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Det är bara att konstatera, en hel del företag är inte nöjda med resultaten de ser 
från sin e-postmarknadsföring. Med tanke på att inledningen av artikelserien mul-
tichannel marketing fokuserade på e-post och KPI:er, så följs nu den artikeln upp 
med tips för att förbättra dessa. E-postmarknadsföringen är definitivt inte död och 
i den här artikeln går den digitala strategen Fredrik Holmboe igenom fyra saker 
ni bör sluta med direkt och fem saker ni bör överväga att påbörja.
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Gång på gång under mer än ett 
decennium har slutet för e-
postmarknadsföringen utan-

nonserats. Men att e-post som en kanal 
för att nå sin målgrupp skulle vara död 
kan inte vara längre från sanningen. I 
en tid där de allra flesta marknadsfö-
rare, inte bara inom läkemedelsbran-
schen utan även utanför, kämpar med 
att bryta igenom bruset för att nå sin 

målgrupp så upplevde 78 procent av de 
tillfrågade i rapporten ”State of email 
marketing 2020”1 ett ökat engagemang 
på sina utskick.

I samma rapport står att läsa att 99 
procent av alla konsumenter kollar sin 
e-post varje dag, att mer än 50 procent 
av alla innevånare i USA kollar sin e-
post mer än 10 gånger per dag, och att 
73 procent av millennials – personer 

mellan 24 och 39 år – föredrar mark-
nadsföringsmaterial via e-post.

Låt oss vara lite kritiska mot dessa 
siffror och dra ner dem något. Det un-
dersökande företaget, Litmus, erbjuder 
en plattform för just e-postutskick och 
har rimligtvis en viss viktning till sin 
fördel i den grupp som tillfrågas. Men 
även med ett kritiskt öga på dessa siff-
ror så är det ändå lätt att se varför in-

      Är 
e-postmarknadsföring      
           död?
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samling av samtycke för att möjliggöra 
e-postmarknadsföring varit ett viktigt 
mål för läkemedelsbolag, både globalt 
och lokalt.

Med ett godkännande att skicka 
marknadsföringsmaterial via e-post till 
en HCP (healthcare professional), så 
har man en direkt kommunikationska-
nal med en väldigt stor potential avse-
ende både impact och ROI (Return on 
Investment).

Det som dock är förvirrande är att 
de affärsdrivande resultaten uteblir i 
alldeles för många fall.

Hur är det möjligt att goda resultat 
uteblir i en värld där öppning av e-post 
är en så stor del av människors liv, vil-
ket väcker en viktig fråga:

Varför finns det ett gap mellan det faktum 
att konsumenter kontrollerar sin e-post 
hela tiden, men låter bli att agera på ett för 
avsändaren tillfredsställande sätt?

Kanske är svaret att det inte är fel på 
marknadsföringskanalen, utan snarare 
på leveransen.

E-postmarknadsföringens 
best practice
Det är viktigt att alltid hålla ett öga på 
den marknadsföringskanal ni använ-
der, att signa upp för några av världens 
bästa e-postmarknadsföringsföretags 
utskick och lägga dessa i en mapp 
döpt till ”E-mail best practice examp-
les”. Med jämna mellanrum kikar du i 
den mappen för att få inspiration, nå-
got som kan kompletteras med ett par 
Google-sökningar på ”email marketing 
best practice 2020”.

För rent krasst, det är inte vi som sät-
ter standarden för hur våra läkare och 
övrig vårdpersonal ska uppleva våra 
utskick, utan de bästa spelarna på 
marknaden, och det kan ju vara så en-
kelt att ni inte följt med i utvecklingen 
av e-postmarknadsföring och hur det 
för närvarande funkar.

Möt målgruppens förväntan och 
optimera utifrån statistik
För en optimal e-postmarknadsföring 
behöver ni tillmötesgå er målgrupps 
förväntan, samt använda statistik för 
att mäta och förbättra era e-postkam-
panjer på rätt sätt (se tidigare artikel 
om KPI:er för e-postmarknadsföring).

Om ni bortser från dessa två funda-
mentala byggstenar inom digital mark-
nadsföringsstrategi i allmänhet, och e-
postmarknadsföring i synnerhet, så 
kommer ni troligen missa merparten 
av den potential era digitala nyhets-
brev har. Inte för att e-postmarknads-
föring som strategi är död, utan för att 
det ni tagit fram och implementerat är 
föråldrat.

Den här artikeln är skriven med må-
let att ge en inblick i några aspekter av 
e-postmarknadsföring som ni bör över-
väga när ni skapar ett digitalt nyhets-
brev, och lite senare i artikeln kommer 
dessa baserade på trender för 2020. 
Men först kommer här några saker ni 
absolut ska sluta med. 

4 saker som knäcker er e-post-
marknadsföring
Det finns några saker inom e-post-
marknadsföring som otroligt nog fort-
farande sker, och för att lyckas år 2020 
och framåt bör ni sluta göra följande:

Använda mallar som inte är 
mobilvänliga
Världen är mobil nu. När jag kontrol-
lerar mina e-postmeddelanden på mor-
gonen använder jag min mobiltelefon, 
där jag rent generellt föredrar att kolla 
min e-post. Om det är något som fång-
ar mitt intresse kan jag senare välja att 
läsa det på min dator. Men oftast skan-
nar jag igenom min inkorg i de mikro-
pauser som uppstår under dagen. Gör 
du likadant?

I dag är användarupplevelsen A och 
O inom all marknadsföring.

E-postmeddelanden som inte är de-
signade och tekniskt anpassade för mo-
bil kommer med största sannolikhet att 
höja avvisningsfrekvens, det vill säga 
att läsaren öppnar ett digitalt nyhets-
brev utan att interagera med det, expo-

nentiellt på grund av en dålig använ-
darupplevelse.

Eftersom det är så enkelt att välja 
bort er till förmån för konkurrenten, el-
ler välja bort konkurrenten till förmån 
för er, baserat på vem som ger den bäs-
ta användarupplevelsen, så måste alla 
era utskick vara helt mobilanpassade. 
Både avseende design och teknisk upp-
byggnad.

Kontrollera alltid förhandsvisning-
en för olika mobilskärmar och dator-
skärmar, samt för enbart text (ej 
HTML), i ert verktyg för utskick av e-
post innan ni trycker på ”Skicka”. 

Använda opersonliga ämnesrader 
(subject lines)
Ingen kommer någonsin att agera på 
ett oöppnat e-postutskick, och det som 
står på ämnesraden kan antingen hjäl-
pa eller stjälpa en hel e-postkampanj. 
Öppningsfrekvens på utskick är den 
KPI som berättar hur väl ni lyckas.

Ämnesrader som är generiska, oper-
sonliga och utan emotion kommer helt 
att uppslukas av all annan e-post som 
ligger i er mottagares inkorg och med 
det enbart bidra till bruset.

Lösningen ligger i att, med eftertan-
ke så att det inte överutnyttjas, perso-
nifiera ämnesrader med namn eller 
specifika intresseområden. För att kun-
na göra det behöver ett förnamn ha re-
gistrerats (enkelt) och information om 
intressen samlats in i enlighet med 
GDPR (svårare men långt ifrån omöj-
ligt) och nyttjas via segmentering av 
mottagarlistan vid utskick.

Vidare lösningar kan vara att använ-
da emojis för att visuellt skilja er från 
mängden. Ibland kan det vara så enkelt 
som att uppmärksamma årstiden, den 

Den här artikeln är skriven med 
målet att ge en inblick i några 

aspekter av e-postmarknadsföring som 
ni bör överväga när ni skapar ett digitalt 
nyhetsbrev, och lite senare i artikeln kom-
mer dessa baserade på trender för 2020.
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största kongressen som precis genom-
förts, eller att ställa en för mottagaren 
relevant fråga för att öka öppningsfrek-
vensen.

Fundera på vad som är nyhetsbre-
vets ”key take-away” och kombinera 
det med ovanstående. Experimentera 
med olika varianter och följ därefter 
kontinuerligt utvecklingen av öpp-
ningsfrekvensen i er utskicksstatistik 
för att optimera era kampanjer.

Skicka ut nyhetsbrev med 
dålig design
Det finns fler aspekter när det kommer 
till att designa ett digitalt nyhetsbrev 
än anpassningen till mobil. När det 
enligt studier tar 0,1 sekunder att få 
ett intryck av hur en människa är, och 
ännu snabbare, 50 millisekunder (0,05 
sekunder), att skapa en uppfattning 
kring en hemsida som avgör om besö-
karen stannar eller inte, så är bra visu-
ell design helt enkelt otroligt viktigt.2

Vid en snabb översyn är de allra 
flesta nyhetsbrev, från olika branscher, 
som jag öppnar i dag riktigt tråkiga. De 
är sällan personifierade eller påvisar 
någon segmentering och det är inte 
ovanligt att de har en design som ser 
15–20 år gammal ut. Dessa ogenom-
tänkta nyhetsbrev sänker användar-
upplevelsen och perceptionen av ett 
varumärke som en blydank.

Väl medveten om att det inom läke-
medelsbranschen i många fall kommer 
en mall för digitala utskick från ett glo-
balt eller regionalt huvudkontor som 
inte håller särskilt hög standard avse-
ende design, och dessvärre är en mall 
som måste användas, så kanske det går 
att hitta ett visst utrymme för exempel-
vis kampanjutskick som utmanar po-
sitivt med en modern och fräsch käns-
la? Och som givetvis, i stort, håller sig 
inom ramarna för den visuella guiden.

I sektionen ”Trender 2020 för e-post-
marknadsföring” kommer några exem-
pel på hur ni kan nyttja ny funktiona-
litet för att förbättra era utskick.

Ignorera statistiken
Glädjande nog börjar allt fler fokusera 
på den statistik som tillhandahålls 
inom digital marknadsföring och följ-
aktligen då även inom e-postmark-
nadsföring. Alla insatser ska helst 
utvärderas utifrån kostnad/påverkan, 
siffror som sedan rapporteras uppåt i 
organisationen.

Men det är långt ifrån alla som rann-
sakar sina initiativ genom att granska 

den data som finns med syfte att opti-
mera. Tidsbrist är ofta den vanligaste 
orsaken, något som inte är svårt att för-
stå i dagens samhälle, men som ändå 
på sätt och vis är svårt att ta in.

Grundläggande vill vi alla göra ett 
riktigt bra jobb och känna en stolthet i 
vårt hantverk som marknadsförare. En 
analys av statistiken hjälper till att för-
se er med de svar ni behöver utifrån 
vilka optimering kan ske.

Genom analys kan man bryta ner 
beteendet hos era e-postmottagare och 
bland annat visa på hur många det är 
som öppnat nyhetsbrevet, var någon-
stans i innehållet och hur de interage-
rat, vilken e-postklient de avvänt, vil-
ken dag och tid på dygnet de flesta ut-
skicken öppnats, och så vidare. 

Att analysera och agera utifrån mätvär-
den leder till förbättrade resultat.

Ovanstående är de saker som ni abso-
lut bör sluta med. Det finns helt enkelt 
inte utrymme för den typen av miss-
tag, det vill säga att inte förbättra uti-
från data, i dagens konkurrens om lä-
sarens uppmärksamhet. Att missa det 
steget innebär i princip bara att ni blir 
ännu ett av de företag som inte gjort 
hemläxan och därmed bidrar till över-
trycket i inkorgen, något som väldigt 
få uppskattar.

När ni gör e-postutskick till de per-
soner som medvetet gett er tillåtelse att 
kommunicera direkt med dem, något 
som troligen skett för att ni gjort så 
mycket bra i andra kanaler och där 

byggt upp ett förtroende, så ta tillvara 
på det maximalt!

Det är alltid mottagaren som ska stå 
i centrum, och det är viktigt att alltid 
ha i åtanke. Skicka sådant som i stort 
sett bara är av värde för mottagaren, 
strösslat med lite av det ni vill kom-
municera. Då får ni till en riktigt bra 
balans som uppskattas av mottagaren. 
Och följ därefter de trender som gäller 
2020 och framåt.

Trender 2020 för e-postmarknads-
föring
Det finns mycket information om vilka 
trender som nu gäller inom e-post-
marknadsföring och det är inte alltid 
lätt att sålla ut det som faktiskt är re-
levant. Men en summering av några 
av de saker som återkommer gång på 
gång är följande:

Minimalistisk design
Gör det enkelt för läsaren (och för dig 
själv) genom att ibland endast ha ett 
budskap per utskick, där fokus lig-
ger någonstans mellan det som är av 
intresse för mottagaren och det ni vill 
säga. Ett exempel är följande utskick 
från det fiktiva bolaget My Company:

Det är uppenbart vad jag förväntas 
göra när jag öppnar nyhetsbrevet, köpa 
kläder för män. Det uppmärksammar 
säsongen och deras säsongsrelaterade 
produkter med glada färger.

Det är även minimalistiskt på så sätt 
att det laddar väldigt fort, även på mo-
bil, och är helt mobilanpassat.

Hur skulle ett motsvarande utskick 
se ut om det var fokuserat på en online-

Grundläggande vill vi alla göra ett 
riktigt bra jobb och känna en stolthet 

i vårt hantverk som marknadsförare.
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presentation av en key opinion leader 
inom ett, för mottagaren, relevant tera-
piområde?

Hyper-personalisering
I listan av saker som bör upphöra står 
att läsa om utskick av digitala nyhets-
brev av modellen massutskick ”one-
size-fits-all”. Förlängningen av den 
uppmaningen i positiv riktning är 
personalisering med förnamn i äm-
nesraden som ett exempel. Hyper-per-
sonalisering tar detta ett steg längre 
och använder bland annat AI för att 
skräddarsy utskick per individ, base-
rat på alla tillgängliga mätvärden för 
denna individ.

Sökningar, val av interaktion och 
med vilket innehåll, tid spenderad vid 
sökning/produkt/tjänst/websida, vil-
ket format som föredras såsom text/
video/podcast, tidpunkt på dygnet och 
veckodag är några exempel på data och 
mätvärden som kan användas.

Det digitala ekosystem som behövs 
för den här typen av insamling av data 
och anpassning av kommunikation är 
väldigt omfattande och används oftast 
inom e-commerce. Det placerar hyper-
personalisering ganska långt från lä-
kemedelsbranschens förutsättningar 
och fokus, och jag har inte hört om nå-
got exempel där detta används. Kanske 
har du?

Men återigen, det är företag som 
Amazon, Spotify, Google och andra gi-
ganter vi interagerar med dagligen som 
sätter standarden. Och därmed bör allt 
som skickas ut hålla en hög standard 
utifrån förutsättningarna för att för-
medla gedigen kvalitet.  

Något som ger opersonliga, oseg-
menterade massutskick ännu en känga.

”Mobile-first”
För att fortsätta på spåret ”positiv för-
längning av exempel från listan av det 

ni bör sluta med” så kommer här ”mo-
bile first”, det vill säga nyhetsbrev som 
är designade för att i första hand se bra 
ut på mobil.

Det är inte bara jag som öppnar e-
post på min mobil när tillfälle ges, 61 
procent av alla e-postutskick öppnas 
och läses på en mobil3 och hela 79 pro-
cent av mobilanvändare har genomfört 
köp via sin mobil.4 Med sådan statistik 
lönar det sig att designa för mobil i för-
sta hand, något som kan innebära en 
design där hela fönstret på en smart-
phone täcks av ett enda enhetligt gra-
fiskt element, lite beskrivande text 
samt en ”knapp”, Call-to-action, med 
avvikande färg vars enda syfte är att 
med färg och ord få läsaren att agera. 

Fundera över hur det här kan använ-
das av er, kanske ska ni prova att göra 
nästa digitala utskick med inbjudan till 
ett event ”mobile first”. Testa och jäm-
för med tidigare utskick av samma typ.

Video-innehåll
Att video ökat i popularitet de senaste 
åren råder det inget tvivel om. Med bil-
ligare teknik blir formatet tillgängligt 
för den stora massan, något som bland 
annat har banat väg för en hel genera-
tion Youtubers.

Det vi uppskattar med video är den 
närhet det ger. Vi ser och kan uppleva 
en situation nästan som om vi vore där. 

Det blir autentiskt och trovärdigt.
När jag skriver detta i början av maj 

så är vi precis klara med en webinar-
serie inom life science som sänts ut live 
över hela världen, tre sändningstider 
över en dag per webinar för att täcka in 
samtliga tidszoner. Målgruppen var 
HCPs och när vi var klara kunde vi 
summera att cirka 22.000 unika tittare 
tog del av innehållet, och återkoppling-
en från serien är väldigt positiv. Det 
som framför allt lyftes fram gång på 
gång var den tydlighet med vilken in-

formationen förmedlades och värdet i 
att kunna få svar direkt på frågor som 
ställdes under sändningstid. Ett annat 
resultat från webinar-serien är att tit-
tarna efteråt sökt upp säljarna för att få 
ta del av något de funnit värdefullt un-
der webinaret. Detta var första gången 
i företagets historia den typen av kon-
taktsökande från kunden skett i sådan 
stor omfattning.

En siffra från 2018 uppger att 90 pro-
cent av konsumenter anser att video är 
värdefullt som underlag i en köppro-
cess.5

Med den relativt nya tekniken AMP 
(Accelerated Mobile Pages) är det nu-
mera möjligt att, bland annat, lägga in 
filmer i ett digital nyhetsbrev. Så här 
kan ett utskick från det fiktiva företa-
get My Company se ut:

Fundera på hur ni kan använda video 
inbäddad i ett e-postutskick som en del 
i er digitala marknadsföring. Kanske 
kan ett sätt vara att använda en key 
opinion leader i en kort film för att 
driva trafik till en online-utbildning, 
ett quiz eller en registreringssida för 
ett event. Ett annat alternativ kan vara 
att enkelt tillhandahålla läsaren med 
kort feedback i videoformat från en 
tidigare utbildning ni arrangerat, som 
teaser inför omgång två av samma ut-
bildning när ni ska köra den igen. 

Brand storytelling
Autenticitet, CSR (Corporate Social Re-
sponsibility), öppenhet, närhet. Alla är 
slagord i en era av varumärkesmark-
nadsföring. Vi har till viss del tröttnat 
på alltför polerade och arrangerade 
annonser och uppskattar i stället mer 
jordnära kommunikation.

g y p y

Med det sagt, är det troligen 
dags att humanisera ert varumärke 

genom kraften av storytelling så ni kan 
fånga era prenumeranter och engagera 
dem.
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Med det sagt, är det troligen dags att 
humanisera ert varumärke genom 
kraften av storytelling så ni kan fånga 
era prenumeranter och engagera dem. 
Historier har en mycket större förmåga, 
enligt viss data 22 gånger större för-
måga, att fastna i vårt minne jämfört 
med fakta.6

Genom e-postmarknadsföring kan 
ni ta de av era prenumeranter som visat 
intresse bakom kulisserna, visa dem de 
personer som finns bakom företags-
namnet samtidigt som ni ger dem nå-
got som gagnar dem i deras vardagliga 
verksamhet.

Hur skulle en sådan serie utskick se 
ut hos er? Skulle det ske i videoformat?

Avslutningsvis
Den här artikeln började med att kon-
statera att e-postmarknadsföringen 
inte är död, och att det som gör att 
positiva och affärsdrivande resultat 
uteblir troligen beror på en förlegad 
strategi och implementering.

På ett läkemedelsföretag jag varit på 
tidigare låg öppningsfrekvensen på e-
postutskicken kring 60 procent och 
bara häromdagen hörde jag om ett an-
nat läkemedelsföretag där öppnings-
frekvensen på utskick till läkare låg på 
hela 70 procent. Det är bra siffror att 
sträva efter.

Det som dött, eller snarare borde ha 
gjort det för länge sedan, är nyhetsbrev 
som lider av någon eller några av de 
misstag som listas i början av artikeln, 
med långa textstycken inkopierade i en 
gammal mall utan tydliga skäl till var-
för utskicket gjorts eller vad läsaren 
bör göra.

På samma sätt som ett företag inte 
har ”råd” att ha en hemsida enbart för 
att ha en hemsida, den måste driva af-
fär, så har samma företag inte råd att 
missbruka det förtroende som givits 
dem genom att skicka ut dåliga digi-
tala nyhetsbrev utan en klart definie-
rad målbild.

Som tidigare nämnts så är en e-post-
adress en direkt kommunikationska-
nal till en av era kunder. Den är svår 
att få, väldigt lätt att bli av med, och 
under tiden ni får låna den så är den en 
av era absolut mest kostnadseffektiva 
kommunikationskanaler. Var väldigt 
rädd om den.

Till sist vill jag lägga till en egen 
iakttagelse angående AMP och hur 

man kan använda AMP i digitala ny-
hetsbrev utöver att lägga in en video. 
Bland annat kan man lägga in flervals-
frågor, något som kan användas för in-
formationsinsamling direkt i nyhets-
brevet. Detta är väldigt bra för att få in 
den information som behövs för bättre 
segmentering av era mottagarlistor, 
och därmed skapa förutsättningen för 
utskick som garanterat kommer för-
bättra er statistik på alla fronter.

Med en förhoppning om att artikeln 
givit dig en eller ett par värdefulla in-
sikter kring hur man lyckas med mo-
dern e-postmarknadsföring vill jag 
önska dig en trevlig sommar.

Håll dig och dina nära friska så möts 
vi igen i ett framtida nummer av Phar-
ma Industry.

Allt gott!

FREDRIK HOLMBOE
Digital strateg

fredrik@dualia.se
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