 

3.3 Kvalitativa Intervjuer 

Kvalitativa undersökningar har som avsikt att ge en förståelse för olika situationer/ämnen. 

Sådana undersökningar görs främst med ett litet urval fast mycket stort djup. (Sörqvist, 

2000, s. 51) 

Undersökningar består vanligen av olika undersökningsmetoder som kombineras. En 

fullständig attitydmätning kan t.ex. inledas med en kvalitativ studie som följer av en 

kvantitativ studie.  Den kvalitativa studien fastställer kundbehov som i sin tur utgör en bas 

för utvecklingen av ett frågeformulär. Den kvantitativa studien ger därefter en 

generaliserbar bild av kundernas åsikter (Sörqvist, 2000, s. 52). Detta är anledningen till att 

kvalitativa intervjuer kommer att göras i denna undersökning. Djupintervjuerna kommer att 

fungera som ett underlag för att utforma en enkät. De mest relevanta sakerna som kommer 

att tas upp på intervjuerna skall sedan ingå som en fråga i enkäten. 

3.3.1 Typ av kvalitativ intervju 

Den kvalitativa intervjumetoden som kommer att användas är djupintervjuer. Syftet med 

djupintervjuer är att skapa en bättre förståelse för hur kunder tänker kring det som skall 

undersökas. (Sörqvist, 2000, s. 65) 

3.3.2 Struktur på intervjun 

Semi-strukturerade intervjuer kommer att tillämpas, vilket innebär att alla respondenter får 

frågor inom samma ämnen men frågorna behöver inte vara i samma ordning. Innehållet kan 

dessutom också variera.  

3.3.3 Urval 

För att få fram ett urval vid en kundundersökning måste man veta målpopulationen. Denna 

information fås från observationsstudien. Sedan görs urvalet efter målpopulationen. Dock är 

detta ej alltid enkelt eftersom det är väldigt sällan som urvalet stämmer helt överens med 

populationen. Därför kommer ett icke-sannolikhetsurval att tillämpas för att välja ut de som 

överensstämmer bäst med målpopulationen. 

Det icke-sannolikhetsurval som kommer att användas är uppsökande urval. Metoden 

innebär att man söker upp personer som antas stämma överens med målpopulationen 

(Sörqvist, 2000, s. 89). Vidare används snöbollsmetoden där de respondenter som intervjuas 

rekommenderar andra personer som skulle vara bra respondenter.  

3.3.4 Urvalsstorlek 

Vid icke-sannolikhetsurval brukar urvalsstorleken bestämmas genom konvergensprincipen. 

Denna kommer tillämpas och innebär att intervjuerna fortsätter tills ingen ny information 

fås. Den information som erhålles från de senaste intervjuerna sägs då vara mättad. 

(Sörqvist, 2000, s. 92) 
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3.3.5 Respondenter 

Nedan presenteras de respondenter som skall intervjuas. Respondenterna ville vara 

anonyma, vilka kommer att namnges Kvinna A, B, C, Man A, B, C osv. 

Tabell 4 Kvalitativa intervjuer - Respondenterna  

Respondent Ålder Sysselsättning Bor/Jobbar Har småbarn

Kvinna A 25+ Student Östermalm Nej

Kvinna B 20+ Student Kungsholmen Nej

Kvinna C 50+ Arbetstagare Kungsholmen Nej

Kvinna D 40+ Arbetstagare Vasastan Ja

Kvinna E 40+ Arbetstagare Vasastan Ja

Kvinna F 40+ Arbetstagare Kungsholmen Nej

Kvinna G 40+ Arbetstagare Kungsholmen Ja

Kvinna H 30+ Arbetstagare Vasastan Nej

Man A 20+ Student Kungsholmen Nej

Man B 50+ Arbetstagare Kungsholmen Nej

Man C 25+ Doktorand Östermalm Nej  

3.4 Enkätmetodik 

Enkätmetodik är en kvantitativ metod som används om man vill få reda på ”lite om många 

personer”. Använder man sig av kvalitativa metoder vill man istället få reda på ”mycket om 

få personer”. (Trost, 2007) Den information som fås från de kvalitativa intervjuerna skall 

granskas ordentligt för att sedan användas som frågor i enkäten.  

Enkätens syfte är att kunna besvara på frågorna: vad är det som de potentiella kunderna vill 

ha? Enkätundersökningen behövs också för att kunna segmentera.  

Enkäterna kommer att delas ut i pappersformat. Dessa enkäter skall delas ut till folk som går 

förbi Sankt Eriksplan samt lämnas på platser kring Sankt Eriksplan.  

De platser där enkäten har lämnats är bl.a. ett dagis, där man når många föräldrar och ett 

företag som ligger på Kungsholmen. 

Det kommer också att skapas en webbenkät i programmet Google Documents som är 

identiskt med pappersformaten. Denna kommer att skickas till vissa respondenter som bor i 

närheten av Sankt Eriksplan, samt användas till datainsamlingen. När man besvarar enkäten 
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sparas all information automatisk in i ett Excel-ark. Alla pappersenkäter som besvaras fylls 

sedan in i webbenkäten för att spara tid. 

3.4.1 Urval 

Vid konstruktion av enkäter är det mycket viktigt att man redan innan har definierat mål 

populationen. Eftersom det rent praktiskt är omöjligt att dela ut enkäter till hela 

populationen som man vill undersöka kan man göra ett urval av denna population. Om man 

vill att urvalet skall representera hela befolkningen måste denna stämma överens med hela 

målpopulationen. Man skapar då en miniatyr av populationen. (Trost, 2007, s. 29) 

Urvalet kommer att vara av en icke-slumpmässig karaktär. Det finns flera olika urval inom 

denna kategori, och det som skall användas i denna rapport är kvoturval. 

Kvoturval innebär att man ska fördela efter en viss population som definierats. För att 

förklara metoden kan man betrakta tabell nr 5: 

Tabellen illustrerar befolkningens fördelning på kön och ålder, procent av hela befolkningen 

(befolkningsstatistik 1998).  

Tabell 5 Befolkningsstatistik 1998 

Befolkningsstatistik 1998

Ålder 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Alla

Kvinnor 7,8 10,3 10,7 11,6 8,3 48,7

Män 8,1 12 11,1 11,9 8,1 51,3

Totalt 15,9 22,3 21,8 23,5 16,5 100  
Källa: (Trost, 2007, s. 30) 

 

Om man i detta exempel har 500 enkäter, så skall 58 kvinnor i ålder 46-55 år svara på 

enkäten och 59-60 män skall svara i samma ålder.  

Uträkning:                                                   

Urvalets storlek är något som är svårt att bedöma och eftersom det inte finns något 

ekonomiskt stöd för denna enkätundersökning är det omöjligt att skicka enkäterna via 

posten. Detta hade varit det bästa sättet för att nå ut till många.  Enkäterna delas istället ut 

för hand och urvalets storlek beräknas till 100 personer.  

3.4.2 Frågekonstruktion  

En enkät består oftast av olika typer av frågor beroende på vilken information man vill ha, 

t.ex. attitydfrågor, sakfrågor osv. Enkätundersökningen besvarades anonymt. 

3.4.2.1 Sakfrågor 

Sakfrågor behandlar faktiska förhållanden istället för attityder kring ämnen. (Trost, 2007, s. 

67) I enkätundersökningen kommer det finnas flera sakfrågor som fokuserar på kön, ålder 
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och sysselsättning för att sedan kunna analysera hur olika attityder samverkar med de 

demografiska faktorerna. 

3.4.2.2 Attityd och åsiktsfrågor  

Frågorna kan formuleras så att respondenterna kan välja mellan exempelvis tre alternativ: 

instämmer helt, delvis eller inte alls (Trost, 2007, s. 72). Några sådana frågor kommer att 

användas i enkäten för att kunna avgöra hur betydelsefulla respondenten tycker vissa saker 

är jämfört med andra. 

3.4.2.3 Öppna och icke öppna frågor 

Öppna frågor har inga fasta svarsalternativ utan här kan man skriva sina tankar och 

motiveringar. Icke öppna frågor har fasta svarsalternativ och här måste respondenten välja 

något förbestämt alternativ. (Trost, 2007, s. 74) Det kommer att finnas både öppna och icke 

öppna frågor i enkätundersökningen, dock många fler med fasta svarsalternativ då det är 

mer krävande för respondenten att svara på öppna frågor.  

3.4.3 Belöning  

Att ge belöningar och gåvor för svar från respondenter är en smaksak. I denna 

enkätundersökning valdes det att ge en rabattkupong på 20 % för att ge något tillbaka till de 

som medverkat.  

Rabattkupongens utseende: 

 

Figur 8 Rabattkupong - Design av Klaudia Nilsson  

3.4.4 Reliabilitet 

Med reliabilitet syftas på hur tillförlitlig en viss mätning är. Det är många faktorer som kan 

påverka reliabiliteten. (Trost, 2007, s. 64) 

För att kunna mäta reliabiliteten används kongruens. Detta är en relevant metod att 

använda i enkätundersökningar. Den innebär att man i enkätundersökningen har frågor som 

i princip frågar om samma sak men på olika sätt (Trost, 2007, s. 64). Detta ger oss ett svar på 

ifall respondenterna har förstått frågan rätt, och detta i sin tur betyder att frågan var tydlig. 

Ju mer liknande svar på de liknande frågorna desto högre reliabilitet. 
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3.4.5 Validitet  

Validitet syftar på hur relevant frågan är och att den mäter det som den egentligen skall 

mäta. (Trost, 2007, s. 65) För att försäkra sig att validiteten skall vara hög tillämpas ”content 

validity method”. Några experter, i detta fall apotekare, kommer att undersöka 

enkätfrågorna och uppskatta deras relevans. Experterna ger feedback på ifall frågorna är 

viktiga, lämpliga eller irrelevanta (Shuttleworth.M). 

 

3.5 Metoddiskussion 

Olika metoder kan vara olika bra beroende på situation och undersökning. Här kommer det 

att diskuteras begränsningar med de valda metoderna. 

3.5.1 Benchmarking 

För att benchmarking-analysen skall vara tillförlitligt så har olika typer av data samlats in. 

Data har både samlats in genom information från apotekskedjornas hemsidor samt besök 

hos de olika apoteken.  

Detta kallas för triangulering – att man använder sig av olika insamlingstekniker för 

insamling av data. (Christensen, Engdahl, Haglund, & Grääs, 2010, ss. 308-309). 

Informationen från besöken kommer att jämföras med de tidigare rapporter som finns om 

apoteksmarknaden.  

För att erhålla högre tillförlitlighet har tre stycken apotek inom varje apotekskedja valts ut. 

Därefter har skillnader mellan varje kedja undersökts.  

3.5.2 Dold observation 

För att få högre tillförlitlighet (reliabilitet) i denna observation gjordes observationen i tre 

omgångar. Ett medelvärde räknades sedan ut från dessa. Observationen gjordes också vid 

exakt samma tidpunkter varje gång, samt att det var under vardagar. På helger är det inte så 

många pendlare och detta skulle försämra statistiken, då man också vill ha de pendlare som 

åker förbi apoteket varje morgon och eftermiddag.  

3.5.3 Kvalitativa intervjuer 

I kvalitativa intervjuer är det svårt att använda sig av tillförlitlighet. Då är det istället validitet 

som är av större betydelse. Validitet innebär hur trovärdig undersökningen är. (Sörqvist, 

2000, s. 162).  Genom att intervjua personer tills ingen ny information erhålls är ett bra sätt 

att veta att man har intervjuat tillräckligt många. Detta tyder på att de personer som 

intervjuades har liknande åsikter om vissa ämnen. Dock behöver det inte betyda att 

åsikterna från de intervjuade personerna stämmer för hela målpopulationen. 

En enkätundersökning har därför utförts för att fånga in en större del av mål populationen. 

Enkätundersökningen belyser hur väl informationen från de kvalitativa intervjuerna stämmer 

överens med information från den större delen av målpopulationen. Enkätundersökningen 

hade inte heller varit lika trovärdig om det inte hade gjorts en kvalitativ studie innan. Detta 
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försäkrar att man tagit med relevanta frågor. De två metoderna, kvalitativa intervjuer och 

enkätundersökningen, kompletterar varandra väldigt bra och därför har båda genomförts. 

3.5.4 Enkätundersökningen  

En diskussion om reliabilitet och validitet har förts i Kapitlet 3.4.4  om enkätmetodik. Som 

nämnts innan så har en kvalitativ studie gjorts innan enkäten för att försäkra sig om att bara 

relevanta frågor tagits upp, vilket ger högre trovärdighet. 

En viktig faktor i enkätundersökningar är urvalet. Ju bättre man har analyserat 

målpopulationen och valt ut vilka som skall svara på enkäten, desto bättre resultat. Det är 

därför en dold observation har genomförts, för att få en inblick vilka de potentiella kunderna 

är. Detta är sedan viktigt då man vill ha de potentiella kunderna som respondenter. 

Storleken av urvalet är också mycket viktigt, ju fler antal respondenter desto högre precision. 

100 respondenter har svarat på enkäten, vilket ger ett bra underlag för analys. När man dock 

delar in de efter kön och ålder kan antalet respondenter inom vissa grupper bli lågt. Detta 

har därför tagits i åtanke vid segmenteringen. 
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4 Resultat 
 

I detta kapitel redovisas all datainsamling som har erhållits från de olika undersökningarna – 

Benchmarking – Dold Observation – Kvalitativa intervjuer – Enkätundersökningen. Materialet 

från dessa undersökningar kommer sedan att analyseras i anslutning till respektive avsnitt. 

 

I denna rapport är det fyra grundläggande undersökningar som genomförs:  

 Benchmarking  

 Dold observation  

 Kvalitativa intervjuer 

 Enkätmetodik  

Undersökningarna är beroende av varandra, se Figur 6, Kapitel 3. För att kunna genomföra 

kvalitativa intervjuer måste benchmarking och observationerna först analyseras. För att 

genomföra enkätmetodik måste en analys utföras av de kvalitativa intervjuerna. Därmed 

kommer både empiri och resultat/analys i samma kapitel. Först redovisas den data som 

insamlats från undersökningen, därefter analyseras denna. 

4.1 Material Benchmarking 

Undersökningen genomfördes under september 2010. Besöken på de olika apoteken skedde 

vardagar under eftermiddagen (rusningstid), detta för att tydligare se hur servicen 

funktionerar då det är fler kunder som besöker apotek.  

Det som undersöktes var den service och de tjänster samt produkter som de säljer under sitt 

eget varumärke.  

4.1.1 Service 

Service avser rådgivning, bemötande och öppettider. 

Den första faktorn som undersöktes var rådgivning. Detta gjordes genom att undersöka hur 

snabbt man blev erbjuden hjälp och ifall personalen som ger rådgivning var tillgänglig, se 

tabell 6. 



25 
 

Tabell 6 Benchmarkingundersökning – Rådgivning/hjälp 

Apotekskedjor Tid innan kunderna erbjuds hjälp

Apoteket (1) Fanns til lgänglig personal att fråga.

Apoteket (2) Fanns ej någon att fråga, alla satt i  receptdisken.

Apoteket (2) Dåligt med hjälp. Det fanns bara en person  och han var vid receptdisken.

Apoteket Hjärtat (1) Fanns til lgänglig personal att fråga.

Apoteket Hjärtat (2) Man fick ta kölapp för rådgivning

Apoteket Hjärtat (3) Man fick ta kölapp för rådgivning

Apoteksgruppen(1) Erbjöds hjälp inom några minuter

Apoteksgruppen (2) Erbjöds hjälp inom några minuter

Apoteksgruppen (3) Erbjöds hjälp inom 1 minut

DocMorris (1) Erbjöds hjälp inom 10 sek

DocMorris (2) Fanns til lgänglig personal att fråga.

DocMorris (3) Erbjöds hjälp inom några minuter

Kronans Droghandel  (1) Fanns til lgänglig personal att fråga.

Kronans Droghandel (2) Erbjöds hjälp inom 1 minut

Kronans Droghandel (3) Fanns til lgänglig personal att fråga.

Medstop (1) Ingen hjälp erbjöds och hittade ingen att fråga.

Medstop (2) Fanns til lgänglig personal att fråga.

Medstop (3) Fanns en person til lgänglig, fast oklart om hon bara var kassapersonal  

En annan viktig faktor är de olika öppettiderna som diskuterats innan. Detta är något som är 

intressant att undersöka och jämföra. Tabell 7 visar vilka öppettider de olika apoteken har 

under vardagar samt helger. 

Tabell 7 Benchmarkingundersökning - Öppettider 

Apotekskedjor Öppettider

Apoteket (1) Mån-Fre: 00-24,  Lör:00-24,  Sön:00-24

Apoteket (2) Mån-Fre: 9-19, Lör:10-17, Sön: 11-16

Apoteket (2) Mån-Fre: 10-19,  Lör:10-17,  Sön:11-17

Apoteket Hjärtat (1) Mån-Fre:8-20,  Lör:10-17,  Sön:12-16

Apoteket Hjärtat (2) Mån-Fre:10-19, Lör:10-16, Sön 12-16

Apoteket Hjärtat (3) Mån-Fre: 08.30-20, Lör:10-17,  Sön:12-16

Apoteksgruppen(1) Mån-Fre:10-18,   Lör:10-15,  Sön : Stängt

Apoteksgruppen (2) Mån-Fre :10-18, Helg: Stängt

Apoteksgruppen (3) Mån-Fre:8.30-18, Lör:10-14, Sön: stängt

DocMorris (1) Mån-Fre:8-19,  Lör:10-16, Sön:11-16

DocMorris (2) Mån-Fre:7-20, Lör:10-17, Sön: 12-16

DocMorris (3) Mån-Fre:8-19, Lör:10-17, Sön:12-16

Kronans Droghandel  (1) Mån-Fre: 10-20, Lör: 10-18,  Sön: 10-18

Kronans Droghandel (2) Mån-Fre: 10-19, Lör:10-17,  Sön:11-17

Kronans Droghandel (3) Mån-Fre:10-19, Lör:10-15, Sön stängt

Medstop (1) Mån-Fre:10-18, Lör:10-15,  Sön : 11-15

Medstop (2) Mån-Fre:10-19, Lör:10-15,  Sön:Stängt

Medstop (3) Mån-Fre:10-18, Lör:10-18, Sön:11-16  
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Information om de olika öppettiderna har fåtts från apotekskedjornas hemsidor. (Apoteket 

Hjärtat), (Apoteksgruppen), (Apoteket), (DocMorris), (Kronans Droghandel), (Medstop). 

4.1.2 Produktutbud 

Eftersom det finns många produkter i apoteken är det mycket svårt att undersöka alla. 

Därmed har avgränsningar satts så att apotekens egna varumärken har undersökts, t.ex. 

Apoteket, Apoteket Hjärtat, Medstop osv. 

De övriga produkterna som finns på apoteken kan alla apotekskedjor köpa in, vilket är 

ytterligare en orsak till varför man bör undersöka apotekens egna varumärkesprodukter. 

Tabell 8 visar vilka apotek som har produkter inom deras eget varumärke.  

Tabell 8 Benchmarkingundersökning – Produkter 

Apotekskedjor Produkter inom deras egna varumärke

Apoteket (1) Många olika produkter bl.a., tandkräm, vitaminer, 

desinfektionsmedel,hudkrämer osv. Man kan också kolla i  deras 

webbutik vilka produkter de har som är deras egna.

Apoteket (2) Flera produkter så som tandkräm,tandpetare, 

öronproppar,vitaminer,nagelverktyg.

Apoteket (2) Tandkräm,vitaminer 

Apoteket Hjärtat (1) Inga

Apoteket Hjärtat (2) Inga

Apoteket Hjärtat (3) Inga

Apoteksgruppen(1) Inga

Apoteksgruppen (2) Inga

Apoteksgruppen (3) Inga

DocMorris (1) Blodtrycksmätare, Febertermometer.

DocMorris (2) Samma som DocMorris (1)

DocMorris (3) Samma som DocMorris (1)

Kronans Droghandel  (1) Inga

Kronans Droghandel (2) Inga

Kronans Droghandel (3) Inga

Medstop (1) De har många produkter främst inom hudvård såsom lotion, krämer 

osv. De erbjuder också läppsyl och gele til l  håret.

Medstop (2) Samma som Medstop (1)

Medstop (3) Samma som Medstop (1)

 

4.1.3 Apoteksnära tjänster 

För att apoteken skall vara konkurrenskraftiga på marknaden är det flera apotek som börjat 

erbjuda apoteksnära tjänster. Det kan vara många olika tjänster, såsom blodtrycksmätning 

och mätning av andel fett i kroppen. Hälsokollen är en tjänst som Apoteket AB erbjuder. I 

Hälsokollen ingår bl.a. blodtrycks- och kolesterolmätning, en vetenskapligt baserad 

riskbedömning och en hälsoenkät (20 min). Andra tjänster är att man kan få prata med en 

hälsocoach. Apoteket Hjärtat har blodtrycksmätare i form av automatiska maskiner, där man 
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lägger in pengar i maskinen och sätter fast armen för att mäta blodtrycket. Impedansvåg 

hittades också på Apoteket Hjärtat och den räknar ut andel kroppsfett samt muskelmassa. 

DocMorris erbjuder inga hälsotjänster i nuläget. Just nu testar de vissa hälsotjänster på 

några av deras apotek i landet, så liknande tjänster kan komma att erbjudas framöver. De 

erbjuder hudvårdbehandlingar på DocMorris i Sollentuna, men inte på de apotek som ligger i 

Stockholms innerstad. DocMorris har dock planer att införa detta i andra apotek, däribland 

vissa av de som ligger i innerstaden. 

Tabell 9 Benchmarkingundersökning – Apoteksnära Tjänster 

Apotekskedjor Utbjud tjänster

Apoteket (1)  I Hälsokoll = 250 kr. Rådgivning ang mediciner =Kostnadsfritt. 

Hälsocoach= 3 paket, första 430 kr, andra 800 kr och tredje combi=1050 kr

Apoteket (2) Har ej hälsokoll på detta apotek, inga tjänster alls.

Apoteket (2) Har ej hälsokoll på detta apotek, inga tjänster alls.

Apoteket Hjärtat (1) Inga tjänster, inte heller någon blodtryckmaskin.

Apoteket Hjärtat (2) Blodtrycksmätning – 40 kr, Bioimpedansvåg – 40 kr , En automatisk maskin 

som man lägger in pengar och mäter.  

Apoteket Hjärtat (3) Blodtrycksmätning – 40 kr, En automatisk maskin.

Apoteksgruppen(1) De erbjuder bara blodtrycksmätning - 40 kr

Apoteksgruppen (2) Blodtrycksmätning - 40 kr

Apoteksgruppen (3) Nej,inga.

DocMorris (1) Inga tjänster i  de apotek som ligger i  innerstaden.

DocMorris (2) De erbjuder ej tjänster för ti l lfället. 

DocMorris (3) Deras tjänsteutveckling är under process och ännu ej klar.

Kronans Droghandel  (1) Nej, inga.

Kronans Droghandel (2) Nej, inga.

Kronans Droghandel (3) Nej, inga.

Medstop (1)  De erbjuder blodtrycksmätning - 40 kr. Medstop erbjuder inga 

hälsotjänster (eller l iknande) i  Stockholms innerstad för ti l lfälle. De städer 

som erbjuder detta är Sickla och Tumba.

Medstop (2) Inga tjänster för ti l lfället

Medstop (3) Inga tjänster för ti l lfället

 

4.2 Analys av benchmarkingsundersökningen 

Benchmarkingundersökningen skall ge svar på:  

 Vilka produkter, tjänster och service erbjuder de framstående konkurrenterna? 

En granskning av benchmarkingundersökningen skall ge svar på ovanstående fråga samtidigt 

som den informationen kommer att användas för de kvalitativa intervjuerna. 

4.2.1 Service 

Rådgivning var den första faktorn som undersöktes. Tabell 6, Kapitel 4, visar hur snabbt man 

fick hjälp på de olika apoteken. Apoteket AB, Apoteket Hjärtat och Medstop var enligt denna 
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undersökning sämre på att erbjuda hjälp än de andra apotekskedjorna.  DocMorris, Kronans 

Droghandel och efterföljande Apoteksgruppen hade bra service och man fick hjälp väldigt 

snabbt.  Detta kan jämföras med Figur 3, Kapitel 3. I Figuren kan man se att Kronans 

Droghandel samt DocMorris (som finns under kategorin Annat) är de som har högst poäng 

när det gäller service. En annan sak som är viktig att poängtera är att på flera apotek var det 

svårt att veta vem man kunde fråga. På vissa apotek var man tvungen att ta nummerlapp för 

rådgivning och detta framgick inte alls. Rådgivning är något som också borde diskuteras 

under de kvalitativa intervjuerna.  

Öppettiderna har också observerats på de olika apoteken. Detta är något som regeringen 

nämnde var en viktig faktor för att man skall vara konkurrenskraftig på marknaden, se 

Kapitel 2.1.1. De flesta apotek har öppet till 18-19 på vardagar, och vissa har till och med 

öppet till kl. 20.00 (bortsett från Apoteket (1) som är det enda apoteket som har öppet 

dygnet runt.) På morgonen öppnar de flesta kl. 10.00 och några kl. 08.00 på vardagar. 

Öppettiderna skiljer sig mycket till och med inom apotekskedjorna. Är öppettiderna mycket 

viktiga för kunden och i så fall, vilka öppettider skall man ha? Detta är något som självklart 

också bör diskuteras under de kvalitativa intervjuerna.  

4.2.2 Produktutbud 

Den kedja som har flest produkter under sitt eget varumärke är Apoteket AB. De har 

produkter inom flera områden såsom hudvård, tandvård, hälsotillskott och mycket mer. 

Medstop har också produkter inom sitt eget varumärke. De har dock specialiserat sig inom 

området hudvård och har ett stort utbud av produkter inom detta område. DocMorris 

erbjuder inte lika många produkter som Apoteket AB och Medstop: deras egna produkter är 

febertermometer och blodtrycksmätare som de marknadsför. 

Apoteket verkar satsa på att ha mycket av allt medan Medstop specialiserar sig inom 

området hudvård. Vilka produktområden verkar vara av intresse för kunder? Vilket/vilka 

område/områden bör man satsa på? Detta är något som skall diskuteras under de kvalitativa 

intervjuerna. 

4.2.3  Apoteksnära tjänster 

Apoteksnära tjänster är något som utvecklas mer och mer. Fler apotek försöker sticka ut 

genom att erbjuda olika tjänster för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. Apoteket AB 

är det apotek som är ledande på att erbjuda olika apoteksnära tjänster. Detta pga. det 

monopol som Apoteket AB hade. Enligt tabell 10, Kapitel, 4.1.3, ser man att flera olika kedjor 

erbjuder bl.a. blodtrycksmätning. Dock är det viktigt att belysa att under besöken på flera av 

apoteken så framgick det ej tydligt att de erbjöd dessa tjänste, samt vad priset var för att 

använda tjänsterna. Detta var något som man själv var tvungen att fråga om.   

Ingen av apoteken erbjuder en tjänst som liknar den tjänst (hälsokväll) som P/S Apotek 

funderar på att införa (denna beskrivs senare i Kapitel 4.5). Detta är alltså en stor 

konkurrensfördel för P/S Apotek. Inget av apoteken erbjuder specielistrådgivning i 



29 
 

anslutning till apoteket, vilket också är en fördel för P/S Apotek, då de vill erbjuda denna 

tjänst. De olika tjänsterna som hälsokväll, blodtrycksmätning samt hälsokontroller kommer 

att diskuteras under de kvalitativa intervjuerna för att undersöka om tjänsterna är något de 

tycker att apoteken bör erbjuda. 

4.3 Observationsundersökningen 

Den dolda observationen utfördes på Sankt Eriksplan. De grupper som observerades var 

unga vuxna mellan 18 – 30 år, vuxna mellan 30-60 år, äldre 60+ år samt personer med 

barnvagnar eller hundar. 

Observationen gjordes tre dagar i rad, i Figurerna 9-11 presenteras resultaten från 

observationen. Observationen utfördes mellan kl. 08.00-09.00, 12.00–13.00 samt 16.00–

17.00. Ett medelvärde har beräknats för de tre dagarna. 

 

Figur 9 Observation av befolkning på Sankt Eriksplan, mellan kl. 08-09 

 

Figur 10 Observation av befolkning på Sankt Eriksplan, mellan kl. 12-13 
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Figur 11 Observation av befolkning på Sankt Eriksplan, mellan kl. 16-17 

4.4 Analys av observationsundersökningen 

Analysen skall ge svar på: 

 Vilka är de potentiella kunderna? 

Analysen av observationsundersökningen skall också användas för urvalet till de kvalitativa 

intervjuerna och enkäten. Som man tydligt ser i Figurerna 8, 9 och 10 är det flest människor i 

åldern 30 – 60 år som går förbi Sankt Eriksplan. Man kan också se att antalet kvinnorna 

dominerar i varje grupp. Det var många föräldrar som gick ute med barnvagnar vid lunchtid 

jämfört med på kvällen och morgonen. Tidpunkten då flest människor gick förbi var mellan 

kl. 16-17, totalt 965 personer. På morgonen var det 886 personer och mitt på dagen var det 

543 personer. För att kunna använda sig av denna statistik för urvalet av respondenter till 

enkäten samt de kvalitativa intervjuerna görs den om till ett gemensamt diagram där 

grupperna i de olika åldrarna adderas med samma grupp för de olika tiderna under dagen. 

Varje grupp kommer sedan att anges som en procentandel av den totala befolkningen 

mellan och inom grupperna. Resultatet presenteras i Figur 12: 
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Figur 12 Befolkning kring Sankt Eriksplan 
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Fördelning mellan könen: 

 Inom gruppen 30-60 år är fördelningen mellan män och kvinnor 37/63 %. 

 Inom gruppen 18-30 är fördelningen mellan män och kvinnor 42/58 % 

 Inom gruppen 60 och uppåt är fördelningen mellan män och kvinnor 39/61 % 

 Inom gruppen barnvagnar är fördelningen mellan män och kvinnor 23/76 %. 

Urvalet till enkäten skall spegla denna statistik, således skall 65 % av respondenterna vara 

30-60 år gamla, 15 % skall vara 60 och äldre osv. Denna spegling stämmer mycket bra 

överens med de respondenter som svarade på enkäten. 62 % av de som svarade var mellan 

30-60 år, varav fördelningen mellan män och kvinnor var 33/67 %. Andelen av 

respondenterna som var mellan 18-30 var 20 %, varav fördelningen mellan män och kvinnor 

var 44/56 % vilket också stämmer bra överens. Andelen respondenter som var 60 + år var 18 

procent, vilket också stämmer bra överens. Dock var det lite färre män i denna fördelning, 

18/82 %. Gruppen med barnvagnar togs dock ej med i fördelningen då många av de som 

svarade hade barn ändå. På så vis kommer de också med i undersökningen. 

Urvalet till de kvalitativa intervjuerna skall också spegla denna statistik. Dock uppstod en viss 

avvikelse. Av de som intervjuades var 70 % kvinnor och 30 % män. Den större delen av de 

som intervjuades var mellan 30-60 år, vilket stämmer bra.  

4.5 Sammanställning av de kvalitativa intervjuerna 

Här nedan presenteras en sammanställning av intervjuerna. Det som har diskuterats om är 

olika kriterier som är viktiga för ett apotek, exempelvis öppettider, rådgivning, sortiment och 

liknande. En diskussion om vilka produkter apoteket bör erbjuda har också genomförts. En 

annan viktig sak som diskuterats är de tjänster som P/S Apotek vill erbjuda. Detta är 

hälsokvällen samt specialistrådgivningen. Hälsokvällen är en tjänst där föreläsningar hålls av 

olika experter inom området hälsa och vård. P/S Apotek vill också erbjuda 

specialistrådgivning. Tjänsten innebär att man får rådgivning av en specialistläkare istället för 

farmaceuter och apotekare.  

4.5.1 Service och andra viktiga kriterier för ett apotek. 

De viktiga kriterierna som respondenterna värdesätter i ett apotek är: 

 Långa öppettider (eftermiddagar, helger, morgon). 

 Service (kunnig personal, skall alltid finnas personal på golvet, ta initiativ själv vid 

hjälp). 

 Närhet. 

 Bra organisation av produkter, så att det går lätt att hitta. 

 Speciell plats för rådgivning. 

 Brett sortiment. 

 Stort, ljust och öppet. 
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4.5.2 Produktsortiment 

Här har det diskuterats kring produktsortimentet, dvs. vilka produkter respondenterna 

tycker skall finnas på ett apotek. De viktigaste produktområden som kommit upp är: 

 Träningsrelaterade produkter 

 Rakapparater 

 Vikt produkter 

 Sminkprodukter - allergi 

 Hudvård 

 Bredare sortiment av smink - större märken som finns på Åhléns 

 Naturprodukter 

 Hjälpmedel för äldre och andra hjälpmedel för kroppen 

 Boots sortiment 

 Skönhetsprodukter 

 Bredare sortiment för djur (hundar, katter) 

 Bredare sortiment inom receptfria läkemedel 

 Massage- och spaprodukter 

 Självtester 

 Barnprodukter 

4.5.3 Hälsokväll 

Nedan presenteras de viktigaste tankarna som respondenterna hade kring hälsokvällen. 

 Många gillar idén med hälsokväll. 

 Bra med fika på hälsokvällen. 

 Bra att träffa andra i samma situation men man ska inte känna sig tvungen att stanna 

kvar. 

 Mycket bra om man får med produkter som är relaterade till ämnet eller diskuterar 

och testar olika produkter på hälsokvällen. 

 Frågestund efteråt – viktigt med tillfälle att fråga föreläsaren. 

 Bra om föreläsaren kan rekommendera produkter. 

 Experter som håller föreläsningen, detta gör det mycket trovärdigare. 

 Mindre grupper – bättre. Jobbigt med stora salar som finns på sjukhus där det hålls 

föreläsningar. 

 Några få var tveksamma till tjänsten hälsokväll och använder hellre internet för att 

leta upp information, om man dock får med relaterade produkter hem så blev det 

genast mer intressant. 

 Andra tjänster såsom blodtrycksmätning, blodvärden och hälsokontroll är också 

något som respondenterna tycker borde finnas på apoteket. 

 De flesta tyckte inte att hälsokvällen skall kosta mer än 200 kr. 
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4.5.4 Specialistrådgivning 

Här nedan presenteras de olika tankar som respondenterna hade kring specialistrådgivning. 

 Vissa tyckte det vore bra om det fanns ”drop-in”-tider medan andra tyckte att det 

vore bättre att boka tid. Här rådde det delade meningar. 

 Bra om det finns kvällstider, eftersom man sällan kan boka kvällstider på de flesta 

vårdmottagningarna.  

 Helst andra specialister än specialister inom allmänvården, mer intressant med 

hudläkare. 

 Vissa tycker det är onödigt att ha specialistrådgivning, de går hellre till vårdcentralen. 

 Får inte kosta mer än ett vanligt läkarbesök. 

4.5.5 Intressanta ämnen för hälsokväll 

Nedan presenteras en lista som respondenterna har nämnt kan vara intressanta ämnen att 

behandla på hälsokvällen. 

Tabell 10 – Lista över olika ämnen som kan behandlas på hälsokvällen 

Stress Sluta röka

Barnsjukdomar Viktnedgång/Ätstörningar

Allergi Alkohol

Diabetes Ledbesvär/Reumatiska sjukdomar

Yrsel Magproblem

Motverka förkylning/Influensa Huvudvärk/migrän

Klimakteriet Hudvård – hud problem samt rynkor

Sömnproblem Fästingar/Vaccinationer

Demens Nyblivna föräldrar

Genomgång av hjälpmedel för äldre Produktdemonstration (gratis föreläsning)
 

4.6 Analys av de kvalitativa intervjuerna 

Här analyseras den data som samlats från de kvalitativa intervjuerna som sedan skall 

användas för att utforma en enkät. 

4.6.1 Service och andra viktiga kriterier för ett apotek. 

De viktigaste kriterierna som respondenterna nämnde var öppettiderna samt att det skall 

vara kunnig personal som finns på plats. Sortimentet var också en viktig faktor som nämndes 

av flera respondenter. De tycker att det skall finnas ett brett sortiment inom 

självvårdsprodukter och dylikt.  

Eftersom de viktiga kriterierna som togs upp var öppettider, sortimentet samt rådgivning 

skall alla dessa ingå i enkätundersökningen. Ytterligare en motivering till varför öppettiderna 

skall behandlas i enkätundersökningen är pga. den analys som gjorts av regeringen där de 
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nämner att öppettiderna är konkurrenskraftiga och anpassas efter kundernas behov, se 

Kapitel 2.1.1. 

4.6.2  Produktsortiment 

Respondenterna ville ha produkter inom de flesta produktområden som går att koppla till 

hälsan. De önskar sig ett bredare sortiment inom hudvård, smink samt att det skall finnas 

ekologiska varor. Dessa varor nämndes av flera respondenter och skall därför tas med i 

enkätundersökningen. 

Ett produktområde som ofta kom upp var träningsrelaterade produkter, exempelvis olika 

redskap för motion, pulsklocka, balansboll, stegräknare etc. Detta är ett mycket intressant 

produktområde som inte finns på de flesta apotek och därmed bör denna kategori också 

ingå i enkätundersökningen.  

Självtester är också något som togs upp både under de kvalitativa intervjuerna samt från 

farmaceuterna som granskade frågorna. Detta kommer att tas med i enkätundersökningen 

Några respondenter tyckte att det borde finnas ett bredare sortiment för djur då de flesta 

apotek har ett väldigt smalt sortiment. Oftast går man och handlar i djurbutiker men det 

skulle vara bättre om man kunde handla vårdprodukter på apoteket istället. Produktområdet 

skall därför ingå i enkätundersökningen. 

Många nämnde också att det borde finnas ett större sortiment av receptfria läkemedel, på 

samma sätt som i övriga länder. Detta diskuterades med farmaceuterna som granskade 

frågorna, och det finns regler som gör att man inte kan sälja vissa receptfria läkemedel i 

Sverige som finns tillgängliga i utlandet. Detta kommer därför inte att behandlas i enkäten. 

Redskap för äldre och handikappade nämndes också av flera respondenter och de tycker att 

sådant saknas på apotek, det är således intressant att undersöka om behovet finns.  

Barnprodukter nämndes av de respondenter som hade eller jobbade med barn. Eftersom 

det enligt observationen från Sankt Eriksplan visade sig vara många barnfamiljer som går 

förbi är detta ett produktområde som kommer att finnas i enkätundersökningen. 

4.6.3 Hälsokväll 

De flesta respondenterna var positiva till idén om hälsokvällar. Det som intervjuaren 

berättade om hälsokvällen var att det skall hållas föreläsningar om olika ämnen och att man 

har möjlighet att träffa andra som är intresserade av ämnet. Respondenterna tyckte det var 

bra om man fick träffa andra men också att kunna få fråga föreläsaren om ämnet. 

En viktig sak som flera nämnde är att det borde erbjudas olika prover eller att man får testa 

olika produkter som är relaterade till ämnet. Detta skulle då kopplas bättre till 

apoteksverksamheten och samtidigt öka försäljningen. 
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De få respondenter som var skeptiska mot tjänsten hälsokväll motiverande det med att de 

lika gärna kan kolla upp sådan informationen på nätet. De tyckte inte att föreläsningarna 

skulle vara så lockande. Respondenterna sade också att man i sådant fall måste ha den 

sjukdomen och verkligen vilja träffa andra med samma problem, men om man är frisk så är 

inte hälsokvällar något man vill lägga pengar på. Intervjuaren frågade ifall de skulle ändra 

åsikt om olika gratisprodukter eller liknande skulle ingå. Respondenterna tyckte att detta lät 

mer lockande och kunde påverka deras åsikt. 

En annan respondent sade att det behövs något mer än bara föreläsningar, något som inte 

är så lätt att få tag på genom sökning på Internet. Förslag gavs att olika produkter borde 

rekommenderas på hälsokvällen samt att man får testa produkterna på plats eller hemma.  

Idén om att testa olika produkter i samband med hälsokvällen diskuterades med P/S Apotek 

och de tyckte det lät som en bra idé. 

Vid utformningen av enkäten beskrevs hälsokvällen noggrant så att alla skulle få samma bild 

av denna. Dock ville inte P/S Apotek att något skulle skrivas om att testprodukter som är 

relaterade till ämnet kommer att delas ut. P/S Apotek tyckte det lät för ”säljande”.  

Hälsokvällen beskrevs istället som en kväll där föreläsningar hålls av experter och man får 

tillfälle att fråga experter och samtidigt träffa andra personer som intresserar sig i ämnet.  

Kostnaden för hälsokvällen tyckte respondenterna skulle ligga på runt 200 kr. Detta 

diskuterades med P/S Apotek och de kan inte erbjuda denna tjänst för mycket mindre än 

300 kr. Därför valdes 300 kr som minimum som svarsalternativ i enkäten. 

Respondenterna tyckte också att man skall erbjuda tjänster såsom blodtrycksmätning och 

andra liknande tjänster. Eftersom detta är något som de andra apoteken erbjuder samt att 

P/S Apotek kan tänka sig denna tjänst, inkluderas den enkätundersökningen. Tjänsten 

hemleverans undersöktes också eftersom P/S Apotek funderar på att erbjuda tjänsten. 

4.6.4 Specialistrådgivning 

Det finns delade meningar om specialistrådgivning, då vissa av respondenterna har behov av 

en sådan tjänst och andra inte. De som inte är intresserade motiverade det med att de hellre 

går till vårdcentralen. 

Specialistrådgivningen skall tas med i enkätundersökningen för att undersöka hur stort 

behovet är, då urvalet i enkätundersökningen är större och kanske ger konkreta svar. För de 

som svarar att de inte är intresserade kommer en följdfråga om varför de inte har det 

behovet.  
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4.7 Enkätundersökningen 

I detta avsnitt presenteras resultatet av enkätundersökningen. Enkäten kommer direkt att 

presenteras i grupper som är indelade efter demografiska variabler. Enkäten har studerats i 

enlighet med segmenteringsprocessen, Kapitel 2.1.4. Behoven granskades och delades sedan 

in i grupper i form av demografiska variabler. Demografiska variabler valdes eftersom det 

enligt Kapitel 2.1.2 finns skillnader mellan män och kvinnor när det gäller deras köpvanor 

samt ålder. Det visade sig att det inte fanns någon korrelation mellan behov och 

sysselsättning/barn (ifall man har barn eller ej). De avgörande variablerna blev i detta fall 

könen och åldern, då det finns samband mellan dessa och de behov som studerats. 

Slutresultatet av segmenteringen presenteras i Kapitel 4.8. 

Samtliga delar i enkätundersökningen som inte är direkt kopplade till ett behov utan ett 

tidigare köp finns inkluderade som bilaga, se appendix A.  

Detta avsnitt skall ge svar på: 

 Vilka produkter, service och tjänster verkar attraktiva för de potentiella kunderna? 

Enkätundersökningen var uppdelad i fyra delar: 

1. Allmänna frågor – olika sakfrågor såsom kön, ålder, sysselsättning samt hur ofta de 

besöker ett apotek. 

2. Allmänt om apotek – attitydfrågor som rör service (öppettider och rådgivning). 

3. Produktsortiment - åsiktsfrågor kring sortiment. 

4. Apoteksnära tjänster – åsiktsfrågor kring apoteksnära tjänster. 

Resultatet kommer att presenteras efter de fyra delarna i enkätundersökningen.  

4.7.1 Del 1. Allmänt – Besöksfrekvens 

 

Figur 13 Besöksfrekvens, åldersgrupp 20-40 år 
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Figur 14 Besöksfrekvens, åldersgrupp 41-65 år 

Utifrån Figur 13 kan man se att majoriteten av män och kvinnor i åldern 20 - 40 besöker 

apoteket någon/några gånger i månaden. Här kan en liten skillnad mellan könen urskönjas.             

Jämför man med Figur 14 så ser man en mycket större skillnad mellan könen. Männen i 

åldern 41 - 65 besöker apotek mer sällan än vad de yngre männen gör. Samtidigt handlar 

kvinnor i den övre åldern mer än de yngre kvinnorna.  

Pensionärernas besöksfrekvens, Figur 15, är också låg i jämförelse med åldern 41-65 år. 

Sammanfattningsvis är det kvinnor i åldern 41-65 år som besöker apotek oftast. I en 

undersökning som publicerats i International Journal of Pharmacy Practice visades ett 

samband mellan kön och ålder när det gäller vilka kunder som handlar oftast på apotek. De 

som går mer sällan är de över 75 år (M.P. & Temple, 1999) vilket man kan se i Figur 15, där 

besöksfrekvensen minskar med åldern.  

 
En ytterligare undersökning som publicerats i Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 

visar på liknande resultat där 70 % av respondenterna går till apoteket minst en gång i 

månaden. Denna undersökning visade även att det var kvinnorna som besökte oftast 

(Cordina, McElnay, & Hughes, 2008). Detta stämmer bra överens med undersökningen i 

detta examensarbete. Det framgår vidare i artikeln att av de som går till apoteket veckovis är 

de äldre överrepresenterade. Jämför man detta resultat med Figur 15 stämmer detta också 

överens.  

 

Enligt Kapitel 2.1.2 står kvinnorna för 80 % av de som handlar på apotek. Jämför man med 

Figur 13 och 14 så är män också en betydelsefull del av marknaden. Det finns därför ingen 

anledning att dra slutsatsen att man bara skall satsa på de kvinnliga kunderna.   
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Figur 15 Besöksfrekvens, Pensionärer 

4.7.2 Del.2 Allmänt om apotek 

 

Figur 16 Önskemål om öppettider. Kvällsöppet = man vill ha längre öppettider, tills kl. 20.00. Tidigt kl. 08.00 = man vill att 
apoteket skall öppna kl. 08.00. Nuvarande apotek= man vill ha samma öppettider som nuvarande apotek, d.v.s. kl. 10-18. 

Utifrån Figur 16 vill både kvinnor och män ha längre öppettider på vardagskvällarna. Vid 

jämförelse med Figur 17 och 18 kan man se kopplingen mellan ålder och öppettider, ju äldre 

man är, desto mer accepterande är man med de öppettider som finns på nuvarande apotek. 

Det finns däremot inte någon stor skillnad mellan kön och önskemål om öppettider. Den 

mindre skillnaden som finns är att män har något högre behov av längre öppettider på 

kvällar. En annan undersökning visar också på att den yngre populationen vill ha längre 

öppettider jämfört med de äldre. Dessutom är det männen som dominerar när det är fråga 

om längre öppettider (Cordina, McElnay, & Hughes, 2008). 
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Figur 17 Önskemål om öppettider, 41-65 år. 

 

Figur 18 Önskemål om öppettider, Pensionärer. 

 

Figur 19 Önskemål om öppettider. Längre Lör = man vill ha längre öppettider på lördagar jmf nuvarande apotek. Längre 
Sön= man vill ha längre öppettider på söndagar jmf nuvarande apotek. Både Lör & sön = man vill ha längre öppettider på 
både lördagar och söndagar jmf nuvarande apotek. Nuvarande apotek har öppet mellan 11-17,lör samt 11-16, sön. 

Liknande resonemang kan dras för öppettider på helger. Vid jämförelse av Figur 19, 20 och 

21 finner man att åldern också har stor betydelse för behovet av öppettider på helger. Ju 

äldre man blir desto mer tillfreds är man med de nuvarande öppettiderna. Sammanlagt finns 

det enligt undersökningen större behov av längre öppettider på vardagar än helger. 
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Figur 20 Önskemål om öppettider, helger, 41-65 år  

 

Figur 21 Önskemål om öppettider, helger, pensionärer 

 

Det viktigaste kriteriet som kunderna värdesätter på ett apotek är sortimentet. Sortimentet 

är kriteriet som alla de olika grupperna valt (Se Figur 22-24). Detta kan då antas som ett 

behov som är konstant vilket innebär att behovet gäller för alla grupper. Viktigaste kriteriet 

kommer då inte att tas med i segmenteringen och istället konstateras det gälla för alla. 

Resultatet blir i detta fall att P/S Apotek bör satsa på att erbjuda ett brett sortiment. Som 

med de flesta detaljhandlare är sortimentet viktigt och man skall ha en mix av produkter och 

tjänster då dessa ”definierar” ett apotek (Mohd & Ling, 2009). I en undersökning som 

publicerats i Pharm World Sci slås det fast att sortimentet är viktigare än service vid val av 

apotek, vilket styrker resultatet av enkätundersökningen. (Villako & Raal, 2007). 
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Figur 22 Viktigaste kriteriet, åldersgrupp 20-40 år 

I åldersgruppen 20-40 år, Figur 22, är det dock jämnt mellan rådgivande och sortimentet för 

männen. Jämför man Figur 22 och 23 så ser man en drastisk skillnad mellan männen i de 

olika åldersgrupperna, då det rådgivande behovet sjunker till en låg nivå samtidigt som 

behovet av sortimentet förstärks. 

 

Figur 23 Viktigaste kriteriet, åldersgrupp 41-65 år 

 

Figur 24 Viktigaste kriteriet, åldersgrupp pensionärer 

4.7.3 Del 3. Produktsortiment 

De produktområden som kom upp under de kvalitativa intervjuerna, se Kapitel 4.5.2, ingick 

sedan i enkätundersökningen. I Figur 25 ser man vilka produktområden som var mest 

intressanta för män och kvinnor i åldersgruppen 20-40 år. 
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Figur 25 Produktsortiment, åldersgrupp 20-40 år 

Majoriteten av männen vill ha träningsrelaterade produkter samt självtester. För kvinnorna 

är det hudvårdsprodukter och självtester, vilket är ett önskemål hos båda parterna. Jämför 

man med Figur 26 ändras behoven mycket för både kvinnorna och männen vid högre åldrar: 

den grupp som efterfrågar träningsrelaterade produkter är kvinnorna medan efterfrågan hos 

männen har minskat. Hudvårdsprodukter kvarstår som det största behovet för kvinnor 

samtidigt som männen också får ett ökat behov av hudvårdsprodukter. 

 

 
Figur 26 Produktsortiment, åldersgrupp 41-65 år 
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De behov som pensionärerna har är hudvårdsprodukter samt hjälpmedel för äldre och 

handikappade, se Figur 27. Sammanfattningsvis finns det ett stort behov av 

hudvårdsprodukter inom alla åldrar samtidigt som behovet av träningsrelaterade produkter 

och självtester minskar ju högre upp i åldrarna man kommer. Produktsortimensbehovet är 

mest kopplat till åldern medan det inom könen finns en mindre skillnad.  

 

Figur 27 Produktsortiment, pensionärer 
 

4.7.4 Del 5: Apoteksnära Tjänster 

 

Figur 28 Apoteksnära tjänster, åldersgrupp 20-40 år 

Enligt Figur 28 finns ett stort behov av att undersöka kolesterolvärdet samt andelen fett 

inom den manliga gruppen. Kvinnorna har en mer jämn fördelning mellan att undersöka 

blodvärdet, blodtrycket och kolesterolvärdet. En undersökning som publicerats i J Public 
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Health visar att mer än 70 % av kunderna är intresserade av kroppsfettmätning, diabetes 

kontroll, blodtrycksmätning och kolesterolmätning (Mohd & Ling, 2009).  En annan 

undersökning visar att 75 % var intresserade av blodtrycksmätning och 70 % av 

kolesterolmätning (Cordina, McElnay, & Hughes, 2008). Detta överensstämmer med 

Figurerna 28-30 då det finns stor efterfrågan av dessa tjänster. 

 

Figur 29 Apoteksnära tjänster, åldersgrupp 41-65 år 

Jämför man med Figur 29 ser man en helt annan fördelning. Behovet av mätning av 

kroppsfettet minskar för båda könen medan behovet av blodtrycksmätning och mätning av 

blodvärdet ökar. Jämför man därefter med Figur 30 finns det inget behov alls av mätning av 

kroppsfettet och behovet av blodtrycksmätning är dominerande. I största allmänhet så har 

pensionärerna mindre behov av sådana tjänster, detta ser man genom att man jämför 

alternativet ”inget av dessa” med de andra åldersgrupperna. 

 

Figur 30 Apoteksnära tjänster, åldersgrupp 41-65 år 
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Något anmärkningsvärt att påpeka är om man jämför Figur 28-30 med Appendix A, ser man 

att majoriteten inte undersökt blodtryck och de andra värden på apotek, men ändå är 

behovet stort. En förklaring till detta kan vara att det ej framgick tydligt att de erbjöd 

exempelvis blodtrycksmätning under besöken i apoteken, se Kapitel 3.1. 

 
Figur 31 Hemleverans, åldersgrupp 20-40 år 

Figur 31, 32 och 33 visar önskemål av hemleverans. Största efterfrågan av hemleverans 

ligger hos kvinnorna i åldern 20-40. Efterfrågan är inte lika stor hos männen i samma 

åldersgrupp, här föreligger således en skillnad mellan könen. 

 

Figur 32 Hemleverans, åldersgrupp 41-65 år 

Det finns också en skillnad mellan åldrarna då efterfrågan sjunker ju högre upp i åldern man 

kommer, se Figur 32 och 33. Sammanfattningsvis är det bara kvinnorna i åldersgruppen 20-

40 som är intresserade av denna tjänst. 

 

Figur 33 Hemleverans, åldersgrupp pensionärer 
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Figur 34 Hur intressant verkar en hälsokväll på en skala 1-5. 

En fråga i enkäten handlade om hur intressant en hälsokväll verkar vara på en skala 1-5. I 

Figur 34 kan vi se resultatet av denna fråga. Medelvärdet beräknades för varje grupp, där 

mycket intressant = 5 och inte alls intressant = 1. Intresset är störst hos kvinnor i åldern 41-

65 år, där medelvärdet ligger på 3.5. Även om intresset inte är väldigt stort utan ligger 

någonstans runt 3 finns det flera som kan tänka sig gå på hälsokväll, se Figur 35 och 36. 

 

Figur 35 Intresse av att gå på en hälsokväll, åldersgrupp 20-40 år 

 

Enligt Figur 35 finns det ett intresse av att gå på en hälsokväll i åldersgruppen 20-40 år, dock 

är det stor skillnad mellan männen och kvinnorna. Ju högre upp man kommer i åldern desto 

mer intresserade är folk av att gå på en hälsokväll. Enligt Figur 36 har intresset för att gå på 

hälsokväll ökat mycket för både männen och kvinnorna. 
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Figur 36 Intresse av att gå på en hälsokväll, åldersgrupp 41-65 år 

Viljan att gå på en hälsokväll minskar sedan igen efter åldern 65 år. Ser man på Figur 37 har 

en majoritet svarat ”Nej”. Sammanfattningsvis är det kvinnorna i åldern 41-65 år som helst 

går på en hälsokväll. 

 

Figur 37 Intresse av att gå på en hälsokväll, pensionärer 

Från de kvalitativa intervjuerna, Kapitel 4.6.3, framgick det att kunderna vill betala runt 200 

kr för en hälsokväll. Dock kan inte denna tjänst erbjudas för mindre än 300 kr enligt P/S 

Apotek. I Figur 38 ser man att enkätundersökningen understryker det som angivits på de 

kvalitativa intervjuerna. Nästan alla svarade att de vill betala max 300 kr. Några av dessa 

angav också i övrigt (en sektion i enkäten) att de vill betala mindre än 300 kr.  Priset för 

hälsokvällen är alltså konstant och således skiljer den sig inte mellan könen och åldern. 
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Figur 38 Kostnad för hälsokväll, alla grupper 

Under de kvalitativa intervjuerna kom det upp förslag på ämnen som kunde behandlas på en 

hälsokväll, se Kapitel 4.6.3. Figurerna 39-41 visar resultatet. Det mest dominerande ämnet 

för kvinnorna var stress, medan männen hade en jämn fördelning mellan sömnproblem, 

”livsstil & hälsa” samt stress. Det är dock en relativt jämn fördelning mellan könen i Figur 39. 

Det som sticker ut är att det finns mer intresse för sömnproblem och rökavvänjning från den 

manliga gruppen. Kvinnorna har mer intresse av viktnedgång och stress. 

 

Figur 39 Intressanta ämnen för hälsokväll, 20 -40 år 

I Figur 40 är istället stress det dominerande ämnet för männen. Det som skiljer sig mellan 

könen i åldern 41-65 år är kroniska smärttillstånd och yrsel. Det är dubbelt så stort intresse 

för yrsel från kvinnornas sida än männens. Det är dock nästan tredubblat högre intresse för 

kroniska smärttillstånd från männens sida jämfört med kvinnorna. 
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Figur 40 Intressanta ämnen för hälsokväll, 41-65 år 

I Figur 41 ser man vilka områden som är intressanta för pensionärerna. 

 

Figur 41 Intressanta ämnen för hälsokväll, pensionärer 

Förutom stress och ”livsstil & hälsa”, vilket verkar vara de ämnen som är intressanta för alla 

grupper, är pensionärerna intresserade av ledbesvär, vaccinationer, kroniska smärttillstånd 

och allergier. Det skiljer sig mellan åldrarna, om man bortser från de populära ämnena stress 

och ”livsstil & hälsa”, vilka är två ämnen som är mycket allmänna. 

 

Figur 42 Specialistrådgivning, åldersgrupp 20-40 år 
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I Figurerna 42-44 kan man se intresset av specialistrådgivning. I åldersgruppen 20-40 år är 

det stor skillnad mellan könen: männen är inte alls intresserade av specialistrådgivning 

jämfört med kvinnorna. I Figur 43 är det dock mindre skillnad mellan könen, fast fortfarande 

så är kvinnorna den dominerande gruppen. Pensionärerna i Figur 44 är dock mindre 

intresserade av specialistrådgivning. 

 

Figur 43 Specialistrådgivning, åldersgrupp 41-65 år 

I enkätundersökningen fanns en fråga där man fick förklara varför man ej var intresserad av 

specialistrådgivning om man hade svarat nej. De allra flesta svarade samma sak och det var 

att de har en läkare på husläkarmottagningen som de går till ifall de får behov av rådgivning. 

 

Figur 44 Specialistrådgivning, pensionärer 
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4.8 Segmentering 

Detta avsnitt skall svara på de sista frågorna i problemställningen: 

 Vilka segment kan kunderna delas in i? 

 

 Vilka segment verkar intressanta att satsa på? 

Segmenteringen utfördes genom att först granska de olika behoven. De som hade liknande 

behov hamnade i samma grupp, för teori se Kapitel 2.1.4. Som redan framkommit i Kapitel 

4.7 har en preliminär segmentering gjorts och i detta avsnitt kommer segmentgrupperna att 

fastställas och presenteras enligt tabell 3, Kapitel 2.1.4. 

Basvariablerna som valts är ålder samt kön. Kategorierna är Män i åldern 20-40, Kvinnor i 

åldern 20-40, Män i åldern 41-65, Kvinnor i åldern 41-65 samt Pensionärer. Det gjordes ingen 

uppdelning mellan de kvinnliga och manliga pensionärerna då de manliga pensionärerna var 

för få för att bilda en egen grupp. Det är därför bra att ha i åtanke att Pensionär-gruppen är 

kvinnodominerad. 

Vid segmentering skall det finnas variation mellan de olika segmenten. I Kapitel 4.7 visade 

det sig att några behov var lika hos alla grupperna, alltså var de konstanta. Det är då omöjligt 

att segmentera just baserat på de behoven. (Söderlund, 2005, ss. 41-42).  

De behov som var konstanta och som inte kommer att ingå i segmenteringen är: 

 Det viktigaste kriteriet för ett apotek. Resultatet blev sortimentet. 

 Kostnaden för hälsokvällen. Resultatet blev att den skall kosta 300 kr. 

Resterande behov ingår i segmenteringen och segmenten presenteras enligt tabell 3, Kapitel 

2.1.4.  

Tabell 11, Kapitel 4.8.1 presenterar resultatet av segmenteringen. Det finns fem stycken 

segment. Kategorierna är helt olika varandra, vilket de skall vara, se Kapitel 2.1.4. Det skall 

också finnas en variation mellan de olika segmenten och detta uppfylls också. Det finns dock 

vissa behov som stämmer överens på flera segment. Inget av segmenten är identiskt med ett 

annat om man slår ihop både service, apoteksnära tjänster och produkter. 
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4.8.1 Resultat av segmenteringen 
Tabell 11 Resultat av segmenteringen 

SEGMENTERING Segment 1    

(Män 20-40 år)

Segment 2 

(Kvinnor 20-40 

år)

Segment 3 (Män 

41-65 år)

Segment 4 

(Kvinnor 41-65 år)

Segment 5 

(Pensionärer)

Besöksfrekvens, 

Skala 1-5 , där 5 = 

Ofta och 1=väldigt 

sällan

4 4 2 5 3

Öppettider på 

vardagar.Nuvarande 

apotek har öppet 

mellan kl 10-18

Ha öppet till kl 

20.00 

Ha öppet till kl 

20.00

Ha öppet till kl 

20.00

Ha öppet till kl 

20.00

Samma öppettider 

som nuvarande 

apotek

Öppettider på helger. 

Nuvarande apotek 

har öppet mellan 11-

17,lör samt 11-16, 

sön.

Ha öppet längre 

både på 

Lördagar och 

söndagar

Samma öppettider 

som nuvarande 

apotek

Samma öppettider 

som nuvarande 

apotek

Samma öppettider 

som nuvarande 

apotek

Samma öppettider 

som nuvarande 

apotek

Produktsortiment.Beh

ov av produkter

1.Träningsrelat

erade 

produkter. 

2.Självtester

1.Hudvårdsprodukt

er. 2. Självtester

1.Hudvårdsprodukt

er. 2. 

Hårvårdsprodukter

1.Hudvårdsprodukt

er. 2. 

Träningsrelaterade 

produkter

1.Hudvårdsprodukt

er. 2. Hjälpmedel 

för äldre och 

handikappade

Apoteksnära tjänster. 

Blodtrycksmätning, 

kolestrerol, 

blodvärdet, 

kroppsfett, 

läkemedelsgenomgå

ng

1.Undersöka 

kolestrerolvärd

et. 2. 

Undersöka 

andel 

kroppsfett

1.Undersöka 

blodvärdet. 2. 

Undersöka 

kolesterolvärdet

1. Undersöka 

kolesterolvärdet. 2. 

Blodtrycksmätning

1.Blodtrycksmätnin

g. 2. Undersöka 

blodvärdet

1. 

Blodtrycksmätning

. 

2.Läkemedelsgeno

mgång

Hemleverans Nej Ja Nej Nej Nej

Hälsokväll - Hur 

intressant på en 

skala 1-5, där 1= inte 

alls intressant och 5= 

mycket intressant

1.9 2.9 2.5 3.5 2.5

Vill du gå på 

hälsokväll?

Starkt Nej Svagt Ja Svagt Ja Starkt Ja Svagt Nej

Intressanta ämnen 

för hälsokoll

1.Sömnproblem.  

2.Livsstil&Häls

a

1.Stress. 2. 

Livsstil&Hälsa

1.Stress 2. 

Sömnproblem

1.Livsstil&Hälsa 

2.Stress

1.Stress 

2.Ledbesvär

Boka tid för 

specialistrådgivning

Starkt Nej Starkt Ja Svagt Ja Starkt Ja Svagt Nej
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4.8.2 Val av segment 

Alla segment som tagits fram behöver inte vara lika attraktiva och därför kan ett eller flera 

segment väljas som överensstämmer med de produkter eller tjänster man vill erbjuda. Man 

kan också välja det segment som har flest kunder, se Kapitel 4.8.2.1.1. 

Det segment som har flest kunder är segment 4. Enligt observationen på Sankt Eriksplan var 

det flest kvinnor i 40-års-åldern som gick förbi, se Kapitel 4.3.  

Det segment som oftast besöker apotek är segment 4. 

Om P/S Apotek vill nå de rätta kunderna för tjänsten hälsokväll skall de välja segment 4. Då 

är det bra att hålla föreläsningar om” Livsstil & Hälsa” samt Stress då de blivit rankade högst 

av segment 4. De kan också anpassa sitt produktsortiment samt öppettider efter segment 4, 

om de väljer att bearbeta segmentet. 

Vill P/S Apotek nå de kunder som vill ha tjänsten specialistrådgivning har de två segment de 

kan bearbeta, segment 2 och segment 4. 

Bestämmer P/S Apotek sig för att de vill attrahera de manliga kunderna i åldern 20-40 år kan 

de erbjuda ett större sortiment av träningsrelaterade produkter samt ha längre öppettider 

under vardagar och helger. 

Sammanfattningsvis är segment 4 det segment som passar bäst för P/S apotek att bearbeta. 

Segment 4 har de största behoven av vad P/S Apotek vill erbjuda och dessutom det segment 

som oftast besöker apotek. 
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5 Slutsats 
 

I detta avsnitt sammanställs alla resultat för att uppfylla syftet med rapporten: Vad skall 

apoteket erbjuda? Vilka kundsegment är intressanta att satsa på? Vidare forskning inom 

ämnet tas också upp.  

 

Syftet med examensarbetet var att undersöka vad ett nyöppnat apotek skall erbjuda för 

produkter, service och tjänster samt vilka kunder de skall satsa på för att erhålla 

marknadsandelar. 

5.1 Slutsatser kring erbjudande 

5.1.1 Service 

De öppettider som apoteket skall erbjuda för att möta kundernas behov är att ha öppet till 

kl. 20.00 på vardagskvällarna. På helgerna skall det vara samma öppettider som på 

nuvarande apotek, vilket innebär runt 11-17 på lördagar och 11-16 på söndagar. Det som 

kunderna värdesätter mest på ett apotek av rådgivning, öppettider, sortiment och 

bemötande är kriteriet sortiment.  Därmed bör sortiment prioriteras före butiksservice enligt 

undersökningen.   

5.1.2 Produktsortiment 

Produktsortimenten som rankades högst av kunderna var hudvårdsprodukter, 

träningsrelaterade produkter, självtester samt hjälpmedel för äldre och handikappade. 

Vilket/vilka produktsortiment de skall satsa på beror på vilket segment de väljer att 

bearbeta. 

5.1.3 Apoteksnära tjänster 

Apoteksnära tjänster som respondenterna tycker att apoteket skall erbjuda är 

blodtrycksmätning, undersökning av kolesterolvärdet samt undersökning av blodvärdet. 

Intresset skiftar lite beroende på ålder samt kön. P/S Apotek bör erbjuda tjänster utifrån 

vilket segment de väljer att bearbeta. 

Det finns intresse för hälsokvällar, dock inte av alla respondenter. De kvinnliga 

respondenterna är de som har störst intresse av hälsokvällar. Priset bör dock inte ligga på 

mer än 300 kr. De ämnen som verkar intressanta att behandla under hälsokvällarna är 

”Stress” samt ”Livsstil & Hälsa”. 

Hemleverans av apoteksvaror är en tjänst som det inte finns mycket behov av. Det var ett 

segment av fem som tyckte detta var intressant.  
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Tjänsten specialistrådgivning är något som det finns intresse för, då tre av fem segment 

skulle vilja ha specialistrådgivning. Detta är något som apoteket bör erbjuda ifall de 

bestämmer sig för dessa tre segment. 

5.1.4 Vilket segment P/S Apotek bör satsa på 

Det som apoteket bör erbjuda hör ihop med vilket segment som väljs att bearbeta. P/S 

Apotek vill erbjuda tjänsterna hälsokväll samt specialistrådgivning och det segment som har 

mest intresse av dessa tjänster är segment 4. Det segmentet består av kvinnor i åldern 41-65 

år. Segment 4 är det segment som består av flest potentiella kunder, eftersom det rör sig 

flest 40-åriga kvinnor kring Sankt Eriksplan. Det är också segment 4 som har högst 

besöksfrekvens på apotek. Väljer P/S Apotek att bearbeta detta kundsegment är det bra att 

de anpassar sig efter det segmentets behov. 

5.2 Framtida forskning  

Ett större urval av respondenter till enkätundersökningen hade gett fler potentiella 

kundsegment. Urvalet var 100 personer och detta gav bra underlag, fast när man skall 

segmentera blir grupperna mindre ju fler segment man vill ha. Det går då inte att sortera i 

hur många grupper som helst då vissa grupper till sist blir så få att det inte blir tillförlitligt.  

Det som skulle kunna studeras vidare är att göra en djupare undersökning av segment 4 för 

att hitta ännu smalare segment.  

En annan sak som skulle kunna studeras vidare är hälsokvällen. Det var flera segment som 

inte var intresserade av denna tjänst och det skulle vara bra att ta reda på orsaken. Hur kan 

man utveckla hälsokvällen så att den attraherar fler segment?  
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6 Författarens tankar 
 

I detta avsnitt förs en diskussion kring tankar som uppstått under genomförandet av 

rapporten. 

 

Det som har gått runt i tankarna under genomförandet av rapporten var intresset för 

hälsokvällen. Det var många som kunde tänka sig gå på en hälsokväll och intresset var runt 3 

på en skala 1-5. Det var alltså flera som tyckte att hälsokväll var ”rätt så intressant” men inte 

mycket intressant. Varför var intresset inte större?  

Under de kvalitativa intervjuerna kom det fram att kunderna ville ha något mer än bara 

föreläsningar på hälsokvällen. De vill ha olika gratisprodukter i form av tester och liknande 

som man kan ta med hem eller testa under hälsokvällen. Dessa skall då vara relaterade till 

ämnet på hälsokvällen. 

Då frågeformuläret utvecklades definierades hälsokvällen i enlighet med det som tagits upp 

på de kvalitativa intervjuerna dvs. att testprodukter skulle ingå eller att föreläsaren skulle 

rekommendera produkter. Detta fick ej tas med i definitionen av hälsokvällen pga. att P/S 

Apotek tyckte det lät för ”säljande”. Den tanke som gått runt är om större intresse hade 

observerats om man hade anpassat enkätfrågan efter det som kom fram under de kvalitativa 

intervjuerna? Det kanske hade gett ett resultat om man följde denna, eftersom det togs upp 

under de kvalitativa intervjuerna.  

De respondenter som var skeptiska mot hälsokvällen under de kvalitativa intervjuerna 

motiverade detta med att man kan få sådan information på nätet.  

Hälsokvällen kanske bör utvecklas till något mer än bara föreläsningar: man bör ge den en 

extra dimension där man istället för att bara lyssna på föreläsningar också kan ha olika 

aktiviteter i form av att man testar olika produkter. Detta är något som inte går att få genom 

att söka på nätet, vilket kanske skulle få skeptikerna att bli intresserade av hälsokvällen. 
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Appendix A: Stapeldiagram - Enkätundersökningen 
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Appendix B: Enkätformulär 
 

 

 

 

 
 

 

Undersökning av Produktsortiment och Apoteksnära 

Tjänster 

 

 

 

 

 

 

 

Här får du en möjlighet att påverka vad ditt framtida apotek ska erbjuda för produkter samt 

apoteksnära tjänster! Det skall nämligen öppnas ett nytt apotek på Sankt Eriksplan och jag 

behöver din hjälp för att undersöka vad du som kund önskar dig i ett nytt apotek.  

Denna enkät är anonym och du kan välja att ange din mailadress på slutet för vidare 

information om P/S apotek. Som tack för din medverkan skickar jag en rabattkupong på 20 

% på en hudvårdsprodukt, dock måste du ange mailadressen för att få kupongen skickad till 

Dig. 

 Med Vänliga Hälsningar 

 Claudia  
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ALLMÄNNA FRÅGOR 

1. Är Du: 

Man 

Kvinna 

2. Vilket år föddes Du? 

19____ 

3. Vad är Din nuvarande sysselsättning? 

Arbetstagare/Egen företagare 

Pensionär 

Studerande 

Hemma med barn 

Sjukskriven 

 Arbetslös 

 Annat: ___                _  

4. Hur ofta är Du kring Sankt Eriksplan? 

Dagligen 

Någon/Några gånger i veckan 

 Någon/Några gånger i månaden 

 Någon/Några gånger per år 

Aldrig 

5. Hur ofta går Du till apoteket? 

Dagligen 

Någon/Några gånger i veckan 

 Någon/Några gånger i månaden 

 Någon/Några gånger per år 

Aldrig 

 



VII 
 

v

v

v

v

ALLMÄNT OM APOTEK 

Här kommer frågor om öppettider och vad Du värderar hos ett apotek 

6. Vilka öppettider ska ett apotek ha på vardagar? (Välj ETT alternativ) 
Öppettider på nuvarande apotek är runt 10-18 på vardagar                                                                                                                            

 Ha längre öppettider på kvällen, tills kl. 20 

 Öppna tidigt på morgonen, från kl. 08 

 Öppettiderna på nuvarande apotek fungerar bra 

7. Vilka öppettider ska ett apotek ha på helger? (Välj ETT alternativ) 
Öppettider på nuvarande apotek är runt 11-17 på lördagar, samt 11- 16 på söndagar                                                                                                                           

 Ha längre öppettider på lördagar 

 Ha längre öppettider på söndagar 

 Öppet längre BÅDE på lördagar och söndagar 

 Öppettiderna på nuvarande apotek fungerar bra 

8. Hur viktigt är följande, för Dig, hos ett apotek? 

                                           Inte viktig      Lite viktig      Rätt så viktig      Viktig        Mycket viktig 

a. Rådgivande          

b. Bemötande                     

c. Sortiment                                               

d. Öppettider          

9. Om Du bara fick välja ETT av dessa alternativ, vad värdesätter Du mest hos ett apotek? 

   Öppettider 

   Bemötande 

   Rådgivande 

    Sortiment 
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PRODUKTSORTIMENT 

10. Vilka av följande produkter vill du ha på ett apotek? Välj max 5! 

 Träningsrelaterade produkter 

 Vikt/Bantningsprodukter 

 Smink 

 Hudvårdsprodukter 

 Hårvårdsprodukter 

 Ekologiska produkter  

 Hjälpmedel för äldre och handikappade 

 Produkter för djur 

 Självtester (Testa sig hemma för olika sjukdomar samt blodvärden) 

  Barnprodukter 

 Övrigt: ________________________________________________ 

11. Vad av följande har Du någon gång köpt på ett apotek? Välj max 5! 

 Träningsrelaterade produkter 

 Vikt/Bantningsprodukter 

  Smink 

 Hudvårdsprodukter 

 Hårvårdsprodukter 

 Ekologiska produkter  

 Produkter för djur 

 Självtester 

  Barnprodukter 

 Receptbelagda läkemedel 

  Receptfria läkemedel 

 Övrigt: ________________________________________________ 
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APOTEKSNÄRA TJÄNSTER - Blodtrycksmätning – Kroppsfett – Blodvärden-Kolesterol-

Läkemedelsgenomgång - Hemleverans av apoteksprodukter  

12. Vilka av följande tjänster skulle du vara intresserad av på ett apotek? 

 Blodtrycksmätning 

 Undersöka blodvärdet 

 Undersöka kolesterolvärdet 

 Undersöka andel kroppsfett 

 Läkemedelsgenomgång 

 Inget av dessa 

13.  Har Du gjort något av följande på ett apotek? 

 Mätt blodtrycket 

 Mätt blodvärdet 

 Mätt kolesterolvärdet 

 Mätt kroppsfettet 

 Läkemedelsgenomgång 

 Inget av dessa 

14. Vill Du ha hemleverans av apoteksprodukter? 

 Ja 

 Nej 

APOTEKSNÄRA TJÄNSTER - Hälsokväll 

Hälsokväll- En kväll där en specialistläkare/expert håller en föreläsning om ett ämne, 

exempelvis livsstil och hälsa, barnsjukdomar, yrsel, diabetes, allergi etc. Efter denna blir det 

fika och en frågestund, man får också tillfälle att träffa andra som är intresserade av ämnet. 

15. Hur intressant verkar en hälsokväll? 

                                        1        2       3        4        5         

Inte alls intressant   Mycket intressant       
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16. Skulle Du kunna tänka dig gå på en hälsokväll? 

 Ja 

 Nej 

17. Vad tycker Du är ett rimligt pris för en hälsokväll? 

300 kr 

400 kr 

500 kr 

18. Kryssa för de ämnen Du tycker skulle kunna behandlas på en hälsokväll? 

Stress och dess påverkan på hälsan 

Barnsjukdomar 

Allergi 

Diabetes 

Yrsel 

Livsstil och hälsa 

Klimakteriet 

Sömnproblem 

Demens 

Rökavvänjning 

Viktnedgång 

Ätstörningar 

Ledbesvär 

Reumatiska sjukdomar 

Magproblem 

Huvudvärk/Migrän 

Kroniska smärttillstånd 

Vaccinationer 

Influensa 

 

Övrigt: ___________________________________________________________________ 
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SPECIALISTRÅDGIVNING 

Du kan få rådgivning av en specialistläkare i anslutning till apoteket. Avgiften är samma som 

på andra mottagningar hos en specialist, 320 kr. 

19. Skulle Du vilja boka tid för specialistrådgivning i anslutning till apoteket? 

Ja 

Nej 

Om Nej, vänligen ange 

varför:_________________________________________________________ 

 

ÖVRIGT 

Har du ytterligare synpunkter så skriv dessa här: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________  

Ange din mailadress för mer information om P/S apotek samt rabattkupong (FRIVILLIGT) 

Mail: __________________________________________________________ 

 

Tack så mycket för din medverkan! 
 

 

 
 



XII 
 

 

  



XIII 
 

Appendix C: Intervjufrågor till djupintervjuer 
Allmänt om apotek 

 Vad värderar du hos ett apotek?  Vilka parametrar är viktiga? (exempelvis öppettider, 

services, kötider osv.) 

 Vad tycker du har varit dåligt hos apotek du besökt?  

 Finns det några produkter som borde finnas hos ett apotek, som inte finns där idag? 

Informationskväll  

P/S har tänkt erbjuda informationskvällar. En sådan kväll kan se ut såhär: Först föreläser en 

expert (specialistläkare) exempelvis om yrsel, efter föreläsningen blir det fika och man kan 

prata med andra i samma situation. Det kommer också att finnas möjlighet att prata med 

och fråga experten.  Det kommer att erbjudas olika föreläsningar, och dessa kommer att 

vara kopplade till vård och hälsa. (Exempel på ämnen: Barnsjukdomar, migrän, diabetes, 

ledbesvär, viktnedgång, sömnlöshet, stress osv.).  

 Vad tycker du om en sådan tjänst, som informationskväll? Skulle det vara bra att 

prata med andra i samma situation eller räcker det bara med föreläsning?  

 Skulle du vilja gå på en sådan informationskväll?  

 Är du villig att betala? 

 Förslag på ämnen? 

Specialistrådgivning 

 Skulle du vilja ha rådgivning av en specialistläkare i anslutning till apoteket? Drop-in 

eller boka tid? 

 Hur mycket får det kosta? 
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Appendix D: Bild – Sammanfattning av segmenten 

 


