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Så blir samarbetet   

En gång i tiden hade ett av Sveriges stora läkeme-
delsföretag sin egen ateljé – det vill säga en intern 
reklambyrå. När man pratar med personer som job-

bade på marknadsavdelningen under den tiden kan de inte 
nog betona hur fantastiskt bra detta var. De som jobbade 
i ateljén kunde företaget och dess organisation, produkter 
och personerna som arbetade där på sina fem fingrar. De 

var med på informationsmöten, konferenser och marknads-
möten vilket medförde att de kände till produktplaner och 
kommande lanseringar. Och de kunde marknadsförings-
reglerna.  

Men så blåste förändringens vindar och ateljén lades ner. 
På marknadsavdelningen tyckte man att nu blev det pro-
blematiskt att ta fram reklam. De av ateljén ”bortskämda” 

Egen reklamateljé eller att köpa reklam från extern byrå. Läkemedelsbolagen har 
testat olika varianter genom åren och som bekant finns det fördelar och nackdelar 
med allt. Man kan också dra lärdomar för att uppnå ett långsiktigt och framgångs-
rikt samarbete mellan läkemedelsföretag och reklambyrå. I den här artikeln delar 
VD:n och projektledaren Niklas Skoglund och medicinska skribenten Louise 
Candert med sig av sina bästa råd för ett lyckat samarbete. 
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   med reklambyrån win-win

produktcheferna tyckte inte att reklambyråerna kunde lä-
kemedel tillräckligt bra, att de inte förstod vad de skulle 
göra och inte heller kunde de regelverket. Det här är länge 
sedan nu. I dag finns ett antal byråer som är duktiga på lä-
kemedel och det finns många framgångsrika samarbeten 
mellan läkemedelsbolag och externa reklambyråer. Men ef-
tersom det brukar finnas både fördelar och nackdelar med 
det mesta torde det även gälla ”ateljén”. Att bara jobba med 
en ”kund” hela tiden kan bli lite enahanda och leda till brist 
på inspiration och nya influenser. På en extern reklambyrå 
jobbar man med flera olika projekt, kunder och branscher 
parallellt vilket gör att man hela tiden måste hålla sig à jour, 
tänka nytt och framför allt stå på tå. En byrå som inte ”le-
vererar” är ju som bekant snart historia.

Så hur plockar man då ut godbitarna ur den här kakan? 
Det ska vi snart komma till men först vänder vi oss till dig 
som är beställare av reklam, vilket oftast är produktchefen, 

med lite tankar och tips om reklamköp och hur vi tillsam-
mans får ett framgångsrikt samarbete, som blir ”win-win” 
för alla parter.

Du som är produktchef
Som produktchef är du omringad av många olika viljor 
och krav. Internationella huvudkontoret har synpunkter på 
vad kommunikationen gällande din produkt ska innehålla 
och se ut, säljavdelningen på vilket slags material de ska 
använda, den medicinska avdelningen på att det är fakta-
mässigt rätt och att referenserna är korrekta, ”compliance” 
på innehållet utifrån det etiska regelverket (LER) och så har 
förmodligen din närmsta chef också en och annan åsikt.

Med alla de här kraven i ryggen ska du nu gå till en re-
klambyrå och få hjälp med att ta fram din kommunikation 
som ska nå rätt målgrupp – och följa regelverket. En utma-
ning helt klart. 
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Välja reklambyrå
Det finns mängder av reklambyråer – de stora och flotta 
byråerna på fina gatan som gör reklamfilmer och vinner 
priser på galor, små källarbyråer med några få anställda 
som dricker pulverkaffe – och allt däremellan. Även läke-
medelsföretagen är många och har olika behov. Vissa stäl-
ler högre krav gällande kreativitet och strategi medan an-
dra har fokus på snabb produktion och att följa de globala 
riktlinjerna rakt av.

Det viktiga är att du hittar en reklambyrå som passar dig 
och den typ av uppdrag du behöver hjälp med. Välj en byrå 
som kan dina frågor, som förstår ditt arbete och vilka be-

gränsningar regelverket genererar. En byrå som kan och 
har erfarenhet av det du behöver hjälp med, om det så är 
att göra film, stora kampanjer eller ren produktion. Kom-
petensen och förmågan till ett framgångsrikt samarbete sit-
ter självklart inte i lokalen eller kaffet, den kommer ur in-
teraktionen er emellan. 

När du har valt en byrå är det lämpligt att boka ett möte 
då ni berättar om ert företag, de aktuella produkterna samt 
mål, syfte och eventuella utmaningar gällande er kommu-
nikation. 

Vad vill du med din kommunikation?
Kontakten med reklambyrån är etablerad och du har ett 
kommunikationsuppdrag som behöver göras. Innan du tar 
kontakt med byrån behöver du tänka igenom en rad frågor: 
Vilken målgrupp vill du kommunicera med, vilket budskap 
är det som ska nå fram och vad ska det leda till? Finns några 
önskemål om i vilken form detta ska kommuniceras? 

Utgångsläget är vilket budskap du vill nå fram med och 
till vem. Det kommer först. Alltid. Nummer två är i vilken 
kanal detta ska gå ut. Att börja med att bestämma att man 
till exempel vill ha en banner och sedan välja texten brukar 
fungera mindre bra. ”Man kan inte skriva en novell på ett 
frimärke” som en klok kollega i reklambranschen en gång 
uttryckte det lite frustrerat. Är det mer än några enstaka 
ord som ska stå, finns det andra format och kanaler som är 
bättre lämpade.

Den ”heliga” briefen
Det är nu du skriver din brief, det vill säga uppdragsbe-
skrivningen. Den är basen för hela arbetet och kan skrivas 
i vilket mejl eller dokument som helst. Men ju mer du har 
tänkt igenom vad du vill med uppdraget och ju tydligare 
du kan kommunicera detta – desto bättre kommer byrån 
kunna leverera. Kund och byrå kan också ta fram grund-
briefen eller en briefmall tillsammans. Oavsett kan man 
säga att en bra brief minskar eventuella missförstånd och 
irritation och sparar mycket tid och pengar.

Se checklistan för vad som behövs i en brief i faktarutan.

Samarbetet
Vår erfarenhet är att det finns några extra viktiga fram-
gångsfaktorer för ett väl fungerande samarbete:

• Tät och tydlig kommunikation. Möten där man träffas 
och pratar igenom hur projektet bäst kan utföras är alltid 
en vinnare. För mindre och korta jobb kan det räcka med 
telefon och mejl. Men tipset är att prata med varandra och 
säkerställ att ni har uppfattat uppdraget lika (görs med för-
del även om byrån återkopplat till dig om hur man uppfattat 
uppdraget, en s.k. back-brief).

• Ge byrån mycket information och ett underbyggt under-
lag. Som vi skrivit tidigare, ju mer kunskap byrån har om 
det reklamen ska handla om (sjukdom, produkt etc.), desto 
bättre resultat. Var tydlig. Hellre för mycket information 
än för lite. Det kan kännas tidskrävande men är garante-
rat värt det. 

Checklista för läkemedelsföretag

Dessa punkter bör en brief till reklambyrån innehålla:

• Ämne – vad ska kommunikationen handla om (en 

diagnos, en produkt etc.)?

• Vilket är syftet?

• Om ämnet är en produkt – gäller det Rx, OTC eller 

annan typ av produkt?

• Målgrupp/mottagare – gäller det patient/

allmänhet eller HCP (om HCP, ange mer specifikt 

målgruppen t.ex. specialistläkare, barnmorskor, 

primärvårdsläkare, fysioterapeuter).

• Vad är ”call to action” eller målet med 

kommunikationen (vad ska den leda till)?

• I vilken form ska budskapet kommuniceras (på 

papper eller digitalt) samt i vilka kanaler, om det finns 

önskemål om detta? (Det kan också bli föremål för 

dialog med byrån.)

• Tidsplan 

• Budget

Det här behöver reklambyrån:

• Tydlig information om tidsplan och deadlines

• Vem är kontaktperson på läkemedelsföretaget

• Hur går godkännandeprocessen till och hur lång tid 

tar denna

• Eventuella interna kommunikationsregler

• Grafisk manual

• Eventuellt godkänd plikttext och produktresumé 

(SPC)

• Eventuella bilder och annat material 

Ju mer insatt byrån är i företagets organisation, mål 

och vision, produkterna med deras ”claims” och 

planering, desto bättre kommer resultatet att bli.

Du behöver:

Du behöver få tydlig information om priser, 

leveransdatum och kontaktperson/kontaktpersoner på 

reklambyrån.

marknadsföring
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Ha en realistisk tidsplan. På reklambyrån är man van vid 
snabba puckar, deadlines och att saker och ting behöver gå 
fort. Man är beredd att slå knut på sig själv för att kunden 
ska få sin leverans i tid. Men en alltför snäv tidsplan har en 
tendens att påverka kvaliteten och när det gäller läkemedel 
om något, vill man kunna korrekturläsa en extra gång.

• Återkoppling från byrån. Se till att löpande få återkopp-
ling från byrån. Det är du som håller i taktpinnen och som 
är beställaren. Du har rätt att veta hur arbetet går och om 
det har uppstått några problem.

De olika rollerna
Läkemedelsföretaget kan givetvis mycket mer om sitt läke-
medel än reklambyrån, ett ämne som ofta är ganska svårt 
och komplicerat. Byrån däremot har desto mer kunskap 
om kommunikation. Detta gör att vi många gånger sitter 
på skilda öar varifrån vi ska starta ett samarbete. Då är det 
extra viktigt att vi har förtroende för varandras kompetens. 

Som produktchef har du mängder av parametrar att ta 
hänsyn till (som vi berört tidigare) och som byrå måste man 
tänka kommunikation i första hand. Hur kan vi vässa det 
här budskapet så att det når fram till den tänkta målgrup-
pen och vilka kanaler ska vi använda? 

Här är det viktigt att till en början våga ta ut svängarna 
och försöka hitta nya lösningar. Ibland måste man sedan 
backa med hänsyn till regelverk och annat, men detta är 

Liten kommunikationsskola

Några viktiga grundpelare för dig som behöver bättra 

på kommunikationskunskaperna lite. Med dessa i 

bakhuvudet kanske det är lättare att förstå hur byrån 

tänker.

1) Ställ dig i kundens skor – ha alltid i minnet vem 

du vänder dig till. Utifrån om det exempelvis är en 

läkare eller en patient du vänder dig till, avgörs vilket 

språk, bildspråk och vilken typ av information du ska 

använda. Tänk alltid ”utifrån och in”, det vill säga hur 

kan din kommunikation underlätta vardagen för din 

målgrupp, hur kan din kommunikation uppfylla ett behov 

hos målgruppen? Många gör misstaget att de tänker 

tvärt om, ”inifrån och ut”, det vill säga att de trycker 

ut information som de själva tycker är intressant, till 

exempel om företaget, men som egentligen inte är ett 

dugg intressant för målgruppen. 

2) Vad vill du att mottagaren ska göra? Vilket är ditt 

mål med kommunikationen? Vilket jobb ska den göra? 

Detta kallas ”call to action” och kan till exempel vara att 

du vill att mottagaren ska boka ett möte eller kontakta 

er. Glöm inte att det ska vara lätt för hen att uppfylla det. 

Ingen har tid med exempelvis krångliga och omständliga 

bokningssidor och folk tappar snabbt intresset och 

lämnar en webbsida som inte fungerar direkt.

3) ”Less is more”. Du kanske får material från 

huvudkontoret med massor av text och önskemål om att 

allt ska vara med i kommunikationsmaterialet. Här finns 

ofta kulturella skillnader i hur man tycker att budskap ska 

kommuniceras. Men i dagens kommunikationsintensiva 

samhälle är det precis tvärt om – skala ner. Tydligt, 

kort och enkelt. Ska du nå fram i bruset är det en 

förutsättning. 

4) Webb eller print. Det är skillnad i att kommunicera 

på internet och i en broschyr. Det är faktiskt två helt 

olika saker. I dag använder vi internet allt mer, men 

i läkemedelsbranschen lever trycksakerna trots allt 

vidare parallellt, om än i minskande skala. På internet 

sker allt snabbt. Du har någon sekund på dig att fånga 

uppmärksamhet. Texter skummas och läses oftast inte 

till slut, vilket är något du bör anpassa dig till. Några tips: 

Skriv det viktigaste först, jobba med rubriken, texten 

ska vara kort, luftig och lättläst. Använd punktlistor och 

faktarutor. Välj bra bilder som fångar uppmärksamhet 

(men utan att vilseleda). Jobba med sökordsoptimering. 

Fördelen med internet är att du lätt kan annonsera och 

länka till artiklar, filmer, bilder, grafer från andra ställen 

(till exempel banners och sociala medier), samt att det är 

lättare att analysera resultaten.

5) Ha en plan, analysera och lär av resultatet. Ha 

alltid en plan med ditt kommunikationsarbete. Vilka mål 

ska det uppfylla? Målen ska gå i linje med produktens, 

affärsområdets, företagets och så vidare. Allt ska sträva 

åt samma håll och hänga ihop. Sätt upp mål, mät och 

analysera resultatet. Lär av analysen och testa nya vägar 

om det inte fungerade som du tänkt dig.

Men en alltför snäv tids-
plan har en tendens att 

påverka kvaliteten och när det 
gäller läkemedel om något, vill 
man kunna korrekturläsa en 
extra gång.
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reklambyråer som jobbar med läkemedel införstådda med. 
Går man den säkra vägen direkt riskerar budskapet att bli 
lamt och intetsägande och det är då man inte heller når 
fram. För att nå fram behöver budskapet väcka en känsla 
eller tanke. Här gäller det att våga så att reklamen inte blir 
generisk. Men som sagt, man får vara beredd på att backa 
och söka den fina balansen där bra kommunikation, kun-
dens önskemål och regelverket kan mötas.

 
Framgångsfaktorerna sammanfattat
Så vad kan vi då ta med oss för att nå de där energigivande 
och roliga samarbetena, då du som kund känner dig som 
på julafton när förslaget från byrån kommer och vi som 
byrå känner att vi får ut vår fulla potential. När samarbe-
tet känns som med den interna ”ateljén”, fast med den ex-
terna reklambyråns fördelar? Vilka är då godbitarna vi ska 
plocka ut ur kakan? 
Vi har sammanfattat dem här.

• Välj en byrå som passar dina behov.

• Tänk igenom din brief noga, vad vill du med kommuni-
kationen, vad ska den leda till?

• Var tydlig mot byrån med vad du vill ha, hellre ett mejl 
för mycket än ett för lite.

• Informera byrån. Bra information och underlag ökar för-
utsättningarna för en bättre leverans.

• Ha tät kommunikation med byrån. Träffas ofta, ha möten 
och involvera varandra.

• Ha en realistisk tidsplan som alla inblandade känner till.

• Lita på varandras kompetens och hjälps åt.

NIKLAS SKOGLUND
VD och projektledare på Sprida Reklambyrå AB

niklas@sprida.se

LOUISE CANDERT
Frilansande medicinsk skribent, sjuksköterska 

och journalist
louise@candert.se

Oavsett kan man säga att en bra brief minskar 
eventuella missförstånd och irritation och sparar 

mycket tid och pengar.




