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marknadsföring

15tips för att förbättra dina 
webbinarier inom life science – del1
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Några inledande ord
Den viktigaste kursen jag tog un-
der alla mina år i skolan var kursen 
”Speech”, en tillvalskurs på gymnasiet 
som var en timmes lektion varje tisdag 
eftermiddag under en vårtermin. Må-
let med kursen var att studera presen-
tationsteknik, kända tals uppbyggnad 
samt att träna på att tala inför grupp.

Den kursen tog mig från att vara den 
där stackaren som stod längst fram i klas-
sen med ett skakande papper i handen 
– jag hatade verkligen att tala inför grupp 
– till att avsluta kursen med en presenta-
tion i skolans nästan fullsatta aula.

Kursen blev också, utan att jag visste 
det då, vad som lade grunden för det 
som senare kom att bli mitt yrkesliv.

Sedan den dagen då jag stod där i 
aulan och presenterade har jag fått fun-
dera mycket på det här med presenta-
tioner och en lång rad säljtränings- och 
presentationstillfällen har svept förbi.

I den här artikeln listas de bästa tip-
sen från den resan, där de flesta kan 
appliceras på både webbinarier och 
vanliga föreläsningar.

Tips #1: Definiera och förstå mål-
gruppen du pratar med.
Jag var nyligen på Pharma Customer 
Engagement Europe 2022 i London och 

något som återkom i princip i varje pre-
sentation var vikten av att fokusera på 
Personas, även omnämnda som Buyer 
personas. Det är åt det hållen vinden 
blåser och ni bör göra vad ni kan för 
att ligga i framkant inom det området.

Därför blir det första, mest grund-
läggande och viktigaste, tipset för att 
förbättra era webbinarier, samt er digi-
tala marknadsföring rent generellt, är 
att på djupet förstå vem ni pratar med. 
Svaret på den frågan är inte ”onkolo-
ger”, ”allmänläkare” eller ”astma-/
KOL-sjuksköterskor”.

Svaret på den frågan går djupare än 
så och har du hört mig föreläsa eller 
läst mina tidigare artiklar hittar du 
mycket information om vad Buyer per-
sonas är och varför de är viktiga.

Övergripande gäller som vanligt: 
Vilka är målgruppen du vill nå med era 
sändningar? Vilka ämnen skulle vara 
av intresse för publiken? Vilken vinkel, 
vilken tonalitet och vilket innehåll 
skulle attrahera dem?

För att sedan förstå vilken person i 
er målgrupp som är av intresse för just 
er verksamhet måste du börja med att 
skapa er idealkund i form av en Buyer 
persona. Detta kan göras på flera sätt 
och det har utvecklats olika ramverk 
med frågor som kan vara vägledande.

Det vi vanligtvis använder oss av är 
ett ramverk som heter Empathy map-
ping, ett ramverk som bland annat fo-
kuserar på utmaningar, behov och möj-
ligheter, influenser, tankeprocesser 
och det ”varför” som ligger bakom ett 
beslut. Alla dessa aspekter granskas 
alltid med en utgångspunkt i kundens 
relation till er produkt eller tjänst.

Detta första steg är avgörande och 
ett steg som inte kan förbises!

Det är så avgörande att jag vågar 
sticka ut hakan och säga att om att du 
arbetar med marknadsföring och kom-
munikation och inte har ordentlig koll 
på det här konceptet så är din framtida 
karriär mer skakig än du anar i det fall 
du inte gör något åt det. Såpass avgö-
rande är det.

Det finns många bra informations-
källor som berör hur man tar fram en 
Buyer persona; Hubspot och Content 
Marketing inc. är ett par drivande or-
ganisationer, och jag har skrivit om 
denna grundläggande aspekt av digital 
marknadsföring i flera av mina artiklar 
samt föreläst om det sedan 2015. Därför 
gläder det mig att allt oftare höra hur 
globala, regionala och ibland även lo-
kala organisationer inom läkemedels-
industrin börjar arbeta med sin kom-
munikation utifrån den här modellen. 

Anordnar du webbinarier som en del i marknadsföringsmixen för att marknads-
föra era läkemedel? Är du nyfiken på olika sätt att förbättra era sändningar och 
göra dem mer engagerande för hälso- och sjukvårdspersonal? Om så är fallet är 
den här artikelserien för dig! I två artiklar kommer vi att lyfta fram femton 
aspekter, femton tips, som hjälper dig att förbättra era webbinarier, utveckla er 
digitala marknadsföring av läkemedel och över tid nå fler personer inom hälso- 
och sjukvården. Här följer de första 7 tipsen och i nästa nummer av Pharma 
Industry kommer övriga 8 (+ ett bonustips).



20   pharma industry nr 2-22

marknadsföring

Det viktigaste då, något som inte alltid 
är fallet, är att den Buyer persona som 
skapas har sin grund i säljorganisatio-
nens (mikro)segmentering.

Förhoppningen är att även ni är på 
väg in i, eller redan befinner er i, en 
intern dialog om Buyer personas. För 
när ni väl grundar ert arbete i den ty-
pen av kundbeskrivning får alla rele-
vanta interna intressenter en gemen-
sam måltavla, den bästa potentiella 
kunden, och med det möjligheten att 
föra mer fokuserade diskussioner om 
marknadsföringsaktiviteter och andra 
initiativ.

Tips #2: Se till att ditt innehåll är 
väl underbyggt, genomarbetat och 
visuellt tilltalande
Har du någonsin deltagit i ett webbi-
narium där du upptäcker att den de-
lade informationen är föråldrad, rent 
av felaktig eller inte uppfyller det som 
”utlovats i annonsen”? Eller där den vi-
suella, pedagogiska upplevelsen ligger 
farligt nära ”Death by powerpoint”?

Det är ingen fantastisk känsla, och 
med uttrycket ”In every (digital) inte-
raction you either earn trust, or you 
burn trust!” som ledstjärna ligger det 
nära till hands att fastslå hur en sådan 
situation ”bränner” ert varumärke or-
dentligt. 

Som marknadsförare inom läkeme-
delsindustrin är det vårt ansvar att se 
till att ovanstående inte händer och det 
genom att se till att det som presenteras 
under webbinariet är väl underbyggt 
och genomarbetat.

Som vi alla vet sker detta vanligtvis 
genom företagets interna godkännan-
deprocess; men vilken typ av ansats 
görs vanligtvis hos er för att hjälpa fö-
reläsarna med nya vetenskapliga data 
för att förbättra innehållet?

Eller att som kommunikator och 
marknadsförare med ett skarpare öga 
för hur man förmedlar information, ge 
stöd för att bearbeta deras bilder så att 
de blir mer pedagogiska?

När arbetet med att kartlägga och 
färdigställa webbinariets innehåll, 
tänk både på innehåll och på utseende.

Det kan låta uppenbart men, handen 
på hjärtat, är det alltför ofta presenta-
tioner brister avseende dessa två kom-
ponenter och då oftast vad gäller utse-
ende. Även från oss på marknadsavdel-
ningen.

Därför kommer här ett tips i tipset.
I dag krävs inte expertkunskaper i 

Powerpoint eller Keynote för att skapa 
proffsiga presentationer. Envato ele-
ments är en hemsida där du i princip 
kan hitta allt du någonsin kan behöva 
för kreativt arbete, och då även tusen-
tals olika mallar för presentationer de-
signade av proffs. Det behöver med 
”proffsigt” inte betyda överdådigt eller 
spektakulärt. Men det som står att fin-
na på Envato elements är långt mycket 
bättre än de mallar som tillhandahålls 
av Microsoft.

Så vill du att era kunder ska ta era 
webbinarier på allvar och att ni ska ur-
skilja er från mängden (vem vill inte 
det?), se till att det som presenteras är 
väl underbyggt, genomarbetat och vi-
suellt tilltalande. Det signalerar tydligt 
att du är mer engagerad än någon form 
av uppskattat genomsnitt och därmed 
tar deras tid på stort allvar.

Engagement earns trust!

Tips 3: Skapa erbjudandet du vill 
marknadsföra under webbinariet
Marknadsföring av läkemedel är myck-
et komplex, med många detaljer före, 
under och efter ett webbinarium att ta 
hänsyn till. En av dessa detaljer är hur 
du ska kunna erbjuda något mer än en 
bra föreläsare och utöver det ”bara” 
information om läkemedlet och möj-
ligheten att beställa material.

Dessa faktorer är i dag hygienfakto-
rer och inget som särskiljer er från kon-
kurrenterna!

Du måste kunna erbjuda din publik 
något som kommer att hjälpa dem att 
lösa ett problem eller underlätta deras 
kliniska vardag.

Några områden att diskutera ige-
nom för att hitta ett sådant erbjudande 
kan vara kunskap utanför det rent 
medicinska, förenklad tillgång till 
data, patientmötet och diskussionen 
med patienten eller information från 
patienten innan mötet.

Här kan jag tänka mig att området 
eHälsa har många bra, kreativa och 
värdefulla lösningar och efterlyser ex-
empel på att sådana presenteras här i 
tidningen. Har du något du skulle vil-
ja skriva om, hör av dig till Niclas Ahl-
berg på niclas@pharma-industry.se.

Åter till ert erbjudande.
Du har säkert sett hur det som pre-

senteras fotograferas av publiken för 

att de vill kunna återkomma till infor-
mationen vid ett senare tillfälle. Hur 
skulle en sammanfattning av föreläsa-
rens, eller ännu hellre föreläsarnas, 
viktigaste take-aways se ut? Vi har 
ibland tagit fram en grafiskt tilltalande 
”one-pager” som sammanfattar vad 
som sagts under webbinariet. För något 
motsvarande nu för tiden går tankarna 
snarare åt en sammanfattning i form 
av ett videomeddelande.

Sammanfattningsvis. Om ni kan er-
bjuda er publik något värdefullt under 
er sändning är det mer sannolikt att de 
dels stannar kvar hela webbinariet, där 
detta värde oftast presenteras, dels tar 
de emot er på uppföljningsbesök och 
slutligen ser mer positivt på ert nästa 
webbinarium. 

Tips #4: Planera varje fas i ert 
webbinarium och skapa ett 
körschema
Minns du lektioner där en lärare av det 
äldre gardet fyllde hela lektionen med 
en lång monolog fylld av fakta? Har du 
kanske också haft turen att kunna min-
nas en lärare som utvecklade fakta med 
olika exempel och berättelser?

Genom att planera ditt webbinarium 
i förväg kommer du att kunna kartläg-
ga flödet av presentationen och se till 
att alla viktiga faktapunkter är täckta 
och samtidigt ha möjligheten att utvär-
dera var exemplifieringar kan behöva 
läggas till.

Tänk på att webbinarier ofta tende-
rar att ha ”dalar” när det kommer till 
tempo och behov av full uppmärksam-
het för att kunna följa med som delta-
gare. Gör vad du kan för att hålla dessa 
nedgångar korta och försök få in efter-
följande toppar så snart som möjligt.

För att exemplifiera: En presentation 
går från att vara mer av storytelling 
och bli mer fokuserad på fakta. Våra 
hjärnor är skapta för att visualisera be-
rättelser om personer och händelser, 
något som tjänat oss väl när vi levde på 
savannen, men gör oss mindre duktiga 
på att arbeta oss igenom långa perioder 
av siffror, grafer och abstrakta resone-
mang och slutsatser.

Fundera på vilka olika faser ni har i 
ert webbinarium, var det finns toppar 
och var det finns dalar, och om dessa 
kan skiljas åt med exempelvis rörlig 
grafik och en kort ljudslinga, så kallade 
”bumpers”, en kort video som visuali-
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serar det som presenterats, eller helt 
enkelt en eller några få frågor till före-
läsaren. Något som bryter av och åter-
tar uppmärksamheten.

Arbeta därefter fram ett detaljerat 
körschema tillsammans som struktu-
rerar upp er sändning så att ni säkert 
täcker in alla de delar ni vill få med och 
samtidigt skapar ett så engagerande 
flöde genom sändningens toppar och 
dalar som möjligt.

Kom ihåg att ange platser i körsche-
mat där ert erbjudande ska promotas 
så att det sker naturligt och inte för 
ofta. Eller för sällan.

Jag skrev mer om körscheman, top-
par och dalar och att ”surfa vågen” i 
artikeln ”Webbinarier – dags att se det 
som något mer” i Pharma Industry 
nummer 3/2021 där mina erfarenheter 
från två stora webbinarieprojekt sam-
manfattades.

Tips #5: Skriv ett ordentligt manus
Du behöver förstås inte ett manus för 
ditt webbinarium eftersom du kan ditt 
ämne utan och innan, eller hur? Du har 
ju pratat om det massor med gånger. 
Eller så ska du ”bara” inleda för att 
snabbt lämna över till en föreläsare. Så 
något manus behövs inte. 

Eller?
Det är de första 10–30 sekunderna 

av ett webbinarium som sätter tonen. 
På mindre än en halv minut ska du 
fånga publikens uppmärksamhet, få 
dem att lämna allt annat de kan sys-
selsätta sig med och i stället fokusera 
på dig. Du måste förflytta dem till rätt 
”mindset” där de har rätt frågeställ-
ningar i huvudet för att framför allt de, 
men även du, ska få ut mesta möjliga 
från deras deltagande.

Alla framgångsrika talare förbereder 
sig grundligt, även de som tycks impro-
visera sig igenom sina presentationer.

Vid ett tillfälle såg jag hur en person 
spontant ombads ställa sig upp för att 
presentera ett ämne för oss i publiken, 
vilket denne gjorde på ett sätt som fö-
reföll improviserat men kärnfullt och 
mycket bra. Det var förstås mycket im-
ponerande och tankarna cirkulerade 
kring hur vissa helt enkelt tycks ha 
fötts med talets gåva.

Samma person såg jag vid ett senare 
tillfälle kort därefter genomföra exakt 
samma presentation igen, nästan orda-
grant, och även då på ett sätt som före-

föll improviserat. Där och då insåg jag 
hur båda gångerna varit mycket väl 
förberedda, och hur någon som är väl 
förberedd kan förefalla spontan och 
lättsam.

Med detta vill jag säga att även en 
presentation så kort som 30 sekunder 
behöver vara väl genomarbetad. Det 
finns inte en andra chans att dra sam-
ma inledning för den publiken några 
timmar senare. Du får bara den där 
enda chansen.

Även det kan tyckas uppenbart. 
Men är du som jag en röd-gul person-
lighetstyp kanske du tenderar att för-
söka improvisera dig igenom olika pre-
sentationer. Med några alltför smärt-
samma magplask sprungna ur impro-
viserade presentationer, påminner jag 
mig numera att skapa tid till ordentliga 
förberedelser. Varje bild i presentatio-
nen får ett manus och på så sätt skapas 
en struktur och ett flöde genom mate-
rialet.

Tips #6: Se till att dina bilder 
är tydliga och koncisa
Under en föreläsning av en represen-
tant från ett riksdagsutskott fokuserat 
på svensk sjukvård fick jag veta, och 
här stämmer inte siffrorna exakt men 
poängen är tydlig, att om en specialist 
i allmänmedicin skulle läsa vetenskap-
liga studier åtta timmar per dag, sju 
dagar i veckan, så skulle denne spe-
cialist inte lyckas läsa in sig på mer än 

0,001 procent av de relevanta studier 
som löpande publiceras.

Hälso- och sjukvårdspersonal bom-
barderas, på samma sätt som vi andra, 
ständigt med information. 

Tänk därför på att när du sätter ihop 
dina presentationsbilder för ett webbi-
narium, se till att de är tydliga och kon-
cisa. Håll dig till ett huvudsakligt bud-
skap per presentationsbild och använd 
bilder, diagram, överskådliga punktlis-
tor med några få punkter, eller annat 
som är enkelt att ta till sig för att komp-
l ettera detta huvudsakliga budskap.

Enligt min mening ska animationer 
alltid användas för att steg för steg, 
punkt för punkt, sammanställa det hu-
vudsakliga budskapet i en bild så att 
den blir pedagogisk.

Använder du även klara och varie-
rande bakgrundsfärger där ditt bud-
skap kontrasterar mot bakgrunden ad-
derar du ännu ett lager för att skapa 
tydlighet. Skulle det inte vara möjligt 
att arbeta med bakgrundsfärger på 
grund av strikta företagsmallar kan du 
garanterat göra något med de bilder du 
lägger in.

Din publik kommer att uppskatta att 
inte bli överbelastad med information 
med en känsla av att det ”går för fort”, 
och kommer att vara mer benägna att 
uppmärksamma och ta till sig det du 
säger om de samtidigt blir lätt överras-
kade av färgglada slides eller starka 
bilder.
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Även här finns mer information att 
hämta i artikeln ”Webbinarier – dags 
att se det som något mer” under rubri-
ken Neurovetenskapen bakom engage-
mang, och vill du läsa mer om hur man 
skapar bra presentationer kan jag re-
kommendera den fantastiska boken 
Slide:ology av Nancy Duarte. Men ett 
varningens ord med glimten i ögat, lä-
ser du den boken kommer du aldrig att 
se på presentationsbilder på samma 
sätt igen och exponeras du för många 
”corporate” presentationer ska du nog 
låta bli att läsa den. 

Tips #7: Använd en mängd olika 
”format” för att hålla din publik 
engagerad
När du presenterar är det viktigt att an-
vända en mängd olika ”format” för att 
hålla din publik engagerad. Det van-
ligaste är ju att vi använder oss av Po-
werPoint-bilder vid presentationer och 
följs råden i Tips #6 så är du en bit på 
väg mot engagerande presentationer.

Kan du utöver dessa använda dig av 
infografik, gärna animerad sådan, vi-
deoklipp som förstärker eller förtydli-
gar, ett miljöbyte genom att rita på en 
whiteboard, eller till och med livede-
monstrationer av något koncept via en 
delad skärm, så stimuleras våra hjärnor 
och vi, det vill säga din publik, blir mer 
engagerade.

Genom att använda en mängd olika 
format kommer du att kunna behålla 
din publiks uppmärksamhet och se till 
att de förstår ditt budskap.

Är sedan målet att publiken ska ta 
någon form av beslut baserat på det du 
presenterar lyder formeln så här:

Engagerande content leder till upp-
märksamhet/engagemang som leder 
till att ett minne skapas vilket leder till 
att ett beslut kan tas.

Notera gärna att den formeln börjar 
med ”Engagerande content”. Då blir 
frågan: för vem?

För att lyckas engagera någon behö-
ver man veta vem denna någon är och 

i det säkerställa att denna någon är just 
den ni vill engagera. Allt bygger på de 
beslut ni tar som svar på dessa fråge-
ställningar och vi är nu åter på Tips #1.

Varje tips i denna första artikel har 
den underliggande frågan – för vem – 
och har du tid, läs gärna igenom arti-
keln igen genom den linsen.

Har du några andra tips för att för-
bättra webbinarier, eller presentationer 
i stort eller har du något att bidra med 
inom eHälsa till tidningen, så kom-
mentera gärna med ett mail. Du når 
mig på fredrik@dualia.se.

Tills nästa gång önskar jag dig allt 
gott!

FREDRIK HOLMBOE
Ägare & Lead digital strategist 

på Dualia




