
38   pharma industry nr 2-18

marknadsföring

Under 2017 har jag skrivit tre ar-
tiklar här i tidningen Pharma 
Industry fokuserade på flerka-

nalsmarknadsföring och gjort det med 
i huvudsak ett syfte, att väcka tankar 
kring analysen, uppföljningen och, i för-

längningen, optimeringen av våra di-
gitala initiativ.

Artikelserien har rört sig från helt 
digitala kanaler som hemsidor – vat-
tenhålet dit alla era sälj- och marknads-
föringssatsningar bör peka – och e-post 

– den digitala marknadsföringens mo-
tor – mot det allt mer personliga mötet 
genom kanalen webinarer. Och nu, i den 
här fjärde och sista artikeln i serien, ka-
nalen eRep/eMSL.

FLERKANALSMARKNADSFÖRING – en    
eRep/eMSL

När ett begrepp som ”multi -
channel marketing” blir en 
allt tydligare del av företa-
gets vardag och påverkar 
många olika avdelningar, 
krävs en ökad digital med-
vetenhet hos de anställda. 
I den här artikelserien går 
konsulten och digitala stra-
tegen Fredrik Holmboe 
igenom de vanligaste stra-
tegierna inom multichan-
nel marketing och hur de 
kan användas samt följas 
upp genom definierade 
Key Performance Indicators 
(KPI:er) för att öka företa-
gets 
digitala konkurrenskraft 
på marknaden.
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  guide för analys och uppföljning. Del 4.

Ett virtuellt möte förklaras ofta som 
ett Skype-möte med kunden där vi i lä-
kemedelsbranschen vanligtvis väljer 
någon av de plattformar som inte krä-
ver en installation av mjukvara hos 
kunden (se faktaruta). Detta på grund 

av de säkerhetsregler och brandväggar 
klinikerna har.

Genomgående i artikelserien har jag 
talat om vikten av att ha ett värde för 
kunden i fokus och vill slå ett slag för 
den inställningen ännu en gång.

Jag vill slå ett slag för hur viktigt det 
är att i en digital miljö lösa problem i 
kundens vardag.

Jag vill slå ett slag för att vi i en digi-
tal process fokuserar på att skapa ena-
stående möjligheter för kunden att gå 
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så många steg som möjligt i den miljö 
av kanaler vi som företag skapat.

Jag vill slå ett slag för att vi i en digi-
tal värld inte får ta kundens tid i onödan 
genom att basunera ut vårt budskap 
utan i stället finnas där närhelst beho-
vet av vårt erbjudande blir aktuellt.

Att vi alltid levererar en känsla av 
att vi ger betydligt mer än vi tar.

För till syvende och sist – när det 
gäller komplex försäljning så är det den 
som kommer närmast sin kund som 
vinner.

Och nära kommer man när man ger 
– i alla sorters relationer.

Digitalt är vi väldigt lätta att välja bort 
vilket gör att det är viktigt att hela ti-
den mäta, analysera och optimera di-
gitala initiativ så att vi vet vad som 
fungerar och vilka förändringar som 
ger reella resultat.

Så fråga er själva i ert nästa arbets-
möte: Har vi skapat ett utrymme för 
analys och optimering av våra digitala 
initiativ i vår tids- och budgetplane-
ring?

Jag hoppas innerligt det för annars 
blir just det en viktig detalj som saknas 
i er digitala utveckling. Och med det 
sagt rullar vi vidare mot artikelns hu-
vudfokus:

Virtuella 1-on-1-möten
I dag är en av de vanligaste mötesfor-
merna gruppmöten med hälso- och 
sjukvårdspersonal (HCPs) och inte 
ovanligt är att det mötet sker under 
lunchtid. Omständigheterna under 
den typen av möten är i min mening 
inte helt ideala och på senare år har jag 
stärkts allt mer i en övertygelse att ett 
sådant möte bör fokusera på att samla 
information kring behov och därmed 
skapa en grund för vidare sälj- och 
marknadsföringsarbete i flera kanaler 
i stället för att som tidigare fokusera på 
att leverera data. Efter många år som 
säljare vet jag av personlig erfarenhet 

Stort fokus bör ligga på att presentera 
och förklara möjligheten för kunden 

att, med kort varsel, nå er via virtuella möten 
så snart en fråga uppstår.
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att det är betydligt mycket mer som 
sker i ett kundmöte än att bara ”levere-
ra data” och att det är en vacker konst i 
sig som kräver stor färdighet. Men för 
resonemangets och artikelns digitala 
fokus skull hoppas jag att jag kommer 
undan med en relativt svart-vit stånd-
punkt i ämnet sälj- och kundmöten.

Anledningen är att alltför mycket 
pekar på nödvändigheten av att till-
fredsställa kundens informationsbe-
hov i situationer där vi inte finns när-
varande, för att bortse från den möjlig-
het ett kundmöte ger avseende att sam-
la in information enligt ovan.

En parallell kan vara att jämföra 
med hur varje tv- och radioprogram i 
dag hänvisar till en app eller en hem-
sida. Vi blir alltmer vana att få informa-
tion när vi själva vill ha den, inte när 
den levereras.

Därför anser jag att dessa möten ska 
användas till att kombinera presenta-
tion av data med återkommande mark-
nadsföring av era relevanta digitala re-
surser såsom hemsidor, e-postutskick, 
och webinarer.

Utöver ovanstående bör även stort 
fokus ligga på att presentera och för-
klara möjligheten för kunden att, med 
kort varsel, nå er via virtuella möten så 
snart en fråga uppstår. 

För när plattformar som Skype, Fa-
cetime, WhatsApp och WeChat blir allt 
vanligare för oss alla, förväntas barriä-
ren att använda dessa professionellt att 
sjunka. Och förväntan på tillgänglighet 
till er som leverantör att öka.

Det virtuella mötet ger möjlighet till 
fruktbara möten i mikropauserna som 
uppstår under dagen.

Det virtuella mötet kan ske när och 
där det passar kunden bäst.

Ofta går dessa möten även att pla-
nera in snabbare utifrån båda parters 
kalender, så att kunden får svar på sina 
frågor fortare.

Ofta är ämnet klart på förhand och 
något kunden specifikt bett om.

Vi måste minska hindren och öka 
närheten till kommunikation.

Så hur gör vi då det?

Två olika modeller
I en digital värld behöver inte en sats-
ning vara ett allt-eller-inget-scenario. 
Virtuella möten kan implementeras 
gradvis i organisationen och här följer 
två olika modeller.

Tredjepartslösningen är den modell 
där en extern byrå tar allt ansvar för 
kanalen.

Byrån tar hand om projektets upp-
lägg, löpande styrning, tekniska lös-
ning och utbildning av personal. Byrån 
hanterar även bokning samt genomför-
ande av kundmöten och rapporterar 
tillbaka resultatet. Det egna företagets 
åtagande är minimalt och projektet kan 
komma igång snabbt utan behov av 
omfattande interna processer (change 
management).

Utan tidigare erfarenhet av virtu-
ella möten kan denna lösning vara att 
föredra.

Värt att notera är att om målgruppen 
för denna lösning blir en annan än den 
ni tidigare arbetat mot, vilket då i prak-
tiken innebär ”cold calling” av segmen-
tet, så kan det bli svårt att få upp frek-
vensen på möten och därmed en svå-
righet att nå god kostnadseffektivitet.

Hybrid-modellen är den lösning där fö-
retagets egna säljare kombinerar fältar-
bete med virtuella möten.

Fördelen blir tydlig när säljaren re-
dan är känd av kunden och kan nyttja 
upparbetade relationer för att boka mö-
ten och genom dessa föra en pågående 
diskussion vidare.

Delar av projektet, såsom upplägg, 
drift, val/tillhandahållandet av platt-
form samt träning av personal kan ut-
föras av en byrå, men kan givetvis även 
ske genom interna resurser om sådana 
finns tillgängliga. Dock sker det ex-
ternt fokuserade arbetet, det vill säga 
bokning och genomförande av virtu-
ella möten, av den egna säljstyrkan.

Hybridmodellen kräver en stor sats-
ning på change management, läs mer 
under rubriken ”Intern träning”.

Det finns förstås andra upplägg med 
varierande nivå av eget åtagande kopp-
lat till projektets olika delar. I huvud-
sak handlar det om hur mycket tid ni 
som organisation har för den här kana-
len och hur mycket som behöver han-
teras externt.

Innehållets upplägg
Det har sagts att ”det människor vet 
baseras nästan exklusivt på berättel-
ser och det kognitiva maskineri som är 
nödvändigt för att förstå, komma ihåg 
och berätta vidare”.1

Sedan barnsben är vi alla kognitivt 
programmerade att ta till oss berättel-
ser och för virtuella möten är det nu 
storytelling kommer in i bilden.

”Det var en gång …” är fyra ord som 
direkt fångar vår uppmärksamhet och 
som får oss att lyssna. Oavsett om vi 
vill det eller inte.

Stanna upp lite just här och testa 
själv …

Det var en gång …
… en blond, rask tjej som hette Fia 

… och hon fick diabetes när hon var 17 
år gammal …

Bara baserat på de där inledande or-
den så tror jag att du för ditt inre var väl-
digt nära att måla upp en bild av en ljus-
hårig, 17-årig tjej som ser ut att heta Fia.

Den visualiseringen går väldigt fort 
när våra hjärnor tolkar det vi hör (eller 
läser) som en berättelse eller beskriv-
ning av en händelse eller situation. 

För att fortsätta anekdoten så behöv-
de Fia hjälp för att hantera sin diabetes 
och det genom en behandling som be-
skrivs i detalj senare i berättelsen. Först 
målas hennes liv och utmaningar upp 
för att fylla ut berättelsen. Därefter må-
las sjukdomen upp och efter det lös-
ningen – behandlingen.

En behandling som givetvis finner 
stöd i vetenskapliga data som stärker 
ett budskap kring er produkt.

Hur kan du som marknadsförare ta 
din befintliga säljkampanj och skapa 
en story som har en början med en pa-
tient i centrum (The Setup), ett problem 
som uppstår (The Confrontation), och 
ett slut (The Resolution)?

Fundera. Involvera fler kollegor. Gör 
det till en riktigt kul brainstorming-
session.

Vi blir alltmer vana att få information 
när vi själva vill ha den, inte när den 

levereras.
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Ofta är det den roligaste, knasigaste 
och mest annorlunda berättelsen som 
blir den rätta helt enkelt för att det är 
den berättelsen som fångar uppmärk-
samheten hos lyssnaren.

Intern träning
Virtuella möten i ett professionellt sam-
manhang är för många något helt nytt 
och därför är träning oerhört viktig. 

Det är främst på tre plan som trä-
ningen behöver ske:

Innehållet
På precis samma sätt som under en 
vanlig säljcykel så är det viktigt att ge 
säljarna tid att träna på att framföra 
innehållets budskap, både avseende 
vetenskapliga data och storyn (”Det 
var en gång …”).

Tekniken
All ny teknik kräver träning och det är 
viktigt att säljarna känner sig bekväma 
med de tekniska förutsättningarna för 
mötet. De ska inte bara känna att de 
förstår och kan hantera tekniken, utan 
känna sig bekväm med den. Osäkerhet 
med tekniken får inte bli ett hinder för 
att framföra budskapet.

Kommunikation på distans
Träna och rollspela i grupp mer än vad 
ni tror behövs. Testa ord och formu-
leringar på varandra, dela erfarenhe-
ter och fundera över om er presenta-
tion innehåller passager som blir för 
”tunga” där ni riskerar förlora kunden. 

Sök svar på:
• Vilka ord känns rätt?
• Hur blandas story, vetenskap och 
frågor bäst?
• Hur behåller vi energin i samtalet?
Testa därefter att köra virtuella möten 
internt innan det första riktiga kund-
mötet som gärna får vara med en kund 

som säljaren känner väl sedan tidigare.
Räkna med att avsätta tid för två, 

eventuellt tre, träningstillfällen med 
visst mellanrum samt några veckors 
inlärningskurva med löpande avstäm-

ningar innan allt sitter.
Överväg att köra en pilotomgång 

med en eller ett par blivande ambas-
sadörer per säljgrupp som efter pilot-
fasen kan dela kunskap och erfarenhet 
med sina kollegor under den faktiska 
utrullningen.

KPI:er
Det är lätt att fokusera externt när man 
tittar på digitalt fokuserade KPI:er; hur 
många besökare fick vi till hemsidan 
eller hur många klickade sig vidare 
från ett e-postutskick. Men vad gäller 
virtuella möten med kund så finns det 
en inlärningskurva att ta hänsyn till 
vilket gör det aktuellt att även titta på 
interna KPI:er.

Interna KPI:er
• Implementering hos säljstyrkan
• Proportion virtuella/fysiska möten
• Effekt på Räckvidd och Frekvens

Den första punkten visar hur stor del 
av säljstyrkan som aktivt arbetar med 
virtuella möten som en del av sin var-
dag. Det bör finnas interna mål avse-
ende antalet säljare som aktivt arbetar 
med virtuella möten som ett första steg 
i implementeringen.

Den andra punkten visar på förhål-
landet mellan antal virtuella och fysis-
ka möten där det över tid går att ur-
skilja upptaget i organisationen.

Den tredje punkten fokuserar på hur 
införandet av virtuella möten påverkat 
säljstyrkans produktivitet jämfört med 
baslinjen.

Externa KPI:er
Exponering
• Räckvidd
• Frekvens

Den första punkten fokuserar på det 
antal kunder som deltagit i ett virtu-
ellt möte utifrån definierad målgrupp. 
Bör mätas på två olika punkter; hur 
många kunder som accepterat ett vir-
tuellt möte och hur många kunder som 
faktiskt deltar. Det är inte ovanligt att 
relativt många möten avbokas tätt inpå 
bokad tid.

Den andra punkten täcker hur 
många virtuella möten som sker per 
kund. Hur stor andel av de kunder som 
haft ett första möte med er har även 
haft ett andra möte? Vilka av era säl-
jare lyckas genomföra fler möten med 
samma kund? Finns det ett mönster?

Interaktion
• Längd på mötet
• Visat material
• Återkallelse av budskap

Den första punkten visar mötets längd 
och kan brytas ned i några intressanta 
datapunkter. Det ena är genomsnittsti-
den era säljare spenderar med kunder 
i virtuella möten och det andra är den 
totala tiden säljarna och/eller ni som 
bolag interagerar med kunder virtuellt. 
Hur ser utvecklingen ut över tid?

Den andra punkten är fokuserad på 
vilket material som visats. När det som 
visas är ett urval ur ert ”stora paket” 
av presentationsmaterial i fysiska mö-
ten blir det mindre data att utvärdera. 
Visas alla bilder? Räcker de som visas 
för att föra fram rätt budskap? Hur ser 
reaktionen/återkopplingen på dessa 
färre bilder ut? Kan det påverka hur ni 
justerar framtida presentationsbilder 
för både fysiska och virtuella möten?

Den tredje punkten kan få sitt svar 
utifrån att en eller ett par frågor ställs 
mot slutet av mötet som fokuserar på 
det som presenterats alternativt att de-
lar av innehållet som presenteras är in-
teraktivt så att kunden blir delaktig.

Engagemang
• Antal uppföljningsaktiviteter
• Resultat från en nöjdhetsunder-
sökning

Virtuella möten ger oss en fantastisk 
möjlighet att fylla upp tomrummet 

mellan fysiska möten, att vara kittet som ger 
en kontinuitet i relationen med kunden.
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Första punkten beskriver hur väl vir-
tuella möten kedjar in i era övriga ak-
tiviteter och hjälper till att främja det 
långsiktiga arbetet att komma nära 
kunden och dennes behov. Försök 
skapa skäl till uppföljning redan i pla-
neringsarbetet.

Andra punkten visar hur väl ni tar 
tillvara på möjligheten att interagera 
med kunden och kan utöver att vara en 
vägvisare även användas för intern PR. 
Försök att alltid avsluta virtuella mö-
ten med ett fåtal frågor som ger svar på 
följande: Besvarades eventuella frågor, 
viljan att rekommendera kanalen till 
en kollega samt viljan att ha fler lik-
nande möten i framtiden. Kan kombi-
neras med frågorna kopplat till ”åter-
kallelse av budskap”.

Nyckelfaktorer till framgång
Av de faktorer som listas nedan är 
det flera som redan diskuterats ovan, 
såsom:
• Den personliga relationen (eller av-
saknaden av en sådan) till den som 

bjuder in och förtroendet för dennes 
kunskap.
• Intern träning där det är viktigt att 
satsa på att skapa en känsla av trygg-
het avseende innehåll, teknik och att 
kommunicera på distans samt att inte 
underskatta behovet av löpande upp-
följning en tid efter implementeringen.

• Valet av plattform som möter kraven 
som ställs hos mottagaren (exempelvis 
ingen lokal installation av program-
vara).

• Storytelling som bas för presentatio-
nen. Det är väldigt lätt att distraheras 
av annat när man sitter ensam framför 
en skärm, även när någon presenterar 
något. Hitta ett alternativ till ”Det var 
en gång …” och skapa en berättelse 
där vetenskapen stärker budskapet ni 
vill föra fram.

• Synergieffekter mellan fältarbete, an-
nan marknadsföring och virtuella mö-
ten. Försök hitta de tillfällen då ni har 

andra interaktioner med kunder för 
att marknadsföra möjligheten att som 
kund snabbt få svar på frågor som dy-
ker upp genom virtuella möten.

Det finns även viktiga faktorer som 
inte nämnts:

• Mäts det inte så räknas det inte och 
syns det inte så premieras det inte. 
Använd de KPI:er som listats i den här 
artikeln för att mäta och kommunicera 
internt kring det arbete som görs för att 
möta era kunder i en ny kanal.

• Ange SMARTa mål (specifika, mät-
bara, accepterade, realistiska och tids-
satta) i årsmålen kopplade till virtuella 
möten och använd KPI:erna för att ut-
värdera om de uppfyllts. Koppla even-
tuellt incitament till uppfyllda mål för 
att sätta rätt fokus.  

Virtuella möten ger oss en fantastisk 
möjlighet att fylla upp tomrummet 
mellan fysiska möten, att vara kittet 
som ger kontinuitet i relationen med 

LIFe-time.se är en mediekanal för nyheter, 
fördjupning och omvärldsbevakning inom 
läkemedelsrelaterade hälso- och sjukvårds-
frågor. Varje dag utkommer webbtidningen 
med nya artiklar och notiser som håller dig 
uppdaterad på nyheter, fakta och perspektiv. 
Du kan även välja att kostnadsfritt prenume-
rera på vårt nyhetsbrev eller läsa vårt magasin 
som utkommer några gånger per år.  

Vad du tycker att vi ska skriva om på  
LIFe-time.se? 
Tipsa oss på info@life-time.se! 

LIFe-time.se ges ut av LIF – de forskande läkemedelsföretagen.
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Läs mer på LIFe-time.se

”I ett läge när alla aktörer strävar efter att 
den kliniska forskningen ska öka i Sverige 
föreslår Läkemedelsverket till regeringen 
att företagens avgifter för kliniska läke-
medelsprövningar ska höjas med upp till 
120 procent. Det är givetvis helt orimligt.”

Mer samtalspartner än kravmaskin
Ett intressepolitiskt arbete med en bra och öppen dialog med 
vården och politiken. Så kan målsättningen med Psoriasis- 
förbundets externa arbete beskrivas. Och man är också fram-
gångsrik i att få igenom många av sina frågor.
PATIENT

Ett unikt kontor i regeringskansliet 
Ett kontor med uppgift att samordna åtgärder inom ett sam-
hällsområde. Inget märkvärdigt med det. Det unika ligger i att 
Sverige fått ett kontor för Life Science i Regeringskansliet där 
medarbetare från tre olika departement jobbar tillsammans.
FRAMTIDENS MEDICIN

Ledare

Jonas Vikman  
samhällspolitisk chef, LIF
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kunden. Dessa möten ger flexibilitet att 
mötas utan geografiska begränsningar 
och möjlighet att nå nya kundsegment.

Trots det är det enligt en undersök-
ning endast 15 procent av läkemedels-
bolagens kommersiella avdelningar i 
Europa som använder sig av virtuella 
möten. Och endast 12 procent av de 
medicinska.2

Så för de företag som vågar satsa 
finns det utrymme att vara tidig och ta 
marknadsandelar i den virtuella mö-
tesvärlden.

Jag hoppas att ni blir ett av dessa fö-
retag.

Några avslutande ord
Efter många år i branschen har jag sett 
flera väl genomtänkta och bra digitala 
initiativ där stort fokus och mycket en-
ergi spenderats på en bra lansering av 
initiativet. Nästan lika många gånger 
har jag sett de negativa effekterna av 
en bristande plan på kontinuitet över 
tid vad gäller både budget, underhåll 
och utveckling samt analys och opti-
mering. 

För att få full utväxling av dessa di-
gitala initiativ krävs en fortsättning.

En bekant drog en gång en liknelse 
mellan att lansera en ny hemsida utan 
en publiceringsplan efter lansering, 
med att sjösätta en fin segelbåt utan att 
ha ett segel. Båda är fina där de ligger 
men ingen av dem kommer att nå sär-
skilt långt. Jag tycker den liknelsen är 
väldigt talande.

För att nå fram till fasen optimering 
måste man ha ett nuläge att analysera, 
oavsett hur det ser ut, samt veta vilket 
mål man bör sträva mot, det vill säga 
den lösning som i första hand hjälper 
kunden.

Min förhoppning är att den här ar-
tikelserien har gett ett underlag till det 
fortsättningsarbete som krävs både vad 
gäller analys och målbild.

Digital transformation är multidi-
mensionellt och minst sagt omfattande. 
Många är vi som brinner för området 
som är överens om att ju mer man lär 
sig desto mer inser man att det finns 
att lära.

FREDRIK HOLMBOE 
Digital strateg och konsult 

fredrik@dualia.se
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marknadsföring

EN MÖJLIG TAKTIK 
Ett vanligt scenario är när en säljare, vi kallar honom Lars, presenterar ett läkemedel 
under ett lunchmöte baserat på det som står i läkemedlets produktresumé. En vetgirig 
läkare ställer en fråga som inte kan besvaras baserat på produktresumén och Lars får 
enligt interna riktlinjer inte svara.

I en sådan situation har Lars tidigare bokat in ett uppföljningsmöte eller på annat sätt 
ordnat så att läkaren fått ett svar från den medicinska kollegan, som vi kallar Sara. Ofta 
har det mötet eller svaret dröjt beroende på Saras arbetsbelastning och prioriteringar.
Anta nu att det redan sedan tidigare är uppgjort att Sara äter sin lunch något tidigare för 
att vid behov finnas tillgänglig för ett virtuellt möte under senare delen av lunchtimmen.

Möjligheten som uppstår genom virtuella möten är att Lars i stället för att boka ett 
möte senare i tiden kan framföra frågan direkt till Sara under pågående kundmöte. 
Sara skickar då en möteslänk till Lars dator som Lars använder för att starta ett virtuellt 
möte. Sara kan nu diskutera frågan som uppkommit på samma sätt som om hon varit 
närvarande i rummet. Läkaren får svar på sin fråga direkt, i sittande möte, något som 
hen troligen värdesätter stort.
Och både Lars och Sara får varsitt möte med kund registrerat i CRM-systemet.

Ett virtuellt möte är ett möte som sker mellan två eller fler individer som sitter på två 
olika geografiska platser. Både digitalt och fysiskt material kan visas, diskuteras och 
utvecklas genom bruk av webkamera, skärmdelning och ljudöverföring.

Mötet kan spelas in för senare referens 
eller delas med kollegor eller kunder.

Vid inträdet av virtuella möten blev vår 
värld betydligt mer tillgänglig och vi kan 
i dag samarbeta med varandra från alla 
delar av jordklotet. Det så länge vi har en 
uppkoppling mot internet och en enhet 
med stöd för någon av följande plattfor-
mar:

• Adobe Connect
• WebEx
• Kadrige
• Skype for Business



Här hittar du leverantörer som anser sig vara specilister 
på vår bransch och de förhållanden vi arbetar inom.          
Du går in via Pharma-industry.se. 

 

 
Ni kan söka efter den tjänst ni behöver hjälp med. 
Chansa inte, anlita en specialist som kan din bransch.  
De företag som har anmält sig för medverkan i 
Leverantörsboken är:

Hitta specialistleverantörerna!




