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Denna kvalitativa studie ämnar undersöka hur privatisering av en verksamhet påverkar 

företags kommunikation och varumärkesbyggande efter den ökade konkurrens som en 

avreglering bidrar till. Uppsatsens syfte är att analysera hur de retoriska strategierna hos två 

svenska apoteksaktörer skiljer sig beroende på ägarform samt hur aktörerna försöker få 

förtroende från sin publik. I studien har material från det statligt ägda Apoteket AB och det 

privatägda Kronans apotek studerats utifrån en retorisk textanalys i kombination av en 

semiotisk bildanalys. Det undersökta materialet är hämtat från en reklamfilm, hemsidan och 

ett Instagram-inlägg från vardera apotek. Det teoretiska ramverk som låg till grund för studien 

omfattade både retorik och semiotik men även image, varumärkesrelationer, 

varumärkesförtroende och excellence-teorin.  

 

Utifrån analysen kan vi avläsa att både Apoteket AB och Kronans Apotek tillämpar retoriska 

strategier för att vinna förtroende från sina kunder. Båda apoteken baserar sin kommunikation 

på excellence-teorins mixed-motive kommunikationsmodell och vill i sin kommunikation 

framstå som företag som lägger stor vikt vid hållbahetsfrågor och socialt ansvar. De använder 

olika retoriska verktyg och figurer i samband med semiotiska inslag och anspelar mycket på 

pathosargument med människans välmående i fokus. Jämförelsevis anser vi att Apoteket AB 

är mer innovativa i sin kommunikation och framställer sig som kvalitetskritiska medan 

Kronans Apotek anspelar mer på verkliga situationer och känslor för att skapa en personlig 

relevans. 
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ABSTRACT 

Author(s): Cornelia Bruzelius och Josefin Hagvall 

Title and subtitle (English): A re-regulated pharmacy market  

A qualitative text analysis of two Swedish pharmacy’s rethorical strategies  

Language: Swedish 

Pages: 59 

This qualitative study intends to investigate how privatization affects a company’s 

communication and branding. The purpose of this essay is to analyze how two Swedish 

pharmacy operators and their rethorical strategies differ depending on the form of ownership 

and how the operators try to gain trust from the public. Material from the state-owned 

Apoteket AB and the private-owned Kronans Apotek has been studied by a rhetorical text 

analysis in combination of a semiotic image analysis. The investigated material is retrieved 

from a commercial, the website and an Instagram post from each pharmacy. The theoretical 

framework that forms the study included both rhetoric and semiotics but also image, brand 

relationships, brand trust and the excellence-theory.  

 

Both pharmacies applies rhetorical strategies to gain trust from their customers. They base 

their communication on the excellence-theory and its mixed-motive communication model 

and want to appear as companies that take their responsibility when it comes to the 

environment and social obligation. Both operators are using pathos arguments with focus on 

humans well-being. Comparatively, Apoteket AB is more innovative in their communication 

and represent themselves as quality critical while Kronans Apotek base their communication 

on real events and feelings in life to create a personal relevance. 
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1. Inledning 

Att statligt drivna företag privatiseras är idag inte ovanligt. Under de senaste tjugo åren har en 

ökad andel avregleringar påverkat olika företag i samhället där den förändrade marknaden har 

bidragit till en större konkurrens än tidigare. Dessa företag blir därmed tvungna att anpassa sig 

och sin image för att få konsumenten att välja just dem (Heyman, Persson & Norbäck, 2013). 

2009 avreglerades den svenska apoteksmarknaden efter år av kritik angående det statliga 

monopolet som inte ansågs gynna effektivit och tillgänglighet (Apoteket, u.å). Dock har det 

länge funnits delade åsikter kring privatiseringar. Då apoteksaktörerna verkar på en marknad 

som värnar om god folkhälsa förmodas detta ha varit ett viktigt argument mot privatiseringen 

av apoteksmonopolet. Detta för att man skulle kunna anta att vinst kommer att prioriteras före 

medborgarnas bästa vid en avreglering. Det faktum att folkhälsan ligger till grund för 

apotekens verksamhet, bidrar till att det är av stor vikt för apoteken att få förtroende från sina 

kunder. I takt med att människan har börjat ställa högre krav på att värna om varandra och vår 

planet har hållbarhetsarbetet kommit att bli en viktig aspekt i dagens samhälle. Detta är 

nödvändigt att ta i beaktande för företag som har i syfte att vinna marknadsfördelar gentemot 

sina konkurrenter (Houlihan & Harvey, 2018). Man kan därmed påstå att hållbarhet och 

socialt ansvar är en begäran från mottagaren snarare än ett val. Hur apoteken väljer att 

kommunicera kommer därför påverka konsumentens bild av företaget. Därav är det viktigt att 

utforma strategier som är förtroendeingivande vilket företagen kan göra genom att besvara 

medborgarnas efterfrågan.  

 

I vår kvalitativa analys kommer vi att studera vilka retoriska strategier det statligt ägda 

Apoteket AB och det privatägda Kronans Apotek använder sig av i sin kommunikation för att 

hantera den rådande konkurrensen samt för att vinna förtroende från konsumenterna. För att 

få en helhetsbild av de båda apotekens kommunikation kommer analysen bestå av en 

reklamfilm, ett Instagram-inlägg och två sektioner från hemsidan som tillhör vardera apotek. 

På grund av de olika ägarformerna har dessa två apotek olika utgångspunkter i sin 

kommunikation, där Apoteket AB som offentlig aktör syftar till att värna om människan 

medan det privatägda Kronans Apotek i första hand är vinstdrivande. Därmed har de olika 

ändamål med sitt varumärkesbyggande, vilket vi kan anta borde synas i materialet vi valt att 

studera. Genom att använda en retorisk textanalys som kompletteras med en semiotisk 

bildanalys kommer vi undersöka hur kommunikationen hos de olika apoteken ser ut. Ethos, 
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pathos och logos används för att övertyga mottagare om ett budskap medan komponenter som 

färg, vinklar och ljud kan användas för att stärka argumenten. Därmed anser vi att dessa 

verktyg är relevanta att undersöka för att kunna avläsa hur de olika apoteken försöker 

övertyga sin publik om att de har en plats på apoteksmarknaden. På så sätt kan vi få svar på 

hur apoteken anpassar sin kommunikation till en privatisering.  

 

2. Bakgrund  

I följande kapitel kommer vi att redogöra hur privatiseringar påverkar marknaden samt ge en 

djupare inblick i två av dagens största apotekskedjor som ligger till grund för vår analys. 

 

2.1. Privatisering  

“Privatisering av offentlig sektor innebär att tjänsten fortfarande finansieras av offentliga 

medel men utförs av en aktör annan är den ansvariga kommunen, landstinget eller staten” 

(Ekonomifakta, 2009). Enligt Heyman, Persson & Norbäck (2013) har en generell våg av 

privatiseringar genomförts under de senaste 20 åren, där grunden till privatiseringarna främst 

baserats på argumentet om att ökad konkurrens leder till högre effektivitet inom produktionen 

av ett företags varor och tjänster. Enligt regeringen har många av dessa avregleringar varit 

gynnsamma för företagets effektivitet och lönsamhet (Jordahl, 2008). En undersökning av 

Megginson och Netter (2001) gav ett resultat som visade att lönsamheten och den interna 

effektiviteten är högre hos privatägda företag jämfört med statligt ägda. Bland annat har 

företag som Statens Järnvägar SJ och SAS:s inrikesflygningar varit med om avreglering och 

2009 var det Apoteksmarknadens tur (Andersson-Skog & Ottosson, 2013).  

 

Däremot går det att finna en mängd kritik angående privatiseringarna i det svenska samhället. 

Andreas Öbrink (2012) skriver att privatiseringen av apoteksmarknaden anses vara ett 

misslyckande och förklarar att socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet är 

missnöjda med avregleringen. Detta stöds av SVT:s undersökning som visar att reformen har 

bidragit till fler apotek men ett mindre utbud av läkemedel, vilket kan göra det problematiskt 

för människor att få tag på rätt medicin (Öbrink, 2012). Även innan apoteksmarknaden 

omreglerades 2009 möttes privatiseringar av kritik. I en rapport av konsumentverket har 

privatiserade el- och telemarknaderna granskats (Gullbrandsen, 2004). Enligt rapporten 
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drabbas konsumenter negativt av det faktum att företagen är privatägda genom att de dagligen 

blir påverkade av vilseledande reklam samt dåliga avtalsvillkor. Riksrevisor Claes Norgren 

menar att privatiseringar av tidigare statligt monopol har kostat staten miljarder kronor och 

han påstår därmed att staten borde ha lärt sig av sina misstag (SVT nyheter, 2014).  

 

Det finns två tydliga ideologiska ståndpunkter vad gäller de som förespråkar ett statligt kontra 

privat ägande. De som talar för statligt ägda företag sätter oftast människans rättigheter och 

välmående i fokus och menar att företag med vinstintresse inte tar hänsyn till detta. Samtidigt 

uppmärksammar förespråkarna för privat ägande att privatiseringen leder till en högre 

effektivitet genom att företagen tvingas hitta nya och bättre metoder för att stå ut bland 

konkurrenterna. Dock stannar debatten vanligtvis i att de egna argumenten lyfts utan att 

motståndarens fördelar uppmärksammas (Stenholm & Nilsson, 2007). 

 

2.2. Avreglering av apoteksmarknaden 

Ända sedan apoteksmonopolet grundades 1970 har det funnits en politisk debatt kring 

huruvida apoteket skall styras av staten eller bedrivas av privata ägare, men inte förrän 2009 

skedde avregleringen. Målet för de som propagerade för privatisering var att “öka 

tillgängligheten av läkemedel, förbättra servicen, skapa ett bättre tjänsteutbud och pressa 

priserna på både receptfria och receptbelagda läkemedel” (Apoteket, u.å.). Enligt Sveriges 

Apoteksförenings branchrapport för 2018 har det skett en ökning med 483 apotek sedan 

avregleringen 2009, vilket är en ökning med 52 %. Detta påvisar därmed att konkurrensen 

inom apoteksmarknaden även har ökat. Apoteksmarknaden kännetecknas nu med låga 

marginaler och ökat kundfokus, i och med detta finns det ett större fokus hos apoteken att 

testa på innovativa strategier och resultatinriktade arbetsmetoder (Brandt & Sköld Ringborg, 

2012).  

 

Den nya apoteksmarknaden har medfört stora förändringar sedan tiden av monopol, idag är 

Apoteket AB statligt ägt och Kronans apotek är ett av de största privatägda apoteken i 

Sverige. De är två av flera företag som kämpar för sin plats som apoteksaktörer via ökad 

marknadskommunikation och ett ökat kundfokus (Sveriges Apoteksförening, 2018). Idag är 

det Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket som styr över den svenska apoteksmarknadens 

prissättningar för receptbelagda läkemedel vilket begränsar en konkurrens genom 

prissänkning (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 2018). Samtidigt måste de olika 
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apoteksaktörerna tillhandahålla liknande sortiment av receptbelagda läkemedel. 

Apoteksmarknaden är därmed hårdare reglerad jämfört med andra marknader 

(Läkemedelsverket, personlig kommunikation, 24 januari, 2019). 

 

2.3. Apoteket AB  

Apoteket AB har funnits sedan 1970 då apoteksmarknaden gick över till att bli ett monopol. 

När apoteksmarknaden omreglerades fick Apoteket AB nya konkurrenter och har sedan dess 

arbetat för att som enda statliga apotek vara den ledande aktören. Apoteket AB:s VD Ann 

Carlsson förklarar att deras ambition är att visa omtanke för både människan och miljön samt 

därmed kunna erbjuda varor och tjänster som går att lita på. Eftersom apoteket fyller en viktig 

funktion för många delar av samhället uppmärksammar Apoteket AB ansvaret att integrera 

hållbarhetsfrågor i deras verksamhet. “Vår ambition är att vara ett värdeskapande företag som 

tar hänsyn till mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och etiska frågor i hela 

värdekedjan” (Apoteket, u.å.). Dessa mål eftersträvas genom att eliminera risker till 

miljöproblem, exempelvis överblivet läkemedelsavfall och överdosering bland befolkningen 

(Apoteket, u.å).  

 

2.4. Kronans apotek  

Kronans Apotek är den tredje största apotekskedjan i Sverige och är privatägt av det finska 

företaget Oriola-KD. De har över 300 apotek med omkring 2 200 anställda (Dagens apotek, 

u.å). Företaget hette från början Kronans Droghandel och startades redan 1907 av Gustaf 

Brenström. Efter förstatligandet av de svenska apoteken 1971 fortsatte verksamheten att 

distribuera läkemedel till det statliga apoteket, för att sedan återgå till att själva bedriva 

apoteksverksamheten på egen hand efter att monopolet upphörde 2009 (Wikipedia, u.å.). 

Kronans Apotek vill se sig själva som förkämpar för hållbarhet som vill bidra till en renare 

miljö genom att vara goda samhällsmedborgare. “Kronans Apotek ser till hela människan, 

både hennes inre och yttre välbefinnande” (Kronans apotek, u.å), således grundar sig deras 

hållbarhetspolicy i både socialt ansvar och miljöfrågor. Genom samarbetsprojekt och 

systematiskt arbete där olika etiska riktlinjer följs försöker de eftersträva detta (Kronans 

apotek, u.å).  
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3. Problemformulering, syfte och frågeställning  

3.1. Problemformulering  

Apoteken konkurrerar på en marknad som styrs av regleringar gällande prissättningar och 

sortiment, något som Floor (2006) menar vanligtvis används som starka konkurrensmedel. 

Han förklarar att företag kan erbjuda lägre priser än konkurrenterna eller ett unikt sortiment 

för att utmärka sig, vilket aktörerna på apoteksmarknaden inte har möjlighet att göra. För att 

nå ut till konsumenterna i en bransch som styrs av regleringar har apoteksaktörerna främst 

retoriska strategier att använda sig av. Dessa kan tänkas påverkas av det faktum att det är av 

stor vikt för apoteken att vara förtroendeingivande gentemot konsumenterna, för att de på så 

sätt ska kunna känna tillit till apoteken och välja att handla från deras sortiment. 

Apoteksmarknaden består av både statliga aktörer som förväntas ha i syfte att tjäna folket, 

samt privatägda företag som kan antas ha försäljning som sitt främsta ändamål. Regeringens 

motivering till avskaffandet av apotekets monopol var att en hårdare konkurrens skulle leda 

till ökad tillgänglighet och lägre läkemedelskostnader som skulle ha positiv effekt både för 

konsumenterna och staten (Prop. 2008/09:145). Även fast den konkurrens som blir en följd av 

privatiseringen förutspås bidra till en högre effektivitet hos företagen, menar oppositionen att 

det blir en negativ effekt då vinstdrivande företag inte har kundens intresse i fokus. Dock 

finns idéerna om privatiseringens fördelar kvar i vårt samhälle, vilket gör att vi kan anta att 

privatiseringen av statliga företag kommer fortsätta. Därav är det i vårt intresse att undersöka 

om privatiseringen har någon påverkan på det kommunikativa arbetet hos en statlig och en 

privat aktör som verkar inom samma bransch.  

 

3.2. Syfte  

Syftet med studien är att undersöka vilka retoriska strategier som statliga respektive 

privatägda apotek använder sig av för att skapa ett förtroende hos konsumenterna, där 

ändamålen med verksamheterna är olika.  

 

3.3. Frågeställningar 

• Vilka retoriska strategier använder sig apoteken av?  

• Hur skiljer sig apotekens image åt? 
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4. Tidigare studier  

Den forskning som redovisas i det här kapitlet redogör för relevant kunskap som finns inom 

uppsatsens område. Detta bidrar till utvecklingen av vår uppsats och leder fram till hur den 

kan tillföra ny kunskap inom ämnet. 

 

4.1. Image 

Cees B. M. Van Riel (1995), professor i corporate communication, menar att ett stort antal 

företag har fått förståelse för betydelsen av ett varumärkes image vilket även lett till ett 

växande intresse för studier inom ämnet. Många av dessa företag anser i sin tur att god image 

skapar ett känslomässigt värde vilket leder till konkurrensfördelar. Enligt Van Riel (1995) har 

studier visat att 9 av 10 konsumenter väljer varumärken med god image.  

 

I en undersökning av Palacios-Florencio, García del Junco, Castellanos-Verdugo och Rosa-

Díaz (2018) förklarar författarna att förtroende är en viktig komponent mellan konsumenter 

och företag. Förtroendet bygger till stor del på att företag kan visa att de tar ett socialt ansvar, 

vilket bidrar till en positiv image och en ökad lojalitet från publiken. I studien fick 629 turister 

som bodde på fyra olika hotell fylla i frågeformulär gällande hotellens sociala ansvarstagande. 

Resultaten visade att de gäster som associerade hotellet med socialt ansvarstagande hade ett 

högre förtroende och en mer positiv bild av företaget. Detta resulterade även i god world-of-

mouth vilket betyder att kunderna sprider budskapet vidare.  

 

Liknande resultat bekräftas i en tvådelad studie av Sen och Bhattacharya (2001) där 345 

studenter fick svara på frågor gällande företags ansvarstagande inom områden som mångfald, 

samhällsengagemang och miljö. I studien blev deltagarna exponerade för antingen positiv 

eller negativ information om ett företags ansvarstagande och fick sedan svara på om de var 

intresserade av att köpa deras produkter eller inte. Slutsatsen blev att företag som visar sig ta 

socialt ansvar skapar en positiv påverkan på deras image. Med det menar Sen och 

Bhattacharya (2001) att konsumenter ger större stöd åt företag som tar socialt ansvar.   
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4.2. Retorik och marknadskommunikation 

Magnus Fredriksson (2008) förklarar att kommunikationsarbetet har börjat lämna plats åt 

etiska frågor, även fast det huvudsakligen är de ekonomiska intressena som hamnar i fokus. 

Han har i en studie undersökt hur svenska företag väljer att utforma sin retorik och menar att 

de etiska frågorna blir särskilt viktiga om företagets verksamhet påverkar miljön som i 

apotekens fall kan kopplas till läkemedelstillverkningen. Fredriksson förklarar vidare att 

retoriken utformas i “syftet är att upprätthålla ideologiska föreställningar om att företags 

verksamheter ska bedrivas utifrån marknadens principer” (Fredriksson, 2008:239). 

Retorikarbetet fungerar också som ett substitut för praktik, det vill säga när företag inte har 

möjlighet att ändra sin verksamhet på grund av att de saknar personligt ansvar. När de ser stor 

vikt i att kunna bemöta omvärldens efterfråga fungerar retoriken som ett medel för att kunna 

vara tillmötesgående. Med hjälp av den kan företagen visa att deras verksamhet lever upp till 

normer och krav från allmänheten. Enligt Fredriksson (2008) har retoriken förlorat sitt fäste i 

vad som är på riktigt eftersom det inte längre är praktiken som är i fokus när verksamheten 

presenteras. Därav är det inte ovanligt att företag jämför sig med andra företag utifrån deras 

retoriska arbete där de själva få styra över vilken image de vill förmedla.  

 

4.3. Apoteksmarknaden 

Ekström och Helgius (2011) förklarar att de tidigare associationer som finns till 

apoteksbranschen är att de är ansvarsfulla, trovärdiga och kompetenta. Detta resultat kommer 

de fram till i sin studie där de undersöker vilken varumärkesidentitet och positionering de 

största apoteken försöker eftersträva. De förklarar att eftersom apoteket tidigare var ett 

monopol var det Apoteket AB som hade ensamrätt om hur dessa associationer bedrevs. 

Studien visar att de nya apoteken som vill ta sig in på marknaden efter avregleringen inte 

försöker förändra dessa associationer genom att skapa egna unika attribut. De försöker snarare 

anpassa sig och bevisa att de är apoteksaktörer genom att leva upp till de tidigare 

associationerna. Studien visar däremot att de nya apoteken, genom olika metoder, har försökt 

hitta sin egna målgrupp på marknaden. Dock menar Ekström och Helgius (2011) att detta inte 

uppmärksammats av konsumenterna. 

 

2012 utfördes en tillväxtanalys i uppdrag av regeringen med syfte att utvärdera 

läkemedelsprisernas påverkan efter avregleringen. Den sammanvägda bedömningen visade på 
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att den förbättrade tillgängligheten av apotek samt de utökade öppettiderna är av stort värde 

för konsumenterna, däremot är det kostnadsdrivande. Resultatet visade även på att den 

sammanlagda försäljningsvolymen för läkemedel i Sverige är tämligen oförändrad. Detta har i 

sin tur har lett till en minskad volym per apotek eftersom antalet av dessa har ökat markant 

sedan avregleringen. Vidare är avregleringens målsättningar vad gäller ökad tillgänglighet och 

fortsatta låga läkemedelskostnader till viss del uppfyllda (Tillväxtanalys, 2012). 

 

4.4.  Privatisering  

I en studie av Eriksson och Everhill (2004) undersöks den svenska elmarknaden och hur dess 

struktur har förändrats efter att den avreglerades 1996. Resultatet visade att konkurrensen, 

som eftersträvas vid en avreglering, ökade markant inom elmarknaden. Detat ledde också till 

att ett antal företag gick i konkurs då de inte kunde leva upp till de nya marknadskraven. Den 

ökade konkurrensen har också lett till sjunkande marginaler och ett fokusskifte som förut låg 

på att utveckla tekniker för produktionen men som nu har förflyttats till att istället fokusera på 

marknad. Studien visar även att avregleringen medfört en risk för oligopolsituation, då de 

stora energikoncernerna är de som aktivt har anpassat sig till förändringarna. På så sätt tar de 

större plats på marknaden medan antalet mindre företag minskar (Eriksson & Everhill, 2004). 

 

Stenholm och Nilsson (2007) har studerat den debatt som råder angående huruvida 

vattensektorn borde ägas av offentliga eller privata aktörer. Undersökningen visar på att den 

kritik som riktats mot den offentliga sektorn främst handlar om ineffektivitet. Stenholm och 

Nilsson (2007) uppmärksammar även att offentliga aktörer anklagas för ojämlikhet och 

korruption då människans behov inte alltid gynnas. Exempelvis menar studien att politiken 

medför ojämlika förhållanden mellan samhällsklasserna, då de rika anses betala underpris för 

sitt vatten. Den privata sektorn kritiseras istället för höga prissättningar och ett minskat antal 

arbetstillfällen. I tillägg uppmärksammar studien att om vattensektorn enbart består av 

vinstdrivande företag kommer den fattiga befolkningen få sämre service eftersom de inte 

kommer ha råd att betala. Det finns även risk för korruption vid privat ägande då allmänheten 

får mindre insyn i verksamheten. Samtidigt förespråkar debatten den offentliga sektorn som 

beskyddare över allas rätt till rent vatten och allmännytta, medan den privata sektorn främjar 

effektivitet och bättre finansiering. Att den rådande debatten har två tydliga ideologiska 

ståndpunkter är därmed ett faktum (Stenholm & Nilsson, 2007).  
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4.5. Vårt bidrag  

Resultaten från de tidigare forskning vi tagit del av har bland annat visat på vikten av ett 

företags image, då en god image leder till ett högt förtroende hos konsumenten. Det är även 

viktigt att ett företag tar sitt sociala ansvarstagande vilket är en bidragande faktor till en god 

image. I och med detta är det retoriska arbetet tills ens fördel när en verksamhet tar sig an 

omvärldens efterfrågan. Resultaten visar att nya aktörer gärna inte står ut i mängden inom den 

rådande svenska apoteksmarknaden. De försöker snarare leva upp till konsumentens 

associationer från den tidigare monopolstyrda apoteksmarknaden. Däremot visar 

tillväxtanalysen inte några revolutionerande resultat sedan apoteksmarknaden avreglerades. 

Debatter kring privat eller offentligt ägande har länge funnits i samhället och det både för och 

nackdelar uppmärksammas med båda ägandeformerna. Detta tyder på att det finns motstridiga 

åsikter kring en avreglering.  

 

Vårt bidrag till den rådande forskningen består i att undersöka hur apotek, beroende på 

ägarform anpassar sig till en avreglerad marknad med ökad konkurrens. Få studier har gjorts 

som undersöker både ett statligt ägt och ett privatägt apotek med fokus på dess 

kommunikativa arbete. Vår studie fokuserar på retoriska strategier som syftar till att skapa en 

god image och ett förtroende från konsumenten. Studien blir ännu en del i att kartlägga den 

rådande apoteksmarknaden som i sin tur bidrar till forskning kring avregleringar och dess 

effekter.  
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5. Teoretiskt ramverk  

I följande avsnitt kommer vi att redovisa studiens teoretiska ramverk som utgör analysens 

utgångspunkt. Det ges en övergripande inblick i varumärkesimage, excellence-teorin samt 

retorik och semiotik varpå centrala begrepp förklaras.  

 

5.1. Image 

Med image menas den uppfattningen allmänheten har av ett företag. Det går också att 

förklaras som företagets rykte och anseende (Schmitz, 2004:38). Schmitz (2004) beskriver att 

det är fördelaktigt att ha en positiv och tydlig image eftersom den är lättare för allmänheten att 

ta till sig. Att studera vilka strategier som olika företag använder sig av i sin kommunikation 

kan vara av intresse för att se om rätt budskap når ut till allmänheten. Budskapet bör vara 

tydligt och lätt för publiken att tolka för att det ska lyckas ta sig igenom de brus som finns 

omkring oss, och därmed göra det möjligt att fastställa att företagets image uppfattas på rätt 

sätt (Schmitz, 2004). 

 

Grönroos (2002) menar att det är gynnsamt att ha en välkänd image eftersom det ses som en 

tillgång för företaget. Trots detta är det inte enbart upp till företaget att skapa sin image, det är 

en ständigt pågående process där marknaden skapar sig en uppfattning om företaget genom 

exempelvis dess produkter eller tjänster. Detta kan spegla företaget på ett positivt eller 

negativt sätt. Enligt Grönroos (2002) kan företaget styra över sin image genom att erbjuda en 

viss service med hjälp av marknadskommunikation och se till att leva upp till förväntningarna 

(Grönroos, 2002).  

 

Grönroos (2002:312f) beskriver att imagen har fyra roller hos ett företag. Först och främst att 

image förmedlar förväntningar med hjälp av extern kommunikation, exempelvis genom 

reklam. Om ett företag har en positiv image blir allmänheten mer mottaglig för vad de 

kommunicerar vilket gör kommunikation mer effektiv. Det blir följaktligen motsatt effekt om 

imagen är negativ. Den andra funktionen är att image är ett filter som har en skyddsfunktion. 

Om ett företag har en bra image kan allmänheten ha överseende med mindre problem eller 

enstaka allvarligare problem av teknisk eller funktionell sort. Detta fungerar bara under en 

kortare period och filtret kan ha motsatt effekt om imagen är negativ. Som tidigare nämnt 

beskriver Grönroos (2002:313) att image är en funktion av kundernas förväntningar och 
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upplevelser. Om den tekniska eller funktionella kvaliteten av ett företags tjänst eller produkt 

lever upp till kundernas förväntningar ändras imagen i enlighet med den upplevda servicen. 

Om den överstiger förväntningarna så förstärks imagen. På samma sätt blir det motsatt effekt 

om företagets prestation är under den förväntade. Imagens fjärde roll är att den har en intern 

effekt på personalen och en extern effekt på kunderna. Medarbetarnas attityder påverkas om 

en image är otydlig vilket kan ha en negativ effekt på deras insatser. Detta kan i sin tur 

påverka företagets kundrelationer och kvaliteten på deras produkter och tjänster. Om ett 

företag å andra sidan har en positiv image kan det stärka attityderna hos medarbetarna, vilket 

också kan bidra till att göra företaget till en attraktiv arbetsplats (Grönroos, 2002:313). 

 

Imagebyggandet är viktigt för apoteken som konkurrerar på en tuff marknad med många 

riktlinjer att förhålla sig till gällande pris och utbud (Grönroos, 2002). Som Grönroos (2002) 

förklarar så kan det ha en avgörande effekt på ett företag om imagen är positiv eller negativ, 

därav är det av stor vikt att se till att den uppfattas på rätt sätt. En väl genomarbetad image 

stärker relationen med både kunderna och medarbetarna vilket bidrar till att ett företag kan 

klättra på marknaden. Den hårda konkurrensen på apoteksmarknaden har resulterat i att de 

olika apotekskedjorna måste hitta strategier för att stå ut i mängden. Samtidigt måste de värna 

om sin publik och sina medarbetare för att ha en trygg grund att förlita sig på (Grönroos, 

2002). 

 

5.1.1. Varumärkesrelationer  

Grönroos (2002) menar att det alltid finns en förbindelse mellan ett företags image och 

varumärket vilket är viktigt att ha i åtanke när man försöker införliva en image. Han förklarar 

att ett företags image skapas genom en ständigt pågående varumärkesrelation där kunderna 

skapar en bild av företaget genom den kontakt de får med varumärket. Han fortsätter med att 

det är av stor vikt att ha i åtanke hur kunderna kan tänkas reagera på det företaget väljer att 

kommunicera. Leonard Berry (Grönroos, 2002:310) har tagit fram fyra strategiska riktlinjer 

att utgå från när man skapar lyckade varumärkesrelationer. Han menar att ett företaget ska 

kunna visa sig vara annorlunda, att de inte imiterar andra företag utan är innovativa. Sedan 

bör företaget forma sitt egna rykte, visa att de är viktiga och värdefulla för kunderna. Det är 

också viktigt att kunna skapa känslokontakt och visa att företaget har mer än en logisk eller 

ekonomisk funktion. Detta görs genom att skapa en känsla av förtroende, närhet och 

tillgivenhet för att återspegla kundernas grundläggande värderingar. Till sist förklarar Berry 
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att ett företag ska kunna internalisera varumärket genom sina medarbetare. Det är viktigt att 

kunna visa att de lever ut företagets image genom kundbemötandet (Grönroos, 2002). I tillägg 

till detta ska kommunikationen även kunna skapa en länk mellan konsumentens upplevelse 

och varumärket som skiljer sig från konkurrenternas. Detta kallas varumärkeslänken och 

syftet är att konsumenterna inte bara ska minnas märket utan också den upplevelsen de fick 

genom reklamen (Mårtenson, 2009). 

 

5.1.2. Varumärkesförtroende 

Förtroende för varumärket spelar stor roll för ett företag eftersom det tar bort kundernas 

känsla av oro menar Chuan Huat et al. (2016). De förklarar att varumärkesförtroende både 

handlar om känslomässiga och rationella komponenter. Där den känslomässiga aspekten 

fokuserar på om företaget förmedlar en känsla av ansvarstagande och omsorg och den 

rationella aspekten handlar om kundernas uppfattningen av att företaget kommer hålla vad de 

lovar. Det kan vara av stor vikt att kunderna har uppfattningen av att företaget kommer 

prioritera deras intressen vid köptillfället om en riskfylld situation skulle uppstå. Om 

kunderna känner både känslomässigt och rationellt förtroende till märket kommer det öka 

deras lojalitet till företaget (Chuan Huat et al., 2016). 

 

Belt och Paolillo (1982) beskriver att en positiv image resulterar i förtroende och lojalitet från 

publiken som är en förutsättning för långsiktiga relationer. Ett företags image bestäms av 

deras handlingar vilket kan påverkas av hur de behandlar sina medarbetare, kunder och 

samhället (Belt & Paolillo, 1982). Om publiken uppfattar ett socialt ansvar från företaget 

kommer imagebyggande bestå av mycket känslor. Ett företag som associeras med etiska och 

sociala frågor förmedlar värderingar som visar respekt mot konsumenten, vilket resulterar i en 

stärkt image samt förtroende från publiken (Aydin, Ozer, & Arasil, 2005).  

 

Det är essentiellt för apoteken att få förtroende från sina kunder för att kunna bevisa vikten av 

deras roll i samhället när konkurrensen är hård. Med ett flertal apotekskedjor som erbjuder 

liknande sortiment och priser måste det enskilda apoteket kunna motivera varför det är just 

deras produkter och expertis allmänheten ska vända sig till. Här är förtroendet en viktig 

byggsten som gör att kunderna kan förlita sig på vad apoteket erbjuder, något som går att 

vinna genom att visa ett socialt ansvarstagande.  
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5.2. Excellence-teorin   

Excellence-teorin handlar kortfattat om hur public relations bör utövas för att gynna 

organisationen och dess relation till sin publik, varpå teorin dessutom tydliggör värdet av 

public relations för en organisations anseende (Grunig, 1992). Teorin utvecklades under 1980- 

och 1990-talet inom ramarna för den då rådande excellence-forskningen som också har 

kommit att forma public relations som en akademiskt område (Eriksson, 2002).  

 

5.2.1. Grunig och Hunts kommunikationsmodeller 

Fearn-Banks (2011) anser att majoriteten av dagens existerande public relations-forskning har 

utgått ifrån excellence-teorin. Teorin är baserad på fyra modeller men vi har i vår studie valt 

att fokusera på två av dem då vi anser att dessa är relevanta för vår studie. Den ena är den 

envägskommunikativa informationsmodellen som arbetar för att sprida fördelaktig 

information kring verksamheten genom ett journalistiskt tillvägagångssätt. Den andra är den 

tvåvägs-symmetriska modellen, även kallad ömsesidig förståelsemodell, som grundar sig i att 

skapa en ömsesidig dialog med sin publik. Den symmetriska tvåvägs-modellen menar Grunig 

(1992) är den som utövas på ett mer etiskt och effektivt sätt. Den har en tydlig relation till 

socialt ansvar och är sammankopplad med etisk kommunikation (Tench & Yeomans, 2017).   

 

Då det har riktats kritik som bland annat säger att en fullständig symmetrisk kommunikation 

är omöjlig har det med tiden utvecklats en femte modell så kallad mixed-motive modellen 

(Eriksson, 2002). Enligt Eriksson (2002) kan man lättare skapa en “win-win zon” mellan sig 

och sina intressenter om man använder sig av olika kommunikationsmodeller men den 

symmetriska modellen som grund. I en rapport skriven av SPF och Flodin (1999) 

rekommenderar man företag att skapa en dialog med sin publik genom att kommunicera via 

flera olika kanaler. Man bör även utgå från mottagarens situation samt följa etiska riktlinjer.  

 

5.3. Retorik 

Retorik har länge stått för “konsten att övertyga och övertala” förklarar Carlsson och 

Kroppfeldt (2008:64). De menar att man med retoriken ska kunna argumentera för sin sak 

med hjälp av ett uttrycksfullt språk men också skapa förtroende och känslor hos sin 

mottagare. Människor har använt sig av språk och symboler för att påverka varandra sedan 
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500-talet f. Kr. då vikten i att tala både väl och övertygande blev allt mer väsentlig när ett mer 

demokratiskt folkstyre bildades (Gripsrud, 2011). En av antikens stora retoriker Isokrates, 

ansåg att retoriken var en form av etisk kommunikation varpå moraliska kvaliteter är 

nödvändiga för att en person ska kunna blir en god talare. Retoriken ska därmed vara moralisk 

och ansvarsfull samtidigt som den har i syfte att övertyga (Elmelund Kjeldsen, 2008). 

 

Med tiden menar Gripsrud att retoriken har utvecklats till en grund inom “pragmatiskt 

inriktning” (Gripsrud, 2011:202) vilket betyder att retoriken ska ta form utefter dess anledning 

och tidpunkt för en viss publik och ett visst syfte. Människan försöker ständigt övertala och 

övertyga andra i sin omgivning. Carlsson och Kroppfeldt (2008) anser också att det inom 

dagens retorik inte endast är verbala medel såsom tal och språk som räknas, utan andra 

uttrycksmedel som exempelvis ljud och bild spelar också en stor roll. Människan omringas 

ständigt av ett enormt kommunikationsflöde varpå retoriken är en av de tekniker avsändare 

använder för att nå sin publik och fånga deras uppmärksamhet (Carlsson & Kroppfeldt, 2008). 

Genom att välja rätt inom de olika retoriska verktygen kan en talare lyckas skapa ett starkt 

förtroende från sin publik och det är därmed av relevans att använda oss av retoriken när vi 

utför vår analys (Carlsson & Kroppfeldt, 2008). 

 

5.3.1. Ethos  

Inom retoriken finns det tre verktyg som man kan använda sig av för att övertyga sina 

mottagare. Det första verktyget heter ethos och handlar om att övertyga med hjälp av sin 

personlighet, det vill säga sin “karaktär”. Ethos kan liknas vid ett företags image och är 

därmed den positiva bild man vill framföra till sina mottagare för att på så vis framstå som 

både trovärdig och pålitlig. (Carlsson & Kroppfeldt, 2008:72f) 

 

Personligheter är användbara inom kommunikation för att skapa associationer till klassisk 

betingning (Dahlén, Lange & Rosengren, 2017). Fexeus (2008) anser att ett effektivt sätt att 

påverka är att använda sig av auktoriteter som hävdar veta vad de pratar om. Dahlén, Lange 

och Rosengren (2017:354f) styrker att personligheter skapar associationer till innehållet, men 

menar att man även kan använda sig av okända personer för att skapa nyfikenhet. Dessa 

personer ger inga associationer vid första anblick men hjälper vid närmare eftertanke till att 

förstärka budskapet. 
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Ord som “du” och “ni” är också medel som kan användas av företag för att skapa personliga 

band till sin publik förklarar Simpson och Mayr (2010). De menar att det bidrar till att 

mottagarna känner sig sedda vilket värderas högt i västvärlden. Där är individualiteten viktig 

och människor vill inte bli sedda som en del av mängden.  

 

5.3.2. Logos  

Logos är det andra verktyget som handlar om att styra och forma tanken hos mottagaren. Då 

det är svårt att övertyga andra med endast ethos behöver en talare även “argument” för att 

lyckas övertyga. Publiken vill ha ren fakta och information och när en aktör kan ge ett sakligt 

tal med konkreta exempel där publiken själva kan dra egna slutsatser skapas i sin tur 

förtroende. Logos används därmed för att upplysa, informera samt undervisa mottagaren men 

som även talar till dess kritiska omdöme. (Carlsson & Kroppfeldt, 2008:78) 

 

5.3.3. Pathos  

Pathos är det sista verktyget som främst handlar om att väcka “känslor” hos mottagaren som 

används för att komplettera både ethos och logos. Syftet bestämmer vilken slags känsla som 

skall framhävas. Att själv visa känslor är ett sätt av väcka känslor hos andra då exempelvis 

tårar och skratt enkelt smittar av sig. De känslor en aktör vill framhäva beror mycket på den 

rådande situationen och vilket mål man har med sitt budskap. Det kan exempelvis handla om 

att väcka fruktan, upprördhet och komik. (Carlsson & Kroppfeldt, 2008:78f) 

  

Dahlén, Lange och Rosengren (2017:355) beskriver att människor har lättare att minnas 

reklam om de kan göra kopplingar till egna erfarenheter. Därför är det effektivt att använda 

sig av en familjär utgångspunkt som målgruppen känner till för att skapa relaterbar reklam. 

Att kunna relatera reklamens innehåll till sig själv är den mest effektiva inlärningen eftersom 

det gör att den känns viktig för oss. Detta leder till att den lättare kan upplevas som känslosam 

vilket höjer reklamens effektivitet (Dahlén, Lange, Rosengren 2017:355). Humor är 

ytterligare ett verktyg som används för att väcka känslor hos publiken eftersom det betraktas 

som en mänsklig egenskap. Det bidrar till en lättare stämning som förhoppningsvis kan locka 

fram ett leende hos mottagaren vilket kan göra att budskapet blir lättare att ta till sig 

(Åkerberg & Wiklander, 2011).  
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5.3.4. Retoriska figurer 

Retoriska figurer kan användas för att förstärka det som sägs i en reklam samt för att fånga 

konsumenternas uppmärksamhet (Dahlén, Lange & Rosengren 2017:363). Det kan vara 

verbala eller visuella verktyg som bjuder in konsumenten att bearbeta meddelandets innehåll 

som avviker från det förväntade (Dahlén, Lange & Rosengren 2017). Myers (1994) förklarar 

att ett företags kommunikation fungerar som en dialog med publiken och de retoriska 

figurerna är ett försök till övertalning, för att utföra en handling. De försöker skapa en 

personlig effekt i hopp om att exempelvis få en produkt eller tjänst att verka vara något som 

mottagaren behöver (Myers, 1994).  

 

5.4. Semiotik  

Bignell (2002) förklarar att begreppet semiotik kommer från det grekiska ordet semeion som 

betyder tecken och bygger på studier om hur dessa kommunicerar olika betydelser. Både text 

och bild ingår i den semiotiska teckenläran och är vanligt förekommande när man letar efter 

budskap i olika medier (Bignell, 2002). Bignell (2002) lyfter fram språkforskaren Ferdinand 

de Saussure som har en central roll inom semiotiken. Han visade att språk kommunicerar 

meningar genom de tecken (ord) som de är uppbyggda av och menade att allt annat som 

kommunicerar ett budskap kan studeras på samma sätt (Bignell, 2002). Det finns olika nivåer 

inom semiotiken som beskriver hur man analyserar ett tecken. Roland Barths (Hansen & 

Machin, 2013:175) menar att dessa delas in i denotation och konnotation och handlar om 

olika typer av frågor vi ställer till exempelvis en bild, för att ta reda på vilka budskap som 

kommuniceras genom innehållet. 

 

Hansen och Machin (2013) förklarar att första nivån är denotation som konkret beskriver vad 

som kan ses i bilden. Detta kan vara den svåraste delen av en analys eftersom det inte ges 

plats för personliga tolkningar, men att den är viktig för att kunna göra en exakt tolkning 

Hansen och Machin (2013:175f). Den andra nivån är konnotation där vi frågar vilka idéer och 

värderingar som kommuniceras genom det som är representerat i bilden (Hansen & Machin, 

2013:176f). Gripsrud (2011) förklarar att konnotation bygger på kollektiva överenskommelser 

om tecken och koder som tillsammans bildar olika uttryck. Han menar att konnotationer är 

gemensamma kulturella föreställningar om tecknens betydelser som påverkas av tid och 

kontext vilket gör detta steg mer abstrakt. Ett exempel på konnotation kan hämtas från 
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Apoteket AB:s logotyp. Logotypen gestaltar en orm som dricker ur en skål, som brukar 

avbildas tillsammans med hälsans gudinna Hygiea som är dotter till läkekonstens gud 

Asklepios. Därav förknippas logotypen med läkemedel (Apoteket, u.å).  

 

Enligt Gripsrud (2011) var filosofen Charles Sander Pierce en annan föregångsman till 

semiotiken vars definition av tecken och dess beståndsdelar skiljer sig från Saussures. Pierce 

menar att tecken innefattar något annat än sin direkta betydelse vilket ligger till grund i den 

process han kallar för oändlig semios, vilket syftar på att människan ständigt utsätts för 

situationsberoende teckentolkning. Baserat på dessa utgångspunkter skapade Pierce sin 

teckentriad där han delade upp tecknen i tre olika kategorier (Gripsrud, 2011:156). Vi har i 

vår studie valt att fokusera på en av dem kallad symbol. Carlsson och Kroppfeldt (2008) 

förklarar att symboler är bilder som representerar något annat än vad som avbildas. Dessa 

symboler har skapats genom att fler personer kommit överens och därmed valt ett uttryck för 

att beteckna ett visst innehåll. En symbol behöver varken ha ett logiskt samband eller likna 

den sak den företräder. Ett exempel skulle kunna vara peace tecknet som överenskommet 

symboliserar fred (Carlsson & Kroppfeldt, 2008:33). 

 

5.4.1. Visuella verktyg 

För att ett meddelande ska vara effektivt och inte avfärdas, måste målgruppen 

uppmärksammas genom att finna innehållet som intressant. Det mest kraftfulla hjälpmedlet 

för att vinna uppmärksamhet är genom perceptionsläran som handlar om att tilltala 

människans naturliga instinkter. (Dahlén, Lange & Rosengren, 2017). 

 

Dahlén, Lange och Rosengren (2017:340) förklarar att färg är ett element går att använda sig 

av för att sticka ut. Konsumenternas uppmärksamhet dras till kommunikation med mycket 

färg, vilket resulterar i att de fokuserar på meddelandet under än längre tid, vilket ökar 

sannolikheten för att budskapet bearbetas. Olika färger påverkar vilken stämning som 

uppfattas. Exempelvis förmedlar gröna toner lugn och stillhet, blåa toner friskhet och 

fräschhet och röda toner ger oss en känsla av spänning och förförelse (Dahlén, Lange & 

Rosengren 2017:340).  

 

Människor reagerar på sådant som sticker ut från mängden. Därför kan det vara effektfullt att 

skapa kontraster till sina konkurrenter (Dahlén, Lange & Rosengren 2017). Om exempelvis 
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alla reklamfilmer är i färg kommer människor reagera på den reklamfilm som är svartvit. 

Knepet är att göra tvärtemot än vad den rådande omgivningen gör (Dahlén, Lange & 

Rosengren 2017:342). Bildens utsnitt och vinklar kan också hjälpa till att bestämma vad 

mottagaren ska fokusera på i bilden och hur den ska uppfattas. Exempelvis kan en närbild på 

ett ansikte göra att blicken fokuserar på personens ögon och minspel vilket gör att man 

engageras i dennes tankar och känslor. Om man istället avbildar en person uppifrån genom 

fågelperspektivet, kommer denne uppfattas som sårbar (Carlsson & Kroppfeldt, 2008:21).  

 

5.4.2. Ljud  

Vid filmklipp används ofta ljud och musik för att skapa en viss känsla menar Dykhoff (2002). 

Han beskriver att det kan vara allt från känslan av lycka och förtjusning till vemod och 

förtvivlan. Han förklarar vidare att ljud och musik är ett bra verktyg för att leda publikens 

uppmärksamhet och kan användas för att förstärka en miljö eller för att anpassa rytm och 

tempo. För att förstärka en miljö används ofta atmosfärljud som kännetecknas av långa ljud 

som beskriver vad som finns utanför bilden. Det kan exempelvis vara gatuljud, fågelkvitter, 

vågor mot en strand eller vindens susande (Dykhoff, 2002). 
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6. Material och metod  

I detta kapitel kommer vi presentera studiens material, som är hämtat från apotekens olika 

kanaler, samt beskriva hur urvalet gått till. Vi kommer gå igenom vår valda metod som 

bygger på en retorisk analys som kompletteras med en semiotisk bildanalys. Avslutningsvis 

kommer vi belysa kritiken mot vår valda metod.  

 

6.1. Material 

Utifrån studiens syfte att jämföra ett statligt och ett privatägt företag med varandra så valde vi 

att fokusera undersökningen på apoteksbranschen eftersom det är en marknad som nyligen 

genomgått avreglering från monopolet. Apoteken är verksamma inom en bransch som riktar 

sig till flera målgrupper och var av intresse för oss att analysera då deras verksamhet rör 

folkhälsan. Utifrån ett etiskt perspektiv anser vi därmed att det är intressant att 

uppmärksamma vilka strategier som de olika apoteken använder för att skapa förtroende, 

beroende på ägarform. Studiens material valdes ut från de apotek som är störst på den svenska 

marknaden. För att analysera skillnaden i de statliga och privatägda apoteken valdes ett 

företag av vardera ut där Apoteket AB är det enda statligt ägda apoteket och därmed det 

största. Kronans Apotek är en av de största privatägda apoteket i Sverige (Kronans Apotek, 

u.å.). Båda apoteken använder sig av en samma kanaler för att nå ut med sin kommunikation 

till konsumenterna.  

 

Syftet med studien är att analysera de budskap som apoteken kommunicerar från sina olika 

kanaler. Materialet är hämtat från vardera apoteks hemsida, Instagram-profil och 

reklamfilmer. Vi anser att dessa kanaler tillsammans kan ge oss en uppfattning av hur 

företaget vill framstå hos allmänheten och att de är tillräckliga för att få fram ett resultat 

gällande vilka retoriska strategier apoteken använder.  

 

Det finns flertal faktorer som gör att förutsättningarna hos ett statligt respektive privatägt 

företag skiljer sig åt. Exempelvis har de statliga företagen i syfte att uppfylla särskilda 

samhällsmål och har bestämda finansieringsvillkor vilket de privatägda företagen inte måste 

förhålla sig till (Statskontoret, 2002). Eftersom detta är en kvalitativ analys som undersöker 

hur ägandeformen kan komma att påverka kommunikationsarbetet är dessa förutsättningarna 
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av stor vikt för studien.  

 

6.2. Urval  

För att ta fram studiens empiri gjorde vi ett målstyrt urval där uppsatsens forskningsfrågor 

avgjorde materialet. Syftet var att få ett så enhetligt urval som möjligt att basera vår analys på, 

där även säljande budskap aktivt valdes bort. Vi hämtade empiri från apotekens hemsidor, 

youtube-kanaler och instagramprofiler.  

 

6.2.1. Hemsida 

Utifrån apotekens hemsidor hade vi i avsikt att främst samla in empiri från sidan “Om oss,” 

men då endast Apoteket AB hade ett sådan sektion tillgängligt valde vi istället att fokusera på 

sidan kring karriär och hållbarhet. Karriärs- och hållbarhetssektionerna anser vi bidrar till en 

en bild av hur de två verksamheterna vill framstå som apotek, samt vilken information de 

anser är viktig att förmedla till konsumenterna.  

 

6.2.2. Reklamfilm  

En reklamfilm från vardera apotek valdes ut från respektive youtube kanal. “Hudvård du kan 

lita på” från Apoteket AB samt “Ära alla dina sidor” från Kronans Apotek. Det var svårare än 

förväntat att hitta reklam som inte fokuserade på försäljning, därför skiljer sig “Hudvård du 

kan lita på” och “Ära alla dina sidor” en del ifrån varandra. Vi anser däremot att båda 

filmerna framhäver de två apotekens verksamheter och är därmed relevanta för vår studie. 

Båda reklamfilmerna har visats på TV under de senaste tre åren. 

 

6.2.3. Instagram 

Både Apoteket AB och Kronans Apotek har etablerade Instagram-konton där de kontinuerligt 

publicerar inlägg. Apoteket AB har vid analysens genomförande 6764 följare och Kronans 

Apotek har 3803 följare. Utifrån apotekens Instagram-profiler valdes ett inlägg från vardera 

baserat på studiens syfte. Vi ämnade välja ett inlägg som hade publicerats inom ett år och vars 

innehåll liknade varandra. Vi anser att de inlägg vi valde ut ger en övergripande bild av hur 

apoteken väljer att kommunicera för att framhäva företagets image samt skapa förtroende hos 
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sin publik. Båda inläggen har som mål att informera mottagarna kring vikten av att ta hand 

om sina tänder. Apoteket AB publicerade sitt inlägg den 16 februari 2018 och Kronans 

Apotek publicerade sitt 27 augusti samma år.  

 

6.3. Metoddesign  

6.3.1. Kvalitativ textanalys  

För att analysera vårt material har vi gjort två typer av kvalitativa textanalyser. Syftet med 

analysen är att hitta budskap i apotekens olika kanaler och därav lämpar sig en textanalys att 

använda sig av eftersom det ämnar ta fram det huvudsakliga innehållet i en text. I vår analys 

har vi ställt frågor till texterna och reflekterat över vilken huvudsaklig poäng som finns i 

innehållet.  

 

Inom kvalitativa studier förekommer det emellanåt att fler metoder används i en analys för att 

få en djupare förståelse (Brennen, 2017). I vår textanalys har vi använt oss av både en retorisk 

analys och en semiotisk bildanalys. Kaid och Holtz-Bacha (2006) förklarar att både retorik 

och bild är väsentligt vid analyser av rörlig bild och tal som exempelvis förekommer i 

reklamfilmer.  

 

6.3.2. Retorisk och semiotisk analys 

I vår kvalitativa studie har vi utgått från en retorisk textanalys för att undersöka underliggande 

retoriska verktyg i det materiella urvalet. Vi har även utfört en semiotisk bildanalys där vi 

fokuserat på att undersöka tecken och symboler samt visuella verktyg och ljud. Bildanalysen 

har vi sedan kopplat samman med det retoriska analysresultatet för att på så vis få ett så 

djupgående kvalitativt resultat som möjligt. Vi har utfört vår studie genom ett analysschema 

som är uppbyggt av frågor baserade på uppsatsens teoretiska ramverk. Analysschemat hjälpte 

oss att utföra våra två analyser och besvara studiens frågeställningar. En modell av vårt 

analysschema återfinns senare i metodkapitlet. 

 

En retorisk analys inleds ur ett valt analytiskt perspektiv och vilka avseenden man har för att 

uträtta sin undersökning (Renberg, 2007). Renberg (2007) förklarar att en retorisk analys 

antingen kan vara särorienterad, ämnesorienterad eller mottagarorienterad. Vi har valt att göra 
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en ämnesorienterad analys då vi ämnar granska avsändarens innehåll och ordval. Vi har valt 

att basera vårt analysschema efter ethos, pathos och logos i syfte att urskilja hur de 

förekommer i studiens analysmaterial. Vi har även valt att lägga till fler frågor under 

respektive verktyg som är baserade på vad vår studie ämnar att undersöka för att få ett mer 

specificerat resultat. 

 

För att komplettera vår retoriska analys har vi utfört en semiotisk bildanalys. När man 

undersöker en bild bör man skilja på det man “ser” i en bild och “hur” man ser bilden 

förklarar Carlsson och Kopperfeldt (2008). För att utföra en semiotisk bildanalys krävs det att 

man förhåller sig till både en denotativ och konnotativ beskrivning av bilden man analyserar 

(Lindgren & Nordström, 2009). Detta har vi gjort genom att inledningsvis uppmärksamma det 

vi ser i bilden, för att sedan tolka de konnotativa betydelserna. Genom att se över hur 

semiotiska inslag kan komma att påverka den retoriska argumentationen kan vi exempelvis 

undersöka hur personliga begrepp hjälper ethos-resonemangen att skapa den karaktär som 

företaget vill förmedla ut till sina mottagare via en reklamfilm. 

 

6.4. Analysschema  

Nedan återfinns det analysschema som skapats för att lättare kunna avläsa vårt insamlade 

material. Det har hjälpt oss att sortera bort irrelevant material för att på så sätt kunna fokusera 

på vad vår studie ämnar att undersöka. 
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Retorisk textanalys  Semiotisk bildanalys  

Kan ethos urskiljas i materialet, i så fall hur? Vilka semiotiska tecken kan urskiljas i 

materialet och vad är deras innebörd? 

Vilka karaktärer syns i materialet?  Vilka konnotationer skapas via tecken i 

materialet?  

Förekommer personliga begrepp som ”du” 

och ”ni”? 

Vilka visuella inslag finns med i materialet 

och vad framkallar eller förstärker dessa?  

Kan logos urskiljas i materialet, i så fall 

hur?  

Användes ljud för att framkalla en viss 

stämning, och i så fall hur?   

Förekommer logiska argument? Till vilket 

syfte? 

 

Kan pathos urskiljas i materialet, i så fall 

hur? 

 

Förekommer humor i materialet?  

Kan man relatera till materialet?   

Vilka retoriska figurer syns i materialet?   

 

6.5. Metodreflektion  

6.5.1. Metodkritik  

En kvalitativ textanalys präglas av de erfarenheter och värderingar som författarna till studien 

bär med sig sedan tidigare förklarar Østbye, Knapskog, Helland och Larsen (2004). De 

beskriver att en kvalitativ textanalys ofta är objektstyrd och därav blir resultatet sällan helt 

neutralt eftersom det exempelvis kan speglas av ens kulturella tillhörighet. Materialet i vår 

studie är framtaget för en västerländsk målgrupp på en västerländsk marknad vilket kommer 

speglas i vårt resultat. Därav skulle en liknande studie som utförts i ett annat kulturellt 

sammanhang troligen se annorlunda ut (Østbye, Knapskog, Helland och Larsen, 2004). 

 

Det är även i vår mening att upplysa om att vi i denna analys enbart kommer fokusera på hur 

retoriska och semiotiska verktyg används i apotekens kommunikation för att förmedla 

budskap. Denna typ av analys kan inte ge oss kunskap i hur mottagarna uppfattar materialet 

eller vilken påverkan det har på dem. Vi kan däremot lyfta fram aspekter i kommunikationen 

som mottagarna nödvändigtvis inte är medvetna om som i sin tur kan hjälpa oss få förståelse 



26 

 

för vilket innehåll som uppskattas av publiken (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2004).  

 

6.5.2. Reflektion över insamlingsmetod  

Målet med vår analys är att undersöka vilka kommunikativa strategier de olika apoteken 

använder sig av för att bygga upp en image som är förtroendeingivande. Vi har i vår analys 

valt att utesluta material som innehåller säljande budskap och är medvetna om att det inte 

kommer täcka allt som företagen kommunicerar. Därmed kommer vi inte kunna få en 

helhetsuppfattning av hur företagens image uppfattas av publiken. Men vi anser att vi med 

vårt material kan få en bild av hur apotekens kommunikation kan komma att påverka 

mottagarnas åsikter.  
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7. Analys 

I följande kapitel redovisas studiens analys som presenteras utifrån de framträdande retoriska 

strategier som identifierats i materialet. Analysen inleds med den dennotativa beskrivningen 

och är sedan uppdelad efter ethos, pathos, logos samt retoriska figurer och viseulla verktyg.  

 

7.1. Apoteket AB  

7.1.1. Reklamfilm 

I Apoteket AB:s reklamfilm Hudvård du kan lita på sitter en kvalitetsjury och kontrollerar 

vilka produkter som kvalificerar att ingå i deras sortiment. De som inte uppfyller kraven nekas 

med en röd stämpel med texten Nej tack. Personerna i juryn har alla vita rockar och sitter 

bakom ett långt bord, och framför dem finner vi produkterna som presenteras i form av olika 

karaktärer. Kvinnan i mitten av juryn är huvudpersonen i reklamfilmen och hon ifrågasätter 

alla produkter och framstår vara kunnig i sin sak.  

 

 

Bild 1 (Apoteket, 2016, 5 april) 

 

Ethos 

Det går att finna flera faktorer i reklamfilmen som bygger på ethos. Jurymedlemmarna i 

rockar utstrålar auktoritet vilket förstärks genom att de sitter samlade bakom ett bord och 

agerar lugnt. Bortsett från kvinnan i mitten som ställer frågor till produkterna så säger de 
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övriga medlemmarna ingenting, något som kan uppfattas som att de bedömer produkterna i 

tystnad. Därav känner man stor respekt för juryn. Utseendet hos kvinnan bidrar till att hon 

framstår som ansvarstagande och förtroendeingivande. Färger och kläder signalerar vilken 

auktoritet och vilket ansvar man har samt var man befinner sig kunskapsmässigt och hur 

mycket kunskap man har. Exempelvis så klär sig läkare vanligtvis i de vita rockarna som är 

sterila och har rak skärning, vilket symboliserar professionalitet och att de är högst upp i 

hierarkin på sjukhuset (Åström, 2008). Rocken fungerar som rekvisita och gör att läkare 

framstår som personer med kunskap och som går att lita på. Detta symboliska värde finns 

kvar när liknande rekvisita används i andra sammanhang som i Apoteket AB:s reklamfilm. 

Kvinnan som bär rocken framstår vara en person med hög status som vet vad hon pratar om. 

Hennes kläder bidrar till att Apoteket AB kan vinna förtroende från sin publik eftersom det 

budskap som förmedlas genom kvinnans klädsel antas vara korrekt. För Apoteket AB är detta 

av stor vikt då de verkar inom samma bransch som läkare gör i syfte att värna om folkhälsan. 

Förutom den vita rocken bär hon även glasögon, något som symboliserar att hon är kunnig 

och därav kompetent inom sitt område. I övrigt framstår kvinnan att vara relativt alldaglig. Vi 

kan anta att det ska verka som att kvinnan inte lägger så mycket tid på sitt utseende utan 

istället lägger fokus på sin kunskap och sitt yrke.   

 

Karaktärerna som föreställer de olika produkterna uppför sig på sådant sätt att de antas vara 

opålitliga. De undviker att berätta vad de faktiskt innehåller, upplevs förvränga sin funktion 

och “fifflar” med dokumentationen. Dessa produkter utger sig för att göra en sak men 

kommer sedan inte prestera som man förväntat sig, något som många konsumenter kan 

relatera till när de själva köpt en produkt. Vi uppmuntras att köpa produkter som ska göra 

underverk för oss men det är lätt att bli besviken när dessa produkter inte lyckas leva upp till 

de höga förväntningarna. Apoteket AB visar med sin reklamfilm att de väljer att utesluta 

dessa opålitliga produkter från sitt sortiment och att kunderna ska kunna känna sig trygga när 

de handlar hos dem.  

 

Kvinnan tilltalar produkterna som “du” vilket skapar en personlig relevans som kan liknas 

med att man själv frågar ut produkten. Detta förstärks även med att hon säger “Jag fattar 

fortfarande inte vad jag ska ha dig till” till en produkt, vilket många konsumenter antas kunna 

relatera till. Det finns många produkter på marknaden som säger sig lösa problem som vi inte 

ens visste att vi hade vilket bidrar till att vi köper fler produkter än vad vi egentligen behöver. 

I Apoteket AB:s reklam visar företaget att de tar avstånd från sälj och istället tänker på 
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kundens bästa. På så sätt visar de att vinst inte det viktiga vilka är fördelaktigt för Apoteket 

AB när de ska vinna förtroende från publiken.  

 

Logos 

Apoteket AB använder sig även av logos i sin reklamfilm. De riktar sig till mottagarens 

förnuft då filmen uppmärksammar de tvivelaktiga produkter apoteket väljer bort från sitt 

sortiment, men som möjligen skulle kunna återfinnas hos konkurrenterna. Utan att egentligen 

visa direkta fördelar med deras produkter lyfter Apoteket AB upp argument för att deras 

sortiment går att lita på. På så vis förekommer logosargument som tyder på att de lägger stor 

fokus på produkter av god kvalité 

 

Genom att Apoteket AB visar att de väljer bort produkter som inte uppfyller kraven framstår 

de som mer förtroendeingivande. Apoteket AB säger själva att de har tagit bort alla produkter 

som innehåller cykliska silikoner, ett ämne som inte är olagligt att ha i produkter men som 

kan vara farligt för hälsan (Apoteket, 2015, 25 september). Detta medför ett ökat förtroende 

för företaget eftersom de gör ett aktivt val i att utesluta produkter från sitt sortiment som kan 

vara farliga för miljön eller för konsumenterna.  

 

Pathos 

Det finns flera inslag i reklamfilmen som visar att pathos används för att bygga upp en känsla 

av allvarsamhet och att budskapet har stor betydelse. Rummet som reklamfilmen utspelar sig i 

är stort och tomt och innehåller inte så mycket möbler. Den stolen som produkterna sitter på 

är placerad mitt i rummet vilket gör att den platsen känns väldigt utsatt. Väggarna är av mörkt 

trä och golvet ser exklusivt ut. Detta gör att rummet känns väldigt högtidligt och strikt vilket 

ger en känsla av allvar. Den känslan förstärks av att färgerna i rummet är väldigt dova och att 

det nästan ligger en slags dimma över rummet. Tillsammans med det susande atmosfärljudet 

indikerar man på att det som pågår inne i rummet är av stor vikt och det ligger mycket fokus 

på arbetet som utförs där. Vi stöter även på kontraster i reklamfilmen i den röda stämpeln som 

sätts på formuläret efter att produkterna har misslyckats i testet. Det förekommer även en 

tydlig ljudeffekt när stämpeln trycks mot pappret som bidrar till att den får mer 

uppmärksamhet. Detta visar att Apoteket AB sätter stort fokus på kvalitetskontrollen och tar 

sin roll som ansvarsfulla på allvar.  
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Retoriska figurer 

Retoriska figurer är återkommande i reklamfilmen. För att förstärka sitt budskap använder sig 

Apoteket AB av metaforer i de karaktärerna som porträtterar produkterna. Exempelvis utger 

sig en ung kvinna för att vara en jättespännande bodylotion. När man använder sig av 

metaforer så byter man ut ett ord mot ett bildligt uttryck vilket kan bidra till att man formar 

åhörarens syn på något (Hellspong, 2011:135f). De blir ett uttryck för produkterna som gör att 

deras egenskaper blir ännu tydligare. Det går även att hitta den retoriska figuren paradox i 

reklamfilmen då man förstärker ett budskap genom att använda sig av kontraster (Hellspong, 

2011:141). En rynkig gammal man utger sig för att vara en föryngrande mirakelkräm vilket är 

väldigt motsägelsefullt eftersom det vi ser går emot det som sägs. 

 

7.1.2. Hemsidan 

På Apoteket AB:s hemsida har vi analyserat två sektioner, Apoteket karriär och Hållbar 

utveckling. Under Apoteket karriär välkomnas potentiella blivande medarbetare genom en 

presentation av verksamheten. Unika aspekter lyfts återkommande fram, exempelvis att 

Apoteket AB uppfann tjänsten Apodos och att de var först i Sverige med att erbjuda e-handel 

med läkemedel. Sidan består av text och bilder och inleds med en video som presenterar 

företaget. Sektionen om Hållbar utveckling är uppbyggd på liknande sätt och består både av 

text, en illustration och en video. Här beskriver Apoteket AB på vilka sätt de tar ansvar för en 

hållbar utveckling inom olika områden. Exempelvis gentemot miljön genom att samla in 

överblivna läkemedel samt gentemot deras egna sortiment genom att ställa höga krav på sina 

produkter. Fokus ligger på att vara med och bidra till en bättre utveckling för både människan 

och miljön.  
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Bild 2 (Apoteket AB, u.å.) 

Ethos 

Ethos handlar om vilken karaktär avsändaren vill förmedla utåt (Lindqvist Grinde, 2011:88). I 

Apoteket AB:s fall så är det inte en person som är avsändare till texten utan det är företaget i 

sig. Men genom att analysera vad vi faktiskt ser i texten kan vi närma oss att identifiera en 

personlig avsändare som ger texten karaktär och betydelse. Det går inte att avläsa om 

avsändaren är en kvinna eller man eller vilken position denne har inom företaget, men 

eftersom språket är korrekt och innehållet täcker många aspekter så blir texten trovärdig. I de 

olika texterna skriver Apoteket AB bland annat “Vår breda verksamhet gör att du som 

medarbetare har goda möjligheter att utvecklas och göra karriär” (Apoteket, u.å.) och “Vi tar 

ansvar för en hållbar utveckling genom att bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt” 

(Apoteket, u.å.). Här används ethos genom att textens avsändare uppfattas som kunnig och 

antas ha en vilja att agera ansvarsfullt gentemot medarbetare, miljön och människan.  

 

Ethos går att finna i båda sektionerna som ingår i den här analysen. Det skapas en personlig 

relevans i texten av att Apoteket AB benämner sig själv som “vi” och mottagaren som “du.” 

På sidan Apoteket karriär finner vi även länkar till relaterade sidor med texten “Vi satsar på 

dig” och “Väx med oss” som visar att företaget har i syfte att skapa personliga band till 

mottagaren. Detta medför att personen som är inne på sidan känner sig sedd och inte som en i 

mängden. Det kan vara strategiskt att använda ord som ”vi” eftersom det kan indikera på att 
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det är fler i företaget som står bakom budskapet än den som skrivit texten.  

 

Logos 

Vi kan urskilja att de båda texterna är informativa och de vänder sig till mottagarens förnuft 

när argumentationen sker. På Apoteket karriär skriver de att “Apoteket är Sveriges ledande 

apoteksaktör och tack vare kundernas uppskattning och våra medarbetares djupa kunskap om 

läkemedel och hälsa fortsätter vi att växa” (Apoteket, u.å.). Här visar de att de är en 

uppskattad arbetsgivare och ett framgångsrikt företag vilket kan antas vara attraktiva 

egenskaper när man letar efter ett nytt jobb.  

 

De argument som går att finna i sektionen om Hållbar utveckling bygger på sunt förnuft om 

att vi måste värna vår miljö och vårt samhälle. Apoteket AB visar i sin text att de lägger stor 

vikt vid deras ansvar och att det är något de arbetar mot. “Genom bra råd, rätt produkter och 

tjänster kan vi bidra till att fler människor kan leva ett liv i hälsa.” (Apoteket, u.å.). Vidare i 

texten så används logos för att konkret förklara vilka ställningstaganden de gör i sitt arbete 

vilket återigen visar på att de vänder sig till mottagarens förnuft med logiska argument. De 

förklarar exempelvis att de värnar om miljön genom att minska utsläppen från transporterna 

och att de lägger stor vikt vid medarbetarnas hälsa för att på så sätt kunna tillgodose kundens 

behov på ett bättre sätt.  

 

Pathos 

Det går inte att urskilja några direkta pathosargument i texterna. Men för att övertyga 

mottagaren används bilder, illustrationer och filmer för att tillsammans med texten förmedla 

en viss känsla. Exempelvis i sektionen Apoteket karriär beskriver avsändaren de olika 

avdelningarna som finns på Apoteket AB:s huvudkontor. Texten presenterars tillsammans 

med en bild på vad vi antar är medarbetare som ler mot varandra vilket förmedlar en känsla av 

att det är en trevlig arbetsplats att arbeta på.  

 

För att väcka relaterbara känslor hos mottagaren använder Apoteket AB sig av bilder och 

filmer. I sektionen om Hållbar utveckling visas en film som beskriver hur Apoteket AB 

arbetar mot en hållbar utveckling och varför det är så viktigt. I filmen visas klipp och bilder 

på personer som barn, vuxna och äldre. Dessa personer kan vi anta är familjemedlemmar och 

vänner. Exempelvis presenteras information om att Apoteket AB samlar in överblivna 

läkemedel så att dessa inte hamnar i vattnet, i följd med att berättaren säger “Det kräver 
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förstås lite jobb, men det måste göras.” (Apoteket, 2016, 28 mars). Tillsammans med de orden 

visas ett klipp på ett barn som dricker ett glas vatten. Här används pathos i försök att påverka 

vår uppfattning om Apoteket AB:s arbete med överblivna läkemedel, om de inte skulle samla 

in det så skulle barnet inte kunna dricka rent vatten. Ett effektivt sätt att använda pathos på är 

genom att få människan att känna medlidande (Lindqvist Grinde, 2011). Vad vi kan avläsa av 

relationen mellan bilderna och texten är att Apoteket AB försöker påverka vår empatiska 

känsla och få mottagaren att känna medlidande med personerna som är med i filmklippet. På 

så sätt tolkas deras hållbarhetsarbete som viktigt eftersom vi kan anta att personerna i 

filmklippet inte skulle kunna leva under samma förutsättningar om arbetet inte utförs. Detta 

medlidande visar sig som starkast när något händer barn eller djur än om det händer en vuxen 

person (Lindqvist Grinde, 2011). I det här fallet är det av stor vikt att mottagaren har 

förståelse för innehållet och har möjlighet att föreställa sig vilken situation som skulle kunna 

uppstå om hållbarhetsarbetet inte genomförs. 

 

Visuella verktyg 

Vi anser att Apoteket AB använder sig av visuella verktyg för att skapa en känsla av 

allvarsamhet på sin hemsida men som samtidigt ska få mottagaren att känna sig välkommen i 

syfte att vinna förtroende. Apoteket AB:s logotyp är grön, och den färgen går att finna på flera 

platser på hemsidan. Resterande färger som förekommer i bilder och illustrationer går i 

samma tema och är mestadels olika gröna eller blå nyanser. Grön är den färg som är lättast för 

ögat att acceptera och ger därmed en lugn effekt som skapar en positiv känsla hos mottagaren. 

Den blå färgen ger en känsla av säkerhet och trygghet och används ofta inom vård och 

omsorg för att skapa trovärdighet (Nilsson, 2009). Detta gör att mottagaren kan känna sig 

trygg och lugn när denne läser innehållet.  

 

I sektionen Hållbar utveckling finns en illustration i olika gröna nyanser som demonstrerar 

olika komponenter som Apoteket AB fokuserar på för att bidra till ett liv i hälsa. Illustrationer 

används för att leda mottagaren i innehållet och kan göra att denne har lättare att uppfatta och 

ta till sig budskapet (NE, u.å.). Illustrationen på Apoteket AB:s hemsida tillför en känsla av 

lekfullhet och enkelhet till det övriga innehållet som har en mer allvarlig ton. Detta kan göra 

att det inte känns lika skrämmande för mottagaren att ta till sig budskapet. Det blir också 

lättare för denne att få en god överblick över innehållet och tolka det på rätt sätt.  
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7.1.3. Instagram 

Instagram-inlägget som vi valt ut till vår analys består av en film som förklarar hur man på 

bästa sätt ska borsta tänderna på sina barn tillsammans med en text om vikten av att borsta 

tänderna. Filmen är uppbyggd som en demonstration där vi ser en ung flicka som får sina 

tänder borstade av ett par händer.  

 

 

Bild 3 (Apoteket, 2018, 16 februari) 

 

Ethos 

Det går att urskilja ethos i Apoteket AB:s Instagram-inlägg i den relationen som flickan har 

till personen som borstar hennes tänder. Händerna är kvinnliga och kan därför antas tillhöra 

flickans mamma. I klippet hjälper händer till att demonstrera vilken typ av tandborste och 

tandkräm man bör ha, hur mycket tandkräm som ska användas till borstningen samt hur 

borstningen ska gå till. Alla stegen förtydligas med text. Det försiktiga sätt som händerna rör 

sig på och hur varsamt de borstar tänderna på flickan konnoterar en mamma-dotter-relation. 

På så vis blir innehållet i inlägget relaterbart för alla föräldrar men kanske främst mammor. 

 

Logos 

Det går att tyda logosargument i Instagram-inläggets textbeskrivning. Apoteket AB skriver att 
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barnens mjölktänder inte är lika motståndskraftiga som vuxna tänder och därför har lättare att 

drabbas av karies. Här riktar de sig till människans förnuft som är medveten om att karies inte 

är bra, och de visar även med hashtagen #ApoteketVisarHur, som finns i slutet av inlägget, att 

de har lösningen på problemet. 

 

Genom att Apoteket AB uppmärksammar vikten av att borsta tänderna kan de försöka vinna 

förtroende hos mottagarna. Det förstärker deras mening av att ta ansvar för människor i vårt 

samhälle, varav Instagram-inlägget syftar till att ta ansvar för de yngre. Men vi kan anta att 

Apoteket AB ämnar visa att de värnar om sin omgivning och tar ansvar i fler aspekter. Även 

om klippet uppmanar till att använda en tandborste med mjukt borsthuvud och tandkräm som 

innehåller fluor uppmanar de inte till att köpa några specifika produkter från just Apoteket 

AB. Det ger känslan av att de värderar människors välmående mer än att inlägget skulle vara 

ett försök till att tjäna pengar.  

 

Pathos 

Instagram-inlägget visar återigen att Apoteket AB använder medlidande som pathosargument 

i sin kommunikation. Som tidigare nämnt så visar sig medlidande vara starkast när barn är 

inblandade. Budskapet som Apoteket AB förmedlar i inlägget är att om man inte ser till att 

barnens tänder borstas på rätt sätt så kan de fara illa. Det är en situation som de flesta föräldrar 

kan relatera till och inte önskar sina barn. På så sätt är det större sannolikhet att föräldrarna tar 

till sig av budskapet. Att klippet är filmat i en närbild på flickan och där enbart händerna syns 

på kvinnan gör också att inlägget får en högre personlig relevans. Genom den vinkeln är det 

möjligt för personen som ser inlägget att få känslan av att händerna tillhör en själv.  

 

Visulla verktyg? 

De flesta färgerna i klippet är dova och enkla och drar inte till sig mycket uppmärksamhet. 

Däremot är tandborsten i en klar gul färg vilket gör att uppmärksamheten dras dit eftersom det 

skapar en tydlig kontrast. Den gula färgen associeras med glädje och munterhet, en känsla 

som förstärks med musiken som spelas i bakgrunden. Ljudet är lekfullt och enkel vilket gör 

att det i övrigt egentliga allvarliga budskapet kan uppfattas som mer lättsamt. Även 

bokstäverna till texten “Borsta tänderna på barn“ som visas i början av klippet bidrar till den 

lekfulla känslan. Flickan i klippet bär en mörkröd tröja, en färg som lätt förknippas med 

kärlek vilket kan bidra till en ökad moderlig känsla för henne. Tillhörande händerna anar man 

en vit tröjärm, den färgen står för godhet och lugn och skapar en god kontrast till mörka 
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färgen som flickans tröja (Sisefsky, 1995). Detta bidrar till att personen som händerna tillhör 

uppfattas som ännu mer varsam och ansvarstagande för barnets välmående.  

 

7.2. Kronans apotek 

7.2.1. Reklamfilm 

I Apoteket Kronans reklamfilm ”Ära alla dina sidor” får vi följa ett flertal människor där både 

män och kvinnor i alla olika åldrar är med om olika vardagliga livssituationer. Filmen visar 

exempelvis en gråtandes yngre man i en bil och ett vuxet par som skriker på varandra 

utomhus i en park. Personerna som visas i reklamfilmen är vanliga människor i vardagliga 

miljöer vilket även skapar stor igenkännlighet. Kronans apoteks reklamfilm skapar ett 

förtroende hos mottagaren då den riktar sig till alla människor och många relevanta 

vardagsrelationer och situationer där en verklig syn på livet framställs. Filmen anspelar inte 

på att få mottagaren att köpa en specifik produkt i vinstsyfte vilket säger emot den allmänna 

synen på ett privatägt företag. Kronans Apotek lägger istället stor vikt vid att skapa tillit och 

ett personligt band med sina mottagare för att ta plats på den konkurrerade apoteksmarknaden 

utan tydliga säljknep.  

 

Ethos 

Under filmens gång hör vi en kvinnlig röst som förstärker situationerna vi ser genom att 

förklara vad som händer. Exempelvis säger hon ”vi lider av krossat hjärta” när den unge 

mannen gråter i bilen och ”borde jag ha knipit käft” när det vuxna paret skriker på varandra. 

Hon säger även att ”livet är komplicerat och kroppen komplex och ingen är perfekt, precis 

som det ska vara.” Man vet inte vem kvinnan är men hon utger sig för att ha förståelse för 

människan och livet, vilket medför att hon antas ha kunskap som bidrar till att man litar på 

vad hon säger. Hon berättar antingen vad som händer i bilden eller vad människan i den 

rådande situationen möjligtvis kan tänka. Det sista som sägs och visas i filmen betonar att 

kvinnan som pratar är kronans apotek och att hon ärar alla våra sidor. Både de olika 

personligheterna och den kvinnliga rösten i filmen bidrar till reklamfilmens ethos. Detta 

förtydligas ytterligare eftersom hon använder ord som ”vi ”och ”jag” vilket får mottagarna att 

känna sig betydelsefulla (Simpson & Mayr, 2010). Reklamfilmen ger därmed Kronans 

Apotek en personlighet som ärar människan som den är och alla dennes sidor, både bra och 

dåliga.  
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Bild 4 (Kronans Apotek, 2017, 15 februari) 

 

Pathos 

Pathos går även att tydligt finna i Kronans apoteks reklamfilm då den framhäver många olika 

känslor med inslag av både skratt och sorg och är i helhet är väldigt känslosam. På så sätt kan 

mottagaren känna igen sig och relatera till situationerna vilket kan bidra till att denne känner 

samma känslor som personerna i filmen (Carlsson & Kroppfeldt, 2008). Exempelvis får vi se 

en man som halvsover på bussen samt en bebis som gråter i sin pappas vaggande famn. De 

vardagliga livssituationer som filmen tar upp kan vi anta att flertal människor varit med om 

själva, och om man inte har det är de enkla att förstå sig på bara genom att bevittna dem. 

Dahlen, Lange och Rosengren (2017) anser att familjär reklam är fördelaktigt att använda sig 

av vilket Kronans apotek gör. De menar att mottagarna på så vis lättare kommer ihåg 

reklamen då den blir känslomässigt mer viktig för oss.  

 

Logos 

Reklamfilmens logos är inte lika tydlig som de tidigare övertalningsverktygen då det inte 

finns några exakta argument för hur avsändaren vill att mottagaren ska agera. Reklamen tar 

däremot upp ett flertal exempel på hur människan inte är perfekt. Vi har alla både bra och 

dåliga sidor, något som Kronans apotek vill hylla. På så vis är de ord som framställs i filmen 

ett slags bevis för talarens tanke vilket Hellspong (2011:47) menar är logos.  
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Retoriska figurer  

Det går att finna en del retoriska figurer i Kronans apoteks reklamfilm. ”Livet är komplicerat 

och kroppen komplex och ingen är perfekt, precis som det ska vara” är ett exempel på ett 

klimax. Orden växer successivt i kraft varpå den sista meningen blir starkast (Hellspong, 

2011:134f). En annan retorisk figur är metonymi som framkommer i filmen när berättarrösten 

säger ”Människan är mer än bara tandtråd, kosttillskott och hudvårdsrutiner.” När man 

använder sig av metonymi uttrycker man något där orden som används inte är i sin normala 

eller naturliga betydelse. Däremot har de valda orden ett samband med vad uttrycket 

egentligen syftar på. Detta bidrar till att avsändarens tankar eller idéer blir lättare att uppfatta 

(Harris, 2013). En människa kan alltså inte vara en tandtråd men man försöker få mottagaren 

att förstå att tandtråd inte är så väsentligt i livet även om man vet vikten i att använda 

tandtråd. Det går även att finna en anafor i ”På tok för unga, på tok för gamla.” Då inleder 

man flera satser med samma ord eller uttryck vilket knyter samman delarna till en helhet 

(Hellspong, 2011:133). 

 

Visuella verktyg  

De färger som syns i Kronans apoteks reklamfilm är många och alla drar åt det dova hållet. 

Många av färgerna är i pastell vilket ger filmen en harmonisk och lugn känsla. Färgerna vi ser 

tillhör olika miljöer, exempelvis en badrumsvägg och en park. Då ett stort antal olika miljöer 

visas i reklamfilmen är det även många olika vinklar, och valet av vinkel beror på situationens 

handling. Exempelvis när den unge mannen gråter fokuserar mottagaren på mannens tårar och 

en närbild på mannens ansikte. På så vis känner mottagaren en medkänsla för den ledsna 

mannen. Genom att utesluta all annan information och sådant som händer runt omkring blir 

budskapet om att mannen är ledsen det enda för mottagaren att ta in.  

 

Förutom den kvinnliga röst som talar spelas det även en dov musik under reklamens gång. 

Till en början är det endast ett melodiskt pianospel som ger en känsla av harmoni men mot 

slutet byggs musiken upp och blir högre varpå flera instrument läggs till. Detta bidrar till att 

skapa en mer dramatisk känsla som styrker filmens verklighetsbaserade budskap om att ingen 

är perfekt. I början av filmen introduceras mottagaren för de olika situationerna i ett relativt 

långsamt tempo. Ju längre in i filmen man kommer ökas tempot över hur länge de olika 

situationerna visas, likaså ökar tempot i musiken som byggs upp och blir mer dramatisk. 

Dykhoff (2002) förklarar att det är ett sätt att leda publikens uppmärksamhet och förstärka 

känslorna.  
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7.2.2. Hemsida 

Vi har som tidigare nämnt valt att analysera två sektioner från Kronans Apoteks hemsida. 

Karriär på Kronans Apotek samt Kronans apotek och hållbarhet. I sektionen om karriär, som 

består av en bild och text, väljer Kronans Apotek att presentera sig själva som ”Sveriges bästa 

apotekskedja” tack vare sina medarbetare. Texten välkomnar nya tänkbara kollegor och 

uppmärksammar vad de kan förvänta sig av Kronans Apotek som arbetsgivare.  

 

 

Bild 5 (Kronans Apotek, u.å.) 

 

Sektionen om ”Kronans Apotek och hållbarhet” är framtagen på ett liknande sätt som tidigare 

sektion och består av en bild men med mycket mer innehållsrik text. Här redogör apoteket för 

deras ansvar gentemot hållbarhetsfrågor kring miljön och människans befinnande. Kronans 

apoteket uppmärksammar bland annat deras egna hållbarhetspolicy som är uppdelad i två 

ansvarsområden, miljö och socialt ansvar samt deras kvalitetspolicy. De beskriver även att de 

exempelvis arbetar med Farmaceuter utan gränser och Stockholms Stadsmission. 

 

Ethos  

Det går att se att båda sektionerna från Kronans Apoteks hemsida bygger mycket på ethos. 

Ord som ”vi” och ”du” återkommer frekvent på karriärsidan och hjälper till att skapa en 
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personlig dialog med mottagaren som ska få en bild av vad Kronans Apotek är för 

arbetsgivare. I texten poängterar apoteket bland annat att de är arbetsgivare som tror på sina 

medarbetare och dess utveckling vilket tyder på att företaget vill skapa en personlig relation 

med sina medarbetare.  

 

På “Kronans Apotek och hållbarhet” används däremot ”Kronans Apotek” istället för ”vi” 

emellanåt vilket gör att texten tilltalar mottagaren på ett mer allvarligt sätt. Exempelvis står 

det ” Kronans Apotek ser till hela människan” och ”Kronans Apotek skall bidra till ett hållbart 

samhälle” varpå ethos i detta fall används av textens avsändare på ett sätt så mottagaren ska 

uppfatta företaget som upplyst och ansvarsfullt. Vi vet inte vem som skrivit texten på de två 

sidorna då avsändaren är anonym men representerar företaget. Utifrån de ethosargument vi 

har funnit i texten har Kronans Apotek en karaktär som är mån om att skapa en personlig 

relation till sina medarbetare men som också tar hållbarhetsfrågor och sitt sociala ansvar på 

stort allvar. 

 

Logos  

Vi kan bedöma de två textsektionerna som informativa och upplysande kring hur apoteket 

arbetar, vilket visar att logos används för att beröra mottagaren och forma dennes tanke 

genom sina argument. I “Karriär på Kronans Apotek” skriver företaget ”Du kommer att möta 

en arbetsgivare som tror på dig” vilket visar att företaget värdesätter sina medarbetare som 

kommer till en välkomnande och motiverande arbetsplats. Detta argument talar till 

mottagarens kritiska omdöme och vi kan anta att detta är något som de flesta arbetssökande 

efterfrågar hos en framtida arbetsplats.  

 

Vi kan även finna logosargument i “Kronans Apotek och hållbarhet” där apoteket bland annat 

tar fram sina policys och de riktlinjer företaget följer som visar att de tar sitt ansvar i 

samhället. Några konkreta logosargument som visar på hållbarhetsåtgärder är att de endast 

använder sig av förnyelsebar och miljömärkt el, samt att de klimatkompenserar alla sina 

utskrifter. Apoteket förklarar vidare i texten att de bland annat vill ge sina medarbetare en 

trygg plats med bra chefer och att de särskilt arbetar med mångfaldsfrågor där nyanlända 

personer ska få möjlighet att praktisera. Utifrån dessa argument kan mottagaren dra egna 

slutsatser att företaget inte bara tar ansvar gentemot miljön utan även för människorna vilket 

värderas högt i dagens samhälle.  
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Pathos 

Det finns inga tydliga pathos argument i textsektionerna. Men för att skapa en känsla hos 

mottagaren och på så vis övertyga denne med pathosargument används en bild i samband med 

texten. I “Karriär på Kronans Apotek” ser vi en kvinna som ler stort. Kvinnan som vi kan dra 

slutsatsen jobbar på Kronans Apotek tar emot en kvinnlig kund som också ler. Utifrån den 

anställdes ansiktsuttryck får man en känsla av att hon välkomnar kunden med en vilja att 

hjälpa till. Hon utstrålar också en positiv känsla som tyder på att hon trivs på sin arbetsplats. 

Utifrån den kvinnliga kundens leende kan man avläsa att hon blir väl bemött. I “Kronans 

Apotek och hållbarhet” ser vi en bild på höga och friska grässtrån på en solig sommardag, 

vilket upplyser mottagaren om hur välmående natur ser ut.  

 

Kronans Apotek använder sig även av pathos på så vis att bilderna relaterar till textens 

innebörd. Då karriärsektionen mestadels handlar om hur väl bemötta nya medarbetare blir 

bidrar bilden med en tillhörande känsla. Bilden och dess pathos ger mottagaren en uppfattning 

om hur det kan vara att arbeta på Kronans Apotek men också hur kunderna uppskattar 

bemötandet. I hållbarhetssektionen däremot får bilden mottagaren att främst börja tänka på 

miljön och leder denna vidare till texten.  

 

Visuella verktyg  

I bilden som tillhör “Karriär på Kronans Apotek” kan vi uppmärksamma två framstående 

färger vilket är vitt och orange. Orange är Kronans Apoteks logotypfärg och med den färgen 

vill de framhäva en känsla hos mottagaren. Den vita färgen symboliserar godhet och renhet 

medan den orangea färgen associeras med glädje och värme. Detta skapar en inbjudande 

känsla till hemsidan och dess innehåll vilket gör att budskapet blir lättare att ta till. Även 

hemsidans utseende är i en blandning av vitt och orange. I “Kronans Apotek och hållbarhet” 

är den tillhörande bilden däremot klargrön. Den gröna färgen associeras med hälsa och 

välgång men också naturen vilket får textens budskap om ansvarstagande gentemot miljön att 

förtydligas ytterligare (Sisefsky, 1995).  

 

7.2.3. Instagrambild  

Det instagraminlägg vi valde från Kronans Apotek består av en bild samt en undertext och 

handlar likt Apoteket AB:s inlägg om tandvård. I bilden ser vi en kvinna som håller för 

ögonen samtidigt som hon ler brett tillsammans med texten “När bytte du tandborste senast?” 
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Undertexten syftar tillbaka till bilden och inläggets syfte som är att lyfta vikten av att ta hand 

om sina tänder.  

 

Ethos 

I Kronans Apoteks instagrambild ser vi en osminkad kvinna i en vitrandig skjorta med 

tilltufsat hår där vi via dessa tecken kan konnotera en vardaglighet och enkelhet till kvinnan. 

Det går att utläsa att Instagram-inlägget vill uppmuntra mottagaren till att byta tandborste 

oftare. Utifrån undertexten som säger att ”tänderna ska hålla hela livet” förstår man att 

Kronans apotek vill framföra vikten av att ta hand om sina tänder. I undertexten står det även 

”På Kronans Apotek hittar du bra fakta och klok kunskap om din mun och dina tänder.” Detta 

bidrar till bildens ethos, det vill säga till den kunniga och välkomnande karaktär apoteket vill 

utstråla via sin Instagrambild (Hellspong, 2011:47). Ethos utgörs även i bildtexten då ordet 

”du” används och skapar på så sätt ett personligt band med mottagaren då bildtexten pratar till 

den som ser inlägget specifikt. 

 

 

Bild 6 (Kronans Apotek, 2018, 27 augusti) 

 

Pathos 

Bildens pathos skapas via den bildtext som ställer en fråga varpå kvinnan i bilden konnoterar 

en känsla av att hon skäms över sitt svar men på ett avslappnat, näst intill ett lekfullt sätt. 
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Detta kan vi avläsa då hon ler men samtidigt håller för ögonen. Frågan lyder ”När bytte du 

tandborste senast?” vilket kan skapa en liknande känsla hos mottagaren som för kvinnan på 

bilden ifall denne själv använt samma tandborste under längre tid. Bildens undertext skapar 

även en avslappnad men informativ känsla hos mottagaren som möjligtvis vill veta mer om 

tandvård. Det finns inga specifika logosargument i Instagram-inlägget utan de näst intill 

logiska argument som ges är insikten om att tänderna ska hålla livet ut vilket vi kan anta att 

alla människor är medvetna om. I Kronans Apoteks Instagraminlägg går det att finna en 

retorisk figur. Meningen ”Tänderna ska hålla hela livet, så det är värt att ge dem lite kärlek” är 

en metonymi då ordet kärlek används istället för ett ord som exempelvis omhändertagande. 

Kvinnan på bilden har en ring på sitt vänstra ringfinger som symboliserar att hon är gift. Vi 

kan därmed anta att kvinnan är omkring medelålder och att det därmed ännu inte är för sent 

med att börja ta hand om sina tänder (Hellspong, 2011).  

 

Visuella verktyg 

De färger som finns i Kronans Apoteks instagraminlägg är enkla och klara samtidigt som en 

slags ljus hinna ligger över bilden vilket skapar en harmonisk känsla. Hennes skjorta är blå 

och vitrandig, färger som var för sig symboliserar oskuldhet och vishet (Sisefsky, 1995). Då 

denna färgkombination på en pyjamas är en välkänd företeelse som ofta syns i film och 

berättelser skapas en familjär känsla hos mottagaren. Den vit-blå randiga skjortan i samband 

med den ljusgråa bakgrunden skapar även en harmoni i bilden då färgerna går ton i ton med 

varandra (Bergström, 2016). Att hon därmed använder sin nattskjorta och möjligtvis står i sitt 

badrum är mycket tänkbart då inlägget även handlar om tandvård. Hennes lockiga hår är även 

ruffsigt vilket tyder på en morgonfrisyr. Bildens vinkel är närbild vilket Bergström (2001) 

menar ger ansiktet en framträdande betydelse och får våra blickar att fokusera på hennes 

leende och de vita tänder som framträder. I bildtexten består orden av antingen stora eller små 

bokstäver vilket i sin tur skapar en kontrast. Mottagaren lägger då mer uppmärksamhet på de 

större, mer utstående orden som får mest fokus i meningen.  

 

7.3. Jämförelse  

I reklamfilmerna visar båda apoteken att de tar socialt ansvar och sätter människans bästa i 

fokus och uteslutar därmed säljförslag. I Apoteket AB:s reklamfilm framkommer det att de 

vill få oss att tycka att de tar ansvar för att se till att deras sortiment håller kvalitetskraven. De 

tilltalar på så vis sina mottagare men mer specifikt de som idag ställer dessa krav själva. Detta 
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får även Apoteket AB att framstå som ett företag som verkar lyssnar på sin publik och som 

ämnar uppfylla deras krav. I Kronans Apoteks reklamfilm får mottagaren följa med genom 

olika händelser i det vardagliga livet vilket indikerar på att Kronans Apotek lägger stort värde 

på alla typer av situationer. På så sätt visar de att de tar ansvar för att finnas där genom alla 

problem, stora som små, och lägger därmed fokus på allas lika värde. Vi kan därmed avläsa 

att båda apoteken försöker få förtroende från mottagaren genom att sätta denne i fokus och 

visa att de tar sin roll som samhällsaktörer på stort allvar.  

 

Sättet som Apoteket AB och Kronans Apotek använder sig av pathos i sin kommunikation 

skiljer sig åt. Apoteket AB lägger större vikt på humor även fast de försöker förmedla ett 

allvarligt budskap som handlar om konsumentens hälsa. Kronans Apotek däremot försöker 

istället framhäva känslor som mottagaren kan känna igen sig i, som sorg, glädje och ilska. I 

deras reklamfilm visar de känslor som uppstår hos en människa under de olika livssituationer 

som spelas upp under filmens gång. Dessa leder till en igenkännbarhet som apoteket vill att 

mottagaren ska uppleva. I båda filmerna kan man även se att de två övertalningsverktygen 

ethos och logos samverkar på ett liknande sätt då båda apoteken trycker mycket på 

karaktäristiska och känslomässiga argument medan faktaargument syns mer tydligt i 

”Hudvård du kan lita på.”  

 

Det går att finna retoriska figurer och visuella verktyg i båda reklamfilmerna som hjälper till 

att framhäva dess budskap. Exempelvis använder Apoteket AB sig av en tydlig röd färg när 

en stämpel nekar en dålig produkt medan Kronans Apotek använder flera olika vinklar under 

filmens gång. Båda filmerna använder sig av bakgrundsljud vilket skapar en känsla av 

seriositet i ”Hudvård du kan lita på” och en känsla av harmoni som successivt ökar till något 

mer dramatiskt och verkligt. 

 

Med hänsyn till excellence-teorin kan vi konstatera att båda apoteken använder sig av den 

femte mixed-motive modellen då deras kommunikation är tvåvägsbaserad utifrån mottagarnas 

behov och önskemål. Instagram-inläggen är det kommunikationsverktyget som gör det 

möjligt för mottagare att direkt interagera med apoteket och är därmed symmetriskt baserad 

medan hemsidan och reklamfilmen är mer baserade utefter informationsmodellen. På så sätt 

använder både Apoteket AB och Kronans Apotek olika modeller utifrån en etisk ståndpunkt 

för att kommunicera med sin publik. Detta går hand i hand med SPF och Flodins (1999) 

rekommendationer som bör följas för att ett företag ska bli framgångsrikt. 
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Apoteket AB framstår använda mer innovativa strategier i sin kommunikation än vad Kronans 

Apotek gör. Detta kan vi exempelvis se i deras Instagram-inlägg som båda är informativa och 

upplyser mottagaren om vikten av att hålla tänderna friska utan att försöka sälja en specifik 

produkt. Här sätter båda apoteken människans hälsa i fokus för att skapa förtroende, men 

Apoteket AB gör det på ett nytänkande sätt. Vi är vana att se inlägg som liknar Kronans 

Apotek på Instagram, en bild tillsammans med en beskrivande text. Men Apoteket AB visar 

istället upp en informationsfilm och framstår att vara mer lekfulla även fast budskapet är 

viktigt. Detta kan vi också se på apotekens hemsidor där Apoteket AB använder sig av filmer 

för att förstärka budskapet istället för att enbart presentera text tillsammans med bilder som 

Kronans Apotek gör. Apoteket AB använder sig återigen av fler visuella verktyg för att 

förstärka sitt budskap och den information som presenteras är mer innehållsrik. Vi kan 

däremot finna många likheter i innehållet på de olika hemsidorna där båda apoteken lägger 

stor vikt vid sitt hållbarhetsarbete.  
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8. Slutdiskussion  

Studien bidrar med en ökad förståelse kring vilka retoriska strategier statligt och privatägda 

företag använder sig av i sin kommunikation för att skapa en önskad image. I detta fall 

handlar det om att få förtroende från sin publik på en avreglerad marknad med högre 

konkurrens. Återkommande hos båda apotekskedjorna är ett innehåll som mottagaren enkelt 

kan relatera till och känna igen sig i, vilket Dahlén, Lange och Rosengren (2017) beskriver 

som ett effektivt sätt att få människor att komma ihåg vad de sett. Båda apoteken använder sig 

av pathos i sin kommunikation och tar hjälp av visuella verktyg som färger och kontraster 

samt retoriska figurer för att få innehållet att sticka ut från mängden. Åkerberg och Wiklander 

(2011) uppmärksammar humor som ett användbart verktyg för att göra budskapet lättare att ta 

till sig. Detta är något som är återkommande i Apoteket AB:s kommunikation, och då främst i 

reklamfilmen där de retoriska figurerna metafor och paradox bidrar till en humoristisk 

stämning. Kronans Apotek använder sig av en mer allvarsam ton i sin kommunikation. I deras 

reklamfilm förmedlar de känslor som skratt och tårar som Carlsson och Kroppfeldt (2008) 

menar lätt smittar av sig hos mottagaren, vilket gör att budskapet blir lättare att ta till sig. 

Båda företagen tycks fokusera på att skapa en upplevelse mellan konsumenten och 

varumärket istället för att någon viss produkt ska vara central i deras kommunikation. På så 

sätt bygger de upp varumärkeslänken som Mårtensson (2009) förklarar ska få konsumenten 

att minnas intrycket de fick av innehållet och de associationer som därmed görs till 

varumärket. 

 

Båda företagen sätter mottagaren i fokus i sin kommunikation, något som är framträdande i 

majoriteten av det material vi har studerat. Detta visar på att apoteken använder sig av ethos 

för att övertyga sin publik. Båda apoteken benämner mottagaren som “du” på sina hemsidor, 

vilket Simpson och Mayr (2010) beskriver som ett verktyg som kan användas för att skapa ett 

personligt band till mottagaren. Det personliga bandet förstärks genom att det centrala 

budskapet i både Instagram-inläggen och i reklamfilmerna är att de vill värna om människans 

hälsa och inte sälja onödiga produkter, något som kan bidrar till att mottagaren känner sig 

sedd och inte som en del i mängden. De visuella verktyg som de båda apoteken använder sig 

av har ett genomgående tema av att vara dova och enkla färger med inslag av vissa kontraster. 

Vi kan dra slutsatsen att det beror på att de vill få sin verksamhet och sitt sortiment att framstå 

som fördelaktigt för kunden utan underliggande budskap med syfte att sälja. Den enkla 

visuella bild som vi kan avläsa från vårt valda material, indikerar på att de inte använder sig 



47 

 

av påkostat material för att gå med vinst utan snarare värnar om god folkhälsa. Detta förstärks 

även med att Apoteket AB i sin reklamfilm nekar produkter som innehåller tvivelaktiga 

ämnen som kan vara dåliga för kunden. 

 

Som tidigare nämnts visar Sen och Bhattacharyas (2001) studie att företag som tar socialt 

ansvar och värnar om miljön har större stöd från konsumenterna. Utifrån vår analys kan vi 

konstatera att både Apoteket AB och Kronans Apotek har hållbarhet som en central roll i sin 

kommunikation. Det rör sig inte enbart om att ta miljöfrågor på stort allvar utan även se till att 

socialt ansvar sätts i fokus. Exempelvis lägger Apoteket AB stor vikt i att främja 

medarbetarnas välmående och att skapa en jämlik arbetsplats. Kronans Apotek 

uppmärksammar att de aldrig ska kränka grundläggande mänskliga rättigheter genom sin 

hållbarhetspolicy. Genom att apoteken visar att de är socialt ansvarstagande kan det bidra till 

en ökad lojalitet från konsumenterna. Detta går i linje med Palacios-Florencio, García del 

Junco, Castellanos-Verdugo och Rosa-Díazs (2018) studie som konstaterar att företag som 

associeras med socialt ansvar har en positiv image och god world-of-mouth. Apoteken ingår i 

en verksamhet som har stor miljöpåverkan, framförallt vad gäller produktion och transport av 

produkter samt överblivna läkemedel, vilket gör det väsentligt att ha ett hållbarhetstänk. 

Exempelvis skriver Apoteket AB på sin hemsida att de samlar in överblivna läkemedel och 

Kronans Apoteket skriver att de använder miljömärkt förnybar el. Genom att visa att de tar 

ansvar för den påverkan som deras verksamhet har på miljön uppmärksammas de etiska 

frågorna. Som Fredriksson (2008) förklarar har dessa frågor fått större utrymme i 

kommunikationsarbetet och är av stor vikt för företag vars verksamhet påverkar miljön. 

Däremot är denna slutsats enbart baserad på apotekens kommunikativa material, vilket är en 

image de själva har skapat för att styra hur allmänheten ska uppfatta företaget. Vi kan därmed 

inte fastställa att detta är riktlinjer som följs i verkligheten. Detta visar dock på att de har 

anpassat sin kommunikation efter publiken och det allmänna krav som finns i samhället 

angående hållbarhetsansvar vilket kan leda till ett ökat förtroende.  

 

Kronans Apotek framhäver tydligt i sin reklamfilm att de värnar om varje enskild person 

precis som denne är och att Kronans Apotek finns där för oss under hela livets gång. De 

använder sig av verkliga upplevelser och känslor som mottagare enkelt kan känna igen sig i 

vilket hjälper till att skapa förtroende. Det faktum att Kronans Apotek är nya på marknaden 

går att koppla till Ekström och Helgius (2011) studie som säger att de nya apoteken snarare 

försöker anpassa sig till gamla associationer än att skapa nya. När Apoteket AB var i en 
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tidigare monopolsituation var de ensamma på marknaden och styrde över konsumenternas 

uppfattning av branschen. De uppfattades då som kompetenta, förtroendeingivande och 

ansvarsfulla. Studien visar på att de nya aktörerna inte är ute efter att ändra på den image som 

det tidigare apoteket redan skapat. Vi kan dra slutsatsen att Kronans Apotek vill uppfattas som 

seriösa aktörer som värnar om alla typer av människor för att på så sätt bygga upp et 

förtroende till konsumenterna. Apoteket AB fortsätter dock vara det största apoteket i landet 

efter avregleringen och en orsak till detta kan vara det faktum att de är statligt ägda. Det är 

staten som kontrollerar dessa företag och som ser till att produkterna och tjänsterna håller hög 

kvalitet, något som kan bidra till att konsumenterna redan har ett stort förtroende för företaget. 

Vi kan därmed förmoda att Apoteket AB redan har ett högt förtroende från konsumenterna 

oberoende av deras kommunikativa arbetet. Vi kan anta att de nya aktörerna på marknaden 

försöker få sin image att efterlikna det statliga apotekets eftersom det innehar egenskaper som 

är eftertraktade för apoteksbranschen och folkhälsan. Detta kan vara en anledning till varför 

det inte är någon anmärkningsvärd skillnad på imagen hos det statligt ägda och privata 

apoteken. Man kan däremot fråga sig vad skillnaden mellan statligt och privat ägande 

egentligen innebär för den svenska apoteksmarknaden?   

 

Det finns anledning att uppmärksamma vikten av etiska frågor som Fredriksson (2008) 

återigen lyfter i sin studie vad gäller verksamheter som har en påverkan på samhället. 

Apoteken är verksamma på en marknad som har människans hälsa i fokus vilket också skulle 

kunna leda till ett etiskt dilemma. Hur mycket vågar aktörerna ta ut svängarna i sin retorik för 

att locka konsumenterna till att köpa produkter som kommer påverka deras välmående? Detta 

rör främst det privatägda Kronans Apotek vars främsta ändamål är att vara vinstdrivande. 

Utifrån vår analys kan vi återigen konstatera att de snarare väljer att försöka efterlikna 

associationerna till det statliga apoteket än att stå ut i mängden. Att Kronans Apotek inte 

främjar sälj och vinst i sin kommunikation säger emot den allmänna synen på privatägda 

företag. De framhäver inga produkter i något av det material vi analyserat. Däremot kan vi 

inte anta att deras produkter är lika kvalitetssäkra som det statliga apotekets produkter.  

 

Apoteket AB visar i sin reklamfilm att de inte tillåter produkter som inte uppnår deras krav 

vilket indikerar på ett hållbarhetstänk gentemot både människan och miljön. Som tidigare 

nämnt visar flera studier att det är fördelaktigt för företag att visa att de tar socialt ansvar. 

Detta gör att kunderna får en positiv bild av företaget vilket kan medföra ett ökat förtroende, 

något som är av stor vikt för apoteken. Genom att Apoteket AB visar att de väljer bort 
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produkter som inte lever upp till deras krav, förtydligar de att de inte är ute efter att maximera 

vinst. Istället erbjuder de kunderna lösningar av god kvalite och därmed främjar folkhälsan, 

vilket går hand i hand med statliga företags syfte att tjäna folket. Genom sitt agerande kan de 

vinna förtroende och hålla företaget levande då kundens välmående hamnar i fokus. Apoteket 

AB är det apotek som funnits längst på marknaden av de apotek vi analyserat i denna studie, 

och de avser behålla sin plats på marknaden efter avregleringen. De framstår som mer 

innovativa än Kronans Apotek i sin kommunikation genom användandet av visuella verktyg 

och humor. Vi kan anta att detta är något de avsiktligt gör för att förnya sin kommunikation 

och därmed stå ut i mängden när nya aktörer kommit in på marknaden.  

 

Fredriksson (2008) förklarar i sin studie att det inte är ovanligt att företag jämför sig med 

andra utifrån det retoriska arbetet. Även fast Apoteket AB och Kronans Apotek har olika 

ägare så skiljer sig deras retoriska strategier inte åt avsevärt. En orsak till detta kan vara den 

reglerade marknaden de är verksamma inom som Tandvårds- och Läkemedelsverket (2018) 

förklarar begränsar deras möjlighet att göra ändringar vad gäller sortiment och prissättning. 

Att retoriken då är det medel som kan användas för att särskilja sig på marknaden borde 

möjligen innebära att apoteken använder den för att stå ut i mängden. Utifrån vår analys kan 

vi konstatera att de retoriska strategierna till stor del liknar varandra hos Apoteket AB och 

Kronans Apotek och därmed är de möjligtvis inte så fria i sitt kommunikativa arbete som man 

skulle kunna förvänta sig. Det tycks inte enbart vara ägarformen som påverkar de retoriska 

strategierna, utan även den reglerade marknaden. Apoteken tar inte ut svängarna på samma 

sätt som de möjlitvis skulle ha gjort om de var verksamma inom en annan bransch. Därmed 

bidrar den reglerade marknaden till att vara en styrande faktor och som tycks ha större 

påverkan på de retoriska strategierna än vad ägarformen har. 

 

Eriksson och Everhill (2004) uppmärksammar i sin studie att den avreglerade elmarknaden 

numera lägger stort fokus på marknadsstrategier. Vi kan anta att liknande fokusskifte skett 

inom apoteksmarknaden då både Apoteket AB och Kronans Apotek tycks lägga stor vikt i sitt 

kommunikativa arbete. Det kan tänkas att ett sådant fokus främst skulle vara av intresse för 

det privatägda och vinstdrivande Kronans Apotek. Den slutsats vi kan dra från vår analys är 

att det är av lika stor betydelse för båda aktörerna. Båda apoteken visar i sin kommunikation 

att de tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och socialt ansvar vilket tyder på att de lyssnar på 

konsumenterna och de krav som samhället ställer. Det statligt ägda Apoteket AB använder sig 

däremot av mer innovativa strategier med tydliga krav på produktkvalité och god hälsa för att 
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framstå som förtroendeingivande. Medan det privatägda Kronans Apotek anspelar mycket på 

verklighet och igenkännbara associationer för att skapa förtroende.  

 

8.1. Förslag på vidare studier 

Då denna undersökning analyserar två apoteks kommunikationsstrategier utifrån tre olika 

kanaler kan vi inte dra någon generell slutsats inom området. Vi kan endast ge en slutsats 

kring vilka strategier Apoteket AB och Kronans Apotek använder för att bygga upp sin image 

och skapa förtroende via deras hemsida, reklamfilm och instagraminlägg. Då vi endast gjorde 

en kvalitativ studie skulle en kvantitativ analys komplettera vårt resultat. Exempelvis skulle 

en enkät- eller intervjuundersökning baserad på hur människor i samhället och hur anställda 

medarbetare uppfattar Apoteket AB och Kronans Apotek vara ett intressant komplement för 

ett mer djupgående slutresultat. Detta skulle i sin tur kunna klargöra tydligare skillnader 

mellan ett statligt och ett privatägt apotek samt ge svar på hur apoteken lever upp till sin 

image.  

 

För att få en klarare bild av hur det statligt ägda Apoteket AB och det privatägda Kronans 

Apotek skiljer sig åt, hade det kunnat vara av intresse att studera säljdiskursen. Hur apoteken 

förhåller sig till försäljning och produktplacering i sin kommunikation.  
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