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marknadsföring

I nutidens flerkanalsmarknadsföring strävar många bolag efter att vara aktiva 
i så många kanaler som möjligt, att bredda sin marknadsföringsmix och nå sina 
kunder från så många håll som möjligt. Den kontakten sker nästan uteslutande i 
traditionella och digitala kanaler som i huvudsak betalats för i någon form. Dock 
glöms den viktigaste resursen nästan fullständigt, de anställdas ”megafon”. I den 
här artikeln kommer den digitala strategen Fredrik Holmboe illustrera hur ni 
som företag kan använda den resursen genom sociala medier. I artikeln finns 
en mängd referenser till länkar vilka du enklast kommer åt i digital form på 
www.pharma-industry.se.

Missar ni    
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Del 5
   den viktigaste kanalen för 
      marknadsföring?

En av de riktigt stora trenderna 
inom digital marknadsföring i 
dag är att den så kallade ”influ-

encer marketing-modellen” där företag 
anlitar välkända personer för att mark-
nadsföra sina produkter. I studien State 
of Influencer Marketing 2018 hade 86 
procent av alla marknadsförare använt 
sig av influencers i sin marknadsföring 
minst en gång och drygt 9/10 fann den 
strategin effektiv. Hela 39 procent tänk-
te öka sin budget för liknande initiativ 
under 2018 och endast 5 procent avsåg 
att minska budgeten.1

Så, vad säger dessa siffror oss?
Jo, att vi återigen får bevis på att vi 

blir alltmer skeptiska till varumärkt 
marknadsföring, att det är väldigt få 
som vill bli sålda till, och att de allra 
flesta av oss vill uppleva något auten-
tiskt samt känna anknytning när vi na-
vigerar i vår omvärld och tar beslut.

Ärlighet, trovärdighet 
och sårbarhet
I en artikel i tidningen Forbes skriver 
Ashley Deibert, VP of Marketing på iQ 
Media, att ”människor är känslodrivna 
och eftersöker säkerheten i att veta att 
där finns ett underliggande fundament 
av ömsesidig respekt, ärlighet och 
förtroende mellan dem och etablisse-
manget de associerar sig med”.2

Hon fortsätter att säga att de företag 
som satsar på att förmedla karaktärs-
drag som ”ärlighet”, ”trovärdighet” 
och även ”sårbarhet” vinner över före-
tag som inte anammat dessa värdeord 
i sin kommunikation.

Och det är inte bara Ashley som säger 
detta, många är det som säger samma sak.

Att med några tydliga byggstenar 
skapa förutsättningar för att få kun-
dens förtroende uppges, var du än sö-
ker på ämnet, vara den enda hållbara 
och pålitliga strategin för ett företag att 
blomstra i dagens hårda och föränder-
liga marknadsklimat.3,4,5

Det är något som är sant inom B2B/
B2C och något som definitivt är sant 
vid försäljning och marknadsföring av 
receptförskrivna läkemedel och OTC-
produkter.

De senaste åren har jag varit på fö-
retag som anlitat influencers och även, 
på smarta sätt, sina befintliga kunder 
för att tillsammans med dem skapa för-
utsättningarna för dessa individer att 
agera varumärkesambassadörer.

Något som jag dock saknat, faktiskt 
på de allra flesta företagen, är ett fram-
gångsrikt internt projekt där man fått 
igång ett samarbete med sina anställda 
med målet att nå ut på sociala medier 
där varje anställd på sitt eget vis är en 
influencer. Mer om hur och varför se-
nare i artikeln.

Väl genomfört blir psykologin i så-
dan kommunikation från den anställde 
ungefär densamma som vid regelrätt 
influencer marketing. Detta på grund 
av trovärdigheten som kommer från en 
autentisk inblick i det personliga, en 
avsaknad av en alltför uppbenbar va-
rumärkesstrategi blandat med ett uns 
av stolthet över det egna. Och framför 
allt en nära relation mellan publicist 
och mottagare.

Men innan vi kommer till den delen 
av artikeln vill jag ge lite kontext till 
ämnet genom tre olika scenarier:

Scenario 1: Blogg-boomen
I dag finns det mer content än vad nå-
gon människa kan konsumera och du 
kan hitta i princip vad som helst förkla-
rat i text, bild eller ljud. Alla har möj-
lighet att synas, höras och läsas av de 
drygt 54 procent av jordens befolkning 
som har tillgång till internet.6

Så har det dock inte alltid varit. 
Om man tittar på det historiskt så 

har makten att styra och influera legat 
till stor del i händerna på dem som då 
kunde läsa/skriva, för att sedan förflyt-
tas till dem som kunde trycka, för att 
sedan hamna hos dem som hade infly-
tande över press, radio och tv.

Därefter hände något. 1994 startade 
en student vid namn Justin Hall en 
hemsida7 där han på ett öppet och per-
sonligt vis skrev om sitt liv, en hemsida 
som är aktiv än i dag. Justins hemsida 
anses ha varit den första hemsidan av 
sitt slag och startskottet för det person-
liga bloggandet.8

Konceptet att skriva för att berätta 
öppet om sitt liv på en hemsida utveck-
lades och sakteliga började fler haka på 
idén. Dock var man tvungen att kunna 
koda HTML-kod för att hantera en 
hemsida och utvecklingen gick relativt 
långsamt.

Sedan lanserades Blogger.com, en 
hemsida som var skapad för att göra 
bloggandet tillgängligt för alla. Vid 
lanseringen av Blogger 1999 uppskat-
tades det att det globalt fanns 23 aktiva 
bloggar så som vi definierar dem i dag, 
en siffra som växte exponentiellt ge-
nom bättre och mer lätthanterade verk-
tyg till ca 50 miljoner aktiva bloggar 
2006.
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Blogg-boomen var ett faktum och 
vid den här tidpunkten kunde varje 
människa med en dator och en inter-
netuppkoppling skapa en egen blogg.

Men det avstannade förstås inte där.
Mot slutet av 2010 uppskattades an-

talet aktiva bloggar till ca 152 miljoner, 
en siffra som har fortsatt växa. I dag 
uppskattas det finnas mer än 440 mil-
joner bloggar, enbart på molntjänsterna 
Tumblr, Squarespace och Wordpress.9

Denna tillbakablick syftar till att il-
lustrera att det på väldigt kort tid ut-
vecklades verktyg som möjliggjorde en 
enkel content-produktion och -distri-
bution, inledningsvis skriftlig sådan, 
för en enorm mängd människor.

Och resultatet är en helt ofattbar 
produktion av content, på både gott 
och ont, där det i dag inte längre är en 
utmaning att hitta information utan att 
hitta bra information.

Scenario 2: Den omstörtande 
kraften i sociala medier
Utan tvivel är internet ett av de absolut 
största framstegen i modern historia 
med en otrolig kraft att påverka vår 
omvärld.

Ett par exempel värda att nämnas är 
den ”arabiska våren” som startade 2010 
och på kort tid, huvudsakligen genom 
ett kraftfullt genomslag i sociala me-
dier, avsatte presidenter, störtade re-
geringar och banade vägen för demo-
krati i diktatorsstyrda länder i Nordaf-
rika och på den arabiska halvön.10

Ett annat exempel närmare hemma 
är #metoo-rörelsen som fick sitt upp-
sving den 15 oktober 2017 när skåde-

spelerskan Alyssa Milano via ett inlägg 
på Twitter uppmanade alla kvinnor 
världen över som blivit sexuellt trakas-
serade att skriva om det och använda 
hashtaggen ”MeToo”.11 Vi vet alla att 
denna rörelse i sociala medier skapat 
en storm av avslöjanden, avsked, åtal 
och i många fall någon form av rättvisa 
efter alltför många år.

Det jag vill visa med dessa två ex-
empel är hur kraftfullt det blir när per-
sonliga öden och orättvisor (sårbarhet), 
uppriktigt återberättade (ärlighet) av 
individer i situationen (trovärdighet) 
samsas i utspel på sociala medier.

Det blir äkta på ett sätt som vi som 
mottagare kan relatera till och, för vis-
sa mottagare i vissa sammanhang, 
uppstår där en känsla av ett en-till-en-
förhållande där man är sedd, kanske 
förstådd och framför allt – inte ensam.

Att humanisera ert varumärke; att 
visa vad som sker bakom ”ridån” med 
en sårbarhet där allt inte blir helt rätt 
på en resa mot en tydlig mission och 
vision – det blir mer och mer nödvän-
digt och skapar det där autentiska vi 
som konsumenter efterfrågar och en 
insikt hos marknaden som tar sig inn-
anför ert varumärke.

Scenario 3: Vi värdesätter 
det autentiska
90 procent av all data som finns online 
i dag har skapats de senaste två åren.12

Om du funderar över den uppgiften 
en sekund och försöker förstå omfatt-
ningen av vad det innebär varje dag 
och varje minut, var landar du då? 

Ganska tankeväckande.

Nu är ”all data” inte synonymt med 
content, men är ändå en tankeväckande 
och fundamental indikator på hur 
snabbt viss utveckling sker online. Vi 
som individer bidrar till mycket av den 
data som lagras online och många av 
oss skapar även specifikt content som 
lagras online, bland annat med hjälp av 
plattformar såsom Blogger och genom 
våra konton på sociala medier. 

När vi överlag uppskattar och får 
genomslag med content som är ärligt, 
trovärdigt och med ett visst mått av 
sårbarhet så finns det ytterligare en di-
mension kring vad vi uppskattar på so-
ciala medier vilket är:

• Information
• Underhållning
• Anknytning

Känner du till namnet Candance 
Payne?
Själv fick jag kolla upp hennes riktiga 
namn igen i samband med den här ar-
tikeln. Men hade någon frågat mig om 
jag såg ”Chewbacca mom” på YouTube 
för ett par år sedan så hade jag genast 
kommit ihåg vem det var. Troligen är 
det ett av de roligaste exemplen på nå-
got som gått extremt viralt på senare 
år och med ca 140 miljoner tittare de 
tre (!) första dagarna, är det troligt att 
du har sett klippet. Har du inte sett det 
och vill få en härlig känsla i magen och 
skratta finner du en länk till klippet 
bland referenserna.13

Vad var det som gjorde att just filmen 
med ”Chewbacca mom” blev så viral? 

Min tanke är att vi under drygt fyra 
minuter får se något som innehåller 
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alla tre komponenterna (ärlighet, tro-
värdighet och visst mått av sårbarhet) 
samtidigt som det ger en ordentlig sko-
pa feel-good (underhållning) med ett 
enormt medkännande (anknytning).

Vi får ta del av hur Candance, som 
precis satt sig i bilen efter sitt inköp av 
en Chewbacca-mask, berättar in i sin 
mobilkamera hur hon köpt masken till 
sig själv, inte till sina barn även om de 
förstås får låna den (hon är ju inte en 
dålig mamma), och vi får se och höra hur 
hon fullständigt överlycklig sliter av sig 
sina glasögon, sätter på sig masken och 
gapskrattar så att tårarna rinner medan 
hon leker med den och det ljud den ut-
stöter när hon öppnar munnen. Det är 
uppenbart att Candance verkligen äls-
kar sin mask. Och hon gör det utan en 
sponsor bakom ryggen. Hon gör det 
utan tanke på personlig vinning. Hon 
gör det enbart för att hon helt och fullt 
är överlycklig över sitt köp av en Chew-
bacca-mask. Och det är så äkta att den 
filmsnutten fick drygt 1.600 nya visning-
ar i genomsnitt per sekund, varje se-
kund, under de tre första dygnen.

Den typen av autenticitet som vi ser 
i exemplet med ”Chewbacca mom”, den 
inblick i en privat sfär som underhåller, 
är vad som skapat en hel generation 
nya influencers med tusentals, ibland 
hundratusentals eller miljoner, följare 
som vill se in i sina idolers liv. I min 
mening är det exakt den sortens inner-
liga, öppna närhet som lägger grunden 
för en djup anknytning som kan 
sträcka sig över år. Går det att få in någ-
ra av dessa delar i er varumärkes- eller 
företagskommunikation?

Kontentan
Så, vad blir då kontentan av de här tre 
scenarierna? Jo, den blir att:

• Det är alltför lätt att låta sig dras med 
av hetsen att publicera content efter-
som ”alla andra gör ju det”. Content 
som produceras i hast får alltför ofta ett 
fokus på vad vi som marknadsförare 
och säljare vill säga och inte fullt så 
mycket på vad mottagaren vill konsu-
mera. Detta för att vi inte stannat upp 
och skapat ordentliga ”buyer perso-
nas” (definierad mottagare av vårt con-
tent) och content skapat baserat på den 
”buyer journey” er persona rör sig på.

• Det är alltför lätt att bortse från de 
byggstenar som utgör en kommunika-
tion som resonerar med mottagaren. 
Stannar kommunikationen vid ett ini-
från-ut och produkt-/tjänstebudskap 
blir det oerhört svårt att få med de 
djupare värden diskuterade ovan, men 
även ert ”why”, som beskriver varför er 
organisation existerar och som folk kan 
relatera till på ett känslomässigt plan.

• Det är på sociala medier vi oftast de-
lar sådant som vi finner informativt, 
underhållande eller som skapar an-
knytning. ”Chewbacca mom” blev en 
viral succé för att den var autentiskt 
underhållande. Influencer marketing 
ser en uppåtgående trend för att in-
fluencers är autentiska, ofta underhål-
lande, ibland informativa och framför 
allt proffs på att skapa anknytning 
med sina fans.

Du och varje kollega du har är auten-
tiska i ert eget nätverk. Och med störs-
ta sannolikhet arbetar du, dina kollegor 
och er organisation med en eller flera 
projekt som ni med stolthet skulle dela 
med era nätverk. Allra helst om det 
fanns en, från företagets sida, uppsatt 
struktur som gjorde det lätt att dela.

De anställda som företagets 
ambassadörer
Företagets anställda känner verksam-
heten på djupet, de kan era produkter 
och är nästan alltid direkt eller indirekt 
delaktiga i många av de initiativ och 
projekt som genomförs. Var och en är 
en potentiell ambassadör med följande 
fördelar:

Igenkänning. Konsumenter, det vill 
säga människor som du och jag, litar 
på sina jämlikar och personer de kan 
känna igen och relatera till. I undersök-
ningen Edelman Trust Barometer 2017 
såg man att de anställda är en tre gång-
er så trovärdig informationskälla för 
företagsinformation än vad företagets 
VD är. Inte bara för att de arbetar där, 
utan också för att konsumenter i många 
fall kan relatera bättre till dem än till 
företagets VD.14

Anställda har sina egna nätverk. 
Chansen är att dessa nätverk berör 
många olika personer och demografier 
mellan en anställd och en annan, fram-
för allt på Facebook med sina 2 miljar-
der användare där man ofta bara ska-
par kontakter med personer från sin 
privata sfär. Ju fler anställda som delar 
varumärkt innehåll (vid försäljning av 
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OTC-produkter) på ett för mottagaren 
värdefullt sätt, exempelvis en bra lös-
ning för pollenallergiker i pollentider, 
alternativt patient- eller sjukdomsrela-
terade initiativ ”Beyond the Pill”, desto 
mer exponering får dessa delar av er 
verksamhet i respektive nätverk. Från 
avsändare som mottagaren känner igen 
och kan relatera till.

Engagemang. I min artikel med fokus 
på epostmarknadsföring och KPI:er 
publicerad i Pharma Industry15 berät-
tar jag att öppningsfrekvensen för ett 
epostutskick från en anställd har två 
till tre gånger högre öppningsfrek-
vens än om samma utskick kommit 
från företagets officiella avsändare. 
Fenomenet är detsamma när budskap 
delas i sociala kanaler av människor 
vi känner. Dock med upp till femtio 
gånger större chans till ett köp om re-
kommendationen kommer från en nära 
och betrodd vän.16

Femtio gånger större chans till köp 
kan kanske låta lite för bra för att vara 
sant. Men ser man till det egna beteen-
det på sociala medier och punkten 
ovan om igenkänning så blir det mer 
troligt. Konsumenter fäster mycket 
större uppmärksamhet vid innehåll de-
lat av deras vänner och bekanta än vid 
innehåll delat av ett företag.

Innehåller sedan inlägget möjlighet 
för oss att känna oss intelligenta, coola, 
att ses som engagerade i viktiga frågor, 
roliga etc., faktorer som Jonah Berger 

framför i sin bok Contagious: Why 
things catch on, så är chansen större att 
vi väljer att dela inlägget vidare ännu 
ett steg.17

Konvertering. 2011 påbörjade IBM ett 
ambassadörsprogram för sina an-
ställda där de bland annat fann att en 
potentiell kund som närmat sig företa-
get genom sociala kanaler där de först 
interagerat med en anställd var sju 
gånger mer trolig att bli en betalande 
kund. IBM:s initiativ, vars övergripan-
de statistik visas ovan, utgjordes av 200 
IBM-anställda som skapade innehåll 
som totalt genererade 603.000+ klick 
med ett uppskattat marknadsförings-
värde på någonstans mellan $300.000–
$1.200.000.

Delar av deras ambassadörsprogram 
beskrivs i ett webinar på hemsidan 
BrightTalk.18 

Skapa de rätta förutsättningarna
Så nu till kärnfrågan; hur skapa dessa 
ambassadörer? Och svaret ligger i pro-
cessen där det som alltid är viktigt att 
titta på resultatet och arbeta sig bak-
länges genom de steg som behövs för 
att nå fram till den situation vi har 
i dag. Som hjälp på vägen följer här 
några saker att tänka på.

Initiativets utformning. Först behöver 
rätt förutsättningar finnas på plats för 
initiativet och här är några frågor att 
ställa och boxar att checka av:

• Är initiativet fast förankrat i led-
ningsgruppen?

• Hur ser budgeten ut för initiativet ut 
och vilka avväganden behöver göras?

• Vilka är affärsbehoven som ska 
adresseras genom initiativet?

• Vilka KPI:er är relevanta för er?

• Förankra hur företagets ”Röst” och 
”Tonläge” ska uppfattas.

• Vilka är incitamenten för de som 
blir involverade i initiativet och hur 
utvärderas de?

• Vilka är företagets befintliga stjär-
nor på sociala medier (alla företag har 
sådana)?

Sätt samman en pilotgrupp av 
ovanstående stjärnor.

Genomför en workshop där 
behov, möjligheter och möjlig väg 
framåt diskuteras.

Sammanställ output från work-
shopen och sätt samman riktlinjer för 
initiativet.

Förse gruppen med verktyg som 
underlättar deras arbete (se lista över 
tjänster).

marknadsföring
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Sätt en plan för hur ni hanterar 
olika nätverk på olika sätt (inläggets 
längd, format etc.).

Uppmärksamma, fira och belöna 
framgångar.

Få med fler anställda i initiativet.

• När är det lämpligt att mötas i 
gruppen för att ”tanka energi” och 
dela erfarenheter?

• Hur hanterar ni situationen om nå-
got går fel?

• Återkoppla resultat till lednings-
gruppen inklusive lärdomar, både bra 
och dåliga.

Budget och relaterade avväganden
Varje projekt behöver en budget och så 
även ett ambassadörsprogram.

• Vilken typ av content behöver ska-
pas (film, ljud, bild, grafik, text)?

• Finns ett behov av extern hjälp från 
byrå?

• Behöver organisk räckvidd kom-
pletteras med betald annonsering?

• Vad kostar de verktyg och tjänster 
som behövs för ett relevant genom-
slag?

Call to Actions som ett svar på 
identifierade affärsbehov
Ibland är syftet med ett inlägg i sociala 
medier att informera, att skapa Awa-
reness, men nästan alltid publiceras 
inlägget med syftet att locka besökare 
vidare, driva trafik till en artikel, er-
bjudande eller anmälningssida. När 
syftet är att driva trafik blir en väl for-
mulerad Call to Action (CTA) oerhört 
viktig tillsammans med en nära nog 
lika viktig förklaring av värdet för lä-
saren om denne agerar på CTA:n och 
klickar sig vidare.

Oavsett om syftet med de inlägg 
som publiceras är att informera eller att 
driva trafik, bör det finnas en koppling 
till ett identifierat affärsbehov. ”Varför 
förflyttar dessa inlägg en läsare när-
mare en affär som är bra för både oss 
och dem?” är en bra fråga att ställa och 
om svaret är att det inte finns en kopp-

ling till affären eller ännu värre, det 
saknas ett tydligt värde för läsaren, så 
bör ni omvärdera initiativet. Som kon-
staterades under rubriken Kontentan 
ovan, det finns helt sonika alldeles för 
mycket content precis överallt för att ni 
ska få något utbyte av det ni publicerar.

När den CTA som ska driva trafik 
formuleras är det viktigt att använda 
ett aktivt språk så som ”ladda ner”, 
”gilla”, ”köp”, ”registrera”, ”anmäl dig”, 
”donera”, ”dela”, ”kommentera”, ”titta 
på” kombinerat med en definierad tids-
ram såsom ”avslutas vid midnatt”, ”en-
dast i dag”, ”de kommande 24 timmar-
na”, ”till den 27 september”. Försök 
hitta sätt att tydliggöra CTA:n, anting-
en som text eller visuellt, så att det vik-
tigaste står ut från övrigt innehåll med 
en större visuell tyngd då detta ökar 
sannolikheten för en högre konverte-
ringsgrad.

Vilka KPI:er är relevanta?
Varje företag har egna mål med ett 
ambassadörsprogram, här följer några 
förslag på KPI:er att titta närmare på:
• Räckvidd

- Antal följare

- Visningar

- Omnämnanden

• Engagemang

- Likes eller favoritmarkeringar

- Kommentarer

- Delningar och ”retweets”

- Betyg och recensioner

- Inkommande länkar från andra 
hemsidor

• Return on Investment (ROI)

- Direkt försäljning initierad genom 
satt CTA

- Lead (potentiella kunder) konverte-
ring för bearbetning

- Kostnad för hantering av support-
ärenden

• Service level agreement (SLA)

- Tid till svar per plattform

- Lösta frågeställningar

- Kundnöjdhet

Hur ska företagets ”Röst” och 
”Tonläge” uppfattas?
Många bolag har redan en detaljerad 
instruktion och målbild hur de vill 
uppfattas genom sin kommunikation 
som är kopplad till uttalade värde-
ringar. Men sannolikt är den här typen 
av initiativ med interna ambassadörer 
aktiva i sociala medier något nytt för 
organisationen och en avstämning bör 
genomföras för att säkerställa att tänkt 
”Tonläge” blir det rätta. Företagets 
”Röst” ska vara stabil och förmedla 
den grundläggande personligheten 
och stilen hos ert företag, medan före-
tagets ”Tonläge” är något som kan jus-
teras beroende på saker som content, 
kanal, situation och mottagare. 

Hur ser dessa två aspekter på kom-
munikation ut hos er?

Incitament och sociala stjärnor
Min erfarenhet säger mig att det är ofta 
är lättare att få personer i en organisa-
tion att röra sig i en viss riktning om 
det först och främst uppmärksammas, 
men även finns någon form av incita-
ment för att agera. De ”digitala stjär-
nor” ni har i er organisation är troligen 
stjärnor för att de har ett stort person-
ligt intresse och drivs troligen mer av 
offentlig erkännande (ledartavlor, be-
röm, uppmärksamhet på sommarkon-
ferensen osv) än av att tjäna pengar på 
sitt engagemang. 

Därmed inte sagt att det inte bör fin-
nas någon form av bonusprogram 
kopplat till ett sådant här projekt, men 
det är inte sällan bättre att fira fram-
gång offentligt, ordentligt och att ha 
riktigt kul än att betala ut pengar till 
ett lönekonto.

Återkoppling och riskhantering
Att släppa den egna personalen lös 
med företagets marknadsföring kan för 
många kännas oerhört utmanande. Var 
finns kontrollen och är det verkligen 
så lämpligt?

Jag hoppas att jag med den här arti-
keln lyckas förmedla varför det är 



64   pharma industry nr 3-18

lämpligt, för att inte säga oerhört vik-
tigt, att ni som företag investerar i ett 
ordentligt ambassadörsprogram. Och 
vad gäller kontrollen, så sägs det ju att 
det inte längre är viktigast att göra helt 
rätt, utan att göra fel fort och lära sig av 
det inträffade och hela tiden bli bättre.

För det kommer att bli fel och då är 
det viktigt att ha en genomarbetad 
kommunikationsplan för kris på plats. 
Sammanfattat i ett sådant läge är att 
det är viktigt att vara tillgänglig och 
adressera det inträffade så snart som 
möjligt, att kommunicera även om ni 
inte har någon egentlig information att 
ge. Ange då när ni tror att ni kommer 
att ha den informationen och återkom. 
När ni har en lösning eller ett svar gäl-
lande det inträffade, grunda kommu-
nikationen på er värdegrund, visa em-
pati för det inträffade samt en tydlig 
handlingskraft som förmedlar att det 
som inträffat inte kommer att ske igen.

Avslutningsvis vad gäller intern 
återkoppling till ledningsgrupp och 
övrig organisation är det viktigt att ha 
en klar plan för hur den ska se ut och 
med vilka intervall den ska ske. Med 
en förankring i de KPI:er som nämns 
ovan bör ni ha ett bra underlag.

Några avslutande ord
I den är artikeln har jag listat en rad 
referenser för vidare läsning och som 
källor vid din egen framtida presen-
tation. Du når dem enklast i digital, 
klickbar form på www.pharma-indu-
stry.se. Ämnet digital kommunikation 

och strategi ligger mig varmt om hjär-
tat och jag delar ofta relaterat material, 
framför allt via min profil på LinkedIn 
där jag som individ har mitt största so-
ciala nätverk online. Det är inte ovan-
ligt med tiotals ”likes”, kommentarer 
och flera tusen visningar av ett enskilt 
inlägg och aldrig förr har jag person-
ligen sett kraften av sociala medier så 
tydligt som nu. Min förhoppning är att 
den här artikeln med ett viss kontext, 
skäl varför samt handfasta råd hjälper 
er på vägen till en liknande upplevelse 
gällande er organisations kommunika-
tion i sociala medier.

Väl mött online eller i nästa nummer 
av Pharma Industry.

FREDRIK HOLMBOE 
Digital strateg 

fredrik@upthereeverywhere.com
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Produktchefskurs 2.0 
4-5 december, Ulfsunda Slott, Stockholm

Genom åren har PI-Academy utbildat c:a 200 produktchefer i Strategisk marknads-
planering. Vi har många gånger fått frågan om det inte finns någon fortsättning. 
Svaret har varit nej, tills nu. Vi har satt ihop två fullspäckade dagar som kommer 
ge dig ny energi på jobbet.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetat som produktchef ett antal år och kanske känner att du behöver inspiration 
och en uppdatering av verktygslådan.

Ur innehållet:

Vart är branschen på väg? Mats Olsson, Kairos Future
Nu talar även läkarna om paradigmskifte. Vad betyder det för patienter, vården och
industrin? Hur möter du som produktchef de stora förändringarna inom vården? 

Multi Channel Marketing, Fredrik Holmboe, Dualia
Modern marknadsföring är anpassad till företagets ideala kund och finns alltid tillgänglig i rätt kanal 
när kunden behöver den. Fredrik Holmboe kommer att visa hur grundarbetet för den kommunika-
tionen ser ut, hur man producerar rätt typ av content, förklarar de vanligaste digitala kanalerna samt 
hur man utvärderar genomförda initiativ mot relevanta KPIer. 

Rörlig media som verktyg, Ingemar Falk, TTV
Ingemar kommer berätta och förklara vad som krävs för att på riktigt komma igång och 
arbeta med rörligt innehåll. Vad kan man göra? Vad krävs för detta och hur gör man rent 
konkret.Han kommer på ett inspirerande sätta visa olika sätt sätt att arbeta och samtidigt 
metodiskt gå igenom processen och strukturen för ett lyckad videoprojekt, från idé och 
konceptutveckling till produktion, teknisk setup och olika kanaler och plattformar. 

Ledarskap, Niklas Eriksson, Growthex
• Hur ser jag på min roll som ledare i teamet?
• Att leda förändring – förankra och engagera
• Motivation – hur skapar jag engagemang
• Var ett föredöme – Lead the way, 
   Show the way, Go the way

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




