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Sammanfattning 
Sammanfattningen beskriver uppsatsens problemområde, teori, metod, analys, slutsats och 
rekommendation. 
 
Denna uppsats behandlar problemområdet rörande multikanalmarknadsföring för ett 
läkemedelsföretag, i nuläget och i framtiden. Syftet med uppsatsen är att identifiera de 
digitala kanaler som företaget ”Medikamentus” använder idag i sin marknadsföring, och 
vidare, att ge indikationer på möjlig utveckling för dessa kanaler samt eventuella nya kanaler 
för framtiden. 
 
Med multikanalmarknadsföring avses marknadsföring av t ex ett företags produkter, och då 
detta sker via fler kanaler samtidigt, t ex via TV-reklam, Internet och en e-detailingaktivitet. 
 
Uppsatsen kommer att fokuseras på att göra en inventering av de digitala kanaler som 
företaget ”Medikamentus” använder idag i sin marknadsföring, samt att ge indikationer på 
möjlig utveckling för marknadsföring av företagets produkter via dessa kanaler samt 
eventuella nya kanaler för framtiden, för målgruppen läkare. Företaget använder digitala 
kanaler för marknadsföring mot patient i första hand idag, och vill undersöka hur dessa 
medier kan utökas i användandet riktat mot läkarkåren. 
 
Till grund för uppsatsens teoriavsnitt ligger litteraturstudier inom CRM (Customer 
Relationship Management) och koncept inom marknadsföring genom digitala kanaler inom 
läkemedelsbranschen. I uppsatsens empiriavsnitt ingår sammanfattningar från intervjuer 
med medarbetare inom ”Medikamentus” organisation.  
 
Analys, slutsats och rekommendation visar att ”Medikamentus” har en god uppfattning om 
vilka tjänster som fungerar idag och hur dessa kan vidareutvecklas. Då det gäller att 
utveckla framtida tjänster, rekommenderas en tydligare koppling mellan företagets 
affärsstrategi och den digitala marknadsföringsstrategin, i syfte att lägga upp planer för vilka 
kanaler och tjänster som ska används för vilka syften och länka dessa till företagets 
försäljningsmål. 
 
Uppsatsen är en del i kursen Det Digitala Klivet, om 10 poäng, vid Högskolan i Gävle, VT 
2006. 
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Inledning 
Detta inledande kapitel ger en bakgrund över problemområdet. Problemdiskussionen ger en introduktion 
till problemställningarna som uppsatsen ska omfatta, som i sin tur leder till en beskrivning av syftet med 
uppsatsen. I avsnittet om frågeställningar, detaljeras problemställningarna ned i konkreta frågor som ska 
besvaras i uppsatsen, inom ramen för de avgränsningar som angetts. Kapitlet avslutas med en beskrivning 
över leverablerna, d v s vad resultatet av uppsatsen kommer att bli, samt en beskrivning av uppsatsens 

disposition. 
 
Läkemedelsföretag har speciella krav och omständigheter som styr hur företaget får 
marknadsföra sina produkter. Då det gäller receptfria läkemedel för exempelvis egenvård 
av förkylningar, så är marknadsföringsmodellen mycket lik den som används vid annan 
konsumentmarknadsföring.  
 
Då det gäller marknadsföring av receptbelagda läkemedel, så är ofta den förskrivande 
läkaren den huvudsakliga målgruppen. Då läkemedelsföretag marknadsför sina produkter, 
görs detta ofta i ett möte mellan läkaren och en säljare, en s k läkemedelskonsulent. 
Läkemedelskonsulenten visar då ofta upp produktinformation och resultat från kliniska 
studier som påvisar läkemedlets egenskaper och effekt. 
 
I Sverige kan apotek och sjukhus påverka vilket produkt med en viss substans som 
används. Detta har t ex uppmärksammats då många landsting sparar pengar, genom att låta 
apoteken ersätta ett dyrare läkemedel med ett generika. Tidigare har inköpen av läkemedel 
till sjukhus och apotek gjorts via en mellanhand, Kronans Droghandel. Detta kommer nu 
genom EU:s direktiv att förändras, och det är att vänta att läkemedelsföretag kommer att 
sälja sina produkter direkt till sjukhus och apotek. 

Problemdiskussion 

Läkemedelsbranschen står inför ett antal utmaningar då det gäller marknadsföring och 
försäljning av företagens produkter. Läkemedelskonsulenterna får en mer och mer 
begränsad tid från läkare för möten och säljsamtal. Olika krav och de facto-standarder i 
branschen får till effekt att de individuella mötena mellan läkare och konsulent blir färre, 
och det ställs hårdare krav som påverkar läkemedelsföretagens möjlighet att sponsra 
utbildning till läkare. 
 
Under senare år, har många läkemedelsföretag gjort satsningar på CRM-området. Detta då 
man konstaterat att läkemedelsföretagens försäljning inte längre endast kan hänföras det 
antal läkemedelskonsulenter som man har på fältet. Det har således uppkommit ett behov 
att mer noggrant analysera marknaden, urvalet av kunder och planering och uppföljning av 
kundmöten, som i sin tur ska bidra till ökad försäljning. 
 
Vidare har läkemedelsföretagen sedan ett antal år introducerat e-kanalen i sin 
marknadsföringsmix. Många bolag har etablerat webbplatser med information om 
företagets produkter eller mer generellt om terapiområden, som riktar sig till patienter och 
läkare.  En del bolag har utökat sitt utbud inom de digitala kanalerna till tjänster som kan 
tillföra mervärde till läkare och patienter, t ex i form av pollenrapporter som skickas via 
SMS till mobiltelefon. 
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Inom ramen för denna uppsats, ska vi undersöka hur ett läkemedelsföretag kallat 
”Medikamentus” använder digitala kanaler idag för interaktioner med läkare. Vad är syftet 
med användningen av de digitala kanalerna och hur använder man den information som 
man kan samla in från dessa kanaler? Vidare ska vi kartlägga vilka behov som kan tänkas 
finnas i framtiden från företagets kunder, och hur dessa skulle kunna skapa 
affärsmöjligheter för företaget i framtiden. Då det finns lagar, regler och de facto-
standarder som påverkar hur marknadsföring mot läkare och patient får ske, kommer detta 
ämne också att beaktas. 

Syfte  

Syftet med uppsatsen är att identifiera de digitala kanaler som företaget ”Medikamentus” 
använder idag i sin marknadsföring, samt att ge indikationer på möjlig utveckling för dessa 
kanaler samt eventuella nya kanaler för framtiden. 

Frågeställningar 

• Vilka digitala kanaler använder företaget idag för interaktioner med läkare? 
• Vad är syftet med användningen av de digitala kanaler som används idag? 
• Vilken information samlas in via de system som används för marknadsföring via 

digitala kanaler idag, och vad används denna information till? 
• Vilka nya affärsmöjligheter finns för användandet av digitala kanaler i framtiden? 
• Vilka nya behov kan tänkas finnas hos företagets kunder? 
• Vilka lagliga krav kan finnas vid användandet av digitala kanaler för marknadsföring 

av läkemedel, och hur ser problemställningen ut kring dessa krav? 

Avgränsning 

Uppsatsen kommer i första hand att fokuseras på marknadsföring av receptbelagda 
läkemedel, som ska marknadsföras mot läkare yrkesverksamma i Sverige. Detta då företaget 
idag i första hand använder digitala kanaler för marknadsföring mot patient, och då man 
vill undersöka hur dessa medier kan utökas i användandet riktat mot läkarkåren. 
 
Uppsatsen kommer att behandla digitala kanaler inom Internet, t ex i form av webbplatser, 
e-mail-marknadsföring, e-detailing, e-learning och Customer Relationship Management 
(CRM). 
 
Av hänsyn till att det undersökta företaget och dess medarbetare ej vill namnges i denna 
uppsats, har vi kallat företaget ”Medikamentus” och beskriver de intervjuades roller i 
företaget. 

Leverabler 

Resultatet av uppsatsen blir en kartläggning av de i nuläget använda digitala kanalerna, samt 
rekommendationer om kommande digitala kanaler som ”Medikamentus” kan använda i 
framtiden. Vi kommer också att beröra en möjlig utveckling av innehållet i dessa kanaler 
och beröra varför detta kan komma att utvecklas. 

Disposition 

Uppsatsen kommer att innehålla följande punkter (Holme & Solvang, 1991, s 325): 
1. Sammanfattning – beskriver uppsatsens problemområde, teori, metod, analys, 

slutsats och rekommendation 
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2. Inledning – inkluderar problemformulering, avgränsning och leverabler 
3. Modell och metoddiskussion: 

a. Grundläggande synsätt och modeller 
b. Val av metod och alternativa metoder 
c. Tillvägagångssätt vid insamling av information 
d. Källgranskning 

4. Teoriavsnitt – innehåller resultat av litteraturstudier 
5. Empiri – innehåller sammanfattning av intervjuer 
6. Analys och diskussion – innehåller analys och diskussion av frågeställningarna med 

bakgrund av teoriavsnitt, enligt vald metod 
7. Slutsats och rekommendation – innehåller slutsatser med bakgrund av analys och 

diskussion, samt rekommendationer 
8. Källförteckning 
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Modell och metoddiskussion 
”En metod är ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap. Allt som kan bidra 
till att uppnå dessa mål är en metod.” (Holme & Solvang, 1991, s 12). Valet av metod ska göras med 
utgångspunkt från den frågeställning man vill undersöka. I detta kapitel beskrivs grundläggande synsätt 
och modeller, valet av metod för denna uppsats, tillvägagångssättet vid insamlingen av information, samt 
källgranskning. 

Grundläggande synsätt och modeller 

Vetenskapliga metoder har funnits sedan antiken, och utvecklades i samband med den 
vetenskapliga revolutionen. Sedan 1600-talet har en empiristisk grundsyn varit populär, där 
man samlade och bearbetade fakta istället för att på egen hand fundera ut hur saker och 
ting hänger ihop (filosofisk inriktning kallad rationalism).  
 
Filosofer och vetenskapsmän har senare blivit övertygade om att faktainsamlande och 
analys av insamlade fakta inte är den bästa metoden, utan att man istället tar fram en 
hypotes som man sedan provar mot verkligheten (hypotetisk-deduktiv metod). 
 
Inom humaniora och samhällsvetenskapliga ämnen, skiljer man ofta mellan kvantitativ och 
kvalitativ metodteori. Kvantitativ metodteori innehåller insamling av fakta och efterföljande 
analys med statistiska metoder. Den kvalitativa metodteorin innebär djupintervjuer eller 
deltagande observation. Exempel på kvalitativa undersökningsmetoder är etnografi, 
fenomenologi, symbolisk interaktionism och etnometodologi (www.wikipedia.org). 
 

Kvalitativ metod 

Kvalitativa data formar ord, snarare än statistik i form av siffror. Informationen innehåller 
rika beskrivningar och förklaringar av processer i sitt sammanhang. Med kvalitativa data 
kan man härleda i vilken ordning saker skett och sagts, och se vilka händelser som kan ha 
lett till vidare händelser, och från detta härleda förklaringar (Miles & Huberman, 1994, s 1).  
 
Wolcott menar att den kvalitativa forskningen utgår från ett naturalistiskt synsätt, d v s att 
man är väldigt jordnära och fantasilös i sitt sätt att se på saker och ting, se figur 1. 
Kvalitativa undersökningar görs genom en intensiv och långvarig kontakt på ”fältet” inom 
det område man vill undersöka. Den undersökandes roll är att skapa sig en så holistisk syn 
som möjligt av det område som han/hon vill undersöka, för att kunna förstå samband och 
underliggande regler.  
 
Den undersökande försöker att fånga in sina data genom djup uppmärksamhet och en 
empatisk inställning till de han/hon ska intervjua. Ett viktigt område är att förstå hur 
personerna i det undersökta sammanhanget förstår, agerar och hanterar sina dagliga 
situationer inom problemområdet. Det finns få färdigställda mätetal som kan användas i 
den kvalitativa undersökningen, den undersökande blir den som validerar och viktar sina 
data.  
 

http://www.wikipedia.org/
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Figur 1 – Qualitative Strategies in Educational Research (Wolcott, 1992)  
 

Insamling och analys av kvalitativa data 

Kvalitativa data i form av ord, kan komma från observation, intervjuer eller dokument. 
Datainsamlingen sker ofta nära det som ska undersökas och under en begränsad tid. 
Genom att planera innan insamlandet av data påbörjas, kan man reducera det data som 
man samlar in. Detta kan göras t ex genom att man använder konceptuella ramverk, som 
kartlägger variabler och relationer, vidare frågor som ytterligare tydliggör frågeställningarna 
och dess avgränsningar genom att man definierar vad som ska ingå i det undersökta fallet 
och inte (Miles & Huberman, 1994, s 38). 
 
Det insamlade datat finns vanligtvis inte tillgängligt för omedelbar analys, utan det krävs ett 
visst arbete t ex i form av rättning/redigering av anteckningar och transkribering. Den 
mesta analysen i en kvalitativ studie, görs i form av ord. Dessa kan summeras, organiseras 
och sorteras på olika sätt, och man kan på så sätt få fram olika mönster och se samband i 
det data som samlats in. Två olika metoder som kan användas för att identifiera samband, 
vid analys av kvalitativt data är matriser (d v s rader och kolumner) och nätverk (d v s 
noder som kopplas samman med länkar). Matriser tenderar att fungera bättre då 
undersökningens fokus ligger på variabler, medan nätverk ger en bättre bild av processer. 
Andra metoder som kan användas är flöden över tiden, för att tydliggöra sekvenser av 
händelser och processer (Miles & Huberman, 1994, s 141, 238). 
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Analys av kvalitativa data kan ses som tre flöden av aktiviteter: 1) datareduktion, 2) data-
display, samt 3) verifikation och slutsats. Datareduktionen omfattar den process som 
innebär sovra, förenkla och behandla de data som finns i anteckningar. Data-display är den 
process inom vilken datat är organiserat på ett sådant sätt att man kan använda det för att 
dra slutsatser. Det tredje flödet innefattar aktiviteter för att dra slutsatser och verifiera dessa 
(Miles & Huberman, 1994, s 6-10).  
 
Det finns ett antal olika taktiker som man kan använda sig av då man ska dra slutsatser från 
sin analys av kvalitativt data. Vid analysen försöker man finna mönster, se samband och 
länkar och söka rimlighet i de samband och mönster man ser. Man kan också använda sig 
av olika tester för att se om de slutsatser man kommer fram till håller. T ex genom att 
använda beviskedjor, eller ställa kontrasterande påståenden mot varandra (Miles & 
Huberman, 1994, s 245ff).  
 

Fallstudien som undersökningsmetod 

En fallstudie (case study) är en särskild metod inom kvalitativ forskning. Istället för att 
undersöka ett stort antal variabler, fokuserar fallstudien på ett enskilt fall 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Case_study).  
 
Yin menar dock att en fallstudie ska ses som en enskild forskningsstrategi, där man gör en 
undersökning av något fenomen i dess verkliga omgivning: 
 
”1. En fallstudie är en empirisk undersökning som: 

• undersöker ett nutida fenomen i sitt verkliga sammanhang, och i synnerhet då… 

• avgränsningen mellan det undersökta fenomenet och dess omgivning inte är tydlig. 
 
2. En fallstudieundersökning: 

• klarar av att det kan finnas situationer där det kan finnas fler intressanta variabler, än vad som 
faktiskt kan ses i datat, vilket resulterar i… 

• ett beroende av flera källor, vars data behöver sättas samman, och som får som resultat… 

• att fördelar från den tidigare utvecklingen av teoretiska påståenden som kan fungera som en guide 
för vidare datainsamling och analys.” 

 
Enligt Yin kan fallstudier inkludera enskilda och flera fall, kvalitativa och kvantitativa data 
som kan vara beroende av flera källor. Fallstudier lämpar sig särskilt när frågor som ”hur” 
och ”varför” ställs, i ett sammanhang där den undersökande parten har en mycket liten 
kontroll över det som sker. Vidare är fallstudien lämplig då fokus ligger på en frågeställning 
som finns i nuet, och som anknytning till något som sker i det verkliga livet. Denna typ av 
fallstudie kallas ofta en förklarande fallstudie. Det finns också undersökande och beskrivande 
fallstudier (Yin, 2003, s 1ff). 
 

Val av fallstudie som metod 

Som tidigare sagts finns det olika typer av metoder som används för forskning i 
samhällsvetenskapliga ämnen. När och varför ska man välja att göra en fallstudie i ett 
särskilt ämne? Varför inte välja att göra ett experiment, en enkät eller en data-analys av 

http://en.wikipedia.org/wiki/Case_study
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historiskt arkiverat data? Alla exemplen ovan representerar olika forskningsstrategier, där 
varje strategi har sin metod för att samla in och analysera data. De olika strategierna har 
sina fördelar respektive nackdelar. 
 
För att kunna klargöra vilken metod som passar bäst för det undersökta området och dess 
frågeställningar, ska man beakta följande:  

1. typen av frågor som ställs i undersökningen, d v s vem, vad, var, hur och varför. 
2. vilken kontroll den undersökande har över beteenden och händelseförlopp. 
3. hur stort fokus är på händelser som sker i nuet, i relation till historiska händelser. 

 
 
 
 
Forskningsstrategi Typ av fråga Kontroll över betee nden 

och händelseförlopp? 
Fokus på nutida 

händelser? 
Experiment Hur? Varför? Ja Ja 
Undersökning Vem? Vad? Var? Hur 

många? Hur mycket? 
Nej Ja 

Data-analys av historiskt 
data 

Vem? Vad? Var? Hur 
många? Hur mycket? 

Nej Ja/Nej 

Historik Vem? Vad? Nej Nej 
Fallstudie Vem? Vad? Nej Ja 

 
Tabell 1 – Situationer för olika forskningsstrategier (Yin, 2003, s 5). 
 
I vissa situationer kan flera metoder visa sig lämpliga, och i andra fall kan två olika 
strategier visa sig lika lämpade, se tabell 1 ovan. Man kan också använda sig av flera 
metoder, t ex en kombination av en undersökning och en fallstudie. Det finns också 
situationer då en viss metod har en stark fördel. För en fallstudie, är detta då: en ”hur”- 
eller en ”varför”-fråga ställs om en nutida händelse, över vilken den undersökande har liten 
eller ingen kontroll. 
 

Viktiga färdigheter vid fallstudiearbetet 

Att bestämma sig för de frågeställningar som är mest relevanta för ett visst ämne, och att 
precisera de frågor som ska ställas, kräver förberedelse. Ett sätt att göra detta på är att läsa 
in litteratur i ämnet. Som nybörjare kan man lätt tro att litteraturen ska ge svaren på 
frågorna, men erfarna forskare läser research för att utforma skarpare och mer insiktsfulla 
frågeställningar runt problemområdet (Yin, 2003, s 1-13). 
 
För att kunna genomföra en bra fallstudie, är det bra om personerna som genomför 
undersökningen har vissa färdigheter: 

• En god undersökare för en fallstudie, ska kunna ställa bra frågor, och kunna tolka de 
svar som ges. 

• Undersökaren ska vara en god lyssnare och inte fastna i hans eller hennes egna 
uppfattningar och intryck. 

• Den undersökande personen ska vara anpassningsbar och flexibel, så att nya/oväntade 
situationer ses som möjligheter snarare än hot. 

• Undersökaren måste ha god kännedom om ämnet som ska undersökas. Denna förståelse 
leder till att de undersökta händelserna och den insamlade informationen kan 
avgränsas till rimliga och hanterliga mängder. 
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• Den undersökande ska vara opartisk och utan förutfattade meningar, inklusive 
uppfattningar som kan härröras från teori. På detta sätt kommer den undersökande 
personen att vara mottagling för bevis som strider mot t ex hypoteser eller övriga 
fakta (Yin, 2003, s 59).  

 

Principer vid datainsamling 

I fallstudieundersökningar finns det tre olika principer för datainsamling. Den första 
principen innefattar datainsamling från flera källor. Dessa källor kan t ex vara intervjuer, 
resultat av experiment och historiskt data. Fördelen med denna metod är att den ger 
undersökaren möjligheten att analysera data i ett bredare perspektiv, och med fler 
infallsvinklar, t ex historia, beteenden och attityder.  
 
Den andra principen innebär att man skapar en fallstudiedatabas. Denna princip handlar 
om hur man organiserar och dokumenterar det data som man samlat in för sina fallstudier. 
I fallstudien använder man ett liknande sätt att dela upp dokumentationen, som i andra 
forskningsmetoder, d v s 1) data och annan information som kan användas för analys och 
slutsats, och 2) undersökarens rapport, som kan vara i artikel-, dokument- eller bokform.  
 
Ofta innehåller rapporten även det insamlade rådatat för fallstudien, vilket gör rapporten 
svårläst. Istället bör man organisera rådatat i en separat databas eller ett dokument, så att 
andra forskare lätt kan få överblick av det data som ligger till grund för fallstudien. På detta 
sätt begränsas inte läsaren endast till fallstudierapporten, och då källdatat finns tillgängligt 
ökar undersökningens reliabilitet. 
 
Den tredje principen handlar om att tillhandahålla en beviskedja. Liknande metoder 
används bl a inom polisväsendet, och bygger på att man låter läsaren av fallstudien följa 
härledningen av slutsatser – från de initiala frågorna till de slutliga slutsatserna. På detta sätt 
kan läsaren spåra vägen från slutsatsen tillbaka till de ursprungliga frågeställningarna och 
tvärtom. En stor fördel med denna metod är att den har en hög reabilitet (Yin, 2003, s 
97ff).  
 

Val av metod och alternativa metoder 

I arbetet med denna uppsats har jag använt en enkel modell för att planera och bedriva 
arbetet, och använt vetenskapliga metoder för insamling och bearbetning av information. 
Uppsatsarbetet har varit en iterativ process, då jag under arbetets gång kommit till nya 
insikter som därmed kunde påverka flera avsnitt. Då jag bedrivit uppsatsarbetet på uppdrag 
av min arbetsgivare, har jag under arbetets gång bett om återkoppling för att verifiera fakta, 
samt att säkerställa att uppsatsens leverabler kommer till nytta för beställarna. 
 
Arbetet med uppsatsen har bestått av följande aktiviteter: 

1. Projektplanering 
2. Urval av källor och framtagning av teoriavsnitt 
3. Urval av intervjufrågor, intervjupersoner och inhämtande av information till 

empiriavsnitt 
4. Analys av teori och empiri, framtagning av slutsats och rekommendation 
5. Granskning av källor, återkoppling till beställare 
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Valet av metod ska göras med utgångspunkt från den frågeställning man vill undersöka. 
Kvalitativa metoder har primärt ett förstående syfte och innebär en ringa grad av 
formalisering. Metoden kännetecknas av närhet till källan. Kvantitativa metoder är präglade 
av kontroll från forskarens sida, och är mer formaliserade och strukturerade. Dessa 
metoder kännetecknas av formaliserade analyser av hårddata, och även ett avstånd till 
källan (Holme & Solvang, 1991, s 13). 
 
Då det gäller val av metod, har jag valt en kvalitativ ansats, då det gäller att inhämta 
information gällande ”Medikamentus” användande av de nuvarande digitala kanalerna och 
det eventuella framtida behovet. Genom att göra ett antal intervjuer med personer på 
företaget som har insikt i ämnet (primärkällor), ska jag försöka nå en djupare förståelse av 
problemområdet och kunna beskriva sammanhanget omkring problemområdet (Holme & 
Solvang, 1991, s 13). Vidare kommer uppsatsen att omfatta en teoridel med 
litteraturstudier, som är att anse som sekundärkällor.  
 
Jag ansåg tidigt i arbetet att frågeställningarna omkring ”Medikamentus” användande av 
digitala kanaler nu och i framtiden, lämpade sig bäst att undersökas i intervjuform på 
”fältet”. Genom att intervjupersonerna beskrev sin vardag och hur de såg på det nuvarande 
och framtida användandet av digitala kanaler, kunde jag få in data som jag sedan kunde 
analysera vidare för att se samband och mönster. Den empatiska inställningen till mina 
intervjupersoner kan förklaras med min förståelse i ämnet, då jag i min yrkesroll tar fram 
digitala lösningar för ”Medikamentus” globala organisation och systerföretag.   
 
Min metod kan ses som en fallstudie med en kvalitativ metod för insamlandet av data. 
Enligt Yin är en ”fallstudie en empirisk undersökning som undersöker ett nutida fenomen i sitt verkliga 
sammanhang, och i synnerhet då avgränsningen mellan det undersökta fenomenet och dess omgivning inte är 
tydlig”.  
 
I fallet med undersökningen i denna uppsats, är läkemedelsföretaget ”Medikamentus” 
användning av digitala kanaler för sin marknadsföring ett nutida fenomen som undersöktes 
på fältet i form av intervjuer. Avgränsningen mellan det undersökta fenomenet och dess 
omgivning, var inte tydlig på så sätt att många externa faktorer påverkade hur 
”Medikamentus” fick använda de digitala kanalerna, och även vilka kanaler som fick 
användas. På ”Medikamentus” visste man mycket lite om eventuella framtida krav som 
skulle kunna ställas på företagets användning av digitala kanaler i marknadsföringssyfte. 
 
Om jag skulle göra en liknande studie igen, skulle jag sannolikt använda samma metod, 
givet att studien var av samma omfattning. Som ses senare i uppsatsen, så innehöll en del i 
intervjun en kartläggning av de digitala kanaler som företaget använde idag. Denna 
datainsamling skulle kunna ha gjorts med en kvantitativ metod, t ex genom att be de 
intervjuade fylla i ett frågeformulär eller något liknande. 
 
Skulle en liknande undersökning göras i ett fall med större omfattning, t ex där hundratals 
lösningar användes för marknadsföring via digitala kanaler, skulle en kvantitativ ansats vara 
mer lämplig för denna del av undersökningen. I mitt fall, tyckte jag inte att en kombination 
av kvalitativ och kvantitativ metod för insamling av data var lämplig. Detta dels för att 
minimera den tid respektive intervjuperson behövde avsätta på intervju och undersökning, 
och dels för att den del som skulle kunna täckas av inhämtat statiskt data var så pass liten. 
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Tillvägagångssätt vid insamling av information 

Inhämtningen av information till uppsatsen gjordes genom litteraturstudier och intervjuer 
med medarbetare inom företagets marknads-, och säljorganisation samt IS-organisation. 
Till grund för uppsatsen ligger teori om CRM och marknadsföring via multipla kanaler. 
Denna teori kompletteras med insikt om nuläget och de framtida behoven från 
intervjupersonerna i företaget, som ska leda fram till en insikt om hur ”Medikamentus” 
framtida behov och erbjudande till sina kunder bör kunna se ut.  
 
Under det inledande arbetet med mina uppdragsgivare (4 personer från ”Medikamentus” 
Internetmarknadsföringsgrupp och IS), diskuterade vi utkastet till problemformuleringen 
och avgränsningen och gjorde tillsammans ett urval av intervjupersoner.  
 
Intervjuerna gjordes i de flesta fall enskilt och under en timme. I något fall där två personer 
hade lika roller och arbetsuppgifter gjordes intervjun med båda personerna samtidigt. Innan 
intervjuerna skickades ett introduktions-e-mail ut, som beskrev syftet med arbetet, samt ett 
utkast på de frågor som skulle ställas under intervjun. Samtliga intervjuer gjordes på plats, 
på ”Medikamentus” kontor, förutom en telefonintervju med en person på 
”Medikamentus” finska systerbolag. 
 
De intervjuade personerna har följande roller: 

• 3 personer arbetar på företagets internetavdelning med att förvalta befintliga och 
bygga upp nya webbplatser som används i marknadsföringssyfte. Dessa tre 
personer intervjuades enskilt. 

• 1 person arbetar som Business Relationship Manager på företagets IS-avdelning 
med ansvar för företagets CRM-system. 

• 1 person arbetar som chef för företagets IS-avdelning, med bl a ansvar för teknisk 
leverans och förvaltning av företagets webbplatser och CRM-system. 

• 2 personer deltar i samprojekt mellan IS och multimediagruppen, som fokuseras på 
presentationer som användes i säljsamtal. Dessa två personer intervjuades 
tillsammans. 

• 1 person arbetar som utbildare för säljkåren, och delgav perspektiv från mötet och 
interaktionen med kunder. 

• 1 person arbetar som e-business manager på ”Medikamentus” systerbolag i Finland. 
Denna person intervjuades per telefon. 

 
Intervjuerna behandlade följande frågeställningar:  

• Beskriv din roll och dina arbetsuppgifter. 
• Vilka digitala kanaler använder företaget idag för interaktioner med läkare? 
• Vad är syftet med användningen av de digitala kanaler som används idag? 
• Vilken information samlas in via de system som används för marknadsföring via 

digitala kanaler idag, och vad används denna information till? 
• Vilka nya affärsmöjligheter finns för användandet av digitala kanaler i framtiden? 
• Vilka nya behov kan tänkas finnas hos företagets kunder? 
• Vilka lagliga krav kan finnas vid användandet av digitala kanaler för 

marknadsföring? 
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Anteckningarna från intervjuerna behandlades innan de sammanfattades i empiriavsnittet i 
denna uppsats. Behandlingen av datat gjordes i form av att jag i en enkel matrismodell 
sökte samband och återkommande fakta. Återkommande fakta från flera källor värderades 
högre, och kom på så sätt med i emipiriavsnittets sammanfattning. Data av känslomässig 
karaktär värderades lägre, med syfte att bibehålla ett så neutralt och faktabaserat resultat 
som möjligt. 
 

Källanalys och källgranskning 

Med källkritik brukar man syfta på granskning av dokument, där man prövar validitet 
(giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet). Denna prövning behöver göras på olika sätt för 
skilda källor. T ex kan utredningar behandla fel utredningsproblem, innehålla tolkningsfel, 
mätfel, bearbetsningsfel och rapporteringsfel o s v.  
 
Syftet med källkritik är att bestämma om källan mäter det den utger sig för att mäta (valid), 
om de är väsentlig för frågeställningen (relevans), och om den är fri från systematiska 
felvariationer (reliabel).  
 
Källkritik kan ses som en urvalsmetod, där författaren bedömer det material som hon/han 
samlar in och renar bort det som inte är bra och behåller det som är acceptabelt 
(Torstensson & Wiedersheim-Paul, 2001, s 150). 
 
En källgranskning kan delas upp fyra faser: 

1. Observation: Innehåller sökning av källor som kan belysa problemställningen, för 
att skapa en överblick av tillgänglig information. Sållning av källor. 

2. Ursprung: Innehåller ett klargörande om källans tillkomst, och kopplingen mellan 
källan och den verklighet den beskriver. Källans äkthet och datering. 

3. Tolkning: Innebär en innehållsbestämning av källan, men även mottagarens 
tolkningar av källans innehåll.  

4. Användbarhet: Innehåller en bedömning av hur pass användbar källan är och hur 
pass trovärdig den är (Holme & Solvang, 1991, s 141ff). 

 
Vid valet av källor och för att säkerställda källornas validitet och reliabilitet, användes två 
olika ansatser för val av intervjupersoner och tolkning av data från intervjuer, samt 
källgranskning av teorikällorna. 
 
Intervjupersonerna valdes ut i samråd med uppdragsgivarna för undersökningen. Alla 
intervjupersoner hade en nära relation marknadsföring av ”Medikamentus” produkter mot 
läkare och patient. I urvalet av intervjupersoner har vi försökt att täcka olika aspekter av 
marknadsförningen via digitala kanaler, genom att intervjua personer från olika delar av 
företaget, t ex från IS-organisationen, ansvariga för CRM-systemen, 
Internetmarknadsföring, e-detailing samt producenter av multimediapresentationer mot 
läkare, som kan delge olika perspektiv inom problemområdet.  
 
De data som samlades in från intervjuerna tolkades och sammanställdes. Återkommande 
fakta värderades högt och kom med i empiriavsnittets summering. Information med 
känslomässiga uttryck och uppfattningar, sållades bort för att bibehålla ett så neutralt och 
faktabaserat resultat som möjligt. Samliga källors användbarhet bedömdes vara hög, inom 
sina specifika områden.  
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Teorikällorna valdes med utgångspunkt från var den mest relevanta och aktuella 
informationen i ämnet har funnits. Många av de mest aktuella källorna har funnits i form av 
rapporter från Gartner och liknande undersökningsföretag, men också i form av 
akademiska rapporter från Europeiska universitet. Ett antal artiklar på Internet i ämnet 
valdes bort, då källans äkthet och ursprung inte kunde bedömas. Då ämnet är relativt nytt i 
relation till läkemedelsindustrin, har jag därför valt att också inkludera teori gällande andra 
branscher och då främst från bankvärlden.  
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Teoriavsnitt 
Detta teoriavsnitt omfattar teori kring Customer Relationship Management, marknadsföring genom 
multipla kanaler, samt hur dessa två används av läkemedelsföretag. Teorin ligger till grund för vidare 
analys och slutsatser, som också omfattar resultatet av de intervjuer som gjorts på ”Medikamentus”.  

Inledande orientering i Customer Relationship Management (CRM) 

Termen CRM, Customer Relationship Management, innefattar metodologier, programvara, 
och ofta Intertjänster som stödjer ett företag att hantera sina kundrelationer på ett 
organiserat sätt. T ex kan ett företag ha en kunddatabas innehållande detaljerad information 
om företagets kunder så att företagets ledning och säljkår enkelt kan finna information om 
kundernas behov och matcha detta mot marknadsföringsaktiviteter, kampanjer och 
erbjudanden. Även påminnelser till kunder om att de behöver beställa nya varor och 
information om vad andra kunder har köpt, kan ses som en del av CRM. 
 
CRM kan sägas bestå av följande: 

• Att stödja ett företags marknadsorganisation i att identifiera sina 
bästa/lönsammaste kunder, managera marknadsföringskampanjer med tydliga mål 
och identifiera potentiella kunder och affärer för säljkåren. 

• Att stödja organisationen i att effektivisera sina säljaktiviteter genom att optimera 
informationsbehandling och -delning mellan medarbetarna, och genom att 
effektivisera företagets processer (t ex då det gäller ordermottagning från 
kunderna). 

• Att stödja organisationen i att skapa individuella relationer med företagets kunder, 
med syfte att öka kundnöjdheten och maximera lönsamheten, genom att identifiera 
organisationens mest lönsamma kunder och ge dem den bästa servicen. 

• Att stödja organisationens medarbetare med den information och de processer de 
behöver för att de ska veta vilka deras kunder är, förstå kundernas behov, och på 
ett effektivt sätt kunna bygga relationer mellan organisationen, dess kunder och 
andra partners 
(http://searchcrm.techtarget.com/sDefinition/0,,sid11_gci213567,00.html). 

 
Varje organisation behöver definiera sin egen unika strategi för CRM, då det inte går att 
hitta en generisk modell som är applicerbar för alla företag. Detta då CRM-strategin måste 
ta hänsyn till det specifika företagets kundsituation, marknadssituation och vilka kanaler 
som används för att nå företagets kunder.  
 
Det finns dock fem faktorer som alltid formar ett företags CRM-strategi; 

• Företagets marknad. 
• Kunderna som företaget har relationer med. 
• Produkterna som företaget säljer. 
• Kanalerna som företaget använder för att nå sina kunder. 
• Företagets organisatoriska egenskaper, såsom storlek, geografisk spridning o s v. 

 
Affärsmodeller som innebär direktrelation mellan företaget och dess kunder i en eller flera 
kanaler, är den enklaste i CRM-sammanhang, eftersom kunden i detta fall är känd och 
företaget kan då lätt hämta in och analysera data om dess kunder. Företagens fokus i dessa 

http://searchcrm.techtarget.com/sDefinition/0sid11_gci21356700.html
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fall ligger vid att etablera multikanal-plattformar som kan erbjuda konsekventa interaktioner 
mot företagets kunder oavsett kanal. Arbetet i detta fall handlar mycket om att harmonisera 
processer och åtkomst till kundinformation över de aktuella kanalerna, samt att försöka 
matcha kanalerna mot kundernas specifika behov i relation till kundernas nuvarande och 
potentiella värde för företaget. 
 
Indirekta affärsmodeller, är mer komplexa och kan resultera i diskussioner mellan 
affärspartners om ”vem som äger kunden”. I dessa fall är det viktigt att fokusera på delad 
information om kunderna för att komma över den frustration som ofta kan uppkomma 
hos de partners som inte har direkt access till kund-datat (Radcliffe, 2003, s 1-6). 
 
Informationssystem som används för CRM och för att stödja marknadsfunktionen hos ett 
företag, kallas för Marketing Information Systems. Systemen i denna grupp kan delas in i t 
ex säljanalyssystem, prognossystem, researchsystem, e-mail-marknadsföringssystem, olika 
Electronic Commerce system som stödjer marknadsföring på Internet, Sales Force 
Automation (SFA) eller CRM-system som används t ex av säljkåren för att följa upp 
försäljning och kunddata (Nickerson, 2001, s 325). 
 

Vad är multikanalmarknadsföring, och hur används den i CRM-syfte? 

Ett företag som säljer sina produkter genom exempelvis en hemsida på Internet, såväl som 
genom telefonförsäljning och mobila enheter, kallas för en multichannel store 
(multikanalbutik). Det kan givetvis finnas fördelar med att använda endast en kanal för sin 
försäljning, t ex låga kostnader, men det förutspås att de mest lönsamma företagen inom de 
flesta marknaderna är de som kan kombinera det bästa av de två världarna; online-
försäljning såväl som försäljning i butik eller genom mänskliga möten (Turban, 2002, s 99). 
 
Kundlojalitet är ett viktigt begrepp vid försäljning, som beskriver till vilken grad en kund 
vill hålla fast vid en viss leverantör eller ett visst varumärke. Då det kostar fem till åtta 
gången mer för ett företag att skaffa sig nya kunder jämfört med att behålla sina befintliga 
kunder, är det viktigt att behålla sina befintliga kunder för att kunna öka sin lönsamhet 
(Turban, 2002, s 129).  
 
Genom att använda CRM-program, kan företag mäta vilka kunder som är mest lönsamma 
för företaget, och även kartlägga vilken nivå av service dessa kunder önskar för att fortsatt 
vara lojala (Turban, 2002, s 143).  

Ett exempel från bankvärlden 

I bankvärlden erbjuds kunderna en rad olika kanaler som de kan använda för att utföra sina 
bankärenden, skaffa information och köpa tjänster och produkter från sin bank. Genom att 
integrera de kanaler som bankerna erbjuder sina kunder, kan bankerna på så sätt skaffa sig 
detaljerad information om sina kunder och deras köpbeteenden över flera kanaler. Denna 
information kan sedan användas i marknadsföringssyfte, för att t ex skräddarsy 
erbjudanden till vissa kundsegment över multipla kanaler, något som i tur förväntas leda till 
att försäljningen ökar. 
 
Man har sett att bank-kunder använder olika kanaler på olika sätt. Det är viktigt att 
kunderna kan ställa in hur de vill använda de olika kanalerna och att bankerna respekterar 
kundernas önskemål. Det kan röra sig om att vissa ärenden föredrar kunden att göra via sin 
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Internetbank, t ex att betala sina räkningar, medan andra ärenden helst avhandlas i ett 
personligt möte, t ex att lägga upp ett lån för husköp. 
 
För framtiden förutspås att de banker som effektivt kan använda sina multipla kanaler för 
sina kundtjänster och marknadsföring, är också de banker som kommer att få behålla sina 
kunder. I de fall en bank inte kan erbjuda en enhetlig, väl fungerande service över samtliga 
kanaler, förutspås kunderna att gå till en konkurrent som kan erbjuda detta.  
 
Vidare förutspås att banker som inte använder sig av kund-data som de hämtar in över 
multipla kanaler i sin marknadsföring, utan som gör säljinsatser rörande enskilda produkter, 
kommer att få en vikande lönsamhet per kund och potentiella framtida intäkter och vinster 
för dessa kunder (Taylor, 2005, s 1-9). 

Mix av online och offline-interaktioner 

Företag idag använder en mix av online och offline-interaktioner i sina kundrelationer, t ex 
via Internet, mobiltelefon, fast telefoni, fax, personliga möten och ”brick-and-mortar” 
platser (d v s på plats i t ex butik, eller på ett bankkontor). 
 
För att företag ska kunna lyckas den omgivning som blir mer och mer komplex, behöver 
företagen förstå och leverera sina tjänster i enlighet med den köpprocess genom multipla 
de kanaler, som företagets kunder vill använda (Sarner, 2002, s 1-20). 
 
Sarner gjorde 2002 ett antal antaganden i sin rapport inför 2003-2004: 

• 85% av de företag som ser marknadsföring och försäljning via Internet som en helt 
separat kanal, som inte interagerar med de andra kanalerna, förutspås en minskad 
lönsamhet.  

• 85% av business-to-business relationerna och 75% av business-to-consumer 
relationerna, förutspås involvera minst tre eller fler kanaler.  

• Under 2004 kommer mindre än 30% av företagen att kunna konsolidera sitt kund-
data i real-time data warehouses, något som möjliggör för företagen att analysera 
kundernas interaktioner med företaget oberoende av kanal i realtid. 

• Under 2004 kommer e-handel, e-service och e-marketing-applikationer att 
utvecklas till en multikanal-approach av CRM-relaterade applikationsfamiljer. Man 
tror således att utvecklingen inte kommer att gå mot en en-e-kanals CRM-lösning 
som omfattar att tre discipliner. 

Bedömning av en kanals effekt 

Fler och fler företag använder multipla kanaler för sin försäljning, och det blir därför mer 
viktigt att företagen får insikt i vilka kanaler som företagets kunder föredrar.  
 
För att mäta en kanals effekt, kan man använda sig av t ex Colombo och Morrison-
modellen, för att mäta försäljningsutvecklingen för olika kanaler över tiden, med hänsyn till 
olika produktkategorier och målgrupper.  
 
Modellen utgår från två huvudsakliga komponenter i en kanals försäljningsresultat: 1) de 
existerande kundernas lojalitet till en viss kanal, och 2) kanalens möjlighet att attrahera nya 
kunder från en annan kanal, s k switchers. Den mätta informationen kan man sedan 
använda för vidare analys av de olika försäljningskanalerna som används av ett företag 
(Gensler et al, 2006, s 1-5). 
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En annan metod för att mäta olika kanalers effekt, är att genom matematiska modeller 
endast titta på den likviditetseffekt respektive marknadskanal skapar. Man kopplar således 
sin marknadsföring direkt mot en finansiell effekt. Med denna modell kan beslutsfattare i 
ett företag göra strategiska val utifrån den likviditetseffekt respektive kanal förväntas skapa 
(Pennings, 2002, s 601-609). 

Multikanal-CRM hos läkemedelsföretag 

CRM börjar bli ett modeuttryck i branschen, men det är få läkemedelsföretag som 
verkligen utövar CRM.  Målet med CRM är att förbättra interaktionen med företagets 
kunder, över samliga kontaktytor, och på så sätt skapa en enhetlig vy över kund-datat. 
Detta ska göra det lättare att attrahera nya kunder, minska kostnaderna för service till 
befintliga kunder och öka kundlojaliteten genom att erbjuda skräddarsydda erbjudanden till 
nya och befintliga kunder (Alt & Puschmann, 2005, s 208). 
 
Bland de stora utmaningarna inom CRM i läkemedelsbranschen finns: 

• Högre krav från kunderna: större konkurrens på marknaden ger patienter större 
möjlighet att ställa krav på lägre priser och större möjlighet att påverka t ex läkare 
och sjuksköterskor. Mer aktiva och informerade patienter kommer att påverka valet 
av läkemedel och läkarens roll som beslutsfattare kommer att minska. 
Läkemedelsföretag behöver således beakta behov från både läkare såväl som 
patienter i sina marknadsföringsstrategier. 

• Minskad tillgänglighet till läkare: antalet besök som läkemedelskonsulenter kan 
göra till läkare kommer att minska p g a ändrad lagstiftning i ett antal europeiska 
länder, samt läkares minskade acceptans för att ta emot och ta sig tid för dessa 
möten. Samtidigt har antalet läkemedelskonsulenter bland de 40 största 
läkemedelsföretagen fördubblats, medan antalet förskrivningar av dessa företags 
produkter endast ökat med 15%. Läkemedelsföretag behöver inte bara bli mer 
effektiv i sälj-ledet, man behöver också finna nya kanaler för att kunna interagera 
med sina nyckelkunder. 

• Krav på kostnadsbesparingar: För att kontrollera kostnaderna för hälso- och 
sjukvård, pressar regeringar och myndigheter, läkemedelsföretagen att sänka sina 
priser. Samtidigt sker parallellimport av läkemedel från länder som kan tillverka 
dessa produkter till en lägre kostnad, och generiska läkemedel produceras och säljs 
av företag som inte behöver täcka kostnader för forskning och utveckling av 
produkterna. Många läkemedelsföretag utökar därför sin säljstrategi genom att 
använda grupper av Key Account Managers, för att kunna möta denna utmaning. 

• Lättande av lagar och regler: I EU är det f n förbjudet enligt lag att 
marknadsföra receptbelagda läkemedel direkt mot patient. USA hade en liknande 
lagstiftning som togs bort 1997, och detsamma förväntas att ske inom EU. Detta 
skulle innebära att läkemedelsföretag behöver inkludera marknadsföring och 
försäljning till konsument i sin strategi (Alt & Puschmann, 2005, s 301). 

 
Läkare kan finna att interaktionen med ett läkemedelsföretag är mycket splittrad och 
komplex. Marknadskampanjer, läkemedelskonsulenter, medicinska partners, 
marknadspartners och tredje-parts-leverantörer av e-detailing, försöker alla påverka läkaren. 
Om dessa parter inte arbetar på ett koordinerat sätt och delar information emellan sig, 
kommer de att förvirra sin målgrupp, då de uppfattas som splittrade och att de i vissa fall 
överlappar varandra i sina budskap och aktiviteter. Detta kan i sin tur skapa förvirring 
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bland läkare och patienter, vilket kan resultera i förlorade marknadsandelar och minskad 
försäljning (Hagemeyer & Berg, 2002, s 4). 
 
Läkare vill interagera med läkemedelsföretag på flera olika sätt. Produktrelaterade frågor vill 
man kanske helst göra via ett telefonsamtal, medan en förfrågan om läkemedelsprover 
(samples) kan göras via e-mail. Introduktion av en ny produkt, görs lämpligen genom ett 
möte mellan läkaren och läkemedelskonsulenten. Varje kontakt ska vara en del av en 
sammanhållande, delad och systematisk strategi kring kundrelationen (Hagemeyer & Berg, 
2002, s 4). 
 
I läkemedelsindustrin, såväl som i andra branscher, så försöker företag hålla kvar sina 
kunder genom att utveckla och personalisera tjänsterna till sina kunder. Jämfört med andra 
branscher inom bank och tekniksektorn, så fokuserar fortfarande läkemedelsföretag på att 
marknadsföra sina produkter, men detta börjar övergå i ett fokus på kundrelationer (Alt & 
Puschmann, 2005, s 208). 

Sales Force Automation 

SFA-programvaror automatiserar affärsprocesser för t ex lagerkontroll, försäljning, 
uppföljning av kundinteraktioner samt analys av försäljningsprognoser och faktisk 
försäljning (http://whatis.techtarget.com/definition/0,289893,sid9_gci350521,00.html). 
 
Sedan mitten på 80-talet har Sales Force Automation (SFA) använts som benämning för 
IT-stöd för säljande organisationer. SFA täcker dock inte alla de fall som ett företag 
använder teknologi i CRM-syfte. Bakom det traditionella säljarbetet, kan företag 
implementera teknologi som länkar samman marknadspartners med andra ”virtuella 
medlemmar” såsom läkemedelskonsulenter och medicinska experter.  
 
Läkemedelsföretag som implementerar multikanal-CRM-processer och -teknologier 
kommer att skaffa sig en konkurrensfördel, i relation till de företag som endast fokuserar på 
Sales Force Automation (Hagemeyer & Berg, 2002, s 4). 

Internet som kanal mot läkare och patienter 

Givet att över 110 miljoner människor förutspås leta efter hälsorelaterad information på 
Internet endast i USA varje månad, har Internet en stor potential (Alt & Puschmann, 2005, 
s 208). 
 
Internet gör det möjligt att leverera olika typer av säljrelaterad information till en läkare. 
Genom att göra detta, och samtidigt förbättra och effektivisera säljprocesserna, kan 
företaget planera för kapacitet och balans mellan de olika marknadsföringskanalerna så väl 
som aktiviteter hos säljkåren (Hagemeyer & Berg, 2002, s 4). 
 
Genom att använda Internet som kanal, kan man nå läkare och patienter genom 
exempelvis portaler, som är sammanlänkade med underliggande CRM-system. På så sätt 
kan ett företag effektivisera sin försäljning, genom att låta prioriterade A- och B-kunder få 
besök av läkemedelskonsulent och hänvisa C- och D-kunder till information och e-
detailing på Internet. Vidare kan information till läkare och patienter specialanpassas och 
publiceras på Internet, vilket sparar tid för läkemedelskonsulenten som annars måste läsa in 
sig på ytterligare information (Alt & Puschmann, 2005, s 311). 
 

http://whatis.techtarget.com/definition/0289893sid9_gci35052100.html
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Marknadsplatsen för ett läkemedelsföretag innehåller idag en större andel patienter. Dessa 
patienter använder informationsteknologi för att skapa s k communities, där man kan få 
information om sjukdomar, behandlingar och läkemedel. Vidare har läkare krav på sig att 
träffa fler patienter och anpassa sig efter nya lagar och regler. Ett resultat av detta är att fler 
läkare väljer att ta del av e-details (presentationer av produkter och kliniska studier) via 
Internet, snarare än i möten med läkemedelskonsulent (Hagemeyer & Berg, 2002, s 4). 

Komponenter i multikanal-CRM i ett läkemedelsföretag 

Läkemedelsföretag kan ta fram produkter som är efterfrågade på marknaden, och företagen 
kan nå sina målgrupper genom olika kanaler. Säljarbetet måste dock koordineras genom 
användandet av teknologi som stödjer sälj-, marknads- och serviceprocesser. De företag 
som kan åstadkomma detta i ett förändligt marknadsklimat, genom att nå sina läkare och 
patienter genom fler kanaler, förutspås bli vinnare. Sälj-, marknads-, och serviceprocesser 
måste dock koordineras och konsolideras till en vy av läkaren eller patienten, för att man 
ska kunna maximera värdet av kundrelationen. Lösningen på detta är en multikanal-CRM 
(Hagemeyer & Berg, 2002, s 4). 

Att sälja i team 

Läkare är de viktigaste kunderna för ett läkemedelsföretag, då de har kunskapen om en viss 
produkts egenskaper, såväl som möjligheten att välja vilken produkt han/hon vill förskriva 
till en patient. Även om läkaren väljer vilken produkt som ska förskrivas, så är det patienten 
som är slutkonsumenten av läkemedel. Det blir mer och mer vanligt att patienter 
förbereder sig inför sitt läkarbesök, och att de innan mötet med läkaren kan ha en 
uppfattning om sitt föredragna val av produkt (Alt & Puschmann, 2005, s 304). 
 
Läkare och patienter eftersöker en djupare kunskap inom läkemedelsområdet generellt och 
om specifika produkter. Det innebär att säljorganisationen måste ha kunskaper för att 
kunna svara på produktspecifika frågor, eller på frågor om varför just en viss produkt är 
bättre än någon annan. För att kunna sälja framgångsrikt i detta sammanhang, måste 
säljorganisationen samarbeta internt med marknadsavdelningar och externt med partners 
för publicerad forskning, för att kunna samla in, behandla och distribuera kunskap och 
information till alla de kontaktpunkter som läkaren och patienten kan ha (se fig 1) 
(Hagemeyer & Berg, 2002, s 5). 
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Figur 2 – Att sätta samman ett virtuellt säljteam (Hagemeyer & Berg, 2002, s 5) 
 

Att få inblick i kliniska studier och talar-program 

Säljorganisationen bör veta vilka läkare som redan är involverade i kliniska studier och vilka 
läkare som kan vara intresserade att delta framgent. Detta så att säljorganisationen kan 
fokusera på att involvera läkare som inte redan deltar i kliniska studier. Vidare kan man från 
säljorganisationen dra nytta av de läkare som deltar i studier, då dessa läkare är viktiga 
opinionsledare och företrädare för en viss produkt (Hagemeyer & Berg, 2002, s 8). 

Att använda kontakt-centers 

Det är viktigt att komma ihåg att läkare och andra som vill komma i kontakt med ett 
läkemedelsföretag, själva vill välja på vilket sätt de vill göra detta. Några vill använda e-mail 
för vissa typer av frågor, medan andra frågor vill man diskutera i ett säljmöte. Det som är 
utmärkande med multikanal-CRM är att kunden har möjlighet att själv välja hur han/hon 
vill ta kontakt, och att denna kontakt inte är en isolerad företeelse utan en del av en 
koordinerad händelse. T ex, om en läkare ringer till kontakt-centret för att beställa ett 
läkemedelsprov (s k sample), så tas samtalet emot av en person, som sedan vidarebefordrar 
ärendet till en läkemedelskonsulent, och förfrågan om läkemedelsprovet kommer upp som 
en aktivitet i konsulentens SFA-verktyg. Konsulenten gör i sin tur ett besök till läkaren och 
lämnar över provet (Hagemeyer & Berg, 2002, s 9). 

Att utnyttja Internet 

Man förutser att även om läkemedelsföretag fortsatt kommer att spendera mer på direkt-
mot-konsument marknadsföring, så kommer man att försöka optimera sina säljinsatser, 
med syfte att få ut sitt budskap till flera individer och försöka få ett större genomslag i sina 
budskap. Genom att integrera sitt kontakt-center med Internet, kan säljorganisationen göra 
”besök” hos läkare via Internet för att visa på information om t ex kliniska studier och 
jämförande data från andra produkter, utifrån förfrågningar som kommit in till kontakt-
centret, se fig 3. Detta gör det möjligt för läkemedelskonsulenter att ”träffa” en läkare till 
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en betydligt billigare kostnad, jämfört med ett ordinarie möte ansikte mot ansikte 
(Hagemeyer & Berg, 2002, s 10). 
 

 
 
Figur 3 – Att utnyttja Internet tillsammans med kontakt-centers (Hagemeyer & Berg, 2002, s 10) 

Vidare kan man genom att använda för-konfigurerade portaler för läkare och patienter, 
som kan implementeras i flera länder (se fig 4). Dessa portaler kan länkas samman med 
företagets CRM-system, vilket gör det möjligt att använda kund-datat över flera kanaler och 
grupper som arbetar med den aktuella kunden (Alt & Puschmann, 2005, s 311). 

 

 
Figur 4 – Att använda portaler 

Att använda e-detailing  

E-detailing innebär att läkemedelskonsulenten kan gå igenom en presentation med en 
läkare via telefon och Internet, eller att läkaren själv kan välja när han/hon vill gå in och 
titta på presentationen på Internet. Fördelen med det senare alternativet är att läkaren själv 
kan välja tidpunkten. Det förekommer att e-detailing köps av en tredje part, det är då extra 



Multikanalmarknadsföring för ett läkemedelsföretag – nu och i framtiden, Anna Steyner 24 (47) 

viktigt att tänka på att integrera tredje partens system med företagets CRM/SFA system. 
För att uppmuntra läkare att delta i e-detailing, förekommer det att läkemedelsföretag 
erbjuder s k incentives, som kan vara t ex ett presentkort på en middag (Hagemeyer & 
Berg, 2002, s 11). 
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Empiri 
Empiri är vetenskapliga undersökningar av verkligheten. Empiriska erfarenheter är grundade på verkliga 
undersökningar och experiment, och inte på filosofiska resonemang (www.wikipedia.org). Detta avsnitt 
innehåller sammanfattningar av den information som samlats in via intervjuer på företaget. I 
nästkommande kapitel kommer den insamlade informationen av analyseras, och beaktas i relation till 
teoriavsnittet, och sedan följas av slutsatser och rekommendationer.  

Sammanfattning av intervjuer 

”Medikamentus” är ett av världens ledande läkemedelsföretag. ”Medikamentus” svenska 
marknadsbolag ansvarar för marknadsföring och försäljning av bolagets produkter till den 
svenska marknaden. Försäljningsarbetet i mötet med läkare sker av läkemedelskonsulenter, 
som till sin hjälp har informations- och kampanjmaterial som tagits fram av produktchefer 
och avdelningar som arbetar med vissa sjukdomsgrupper, s k terapiområden. Andra sätt att 
interagera mellan ”Medikamentus” och läkare, kan ske t ex via webbplatser, andra typer av 
systemstöd, samt utbildningar. 

Digitala kanaler som används idag för interaktioner mot läkare 

Multimediaverktyg för säljpresentationer 
Bland de digitala kanaler som ”Medikamentus” använder idag finns ett multimediaverktyg 
som används för att sätta samman presentationer som läkemedelkonsulenten kan gå 
igenom i mötet med läkaren. I verktyget kan presentationer anpassas efter målgruppen, och 
konsulenten kan välja ut de sidor som han/hon anser passar till det aktuella mötet. 
 
Varje halvår planeras kampanjerna för nästa termin och dessa läggs in i verktyget. Bilder till 
kampanjerna läggs i en bildbank och kan återanvändas. Verktyget kan även användas för e-
detailing, oftast görs detta då läkemedelskonsulenten deltar i mötet per telefon. Beroende 
på läkarens svar/respons, kan verktyget anpassas så att informationen är relevant för 
läkaren, beroende på vad han/hon är intresserad av. 
 
Kvalitetssäkringsverktyg 
”Medikamentus” ser sig som ett kunskapsföretag och som en samarbetspartner till den 
svenska sjukvården. ”Medikamentus” tillhandahåller tre kvalitetssäkringsverktyg till läkare, 
som används till att kunna följa upp behandlingsresultat. Ett verktyg fokuseras på astma, ett 
annat på KOL och ett tredje på reflexterapi, och systemstödet för dessa tre har en liknande 
funktionalitet.  
 
Webbplatser 
”Medikamentus” använder sig av webbplatser för att kommunicera och sprida sitt budskap 
till läkare. Ett exempel på en webbplats riktad till läkare, är t ex en online-tidning som riktar 
sig till allmänläkare och vårdpersonal. Syftet med tidningen är att vara en informations- och 
inspirationskälla för läsarna. Webbplatsen innehåller artiklar av allmänt intresse för 
målgrupperna, men också artiklar som specifikt behandlar ”Medikamentus” produkter. 
Vidare finns funktionalitet för att skicka in insändare till tidningen.  
 
En annan webbplats som riktar sig till läkare är ”Medikamentus” Kompetens, som informerar 
om de utbildningsaktiviteter som företaget erbjuder läkare, sjuksköterskor, apotekare och 
verksamhetschefer inom landstinget. Då läkemedelsföretagens möjligheter att interagera 

http://www.wikipedia.org/
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direkt mot läkare styrs av avtalet mellan SKL och LIF (se avsnitt om lagliga krav i detta 
kapitel), kan läkaren läsa om de utbildningar som finns men behöver en 
sjukvårdshuvudmans godkännande innan anmälan till en utbildning kan göras. 
Funktionalitet för att söka på utbildningar, utbildningstillfälle och plats, samt för att tipsa 
en vän och ta emot anmälan från huvudman finns på ”Medikamentus” Kompetens. 
 
”Medikamentus” har också webbplatser som riktar sig till både personal inom sjukvården 
och patienter. Ett sådant exempel är webbplatsen om schizofreni och bipolär sjukdom, 
som innehåller separata avsnitt för patienten respektive sjukvårdspersonalen.  
 
e-mail 
På några av ”Medikamentus” webbplatser finns det möjlighet att prenumerera på 
nyhetsbrev via e-mail. Dessa nyhetsbrev riktar sig inte specifikt till målgruppen läkare, utan 
snarare till patienter.  
 
e-learning 
För sjukvården har ”Medikamentus” tagit fram en diplomutbildning med kurser inom 
Astma/KOL-området. Utbildningarna läses på distans, och examination görs via en 
webbplats. Det finns också möjlighet för grupper att anmäla sig team-kurser som sker på 
olika platser i landet och i klassrumsform.  
 
CRM-systemet 
”Medikamentus” har infört användandet av ett CRM-system, som används av säljkåren. 
Systemet innehåller aktuell kontaktinformation över läkare, samt information som 
läkemedelskonsulenten matar in efter varje besök. CRM-systemet används huvudsakligen 
för bokningar, analys av försäljningsinsatser och för registrering av mötesanteckningar efter 
besök hos läkaren. ”Medikamentus” har en telefonsluss, dit läkare och allmänhet kan ringa 
och ställa frågor om företagets produkter, till produktinformatörer. Dessa 
produktinformatörer använder CRM-systemet för att logga och följa upp ärenden. 
 
Företaget sätter upp mål, s k KPI:er (Key Performance Indicators) för sina 
läkemedelskonsulenters arbete och dessa följs upp via en modul i CRM-systemet. Systemet 
innehåller också en rapportfunktion. Kontaktinformation för läkare köper företaget in av 
en extern part, och denna kontaktinformation innehåller ej e-mailadresser. Prioritering av 
kunder och marknadsanalys görs också med hjälp av extern part. 
 
CRM-systemet används endast internt inom ”Medikamentus” och det finns inga kopplingar 
eller integrationer mot externa system, såsom företagets webbplatser. 
 
Mobila lösningar 
På ”Medikamentus” svenska marknadsbolag används i nuläget inte mobila kanaler för 
interaktion med läkare. Ett försök pågår med att använda smartphones, en slags 
mobiltelefon med handdatorfunktioner. Tanken är att dessa smartphones ska kunna stödja 
läkemedelskonsulten i sitt arbete.  
 
”Medikamentus” systerbolag i Finland, har försett de läkare som företaget anser är A-
kunder med mobiltelefoner innehållande en applikation som läkaren kan använda för att få 
tillgång till läkemedelsinformation (av samma typ som FASS i Sverige tillhandahåller, se 
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www.fass.se). Syftet är att öka läkarens lojalitet till ”Medikamentus”, genom att erbjuda 
denna service.  

Syftet med de digitala kanaler som används idag 

Det övergripande syftet med de digitala kanalerna som ”Medikamentus” använder idag är 
att stödja marknadsföringen av företagets produkter. ”Det är viktigt att vi syns, hörs och ökar 
kvaliteten på den information vi erbjuder om företagets produkter. Detta i sin tur ska leda till att vi får 
träffa rätt läkare.”  
 
Man vill kunna ge en bred service, genom att sprida kunskap om sjukdomar och dess 
behandling, vidga marknaden och erbjuda kvalitetssäkring. Genom detta hoppas man 
kunna få access till läkaren, helst i ett möte ansikte-mot-ansikte, som anses vara den mest 
effektiva formen att sälja företagets produkter. 
 
Att informera i syfte att marknadsföra produkter och bygga företagets produkters 
varumärken, men också att minska kostnaderna per besök och öka läkarens valfrihet i sin 
interaktion med ”Medikamentus”, finns med i olika grad i det övergripande syftet med 
användningen av de digitala kanalerna som används i dag. Syftet med företagets 
information via de digitala kanalerna var initialt att informera patienter. Sedan spillde detta 
över även till läkarsidan, och då i första hand som ett komplement till konsulentens besök 
till B-kunder.  
 
Genom att använda digitala kanaler kan man skapa kontaktytor med läkare, som normalt 
inte besöks av en konsulent. I fallet med de läkare som möter konsulent, kan de digitala 
kanalerna bidra till en ökad kontaktyta efter besöket. 
 
Mellan de olika kanalerna skiljer sig detaljerna i syftet något. 
 
Multimediaverktyg 
I fallet med multimediaverktyget för säljpresentationer, är det underliggande syftet att 
stärka budskapet om företagets produkter, bygga relationer till läkare, samt informera och 
stödja personlig kontakt mellan företaget och läkaren. Genom att använda e-detailing-
funktionen i multimediaverktyget kan man ge säljpresentationer till kunder som man inte 
frekvent kontaktar normalt, t ex på grund av långa avstånd eller för att kunderna inte anses 
tillräckligt lönsamma.  
 
Kvalitetssäkringsverktyg 
Kvalitetssäkringsverktyget används till att kunna följa upp behandlingsresultat.  
 
Patienter med KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom), har besvärande symtom, som gör 
att de känner sig förhindrande till fysiska och sociala aktiviteter, vilket resulterar i en 
försämrad livskvalitet. Patienterna kan oroas inför en oförutsedd symtomökning och 
kraftig försämring av hälsotillståndet.  
 
Syftet med kvalitetssäkringsverktyget är att kunna följa upp patienter med KOL, för att 
kunna minska antalet försämringsperioder och förlänga tiderna mellan dessa perioder. 
Verktyget innehåller dokumentation om hur patienten uppfattar sin sjukdom och 
internationella riktlinjer för behandling av KOL. Vidare finns här också kliniska studier 
som visar på skillnader på effekt mellan olika behandlingsalternativ.  

http://www.fass.se/
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Webbplatser 
För säljkåren ser man att webbplatsen ”Medikamentus” kompetens, inte bara har till syfte 
att erbjuda kvalitetsutbildningar till personal i sjukvården, men också att webbplatsen ska 
vara en tidsbesparande åtgärd för sjukvårdspersonal som vill boka upp sig på utbildningar 
genom att dessa kan göra en anmälan on-line istället för per telefon. Vidare får säljkåren då 
access till den anmälde läkaren, vilket kan ge en möjlighet för läkemedelskonsulenten att få 
boka upp ett besök.  
 
För målgruppen läkare finns webbplatser som syftar till att ge läkaren stöd då han/hon 
behöver förklara exempelvis ett sjukdomsförlopp och en behandling för sin patient. Denna 
kanal är överlägset den största med hänsyn till besöksstatistiken.  
 
CRM-systemet 
Syftet med CRM-systemet, är att rulla ut ett gemensamt system till säljkåren som stödjer 
koncernens nya säljstrategi. Detta för att kunna skapa rapporter för analys och uppföljning 
av KPI:er, samt logga och följa upp möten med läkare.  
 
Mobila lösningar 
”Medikamentus” finska systerbolag lånar ut mobiltelefoner med WAP-läsare till läkare med 
en applikation som de kan använda för att slå upp läkemedelsinformation. Syftet är att öka 
läkarens lojalitet till företaget, och att denna lojalitet ska resultera i ett möte mellan läkaren 
och en konsulent.  

Vilken information som samlas in, och hur används den? 

Via de digitala kanalerna samlar ”Medikamentus” in information, som företaget sedan 
analyserar för att följa upp bl a besöksstatistik för vidare analys i syfte att förbättra servicen 
till sina kunder. 
 
Multimediaverktyg 
Multimediaverktyget används av säljkåren för att sätta samman presentationer som sedan 
gås igenom i mötet med läkare. Verktyget innehåller bilder för målgrupper med olika 
kunskapsnivåer. All intern trafik i verktyget registreras, t ex vilken säljare använder vilka 
bilder, visningstid i sekunder o s v. Dock följer man inte upp statistik per kund i nuläget, 
men man kan ta ut användarstatistik per region.   
 
Kvalitetssäkringsverktyg 
I kvalitetssäkringsverktyget som ”Medikamentus” tillhandahåller som en service till 
sjukvården, kan ”Medikamentus” endast ta del av delar av det data som finns i systemet 
med anledning av sekretess. Personal inom sjukvården kan se detaljerat data om sina 
patienter och deras behandling, medan ”Medikamentus” kan se informationen på 
landstingsnivå. 
 
Webbplatser 
I fallet med webbplatser, så analyseras besöksstatistiken, t ex i form av antal besök per sida, 
antalet nedladdningar av vissa dokument eller presentationer, samt trafikflödet på 
webbplatsen. Besöksstatistiken går ned på IP-nummernivå, men det görs inte 
korsreferenser mellan t ex en e-mailadress och dess användares beteende. Analys av antal 
besökande görs också till kampanjer. Man gör också ”minimarknadsundersökningar” som 
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riktar sig till besökande av företagets webbplatser. Syftet med analysen av 
användarstatistiken och minimarknadsundersökningarna är att förändra och förbättra 
webbplatsernas innehåll och struktur i syfte att öka trafikmängden. 
 
e-mail 
För att prenumerera på nyhetsbrev via e-mail, går användaren in och registrerar sin e-
mailadress på en webbplats sida. Vårdpersonal kryssar i en ruta, eftersom medarbetare 
inom sjukvården behöver den s k huvudmannens godkännande för att ta emot 
produktinformation från ett läkemedelsföretag (se vidare i avsnitt om lagliga krav i detta 
kapitel).  
 
E-mailadresser används endast för ett enskilt nyhetsbrevs utskick och adresserna finns inte 
tillgängliga för andra system eller för korsreferens. 
 
Systemet som används för e-mailutskick kan leverera rapporter om hur många och vilka 
som läst nyhetsbrevet, samt avvikelser i form av inaktuella e-mailadresser.  
 
e-learning 
När det gäller utbildningar, så följer man upp hur många som gått igenom respektive 
utbildning, och hur många som klarade examination. För ”Medikamentus” kompetens, så 
går en intresseanmälan från webbplatsen formulär till en läkemedelkonsulent, som loggar 
intresseanmälan i CRM-systemet, och sedan kontaktar den aktuelle huvudmannen för 
godkännande. 
 
CRM-systemet 
CRM-systemet innehåller data och tillhandahåller rapporter som gör det möjligt att följa 
upp säljkåren med KPI:er. Dessa KPI:er är definierade på koncernnivå och sedan 
nedbrutna på marknadsbolags-, region-, och individnivå. Vidare tillhandahåller systemet 
kunddata som levereras av extern part. Dessa kunddata, tillsammans med en prioritering av 
kunderna som också görs med hjälp av extern part, ger ett urval av prioriterade kunder till 
säljkåren. Denna process gör att ”Medikamentus” prioritering av kunder och säljaktiviteter, 
inte är beroende av den enskilde läkemedelskonsulentens relation till en viss läkare eller 
huvudman.  
 
Man kan i dagsläget inte se en tydlig koppling mellan det data som används i CRM-
systemet, och en eventuell effekt i försäljningen av företagets produkter. Detta följer man 
istället upp via marknadsanalyser som görs av extern part. Det gjordes ett försök att följa 
upp ROI (Return on Investment) per besök, d v s ett mått på hur mycket ett besök kostar i 
relation till den eventuella vinsten i form av försäljning per besök. Det visade sig dock att 
verksamheten var alltför komplex för att detta skulle kunna mätas på ett bra sätt.  
 
Enheten för produktinformation svarar på frågor från läkare och allmänhet om företagets 
produkter. I fallet med förfrågningar från läkare, loggas dessa i CRM-systemet, vilket gör 
det möjligt för en konsulent att följa upp eventuella frågor som ställts av en läkare i den 
aktuella konsulentens kundkrets.  
 
Det finns ingen koppling mellan företagets Internet-kanaler och CRM-systemet, vilket 
innebär att företaget inte kan göra en korsreferens mellan användardata och statistik mellan 
de två kanalerna.  
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Mobila lösningar 
För den mobila lösningen som används av systerbolaget i Finland, vet man vilka läkare som 
deltar i det mobila projektet och kan ta ut användarstatistik för dessa. 
Läkemedelskonsulenten försöker följa upp läkarens lojalitet via möten ansikte-mot-ansikte, 
som komplement till den mobila kanalen.  

Nya affärsmöjligheter som kan finnas i framtiden 

Under intervjuerna på  ”Medikamentus” framkom det att man ser sig som försiktiga då det 
gäller användandet av digitala kanaler och integration mellan olika kanaler. Lagar, regler och 
de-facto-standarder styr marknadsföringen av läkemedel och behandlingen av 
personuppgifter, och företaget vill få så få anmärkningar som möjligt.  
 
Man ser att man behöver finna nya sätt att kommunicera med läkare, och behöver utöka 
den Internetstrategi som finns idag, så att den blir mer fokuserad på den förskrivande 
kunden.  
 
Möten mellan konsulent och läkare kommer fortsatt att vara viktigt, men man ser att mer 
och mer information levereras online. Personliga sidor eller portaler som läkaren kan 
personalisera, skulle underlätta för läkaren som då har all information och sina 
prenumerationer samlade på ett ställe.  
 
Genom att integrera de olika kanalerna och systemen, skulle man kunna skapa en 
helhetssyn av kunden, vilket gör det lättare att kunna kartlägga och följa upp respektive 
kunds individuella behov. Detta skulle förbättra ”Medikamentus” service till sina kunder, t 
ex genom att man kan leverera personifierad information som är direkt anpassad till den 
aktuella kunden vid rätt tillfälle, och på det sätt som kunden önskar. Denna information 
kan t ex vara en newsfeed, ett nyhetsbrev eller information som förmedlas i ett möte 
ansikte-mot-ansikte. En annan fördel med denna approach, är att ”Medikamentus” får 
information om alla interaktioner som företaget gör med en kund, och kan på så sätt följa 
upp ärenden som kan röra en kund men som hamnar hos olika delar av ”Medikamentus” 
organisation. 
 
Internetkanalen är billig, når många och trafiken på ”Medikamentus” webbplatser ökar. Att 
andelen besökare ökar, förklaras med att man blivit bättre på att fånga besökarens intresse 
och att adressera rätt målgrupp. Dock har kanalen visat sig mer lämplig mot patient än 
läkare, då läkaren ofta eftersöker mycket specifik och djup information om ett ämne eller 
en produkt.  
 
Om man kunde kombinera produktinformationen, som idag görs via telefon, med 
Internetkanalen t ex i form av en sökbar FAQ-databas, skulle läkare och patienter snabbt 
kunna söka och finna svar på frågor på Internet, vilket skulle bidra till ökad effektivitet.  
 
Eftersom det är svårt att träffa läkare för möten ansikte-mot-ansikte, finns det potential att 
utveckla användandet av e-detailing. Med e-detailing kan läkaren och konsulenten mötas 
per telefon och konsulenten kan gå igenom sin presentation via Internet. Med e-detailing 
kan ”Medikamentus” öka effektiviteten hos säljkåren, eftersom konsulten inte behöver resa 
och kan därför ha ett större antal möten per dag. ”Medikamentus” har idag inga inne-
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säljare som bearbetar B- och C-kunder aktivt. En innesäljarkår skulle med hjälp av e-
detailing kunna bearbeta B- och C-kunder kostnadseffektivt. 
 
En annan möjlighet att knyta läkare och patienter till företaget, skulle kunna vara att 
tillhandahålla en mobil plattform för kliniska studier, där patienten via en handdator kan 
rapportera in effekten av sin behandling till sin läkare. 

Nya behov som kan finnas hos läkare 

Läkaren får mindre och mindre tid för att träffa en läkemedelskonsulent, och man tror att 
denna utveckling kommer att fortsätta med kortare och färre möten. Genom att 
målgruppanpassa information, och se till att man håller läkarens intresse i mötet kan man 
försöka bibehålla eller öka effekten i sitt budskap. Genom att försöka mäta effekten av 
budskap och kampanjer, försöker man säkerställa att informationens kvalitet. 
 
Det mänskliga mötet mellan konsulenten och läkaren är fortfarande viktigast. Information 
på Internet kan inte ersätta relationen mellan konsulenten och läkaren. Att erbjuda en 
lösning som samlar all information för läkaren på ett ställe, skulle underlätta för läkaren och 
öka effektiviteten att hitta t ex produktinformation, information om utbildningar och data 
från kvalitetssäkringsverktyget.  
 
Vidare får läkare mindre tid för utbildning, och ”Medikamentus” levererar redan idag ett 
antal utbildningslösningar för läkare, såsom seminarier, e-learning/distansutbildningar. 
Utbildningarna kan målgruppsanpassas, genom att man använder t ex använder det 
existerande multimediaverktyget för att undersöka målgruppens kunskapsnivå då man 
planerar seminarier och kurser. Här vill man se sig som en servicepartner, snarare än en 
budbärare av marknadsföringsbudskap. Dock är ”Medikamentus” styrda av landstingens 
regler och avtalet mellan SKL och LIF, vilket sätter vissa krav på hur ”Medikamentus” får 
interagera med läkare då det gäller utbildningar. 
 
”Medikamentus” ser också en möjlighet i att tillhandahålla verktyg som underlättar 
interaktion mellan läkare och patient. Det kan t ex vara kommunikationsverktyg, delade 
journalsystem, eller information som berättar för patienten vid vilka symptom när han/hon 
bör uppsöka sin läkare. 
 
Det nuvarande kvalitetssäkringsverktyget, ser man också en potential i att utveckla vidare, 
då det är både till nytta för patienten såväl som läkare att följa upp utfallet av 
behandlingarna. Verktyget skulle kunna vidareutvecklas så att sjukvården kan följa upp sina 
investeringar i läkemedel, genom att mäta kostnaderna för ett visst läkemedel i relation till 
effekten hos patientgruppen.  
 
På ”Medikamentus” systerbolag i Finland, ser man att läkarna är ganska nöjda med de 
hjälpmedel som finns idag, och man menar att läkare måste se tydliga fördelar med tjänster 
i digitala kanaler för att anamma dessa. 

Lagliga krav kring användandet av digitala kanaler 

De lagar och krav kring marknadsföring av läkemedel via digitala kanaler som i första hand 
diskuterats med ”Medikamentus” är personuppgiftslagen (PUL) och avtalet mellan SKL 
och LIF (avtalet). LIF har också ett kvalitetssystem som reglerar läkemedelsinformation på 
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Internet. Marknadsföringslagen och offentlighetsprincipen ställer också krav på vad 
”Medikamentus” får publicera via sina digitala kanaler.  
 
Personuppgiftslagen 
Personuppgiftslagen bygger på ett EU-direktiv och ska hindra att den personliga 
integriteten kränks genom behandling av personuppgifter. Lagen ställer hårda krav på hur 
”Medikamentus” får behandla all information som kan hänföras till en individ, t ex namn, 
adresser, e-mailadresser o s v. ”Medikamentus” ser att krävs mycket planering för att leva 
upp till kraven i PUL, och man måste planera för PUL vid varje ny implementation man 
gör. På företagets hemsidor informeras besökare om vilken information som 
”Medikamentus” samlar in och hur personuppgifterna behandlas.  
 
Avtalet mellan SKL och LIF 
Något som i högsta grad påverkar ”Medikamentus” möjligheter att marknadsföra sina 
produkter i Sverige är det avtal som Sveriges kommuner och landsting (SKL) och 
Läkemedelsindustriföreningen (LIF) har ingått om samverkan mellan läkemedelsföretag 
och medarbetare i vården (16 juni 2004).  
 
Detta avtal reglerar bl a att: 

• Produktinformation ska ske i grupp och får endast ske efter en överenskommelse 
med en s k sjukvårdshuvudman på den aktuella arbetsplatsen. 

• Personal i vården som arbetar på uppdrag åt ett läkemedelsföretag ska informera 
huvudmannen om bisysslan. Skälig ersättning för uppdraget ska utgå och inga andra 
ersättningar får förekomma. 

• Varumärkesinformation får inte förekomma på utbildningar om detta inte 
överenskommits med huvudmannen i förväg. 

• Utbildning för läkare ska vara granskad och godkänd av Institutet för professionell 
utveckling av läkare i Sverige. 

• Inbjudningar till internationella kongresser får endast skickas till huvudmannen som 
beslutar om vilka personer som eventuellt ska delta. 

• Vid deltagande i kongress får läkemedelsföretaget stå för som mest 50% av den 
totala kostnaden (inklusive resor och logi). 

• Sociala aktiviteter tillåts inte i samband med sammankomster eller i annat umgänge. 
• Resor och hotellvistelser ska om möjligt ske till ekonomistandard. 
• Det är inte tillåtet att sponsra aktiviteter inom hälso- och sjukvården. 
• Läkemedelsföretagen får inte erbjuda medarbetare inom hälso- och sjukvården 

ersättningar eller gåvor, och medarbetare inom hälso- och sjukvården får ej heller 
begära liknande ersättningar (www.lif.se). 

 
Avtalet mellan SKL och LIF, gör det svårt för ”Medikamentus” att direkt interagera med 
läkare. För att skicka ett e-mail till en läkare krävs huvudmannens tillstånd, vilket innebär 
att ”Medikamentus” först behöver komma i kontakt med huvudmannen per telefon för att 
få godkännande innan företaget kan skicka ett e-mail direkt till en läkare.  
 
LIFs kvalitetsmärke 
LIF:s kvalitetssäkringssystem reglerar läkemedelsinformation på Internet. För att tilldelas 
kvalitetsmärket ska företaget följa ”Regler för läkemedelsinformation” och de etiska 
riktlinjer och överenskommelser som LIF ingått med andra parter. Bl a så ska 

http://www.lif.se/


Multikanalmarknadsföring för ett läkemedelsföretag – nu och i framtiden, Anna Steyner 33 (47) 

”Medikamentus” lämna en balanserad, saklig och aktuell information om läkemedlens 
egenskaper, verkningar och lämpliga användning 
(http://www.lif.se/Kvalitetsmark/kvalitetsmark_LIF.asp).  
 
De flesta av ”Medikamentus” webbplatser har LIF:s kvalitetsmärke. 

http://www.lif.se/Kvalitetsmark/kvalitetsmark_LIF.asp
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Analys och diskussion 
Detta avsnitt innehåller författarens analys och diskussion av den information som beskrivits i 
empiriavsnittet i relation till uppsatsens teoriavsnitt. Avsnittet följs av sammanfattande slutsatser och 
rekommendationer. 

Analys och resultat av empiriska data 

Koppling mellan ”Medikamentus” affärsstrategi och den digitala marknadsföringsstrategin 

Under intervjuarbetet framkom det att det inte fanns en tydlig koppling mellan 
”Medikamentus” affärsstrategi och marknadsföringsstrategin för de digitala kanalerna. 
Denna digitala marknadsföringsstrategi skulle exempelvis innehålla planer för i vilka fall 
vissa kanaler ska användas, och vilka tjänster dessa ska innehålla.  
 
Arbetssättet verkade snarare händelsestyrt per kampanj, där riktlinjerna för kampanjerna 
drogs upp av bolagets Europa-kontor, och drevs sedan vidare av respektive terapiområde 
på ”Medikamentus”, som i sin tur avropade tjänsterna från Internet-, Multimedia- eller IS-
grupperna. 
 
Arbetssättet kan vara en förklaring till att varje kampanj, webbplats eller verktyg verkade 
vara sin egen entitet, snarare är en del av en av portfölj med tjänster och kontaktytor mot 
företagets kunder, där data och tjänster delas mellan kanalerna. Erbjudandet till läkarna 
utvecklades i enskilda kampanjer, snarare än en utbudsstrategi som skulle kunna användas 
av flera kampanjer, kanaler och målgrupper. 
 
Några undantag finns dock. I några fall försökte man samla tjänster i portföljer, t ex genom 
att på ”Medikamentus” hemsida ha alla ”Medikamentus” svenska webbplatser samlade i en 
drop-down meny. Vidare finns det några tjänster som levereras till flera målgrupper, t ex 
presentation och anmälan till utbildningar samt kvalitetssäkringstjänsten. Ett annat exempel 
är implementationen av ”Medikamentus” CRM-system, som gjordes i linje med en global 
säljstrategi, som sedan implementerades lokalt i Sverige.  
 
En annan sak som framkom var att ”Medikamentus” använder sig av piloter för att testa 
nya hjälpmedel, t ex mobila lösningar i form av smartphones, eller WAP. Eftersom jag inte 
kunde se någon tydlig koppling mellan bolagets affärsstrategi och den digitala 
marknadsföringsstrategin, kan man undra hur dessa piloter initieras. Är dessa initiativ 
planerade och en del av företagets marknadsföringsstrategi, eller är uppkomsten av dessa 
initiativ händelsestyrda allt eftersom man kan se att behov kan finnas hos målgrupperna? 
 
Då det gäller utveckling av de befintliga tjänsterna, finns det tankar att utveckla de tjänster 
som finns idag med mer funktionalitet, t ex multimediaverktyget utvecklas med e-detailing. 
Precis som i fallet med piloterna, framgick det inte om vidareutvecklingen av de befintliga 
tjänsterna gjordes i linje med en strategi, eller om detta gjordes allteftersom behov uppkom 
i samband med exempelvis kampanjer. 
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Företagets nuvarande tjänsteportfölj till målgruppen läkare 

I intervjuerna framkom det att syftet med de tjänster som levereras via de digitala 
kanalerna, är att stödja marknadsföringen av företagets produkter. Det är viktigt att man 
syns och hörs och kan erbjuda hög kvalitet på informationen om företagets produkter. Man 
har också LIF:s kvalitetsmärke på sina webbplatser, för att visa att man lever upp till de 
högt ställda kraven som LIF ställer. 
 
”Medikamentus” ser sig som en samarbetspartner till sjukvården. Man vill kunna erbjuda 
en bred service, sprida kunskap om sjukdomar och deras behandlingar och erbjuda tjänster 
inom utbildningar och kvalitetssäkring för vården. På så sätt ska man kunna vidga 
marknaden. 
 
De personliga mötena med läkare är det viktigaste säljverktyget. Andra kanaler ses som 
komplement till det personliga mötet med företagets A- och B-kunder. Mötet mellan 
konsulenten och läkaren har gått från individuella möten till möten i grupp, p g a avtalet 
mellan SKL och LIF. 
 
Marknadsföringen via digitala kanaler började först på patientsidan, och ”spillde över” 
sedan över till målgruppen läkare. Detta får mig att återgå till kopplingen mellan bolagets 
affärsstrategi och digitala marknadsföringsstrategi. Var detta en planerad händelse, där man 
såg att Internet och andra digitala kanaler, kunde leverera tjänster till målgruppen läkare, 
som skulle stödja ”Medikamentus” försäljning och vidga dess marknad? 
 
Det digitala tjänsteutbudet riktat till läkare är fortfarande ganska litet. Det stöd som finns är 
i form av publicerad information, anmälan till utbildningar och kvalitetssäkringsverktyget. 
De flesta digitala tjänsterna riktar sig mot patient, och fokus på interaktionen med läkare 
ligger på möten och utbildningar.  
 
Det framkom inte under intervjuerna om det fanns en dialog med representanter från 
sjukvården om deras nuvarande och eventuella framtida behov i form av tjänster från 
”Medikamentus” i synnerhet och generellt från läkemedelsindustrin. Undersökningar och 
en dialog med målgruppen skulle kunna resultera i en marknadsföringsstrategi för 
målgruppen läkare, som skulle kunna täcka alla de kanaler och tjänster som 
”Medikamentus” skulle kunna erbjuda. 
 

Sammankoppling av de digitala och icke-digitala kanalerna 

Det finns ett multikanalanvändande i några sammanhang, där ”Medikamentus” använder 
flera kanaler för att vidare befordra ett budskap, t ex genom att publicera tidningar både 
online och i tryckt format. En annan tillämpning är kombinationen av e-learning och 
klassrumsutbildningar i ett och samma utbildningspaket. Ett annat exempel är kampanjer 
som kan spänna över flera kanaler, såsom TV-reklam, broschyrer och webbplatser. 
 
”Medikamentus” har få sammankopplingar mellan sina digitala kanaler. Till stor del beror 
detta på att det är svårt att hantera personuppgifter som flyttas mellan de olika systemen 
och samtidigt uppfylla kraven i PUL.  
 
Avsaknaden av integration mellan de digitala kanalerna, gör det svårt för ”Medikamentus” 
att koppla ihop data från sina olika källor till en kund, en s k Single View of the Customer.  
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Genom att integrera ”Medikamentus” olika webbplatser, adressdata från e-mailutskick samt 
information från CRM-systemet, och samla all information om kunden på ett ställe, skulle 
”Medikamentus” mycket snabbt kunna se alla kontaktytor som läkaren har mot bolaget, 
samt vilka ärenden som läkaren har haft historiskt men även pågående hos 
”Medikamentus”.  
 
Om alla kontaktytor på ”Medikamentus” kan se alla pågående och avslutande 
ärenden/aktiviteter på en viss kund, ökar servicenivån till kunden. Detta eftersom kunden 
inte behöver upprepa sitt ärende till flera personer, eller via flera kanaler. Vidare kan svar 
från liknande frågeställningar från andra kunder återanvändas av ”Medikamentus”, vilket 
ger kortare svarstider som effekt. 
 
Fördelen med att integrera alla de kanaler som används i kontaktytorna mot läkaren, är inte 
bara att ”Medikamentus” vet vem på det egna företaget som interagerar med en viss läkare, 
och vilka ärenden och aktiviteter som pågår. Det ger också en möjlighet att anpassa och 
skräddarsy informationen för en enskild individ, och säkerställa att informationen hålls på t 
ex en viss nivå eller inom ett visst område oavsett kanal.  
 
En annan viktig fördel är också att man kan implementera funktionalitet som gör det 
möjligt för läkaren att välja på vilket sätt han vill interagera med företaget. Dessa sätt kan 
vara olika beroende på ärendets art, t ex kan läkaren föredra att ställe vissa frågor per 
telefon, medan andra kan hanteras via e-mail. 
 

Effektivitet och informationsstöd 

Många av ”Medikamentus” tjänster idag syftar till att stödja läkaren till ett mer effektivt 
arbete, genom att tillhandahålla information och utbildning. Viss information kan användas 
som stöd i läkarens samtal med patienten, t ex för att beskriva ett sjukdoms- och 
behandlingsförlopp.  
 
Som tidigare sagts, så ser ”Medikamentus” sig som en samarbetspartner till sjukvården. 
Genom att tillhandahålla ett kvalitetsverktyg, så samarbetar sjukvården och 
”Medikamentus” för att följa upp patienternas behandlingar och på så sätt kvalitetssäkra 
läkemedlens effekt. Genom att utöka tjänsteutbudet vidare i kvalitetsverktyget, skulle 
”Medikamentus” kunna öka samarbetet med sjukvården ytterligare.  
 
”Medikamentus” skulle även kunna öka effektiviteten i sina egna led, genom att finna fler 
gemensamma lösningar som kan användas och återanvändas av flera kampanjer, i flera 
sammanhang och mot flera målgrupper.  
 
Internet är ett kraftfullt verktyg för att sprida information till många mottagare. En annan 
fördel är att det är billigt i relation till andra kanaler och tjänster som ”Medikamentus” 
erbjuder sina kunder. Genom att skräddarsy information och tjänster till ”Medikamentus” 
B- och C-kunder, och tillhandahålla detta via Internet, skulle företaget på ett effektivt och 
ekonomiskt sätt nå även dessa målgrupper med sina budskap. 
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Begräsningar i form av lagar och regler 

Avtalet mellan SKL och LIF, samt lagar och regler gör det svårt för ”Medikamentus” att 
kommunicera direkt med läkaren.  
 
I fallet med avtalet mellan SKL och LIF, finns en risk att huvudmannens godkännande 
innan ”Medikamentus” får kommunicera med läkaren gör processen trög. Vissa 
möjligheter till kontakt kanske förloras helt, t ex så kan en frågeställning inte längre vara 
aktuell, eller att läkaren helt enkelt inte har möjlighet eller tid att gå vägen via huvudmannen 
för att få sitt godkännande.  
 
Avtalet mellan SKL och LIF stipulerar att produktinformation från ett läkemedelsföretag 
huvudsakligen ska ske i grupp efter överenskommelse med sjukvårdshuvudmannen. Möten 
i grupp ger sannolikt inte samma effekt som individuella möten, då informationen som ges 
är anpassad till en grupp av individer med olika kunskapsnivå och informationsbehov. Det 
kan i grupp vara svårt att tillgodose en individs specifika informationsbehov, vilket kan ge 
som resultat att kommunikationen inte blir lika effektiv som i det individuella mötet.  
 
Enligt PUL måste ändamålet med behandlingen av personuppgifter redovisas, och 
godkännas av den person vars personuppgifter ska behandlas. Detta innebär att om 
”Medikamentus” vill integrera sina olika system och tjänster, och samköra data 
innehållande personuppgifter, så måste ”Medikamentus” inhämta tillstånd från de personer 
vars uppgifter ska behandlas, och samtliga ändamål med behandlingen ska redovisas. Ett 
exempel: om en läkare t ex skriver upp skriver upp sig på en lista på en webbplats och 
anger sin e-mailadress för att få ett nyhetsbrev, så kan inte företaget mata in e-mailadressen 
i sitt CRM-system, utan att ha inhämtat läkarens godkännande att göra detta. 
 
Att digitalt marknadsföra läkemedel är fortfarande ganska nytt, och mycket obruten mark 
finns i form av nya tjänster och kanaler som läkemedelsföretag kan använda för att nå sina 
kunder. Då det gäller att driva utvecklingen framåt, har ”Medikamentus” en försiktig 
hållning, och så är sannolikt fallet med de andra läkemedelsföretagen också. Man vill inte 
utsätta sig för risken att få en anmälan för att man strider mot lagar och regler, vilket 
hämmar utvecklingen inom området. 
 
LIF:s kvalitetsmärke är ett sätt för läkemedelsföretagen att visa att de uppfyller LIF:s regler, 
och att företaget ger en balanserad, saklig och aktuell information om läkemedlens 
egenskaper, verkningar och lämpliga användning. Genom att införa kvalitetsmärkning, 
stödjer man utvecklingen av Internet som kanal för information om företagets produkter. 
Det är då tydligt för läkemedelsföretagen vilka kriterier som ska uppfyllas för att man ska få 
sitt kvalitetsmärke, och man behöver således inte ta en risk på samma sätt som om man 
skulle försöka utveckla en ny tjänst för sina kunder. I ett framtida scenario, kanske LIF 
skulle kunna driva utvecklingen av tjänster för marknadsföring av läkemedel i digitala 
kanaler, genom liknande initiativ.  
 

Möjlighet att mäta effekt 

I ”Medikamentus” kvalitetssäkringsverktyg följer läkaren upp produktens effekt under 
behandling av patienten, och verktyget innehåller kliniska studier som påvisar att olika 
behandlingsalternativ ger olika effekt. Men hur är det med uppföljningen av den effekt som 
”Medikamentus” marknadsföring via digitala kanaler ger? 
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På ”Medikamentus” följer man upp användarstatistik från sina webbplatser och 
nyhetsbrevsutskick. Rapporteringen från säljkåren loggas i CRM-verktyget, och där finns 
även en komponent för att följa upp KPI:er för säljkåren. I multimediaverktyget kan man 
analysera vilka bilder som används i presentationer, men också hur lång tid man visar dessa. 
 
”Medikamentus” kan inte ta del av förskrivarstatistik, d v s vilka läkare skriver ut 
”Medikamentus” produkter och hur mycket, vilket gör det svårt att följa upp effekten av 
marknadsföringen på en individuell nivå. 
 
Även på en högre nivå, är svårt att se en direkt mätbar effekt från en digital kanal eller 
kampanj i form av ökad försäljning, p g a komplexiteten i verksamheten. Istället görs 
marknadsanalyser av extern part, som försöker visa på effekten av 
marknadsföringsinsatserna.  
 
Marknadsanalyser bör inte bara kunna ge en indikation på vilken effekt en 
marknadsföringsinsats har, utan även vilka potentiella möjligheter som finns, t ex genom 
att analysera andra kampanjer både inom och utom det egna branschsegmentet.  
 
Integration mellan systemen hos ”Medikamentus” skulle kunna möjliggöra samkörning av 
användarstatistik och analys/uppföljning. T ex skulle man då kunna få fram om ett 
informationsmöte på ett visst sjukhus, fick till effekt att läkare sökte information på 
”Medikamentus” webbplatser o s v. Denna information skulle inte ge en tydlig bild av en 
effekt i form av ökad försäljning, men skulle ge en indikation om kundernas intresse för 
produkterna och den produktinformation som ges.  
 

Möjliga framtida tjänster för läkare 

”Medikamentus” ser att de vill fortsätta utveckla nya tjänster som kan ytterligare stödja 
läkaren i sitt dagliga arbete, t ex i form av informationsstöd som kan användas i 
kommunikationen med en patient eller i form av kvalitetssäkringsverktyget. Man ser också 
att man vill vidareutveckla de tjänster som idag ger en bra effekt och som efterfrågas. 
Genom att göra undersökningar hos målgruppen, kan man identifiera behov som kan ligga 
till grund för nya tjänster och erbjudanden. 
 
Användandet av Internet som informationskälla har ökar explosionsartat, och det är 
sannolikt att mer och mer information kommer att levereras online. Dessutom är 
Internetkanalen billig, lätt att använda, och kan nå många dygnet runt.  
 
Genom att tillhandahålla kvalitetssäkrad information om produkter och behandlingar på 
rätt nivå till läkaren, kan ”Medikamentus” nå fram till läkaren. Man kan också effektivisera 
tillhandahållandet av information till läkaren, t ex genom att ha vanligt förekommande 
frågor och svar om produkter i sökbara databaser. 
 
Integration mellan digitala kanaler och CRM-system, gör det möjligt att skapa en helhetssyn 
av kunden, vilket kan ge en effektivare service till kunden. Personalisering gör att kunden 
effektivt kan välja hur han/hon vill interagera med företaget och vilken typ och nivå av 
information som han/hon vill se.  
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”Medikamentus” skulle kunna använda en mix av kanaler för marknadsföring mot sina 
olika kundsegment. T ex kan man kombinera möten ansikte-mot-ansikte mellan 
konsulenter och läkare med digitala kanaler för A-kunder, och erbjuda onlinetjänster för B- 
och C-segmentet med innesäljarkår som kan möta dessa kunder online. 
 
Under mitt intervjuarbete på ”Medikamentus” fann jag att det fanns många bra idéer som 
kan resultera i användbara tjänster för läkare. Dessa idéer bör tas till vara i en gemensam 
plan som kopplas till bolagets säljstrategi, prioritering av kunder, produkter och kampanjer.  
 
Planen ska ligga till grund för kapacitetsplanering och prioritering av såväl ekonomiska som 
personella resurser i marknadsföringsarbetet. Effekten i form av användning av 
”Medikamentus” tjänster, försäljning och undersökningar hos målgruppen bör ligga till 
grund för vidareutveckling av tjänsteutbudet.  
 
En viss del av tjänsteportföljen bör innehålla gemensamma tjänster som kan återanvändas, 
precis som idag, men förhoppningsvis till större andel. De kampanjrelaterade insatserna blir 
mer ”gör, använd och släng, eller ersätt med nytt”. 
 

Empiriska resultat i relation till teori 

CRM och multikanalmarknadsföring 

Ett företags CRM-strategi omfattar företagets marknad, kunderna, produkter, kanalerna 
som används för att företaget ska kunna nå sina kunder, samt företagets organisatoriska 
egenskaper såsom storlek och geografiska spridning. 
 
Vid intervjuarbetet hos ”Medikamentus” framkom det inte att en gemensam CRM-strategi 
som spände över flera kanaler och kontaktytor mot kunden, fanns framtagen för företaget. 
Implementationen av CRM-systemet låg i linje med den globala säljstrategin, och 
fokuserades på säljkårens möten och aktiviteter med kunderna. Utvecklingen av 
tjänsteutbudet i de digitala kanalerna verkade snarare händelsestyrd av kampanjer. 

 
Multikanalmarknadsföring kan innehålla offline såväl som online interaktioner, och de 
företag som kan kombinera de bästa ur de två världarna, är de som förutspås bli mest 
lönsamma. Genom att sammankoppla system som hanterar offline och online 
interaktioner, blir det möjligt att hålla detaljerad och samlad information om kunderna och 
deras köpbeteenden över flera kanaler. 
 
”Medikamentus” kombinerade tjänster i de digitala kanalerna med mänskliga möten i några 
fall, t ex i fallet med utbildning, e-learning online i kombination med klassrumsutbildningar. 
Detta skulle man kunna ta vidare genom att kombinera produktinformationsmöten med att 
tillhandahålla ytterligare information på en webbplats som läkare kan använda efter 
utbildningstillfället. Att koppla samman system för att kunna samköra personuppgifter i 
syfte att följa upp aktiviteter och personliga preferenser för en kund, kräver samtycke både 
från den aktuella personen men sannolikt även från sjukvårdshuvudmannen.  
 
I bankvärlden erbjuds kunderna ett antal olika kanaler som de kan använda. Genom att 
integrera de kanaler som bankerna erbjuder sina kunder, kan de skaffa sig detaljerad 
information om sina kunder och deras köpbeteenden över flera kanaler. Denna 
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information kan sedan användas för att skapa erbjudanden över flera kanaler till utvalda 
kundsegment. 
 
Integrationen mellan de digitala kanalerna hos ”Medikamentus”, finns idag till en grad och 
som inte ger möjlighet till att erbjuda personaliserad kundvård över multipla kanaler. Krav 
från lagar och regler gör detta svårt. Att uppfylla lagar och avtalet mellan SKL och LIF, är 
sannolikt arbetsintensivt och ger en trög process då mångas samtycke och godkännande 
ska hämtas in. En annan aspekt är riskbenägenheten då det gäller att utveckla nya tjänster, 
som kan befinna sig i gränslandet för vad som skulle anses lagligt och i enlighet med LIF 
avtal och riktlinjer.  
 

Bedömning av en kanals effekt 

Det finns olika modeller för att mäta kanalers effekt. Bl a så kan man använda Colombo 
och Morrison modellen för att mäta försäljningsutvecklingen för olika kanaler över tiden. 
En annan metod är att titta på den likviditetseffekt som respektive marknadskanal skapar. 
 
I fallet med ”Medikamentus” mäter företaget trafikmängden och antalet anmälningar till 
nyhetsbrev och utbildningar. Det är svårt att bedöma vad den direkta effekten blir i form 
av ökad försäljning, per respektive kanal, eftersom ”Medikamentus” inte får ta del av 
förskrivarstatistik. Marknadsundersökningar som utförs av extern part, ger indikationer på 
vilken effekt olika marknadsföringsinsatser ger.  
 

Multikanal-CRM hos läkemedelsföretag 

Läkemedelsbranschen står inför stora utmaningar, vilket gör att bolagen måste utveckla 
sina marknadsföringsstrategier, bli mer effektiva i sälj-ledet, och samtidigt bemöta 
myndigheternas krav på kostnadsbesparingar samt följa lagar och regler.  
 
”Medikamentus” har gjort insatser i form av en global säljstrategi som man implementerat i 
samband med utrullningen av ett CRM-system, med syfte att bli mer effektiva i sitt 
försäljningsarbete. För att utveckla sina marknadsföringsstrategier vidare, kan 
”Medikamentus” ta in behov från läkare och patienter, och försöka tillgodose dessa behov i 
nya tjänster.  
 
Genom att använda portaler på Internet och länka samman dessa med CRM-systemet, kan 
ett företag effektivisera sin försäljning genom att låta högprioriterade kunder (A och B) får 
besök av en läkemedelskonsulent, medan C- och D-kunder kan hänvisas till e-detailing på 
Internet. 
 
Under intervjuerna på ”Medikamentus” kom förslag fram om att komplettera möten med 
A- och B-kunder, med marknadsföringsaktiviteter via digitala kanaler för C- och D-
kunderna där de digitala kanalerna skulle kunna kompletteras med en innesäljarkår som 
mötte dessa kunder online.  
 
De företag som kan nå sina målgrupper via olika kanaler, och som kan koordinera detta 
säljarbete genom att använda teknik som stödjer sälj-, marknads-, och serviceprocesser, 
förutspås bli vinnare. Detta förutsatt att företaget kan nå sina läkare och patienter genom 
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flera kanaler, och att företaget kan koordinera och konsolidera processerna till en vy av 
läkaren eller patienten, och på så sätt maximera värdet av kundrelationen.  
 
På ”Medikamentus” finns ett antal öar av system som stödjer processer och innehåller 
information. Konsolidering av systemöarna pågår, t ex genom införandet av ett gemensamt 
CRM-system och konsolidering av webbplatser till ett Content Management system. Som 
tidigare sagts, krävs samtycke från användare och sjukvårdshuvudmän för att få samköra 
personuppgifter mellan systemen, vilket bromsar processen att integrera systemen med 
varandra fullt ut.  
 
Det är vanligt att patienter förbereder sig innan mötet med sin läkare, och patienten kan då 
ha önskemål om vilket preparat som läkaren ska förskriva till patienten. Det är därför 
viktigt att säljorganisationen tillhandahåller information för olika kunskapsnivåer och till 
olika målgrupper. 
 
”Medikamentus” publicerar information till läkare såväl som patient, och inom målgruppen 
läkare också på olika nivåer (t ex till specialist, allmänläkare o s v). Något som inte tydligt 
framgick i intervjuerna på ”Medikamentus” var om man löpande stämde av med 
målgrupperna om informationen är tillräcklig, på rätt nivå o s v.   
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Slutsatser och rekommendationer 
Detta avsnitt innehåller slutsatser med bakgrund av tidigare analys och diskussion, samt 
rekommendationer till ”Medikamentus”.  
 

Slutsatser och rekommendationer i relation till problemformuleringar 

Vilka digitala kanaler använder företaget idag för interaktioner med läkare? 

”Medikamentus” använder webbplatser på Internet för olika ändamål, t ex för att 
informera om företagets produkter. En tidning som riktar sig mor läkare och annan 
personal i sjukvården syftar till att vara en informations- och inspirationskälla. På några av 
webbplatserna finns möjlighet att prenumerera på nyhetsbrev via e-mail. 
 
”Medikamentus” tillhandahåller också tjänster online, t ex e-learning där utbildning online 
kombineras med klassrumsutbildningar. Läkare och vårdpersonal kan anmäla sig till kurser 
via en webbplats. Kvalitetsverktyget erbjuder läkare en möjlighet att följa upp 
behandlingsresultat. En annan onlinetjänst är den mobila uppslagstjänsten som används på 
”Medikamentus” finska systerbolag. 
 
Multimediaverktyget används internt på ”Medikamentus” för att sätta samman och följa 
upp användningen av säljpresentationer. CRM-systemet används internt av säljkåren för att 
förbereda och följa upp kundbesök. 
 

Vad är syftet med användningen av de digitala kanaler som används idag? 

Det övergripande syftet med användningen av digitala kanaler är att dessa ska stödja 
marknadsföringen av företagets produkter och dess varumärken. Genom att synas, höras 
och erbjuda högkvalitativ information, vill man att marknadsföringen ska leda till access till 
läkare i möten ansikte-mot-ansikte som anses vara den mest effektiva säljinsatsen.  
 
”Medikamentus” ser sig också som en samarbetspartner till sjukvården, där man vill kunna 
erbjuda en bred service genom att tillhandahålla information om sjukdomar, behandlingar 
och kvalitetsuppföljning av behandlingar. På detta sätt hoppas man kunna vidga 
marknaden. 
 
Genom att tillhandahålla information och olika tjänster online, kan ”Medikamentus” 
sannolikt minska kostnaden per säljinsats, då digitala kanaler är en billig metod jämfört med 
ett besök av en säljare. Läkarens valfrihet beträffande hur han/hon vill interagera med 
”Medikamentus” ökar. Dessa två syften fanns med i olika grad beroende på tjänst och 
kanal. 
 
När ”Medikamentus” började marknadsföra sina produkter via digitala kanaler, var den 
primära målgruppen patienter. Sedan började man använda digitala kanaler även för läkare, 
som ett komplement till möten med konsulent och till B/C-kunder. 
 



Multikanalmarknadsföring för ett läkemedelsföretag – nu och i framtiden, Anna Steyner 43 (47) 

Vilken information samlas in via de system som används för marknadsföring via digitala kanaler idag, 
och vad används denna information till? 

Generellt samlas besökstatistik in per kanal, för vidare analys med syfte att förbättra 
innehåll, struktur eller själva tjänsten. Minimarknadsundersökningar görs av 
webbplatsbesökare, och återkopplingen ligger till grund för vidare förbättringar. 
Förbättringsarbetet syftar till att öka trafikmängden. 
 
Informationen samlas in på olika nivåer för respektive tjänst och kanal. Användarstatistiken 
samkörs inte mellan kanalerna och CRM-systemet, då dessa inte är integrerade.  
 

Vilka nya affärsmöjligheter finns för användandet av digitala kanaler i framtiden? 

”Medikamentus” ser att man behöver finna nya sätt att kommunicera med läkare, och att 
mer och mer information levereras via Internet. Portaler som kan personaliseras, kan 
underlätta och göra informationssökningen mer effektiv för läkaren.  
 
Genom att integrera de system som används för de olika kanalerna kan ”Medikamentus” få 
en helhetsbild över kunden, samt kundens ärenden och kontaktytor med företaget. Denna 
information kan användas för vidare personalisering, t ex i form av skräddarsydd 
information och tjänster till en individuell kund.  
 
Genom att erbjuda information om t ex vanligt förekommande frågor och svar om 
företagets produkter via en Internettjänst, kan läkare mer effektivt söka och få information 
jämfört med idag då detta görs via telefonsamtal. 
 
Internet är en relativt billig kanal och når många. ”Medikaments” skulle kunna använda 
Internet och exempelvis e-detailing för att kunna nå de B- och C-kunder som idag kanske 
inte möter en läkemedelskonsulent. Genom att ha en innesäljarkår som bearbetar dessa 
kundsegment online, skulle ”Medikamentus” kunna öka sin kundstock och vidga sin 
marknad. 
 

Vilka nya behov kan tänkas finnas hos företagets kunder? 

Läkare får mindre och mindre tid för att träffa en läkemedelskonsulent för att få 
produktinformation. Genom att tillhandahålla tjänster som gör den enkelt och effektivt för 
läkaren att söka och prenumerera på målgruppsanpassad och kanske t o m personaliserad 
information, skulle man erbjuda ett stöd i läkarens vardag. 
 
”Medikamentus” ser att det kan finnas ett behov av verktyg som underlättar 
kommunikationen mellan läkare och patient. Det kan t ex vara ett kommunikationsverktyg 
som kompletterar mötet mellan läkaren och patienten, där läkaren och patienten kan föra 
en dialog om symptom och behandling. 
 
På ”Medikamentus” ser man att de nuvarande tjänsterna kan utvecklas vidare. 
Kvalitetsverktyget skulle kunna vidareutvecklas så att sjukvården skulle kunna följa upp 
sina investeringar i läkemedel genom att mäta kostnaderna i relation till effekten hos 
patienterna. 
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Det blir svårare för läkaren att finna tid för utbildning. E-learning gör det möjligt för 
läkaren att själv välja när han/hon vill gå en kurs, och man sparar in tid på resor. Om 
”Medikamentus” målgruppsanpassar sina utbildningar genom att fastställa läkarens 
kunskapsnivå, kommer utbildningarna att få en bättre effekt.  
  

Vilka lagliga krav kan finnas vid användandet av digitala kanaler för marknadsföring av läkemedel, och 
hur ser problemställningen kunna se ut kring dessa krav? 

PUL, avtalet mellan SKL och LIF, LIF:s kvalitetssystem som reglerar 
läkemedelsinformation, marknadsföringslagen och offentlighetsprincipen är några exempel 
på lagar och regler som ställer krav på vad ”Medikamentus” får publicera via digitala 
kanaler, och hur företaget får behandla information. 
 
I intervjuarbetet hos företaget, framkom att främst PUL och avtalet mellan SKL och LIF, 
påverkade intervjupersonerna i deras dagliga arbete. ”Medikamentus” har en försiktig 
hållning och vill inte riskera att få anmälningar p g a överträdelse av lagar och regler. 
 
PUL ställer höga krav på hur man får behandla personuppgifter. Om ”Medikamentus” 
valde att integrera de system som används för marknadsföring och försäljning, och började 
samköra kunddata för analys och vidare bearbetning, skulle man behöva inhämta samtycke 
från de personer vars uppgifter skulle behandlas och uppge syftet med behandlingen.  
 
Avtalet mellan LIF och SKL stipulerar att ”Medikamentus” måste ha sjukhuvudmannens 
tillstånd innan man får kommunicera med en läkare. Detta gör det svårt för 
”Medikamentus” att t ex låta läkare direkt anmäla sig till utbildningar, eller 
produktinformation från en läkemedelskonsulent. Här skulle man kanske kunna skapa ett 
gemensamt branschregister över vilka sjukvårdshuvudmän som hanterar vilka läkare. 
Registret skulle sedan kunna användas för att meddela huvudmannen, t ex att en läkare 
gjort en intresseanmälan för en utbildning.  
 

Övriga rekommendationer 

Hos ”Medikamentus” finns en god uppfattning om vilka av de tjänster som man har idag 
som fungerar, och hur dessa tjänster kan vidareutvecklas.  
 
Då det gäller arbetet med att ta fram nya tjänster och arbeta med nya kanaler, fann vi under 
intervjuarbetet inte någon tydlig koppling mellan ”Medikamentus” affärsstrategi och den 
digitala marknadsföringsstrategin. Den digitala marknadsföringsstrategin skulle innehålla 
planer för vilka kanaler som ska användas för olika syften, och vilka tjänster dessa kanaler 
skulle erbjuda, och länka tillbaka de försäljningsmål som finns definierade i affärsstrategin. 
 
Genom att arbeta fram en digital marknadsföringsstrategi, kan också ”Medikamentus” mer 
aktivt arbeta med att ta fram gemensamma tjänster och koncept som kan återanvändas 
över kanalerna. Nya koncept och tjänster i strategin testas lämpligen i piloter, där resultatet 
av piloten ligger till grund för beslut om tjänsten ska vidareutvecklas och erbjudas i fler 
kanaler.  
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”Medikamentus” gör idag ”minimarknadsundersökningar” av användare i syfte att utveckla 
befintliga tjänster, och detta koncept skulle också kunna användas för att kartlägga behov 
av nya tjänster. 
 
En sista rekommendation till ”Medikamentus” är att se över möjligheterna för att mäta 
kanalernas och tjänsternas effekt. Detta har under intervjuarbetet visat sig vara ett svårt 
område, och då i synnerhet då det gäller den slutgiltiga effekten på försäljningen. Här skulle 
”Medikamentus” koppla samman resultat från marknadsundersökningar, med övriga data i 
form av besöks- och försäljningsstatistik, och försöka göra analyser utifrån dessa samkörda 
data som ett första steg.  
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Intervjuer med medarbetare på “Medikamentus” 

Av hänsyn till att det undersökta företaget och dess medarbetare ej vill namnges i denna uppsats, beskrivs 
nedan de intervjuades roller i företaget. 
 
3 personer arbetar på företagets internetavdelning med att förvalta befintliga och bygga upp 
nya webbplatser som används i marknadsföringssyfte. 
 
1 person arbetar som Business Relationship Manager på företagets IS-avdelning med 
ansvar för företagets CRM-system. 
 
1 person arbetar som chef för företagets IS-avdelning, med bl a ansvar för teknisk leverans 
och förvaltning av företagets webbplatser och CRM-system. 
 
2 personer deltar i samprojekt mellan IS och multimediagruppen, som fokuseras på 
presentationer som användes i säljsamtal. 
 
1 person arbetar som utbildare för säljkåren, och delgav perspektiv från mötet och 
interaktionen med kunder. 
 
1 person arbetar som e-business manager på ”Medikamentus” systerbolag i Finland. 
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