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När ett begrepp som ”multichannel marketing” 
blir en allt tydligare del av företagets vardag och 
påverkar många olika avdelningar, krävs en ökad 
digital medvetenhet hos de anställda. I den här 
artikelserien går konsulten och digitala strategen 
Fredrik Holmboe igenom de vanligaste strate-
gierna inom multi channel marketing och hur de 
kan användas samt följas upp genom definierade 
KPI:er (Key Performance Indicators) för att öka fö-
retagets digitala konkurrenskraft på marknaden.

Efter att i två tidigare artiklar i den här serien berört de digitala 
motorerna e-post och hemsidor som två kanaler inom flerkanals-
marknadsföring (multichannel marketing), flyttas nu fokus över 

till mer direkta kanaler som erbjuder en närmare och mer personlig in-
teraktion med kunden. I den här artikeln tittar vi närmare på Webinarer 
och i nästa nummer av Pharma Industry hamnar fokus på eRep/eMSL-
möten med kund.

FLERKANALSMARKNADSFÖRING – en    
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  guide för analys och uppföljning. Del 3.

När enskilda individers uppmärksamhet börjar bli en bristvara och 
varje marknadsförare strider för att i olika sammanhang fånga just din, 
uppstår det som börjat kallas en uppmärksamhetsekonomi.

Uppmärksamhet blir en begränsande resurs – varje människa har bara 
en viss mängd – och information finns i överflöd och direkt tillgängligt.

För företag är uppmärksamhet hårdvaluta och alla vi som arbetar med 
marknadsföring brinner för att fånga den.

Det företag som har fångat en individs uppmärksamhet en stund har 
vunnit ett litet slag. Det företag som lyckas behålla denna uppmärksam-
heten i flera steg under en längre tid har vunnit ett större.

Och… det företag som kommer närmast sina kunder vinner.
Men vi kommer bara nära om individen gör ett val.
För varje sekund kunden tillbringar med ditt företag är en sekund då 

kunden väljer bort alla andra möjliga stimuli, konkurrerande företag, vän-

Det företag som kommer närmast 
sina kunder vinner.
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ner, familj, TV-serier osv. Och för att hamna där behöver vi 
alltid erbjuda ett för kunden kvalitativt värde i rätt format 
vid rätt tidpunkt.

Marknadsförare arbetar med att placera företagets erbju-
dande top-of-mind och det är en utmaning och ett hantverk 
om något. Speciellt i dag när ”bredsidekampanjer” som går 
ut vitt och brett fungerar allt sämre.

Alla hantverkare vet att för att kunna utföra ett jobb väl, 
krävs rätt verktyg och detta gäller inte bara snickare och 
rörmokare utan även dagens moderne marknadsförare.

Webinarer
Inom flerkanalsmarknadsföring har drygt 50 olika kanaler 
– eller verktyg – identifierats som användbara för mark-
nadsförare av läkemedel.1 Bland dessa finns bland annat det 
personliga mötet från en säljare, det postala eller digitala 
utskicket, hemsidan, kollegan, medicinska publikationen 
… och webinaret.

Det finns undersökningar som visar att ett webinar kan 
ha en större påverkan än till och med ett personligt möte, 
om än med lägre räckvidd.1 Min tanke är att det senare tro-
ligen beror på att antalet webinarer ännu är relativt få och 
därmed når färre förskrivare, samt att det förra beror på 
faktorer som nämns nedan.

Och formatet webinar väcker uppmärksamhet.

Virtuellt deltagande exploderar
I en av mina föreläsningar beskriver jag hur vågskålen tip-
pade över 2014 och hur vi fick fler ”digitala infödingar” än 
”digitala invandrare” sett ur ett europeiskt perspektiv. Jag 
visar även hur dessa två skiljer sig från varandra. År 2020 
uppskattar man att omkring 67 procent – två tredjedelar – 
av all hälso- och sjukvårdspersonal (HCP) kommer att vara 
digitala infödingar.2

Denna trend och dess innebörd för marknaden har satt 
sina tydliga spår på internationella specialistkongresser.

2014 var det år antalet virtuella deltagare på European 
Society of Cardiology (ESC) var fler än de fysiskt närva-
rande, 25.178 virtuella deltagare jämfört med 24.622 fysiskt 
närvarande. Förra året, 2016, var antalet virtuella deltagare 
som tog del av American Society of Clinical Oncology 
(ASCO) dubbelt så många, drygt 17.000 deltagare, jämfört 
med cirka 8.000 deltagare året innan.

Att på ett enkelt sätt ta del av informationen utan att be-
höva närvara fysiskt attraherar stort.

En känsla av närhet
Frågor behöver bli besvarade och kunden känna en trygg-
het i sitt beslut att gå vidare med affären. Gärna genom 
information förmedlad av trovärdiga källor såsom interna-
tionellt eller nationellt erkända förebilder, oavsett om dessa 
arbetar med medicin eller populärkultur.

Blir vi stärkta i tron att vi är på rätt spår, att våra frågor 
har ett svar och att den information vi grundar vårt beslut 
på kommer från trovärdiga källor, finns det mycket lite som 
kan hindra en affär.

Där en hemsida kan bistå med svar på många av de frå-
gor som ställs under köpprocessens informations- och över-
vägandefas och e-post kan ge mer precis kommunikation 
utifrån kundens behov, finns det i den sista fasen, besluts-
fasen, ett större behov av interaktion [Figur 1]. En känsla av 
närhet.

Och det är vad webinarer i stor utsträckning kan erbjuda.
Potentiellt i stor skala, kombinerat med en känsla av per-

sonlig prägel och kontakt.

Figur 1 – Köpprocessen (enligt en förklaringsmodell).

Och högst sannolikt är 
skälet till denna påverkan 

att webinarer inte bara erbjuder 
möjligheten till information i real-
tid, utan även möjlighet till inter-
aktion.
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Möt kunden där kunden befinner sig
2013 genomförde företaget CMI/Compass en undersökning 
när olika specialistläkare konsumerade medicinskt relevant 
information. Det konstaterades då att det är tre gånger tro-
ligare att hälso-och sjukvårdspersonal inhämtar informa-
tion utanför kontorstid, framför allt på vardagskvällar efter 
kontorstid [Figur 2].3

Ett webinar kan i samråd med presentatören planeras in 
för att passa ovanstående och inspelningen finns tillgäng-
lig dygnet runt.

Fördelar med webinarer
Bortsett från det personliga säljmötet eller dess ”lillebror” 
e-mötet (eRep/eMSL) som kommer att presenteras i nästa 
nummer, är det få verktyg som ger samma kostnadseffek-
tiva, kraftfulla och oftast mycket positiva avtryck på af-
fären som ett webinar.

Den andra sidan av myntet är att ju mer tekniskt kun-
niga hälso- och sjukvårdspersonal blir som grupp på väg 
mot 2020 och bortanför, desto större blir kraven på vår 
bransch att möta dem på den arenan.

Webinarer ger möjlighet till:

• Ökad kontaktfrekvens samt direkt kontakt med er mål-
grupp. Både i direktsändning, men även efteråt då ni kan 
leverera värdet det inspelade webinaret erbjuder kombine-
rat med ert produkt eller tjänsteerbjudande.

• Videobaserad flerkanalsmarknadsföring, en av de kraf-
tigast växande marknadsföringsstrategierna i dag (video 
utgör ungefär 75 procent av all internettrafik). I digitala 
utskick, på er hemsida, i sociala medier och som en del 
av i princip varje kundmöte kan man använda filmat ma-
terial. I sin helhet eller som korta klipp fokuserade på ett 
särskilt budskap.

• Interaktion med er kundgrupp genom att erbjuda möj-
ligheten att kommentera innehållet som presenteras, ställa 
frågor som kan besvaras i direktsändning samt svara på 
omröstningar (polls).

• Enkelhet för kunden att ta del av ert erbjudande från sin 
egen hemmiljö.

• Samarbete med nyckelfigurer för er affär, både när ni an-
litar dem för webinaret och troligen även i andra frågor. Ett 
pågående samarbete med de mest tongivande individerna 
inom ert område låter er ta pulsen på marknaden och vara 
en viktig spelare som påverkar vägen framåt.

• Kostnadseffektivitet. Resor till kund kostar tid och peng-
ar. Resor för kunden till ett event som en kongress kostar 
tid och pengar. Att arrangera en stor föreläsning eller ut-
bildning med föreläsare och lokal kostar tid och pengar. 
Webinarer tar bort många av de kostnaderna.

KPI:er
Fotnot: I förra artikeln var tryckfelsnisse framme och angav detta 
som ”Kostnad per Interaktion” vilket var felaktigt. KPI:er här 
står för det vanliga ”Key Performance Indicator” – eller Nyck-
eltal på svenska.

Fundamentalt är att ett webinar ska vara informativt och 
av värde för åhöraren.

Men än mer fundamentalt är att det finns en tydlig plan 
för hur affären ska drivas vidare med webinaret som av-
stampsplatta. Vad sker efter webinaret? Vilka möjliga steg 
finns och vilka av dem ska det fokuseras på?

En del möjliga utvecklingar från webinaret finns i 
KPI:erna nedan, medan andra tas upp i avsnittet ”Nyckel-
faktorer till framgång”.

Exponering
• Antal inbjudna deltagare (per kanal)

• Antal registrerade deltagare / fokuskunder (per kanal)

• Antal deltagare som började se direktsändningen (samt 
”procent av…”, se förklaring nedan)

• Antal deltagare kvar vid presentationens slut

• Antal visningar av den inspelade presentationen

Figur 2 - CMI/Compass 2013.
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Första punkten visar det totala antalet inbjudningar som 
gått ut genom olika kanaler (inte hur många som registrerat 
sig). Förbered i god tid en rutin som gör det möjligt att sam-
la in denna data från fysiska möten, om möjligt gärna i 
CRM-systemet. Digitalt kan man titta på exponering (antal 
visningar) av inbjudan på er hemsida och genom e-postut-
skick samt från exponering av digital samt i viss mån tryckt 
marknadsföring. Det blir då möjligt att ställa dessa kanalers 
potentiella möjlighet till exponering mot varandra och for-
mulera nästa events förarbete utifrån resultatet.

Andra punkten sammanfattar totalt antal registrerade 
deltagare. Dessa kan brytas ner per kundsegment för att se 
hur väl ni attraherar rätt kunder. Finns insamlade data en-
ligt punkt ett ovan så bör det även vara möjligt att se vilken 
kanal som attraherat flest prioriterade kunder.

Tredje punkten är den första av två mätpunkter under 
själva eventet. Antal deltagare som till slut sätter sig ner för 
att delta på ert webinar visar på hur väl förarbetet genom-
förts och hur väl ni valt datum och tid. Två tal kan räknas 
fram här, procent av antal inbjudna deltagare (punkt ett) 
och procent av antal registrerade deltagare / fokuskunder 
(punkt två).

Fjärde punkten är den andra av två mätpunkter under 
eventet. Antalet deltagare som valt att stanna kvar till even-
tets slut visar hur väl kommunikationen inför eventet har-
moniserar med det som levererades samt hur värdefull fö-
reläsningen var för åhörarna. Det visar även hur många 
som tagit del av er huvudsakliga Call to Action (CTA) som 
ofta förs fram i sin helhet mot slutet av webinaret, mer om 
det under ”Nyckelfaktorer till framgång”.

Den sista punkten visar på hur väl ni lyckats marknads-
föra inspelningen samt den plattform av filmat material ni 
tillhandahåller. Det är i det här skedet av processen ni verk-
ligen kan sänka kostnaden per interaktion, då alla stora 
kostnader redan är tagna i samband med direktsändningen.

Interaktion
• Ratio mellan påbörjade och avslutade visningar

• Antal och typer av kommentarer / frågor

Den första punkten har samma grundläggande förklaring 
som punkt fyra ovan. En högre andel personer som följer 
ert webinar till slutet signalerar ett mer lyckat event. Dock 
lider denna KPI av samma dilemma som faktorn ”Antal be-
sökare” till er hemsida, se artikel i förra numret. Är det inte 

”rätt” besökare till hemsidan och resulterar inte webinaret 
i mer affärsdrivande verksamhet, blir en hög ratio mellan 
påbörjade och avslutade visningar mer ett luftslott än en 
affärsmässig vinst.

Den andra punkten är en mer konkret signal på ett lyck-
at webinar. Frågor signalerar intresse. Ofta är det en köp-
signal som kan bearbetas efter webinaret. Underlätta frågor 
och klargör redan från början hur dessa kan skickas in.

Engagemang
• Antal förfrågningar för fortsatt kommunikation

• Resultat från en nöjdhetsundersökning

• Återkallelse av budskap

Första punkten ovan är en av flera olika typer av Call to Ac-
tion (CTA) som kan brukas under och mot slutet av ett we-
binar. Varje event, oavsett typ av event (webinar, kongress, 
utbildning), ska ha någon form av primärt mål. Vad vill ni 
att er deltagare ska göra under webinaret? Efter webinaret? 
Ett mål kan vara förfrågningar för fortsatt kommunikation 
där en företagsrepresentant kan ta diskussionen i presen-
terat ämne vidare under ett personligt möte. Säkerställ i 
sådana fall ett enkelt och intuitivt anmälningsförfarande 
med så få steg som möjligt för kunden.

Den andra punkten är ett bra mått för att mäta hur väl 
er första kommunikation om webinaret stämt överens med 
levererat budskap, teknisk lösning och kvalitén på webina-
ret samt värdet kunden upplevt genom att delta.

Den tredje punkten visar på hur engagerad och närva-
rande kunden varit under webinaret. Data kan i huvudsak 
inhämtas på ett par olika sätt. Antingen genom ett uppföl-
jande email där deltagarna tillfrågas vilken/vilka punkter 
från webinaret de fann viktigast för klinisk vardag. Det 
andra sättet är att säljstyrkan tillfrågar de kunder som del-
tog motsvarande frågor. Svaren på denna punkt kan bli 
mindre exakt då de sällan är helt kompletta, men kan ändå 
tjäna väl som underlag inför planering av kommande event.

Praktiska steg för ett lyckat webinar
1. Säkerställ en solid intern organisatorisk struktur, med en er-
faren projektledare som tidigt samarbetar med sälj/marknad 
samt de medicinska, regulatoriska och legala avdelningarna.

2. Definiera tillsammans syfte, mål och målgrupp.

3. Välj en plattform som uppfyller högt ställda krav på tek-
nisk lösning avseende streaming, inspelning i god kvalitet 
samt möjlighet till interaktion.

4. Ta fram presentationsmaterial som både uppfyller internt 
satta mål och deltagarnas behov.

5. Säkerställ att presentatören godkänner att det inspelade 
webinaret används i efterhand.

6. Definiera och genomför en flerkanalsmarknadsförings-
plan (såsom säljkår, banners, digitala och postala utskick 

Anpassa innehåll till mål-
grupp och skapa om möjligt 

ett upplägg med inslag av ”story-
telling”, en berättelse som ökar 
intresset att bli kvar till slutet.
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och i vissa fall callcenters) som påbörjas flera veckor innan 
eventet.

7. Sätt upp en påminnelse- och kommunikationsplan. Se 
ovan.

8. Fördela ansvar på flera kollegor under webinaret. Bort-
sett från presentatören bör någon ansvara för kommunika-
tion med åhörarna via egen dator (ta emot/skicka frågor, 
förmedla frågor till presentatören etc.). Om det är relevant 
bör regulatorisk och farmakovigilanspersonal närvara. 
Ibland kan även en tekniker närvara som säkerställer att 
webinaret fortskrider som planerat.

9. Kom överens med sälj- och medicinska avdelningen om 
en uppföljningsprocess.

Påminnelse- och kommunikationsplan
Att ha rekryterat en deltagare till ett webinar är ofta bara ett 
litet steg på väg mot ett fullföljt deltagande. Detta är något 
som känns igen även från fysiska utbildningar, där delta-
gare meddelar frånvaro i sista sekund eller inte alls. Ha i 
åtanke att ett fysiskt möte ofta inger en starkare känsla av 
åtagande hos deltagaren än vad ett ”anonymt”, icke-fysiskt 
webinar gör. Därför är det viktigt att ha en påminnelse- och 
kommunikationsplan förberedd [Figur 3].

Följande förslag har visat sig fungera väl.
Utöver ovanstående kan även en påminnelse via SMS 

strax inför webinaret vara värdefullt.
Mailet med resultatet av utvärderingen kan gå ut både 

till de som anmält sig till webinaret och alla relevanta seg-
ment i er e-postlista utöver dessa som en införsäljning av 
detta och kommande event.

brilex

Vad är rätt och vad är fel vid marknadsföring av läkemedel? 
Det kan vara dyrt att chansa, fråga mig i stället.

Jur kand Torsten Brink 
Telefon 070-752 30 75 eller brink@brilex.se.

Kan vi åka till London  
med onkologerna?

Figur 3. Förslag på en påminnelse- och kommunikationsplan.
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Nyckelfaktorer till framgång
• I ett hierarkiskt vårdsystem är det primärt viktigt med 
en välkänd, erkänd och ämneskunnig presentatör med ett 
aktuellt och intressant ämne för att attrahera många åhö-
rare. Det är en självklarhet. Men kanske är det inte lika lätt 
att helt avstå ett webinar om inte de flesta av dessa punkter 
uppfylls. Värde för kunden är A och O och det kan ibland 
vara andra kanaler som är lämpligare för ”innevarande” 
budskap. 

• Kvalitetssäkra webinaret i förväg. Bild och ljud måste 
fungera felfritt. Ska något datamässigt ”tungt”, till exempel 
bild eller film, visas måste detta ha provspelats och blivit 
testat genom olika anslutningar så som exempelvis mobilt 
bredband. Presentatören bör vara tränad på presentatio-
nens format. Funktionen att skicka in frågor ska ha testats. 
Utskick av en omröstning (poll) likaså.

• Anpassa innehåll till målgrupp och skapa om möjligt ett 
upplägg med inslag av ”storytelling”, en berättelse som ökar 
intresset att bli kvar till slutet. Gällande innehåll: Erfaren-
het säger att hälso-och sjukvårdspersonal inom primärvår-
den föredrar kortare sammanfattningar och mer kärnfull 
information. Specialistvården uppskattar den senaste ve-
tenskapen samt fallstudier, djuplodande ämnesresonemang 
och paneldebatter.

• Rekrytera åhörare i god tid genom flera kanaler. Sätt om 
möjligt upp interna incitament för att premiera genomslag. 
Påminn (och påminn om igen) registrerade åhörare.

• Variera presentation med frågor både till och från åhörar-
na för att göra eventet interaktivt. Klargör från början när 
och hur frågor kan ställas. Förbered några frågor, i samar-
bete med föreläsaren, om alltför få frågor skulle komma in.

• Varje event ska ha ett syfte som är formaliserat genom 
en intuitiv och lättförståelig Call to Action (CTA). Denna 
CTA kan vara visuellt närvarande genom hela eller delar 
av presentationen och presenteras i sin helhet mot slutet 
av webinaret. Ett exempel kan vara ”Vill du få fördjupad 
information – besök www.hemsida.com/info” som en list 
i bildens nederkant samt en avslutande bild med likartad 
och gärna mer utvecklad information.

• Uppföljning är viktigt! Gärna genom ett personligt möte 
om det är möjligt. En lämplig del av ett sådant möte kan 
vara en sammanfattning av de frågor som uppkom under 
webinaret med tillhörande svar.

• Att spela in webinaret är obligatoriskt. En del av de som 
registrerat sig kommer inte att kunna ansluta till direkt-
sändningen. Dessa kan få möjlighet att se webinaret i ef-
terhand. Denna inspelning – och alla andra inspelningar ni 
skapar – bör (med en stark rekommendation) användas som 
resurs i efterföljande marknadsförings- och säljaktiviteter. 
Meddela er målgrupp var de kan hitta ert absolut bästa di-
gitala material vid varje möjligt tillfälle.

• Analysera hela processen från början till slut. Använde 
ni rätt kanaler för att marknadsföra eventet? Nådde ni mål-
sättningarna baserat på valda KPI:er? Hur såg den fortsatta 
affären ut för kundmötande personal? Vad kan göras bättre 
nästa gång?

Jag anser att ett webinar primärt ska vara fokuserat på att 
skapa förutsättningar för en fördjupad diskussion i kom-
mande personliga möten. Med hjälp av webinaret kommer 
dessa uppföljningsmöten att få ett tydligt och för både fö-
retaget och kunden värdefullt fokus. 

”Att förstå och underhålla uppmärksamhet är den ensidigt vik-
tigaste och avgörande faktorn för ett företags framgång i dag” - 
enligt Thomas H. Davenport

Det är flerkanalsmarknadsföringens främsta mål: Att 
fånga uppmärksamheten hos kundgruppen genom en ba-
lanserad mix av kontaktytor.

Att komma så nära som möjligt.

I nästa nummer kommer sista artikeln i den här serien 
och då handlar det om eREP/eMSL.

Väl mött då.

FREDRIK HOLMBOE 
Digital strateg och konsult 

fredrik@dualia.se 
www.dualia.se

REFERENSER:
1. Across health, Cross-Channel navigator data, 2015.
2. LBi Health, Digitally-native HCPs, 2014.
3. CMI/Compass, 2013.

FAKTARUTA
Ett webinar är en direktsänd videokonferens som via internet 
sammankopplar en presentatör med åhörare med möjlighet 
att ansluta från hela världen.

Presentatören kan via video visa sig själv och/eller sin da-
tors ”skrivbord” för slideshows eller demonstrationer. Det är 
möjligt att bjuda in andra presentatörer.

Det finns även interaktiva möjligheter för åhörarna som 
kan ställa frågor och diskutera med presentatören. Omvänt 
kan omröstningar (polls) skickas ut till åhörarna.

Några plattformar är:
• GoToWebinar
• Adobe Connect
• Cisco WebEx



Market Access Utbildning 
Våren 2018 

FågelbroHus, Värmdö
Vi kommer under de här två dagarna fokusera på att ge deltagarna en god grundläggande 
förståelse för market access landskapet i Sverige. Kursen lämpar sig för KAMs, MSLs, och 
de flesta funktioner inom marknad/sälj som behöver fördjupad kunskap i området.

Lars-Åke Levin,  
Professor i Hälsoekonomi
Avdelningen för hälso- 
och sjukvårdsanalys,
Linköpings Universitet 

Kajsa Olsson,  
Konsult/vd
Nordic Pharma Access NPA AB

Dag 1:
Förmiddag
Vi inleder med att gå igenom market access land-
skapet i Sverige och hur beslutfattandet styrs, lag-
stiftning, regelverk och prioriteringsprinciper
 
Eftermiddag
På eftermiddagen går vi vidare med 
beslutsfattare och viktiga stakeholders på natio-
nell och regional nivå och gör en kortare 
interaktiv övning kring besluts-
fattare/stakeholders. Därefter 
tittar vi närmare på Ordnat 
införande processen – Lands-
tingens process Vi avslutar 
dagen med den senaste 
utvecklingen ser ut inom 
market access området, 
riskdelning. Vi går igenom 
exempel på riskdelning – 
internationellt – och vad vi 
vet om TLVs/Landstingens 
riskdelningar.
 

Dag 2:
Förmiddag
Under dag 2 inleder vi med de verktyg och 
informationskällor som finns för att söka 
information och analysera market access 
situationen inom ett visst område. Vi går 
igenom de viktigaste källorna för information 
inom market access området. Under dag 2 
kommer vi också att göra ett grupparbete med 
specifika produktexempel. Hur kan man söka 

informa tion och lägga pusslet för att analysera och 
förstå market accesssituationen för en produkt? (Vi 
använder publika källor, analyserar situationen och 
försöka förstå grunder för beslut och vilka konse-
kvenser det kan komma att få för market access situ-
ationen inom det specifika terapiområdet.) Lars-Åke 
och Kajsa deltar aktivt och kommer med förslag och 
feed back på analysen. Produktexempel kommer att 

täcka in ett brett spektrum från primärvård 
till specialistläkmedel.

 
Eftermiddag

Vi avslutar kursen med göra 
en internationell utblick: 

Hur ser market access 
utvecklingen ut i andra 
länder? Särskiljer vi oss i 
Sverige? Uppsummering 
och avslutning

Utbildningen är två-
dagars internat och kostar 

14.750:- + moms.

Hör av dig på: 
  

för att anmäla ditt intresse, 
eller ring 08-57010520. 
 

redaktionen@pharma-industry.se




