
20   pharma industry nr 4-20

digital marknadsföring

Vikten av ett digitalt     

Sedan coronapandemin 
startade har vi på kort 

tid ställt om fysiska möten 
till digitala och utökat antalet 
ut bildande webbinarier mot 
såväl allmänhet och besluts-
fattare som hälso- och sjuk-
vårdspersonal
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Microsofts CEO, Satya Nadella, kommenterade 
kvartalsredovisningen efter coronanedstäng-
ningen med orden ”We’ve seen two years’ worth 

of digital transformation in two months”. På samma sätt 
har läkemedelsföretagen tagit ett språng in i den digitala 
transformationen och utvecklat sin digitala kommunika-
tion på kort tid. 

Läkemedelsföretag, vården och patienter behöver fort-
farande kunna utbyta information kring läkemedel, pro-
dukter och tjänster. En förutsättning för att kunna utveck-
la den digitala kommunikationen är att det finns kanaler 
som är väl genomarbetade och helst systematiskt samman-
länkade, något som vi på Pfizer har arbetat med sedan 
länge.

Sedan coronapandemin startade har vi på kort tid ställt 
om fysiska möten till digitala och utökat antalet utbildande 
webbinarier mot såväl allmänhet och beslutsfattare som 

  ekosystem i kristider

Kraven på ett välfungerande digitalt 
ekosystem har ökat i och med corona-
pandemin. Traditionella kommunika-
tionskanaler som fysiska möten och 
utbildningar har stängts ned helt, sam-
tidigt som behovet av kommunikation 
mellan läkemedelsindustrin och svensk 
hälso- och sjukvård kvarstår. Om den 
digitala kommunikationen var viktig 
före corona, så är den nu viktigare än 
någonsin. I den här artikeln berättar 
Tobias Johansson, digital marketing 
manager på Pfizer, om deras arbete 
med digitala kanaler.
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hälso- och sjukvårdspersonal. För många av våra terapiom-
råden producerade vi lika många webbinarier och nyhets-
brev under våren 2020 som vi gjorde under hela 2019.

Att detta var möjligt berodde till stor del på att vi hade 
alla digitala plattformar nedan på plats sedan innan. Därför 
kunde vi snabbt ställa om.

Hur ser Pfizers digitala ekosystem ut?

Utan att greppa allt för stort om Pfizers digitala kommuni-
kation arbetar vi med följande kanaler:

• Webb
• Nyhetsbrev
• Sociala medier
• Video

Beroende på syfte och målgrupp finns flera tillvägagångs-
sätt. För varje kanal finns några viktiga frågor vi ställer oss 
när vi utvecklar kommunikationen: 

• För vem skapas innehållet? 
• Vad ska besökarna göra med det eller känna efter sitt 

besök? 
• Vilka ”call-to-actions” finns? 

Vill vi att näringsministern ska re-tweeta ett inlägg om en 
föreslagen cancerstrategi för Sverige? Ska läkaren kunna 
ladda ner en doseringstabell? Eller ska patienten kunna 
beställa en informationsfolder med tips om hur de bäst 
hanterar sin sjukdom och behandling? 

Olika sajter för olika målgrupper

När det gäller webb har Pfizer valt att dela upp innehållet 
på tre olika typer av sajter:

• Allmänhet (www.pfizer.se)
• Hälso- och sjukvårdspersonal (www.pfizerpro.se  

och www.pfizerplay.se)
• Patient (sajter med information om sjukdomar/       

behandling)

På så sätt underlättas möjligheten att servera det innehåll 
som är mest relevant för respektive målgrupp. Webbsidorna 
är pull-marknadsföring i det digitala ekosystemet. De får 
mottagarna att söka sig till oss.

Nyhetsbrev och e-postmarknadsföring

Nyhetsbreven är push-marknadsföringen. Där gör vi 
målgrupper medvetna om vad vi har att erbjuda. E-post-
marknadsföring är enkel, kostnadseffektiv och driver tra-
fik till våra andra kanaler. Här blir målgrupperna enkelt 
uppdaterade och det är oftast okonventionellt att be om 
e-postadressen vid exempelvis anmälan till ett event eller 
webbinarium. 

I samband med anmälan eller efteråt finns goda möjlig-
heter att erhålla ett samtycke för nyhetsbrev, förutsatt att 
kvaliteten och relevansen på eventet var tillfredsställande 
såklart. Då har mottagaren fått ett smakprov på det värder-
bjudande vi ger till prenumeranterna.
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Rörligt innehåll

Ett digitalt ekosystem behöver video i någon form, till 
hemsidor eller sociala medier. Pfizer använder YouTube 
mot patienter och allmänhet eftersom Youtube är den näst 
största sökmotorn efter Google. Det innebär att rätt använd 
kommer den kanalen göra fantastiska saker för ert digitala 
ekosystem och potentiera effekten av er kommunikation. 
För videoinnehåll riktat mot hälso- och sjukvården har Pfi-
zer ytterligare en videolösning. Här har vi gått så långt som 
att utveckla en egen videoportal, Pfizerplay.se, med rörligt 
innehåll för ett stort antal av våra terapiområden. Möjlig-
heten till livesänd kommunikation som inte behöver ned-
laddning och installering av programvara underlättar för 
mottagaren. Att sedan kunna se sändningen on-demand, 
när det passar bättre, är också ett stort plus.

Analys och mätning av utfall

Innehållet i respektive kanal styrs bäst upp genom att an-
vändartesta och samla användarinsikter. För att veta om vi 
lyckas eller misslyckas behöver vi mäta utfall. Analysen är 
en nyckelingrediens i det digitala ekosystemet. Det som inte 
mäts kommer inte att förbättras. Bestäm dig för vad som ska 
mätas och välj sedan ut de viktigaste mätetalen eller ”Key 
Performance Indicators” för din affär, som du följer över tid.

Det är viktigt att mätningen översätts till något konkret 
för alla parter på marknadsavdelningen. Ett exempel kan 
vara att mäta och tolka data från webbsidebesökare. Denna 
data kan ge ”leads” till personer inom företaget med kund-
kontakt, som i sin tur återkopplar för att ta del av problem 
och behov. Dessa behov kan i sin tur omvandlas till nya 
insikter som förbättrar innehållet i det digitala ekosystemet 
ytterligare. 

Skillnaden mellan insikter och observationer

I många fall jobbar företag inifrån och ut. Det innebär att 
de ser vad de har och vilket innehåll de vill nå ut med, och 
så anpassar de kommunikationen efter det. Naturligtvis 
är det bättre att göra tvärtom. På Pfizer försöker vi arbeta 
oss utifrån och in. Det vill säga att vi utgår från patientens 
eller läkarens perspektiv och behov när vi fattar beslut om 
innehåll och dess struktur.

Utöver det använder vi oss av data, nyckelordsanalyser, 
SEO och olika personas så att vi blir relevanta och sökbara. 
Men även om det är kvalificerade metoder så är det faktiskt 
bara observationer i jämförelse. En insikt är mer värdefull, 
eftersom en insikt är när man förstår mottagarens behov 
och beteende. 

Kundinsikter och kundupplevelser

Att samla in kund- eller besökarinsikter och förbättra upp-
levelser är lönsamt. Nu tror jag inte att någon struntar i 
det, men hur mycket resurser läggs på att användartesta en 
hemsida för att förbättra upplevelsen av den?

Om vi tar hemsidor som exempel så har många, däri-
bland jag själv, en stark samlar-gen i mig som säger att ett 
visst innehåll ”kan vara bra att ha”. Det kan leda till att 
flera undersidor fylls med innehåll som är relevant för pro-
dukten, tjänsten och företaget själva, men kanske inte för 
målgruppen. Våga vara mer krispiga på er webbsida så 

kommer besökarna hitta deras just nu viktigaste ärende 
lättare. Det har gjorts massor med undersökningar på hur 
kort tid en genomsnittsbesökare bedömer en sida på dess 
innehåll och relevans. Vi är alla överens om att den tiden 
är väldigt kort. Varje sida behöver en tydlig call-to-action 
med ett värdeerbjudande för att öka chanserna till konver-
tering. 

En utmaning kan såklart vara att läkemedelsföretagen 
är globala och att även webbsidorna är stöpta i ett globalt 
format. Det kan begränsa våra möjligheter att anpassa 
webbsidors utseende och struktur till de målgruppsinsikter 
vi har samlat på oss. Ta då en aktiv roll och utveckla kana-
len – vi i Norden är duktiga på webb!

Så undviker du att digitala kanaler blir                 

en administrativ börda

En annan fördel med att våga konkretisera innehållet på 
webben är du själv slipper administrera ett gäng undersi-
dor som inte genererar vare sig trafik eller konverteringar 
i ert digitala ekosystem. Företag har olika stora resurser att 
lägga på digital marknadsföring samt implementering och 
underhåll av kanaler. Digitala kanaler behöver tas om hand 
så att inte innehållet får motsatt effekt. Även här behöver 
vi prioritera och ställa oss några frågor:

• I vilka kanaler befinner sig våra målgrupper?
• Vilka kanaler är viktigast i marknads- och              

kommunikationssyfte?
• Hur många personer behövs för att administrera?

Startas en digital kanal behöver det först och främst finnas 
ett uttalat mål med kanalen. Hur bidrar kanalen till affä-
ren? Kan den komplettera och stärka andra marknadsfö-
ringsaktiviteter? Driva trafik till andra kanaler? Utöver det, 
behöver den givetvis tas om hand med en innehållsplan.

Läkemedelsföretag behöver visa värdet                

av sina produkter för samhället

Jag vågar sträcka ut hakan och säga att alla läkemedelsfö-
retag, mer eller mindre, har en målsättning som på något 
sätt knyter an till värdet som deras produkter och tjänster 
erbjuder patienter, vården och samhället. På Pfizer är visio-
nen ”Breakthroughs that change patients’ lives”. Hur tar vi 
vara på det? Hur bra är vi på att kommunicera det?

Med det i ryggen kan en digital strategi växa fram, lik-
som ett digitalt ekosystem som lämpar sig för vad som ska 
åstadkommas. Men även om en digital strategi är viktig så 
är den inte allt. Finns inte företagskulturen att våga sig på 
innovation och prova nya saker så spelar det ingen roll vil-
ken fantastisk digital strategi som tillämpas. Företag behö-
ver medarbetare som tillåts vara flexibla, drivande och ges 
ansvar för att uppnå resultat. Därtill är det viktigaste att 
våga.

TOBIAS JOHANSSON
Digital marketing manager, Pfizer Sverige
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