
Vad är en digital marknadsplan? 

Den digitala världen är framtiden inom marknadsföring utan tvekan, med många bolag som utnyttjat 

digital marknadsföring med oerhörda resultat. Både flertalet konsumenter såväl som företag själva har 

idag en stor närvaro på internet, från hemsidor till bloggar till enskilda annonser och sociala medier. 

Men för att ha en lyckad digital kampanj behöver man så klart först en tydligt etablerad struktur för hur 

marknadsföringen kommer se ut, vem den inriktar sig till och vad som är det slutgiltiga målet med 

kampanjen – därefter behöver man en klart upplagd strategi hur allt detta ska uppnås. Denna skiljer sig 

inte så mycket från vanliga marknadsplaner överlag, men kan däremot vara lite mer specifik i detaljerna. 

Ett exempel hur det brukar se ut är som följande: 

1.0 Inledning 

2.0 Situationsanalys 

2.1 Sammanfattning av marknaden 

2.1.1 Demografi 

2.1.2 Efterfrågan 

2.1.3 Trender 

2.1.4 Tillväxt 

2.2 ”SWOT” Analys dvs: 

2.2.1 Styrkor 

2.2.2 Svagheter 

2.2.3 Tillfällen 

2.2.4 Hot 

2.3 Tjänster/Produkter 

2.4 Konkurrans 

2.5 Nyckelproblem 

2.6 Nyckellösningar 

2.7 Kanaler 

2.8 Macromiljö 

3.0 Marknadsstrategi 

3.1 Mission 

3.2 Marknadsföringsmål 

3.3 Ekonomiska mål 



3.4 Målgrupp 

3.5 Positioning 

3.6 Strategipyramid 

3.7 Blandad marknadsföring 

3.7.1 Produkt 

3.7.2 Prissättning 

3.7.3 Placering 

3.7.4 PR 

3.7.5 Distributionskanaler 

3.8 Marknadsforskning 

4.0 Ekonomi, Budget och Prognos 

4.1 Ekonomisk analys 

4.2 Försäljningsprognos 

4.2.1 Försäljningsnedbrytning A 

4.2.2 Försäljningsnedbrytning B 

4.2.3 Försäljningsnedbrytning C 

4.3 Kostnadsprognos 

4.3.1 Kostnadsnedbrytning A 

4.3.2 Kostnadsnedbrytning B 

4.3.3 Kostnadsnedbrytning C 

4.4 Strategi kontra utgifter och försäljning 

4.5 Vinstmarginal 

5.0 Kontroller 

5.1 Implementation 

5.2 Organisation 

5.3 Eventualiteter 

6.0 Sammanfattning 

 



Även om detta ser väldigt omfattande ut så är realiteten dock mycket enklare och långt mer rakt på sak 

där den detaljerade kapitelindelningen kommer senare. Kort sagt, en digital marknadsplan är ett utsatt 

mål, följt av en lista av enskilda aktioner som du behöver för att uppnå ditt mål. 

 

För att ta detta steg-för-steg: 

 

Vad gör kunden? 

Det vanligtvis första steget i en digital marknadsplan är att utröna vad kunderna gör. För att göra detta, 

rita upp ett så kallat årshjul. Tänk dig en klocka där varje utsedd timma representerar en månad. Sen ser 

du till hur dina kunder har betett sig under det gångna året – har det varit svackor eller stor tillväxt 

under en enskild säsong eller månad? Är det några särskilda produkter/tjänster de önskar av er under 

särskilda tider på året? 

Exempelvis så ser sociala medier tillväxt på jul-relaterade inlägg, såsom recept och säsongsbaserad 

inredning, under November-December, medan maskintillverkare ser tillväxt på hösten med 

grovmaskiner då lantbrukare och fabriken önskar rusta upp inför vintern. 

Genom att ta fram detta årshjulet tar ni av nödvändighet då även fram en kortlista över vem som är era 

främsta kunder och hur dom ställer sig i relation till er. Du behöver känna dina kunder såväl som möjligt 

för att kunna nå ut till dom så effektivt som möjligt. Ni kan sedan gå in i detalj och se över vad för 

tillfälliga trender ni haft över årens lopp och vad för möjlighet det finns för tillväxt. 

 

Vad gör ditt företag? 

Vad är det för tjänster eller produkter ni erbjuder? Vad är er främsta färdighet eller produkt och vad är 

er svagaste? Vad för efterfrågan finns det i marknaden som ni kan fylla? Vad finns det för hotbild mot 

detta – finns det något som kan gå snett? 

 

Vad gör din konkurrans? 

Det är alltid viktigt att hålla sig ajour med vilka man positionerar sig emot – vad gör din rival just nu? 

Vilka kunder inriktar dom sig på? Vilka tjänster/produkter erbjuder dom? Hur säljer dom dessa via 

digitala medier som du inte redan gör? Kan du utnyttja den skillnaden på något vis? 

 

Vad vill du uppnå? 

Vad är det ni vill lyckas med, mer specifikt, med en marknadsföringskampanj? ”Expansion” kan ofta vara 

ett lite väl enkelt svar på frågan, så ställ om frågan till en problemsättning – vad har ni för problem just 

nu? Vad står i vägen för ert företag för ökad tillväxt? Genom att definiera problemet så definierar ni 

även målet. 



Ett enkelt mål kan vara så simpelt som – ”vi vill sälja mer rakhyvlar i Q3!” eller ”vi vill nå ut till en ny 

målgrupp över julhelgen”. Det kan också vara så brett som ”vi vill sälja fler enheter årligen”. 

 

Vad gör din kampanj? 

Kampanjer har i regel två olika syften – att nå nya kunder eller att återetablera existerande kunder. 

Bägge är viktiga för företag då intäkter från nya kunder ofta ger mer vinst och utrymme till expansion 

medan existerande kunder håller en etablerad bas, med intäkter som ofta agerar som kontinuerlig 

operationskostnad. Exempel på digitala kampanjer för nya kunder inkluderar SEM-annonser eller Google 

Ads, medan exempel för existerande kunder kan inkludera mailutskick och nyhetsbrev. 

Dessa kampanjer kan sedan delas in i två kategorier – långsiktigt och kortsiktigt. Exempelvis kan en 

kortsiktig kampanj vara specialerbjudanden och rabatter, medan en långsiktig siktar på att etablera 

nödvändigheten av en produkt eller tjänst under en längre tid, och skapa positiva märkes-relaterade 

känslor i kunden. 

Målet bör då diktera kampanjen. 

 

Var vill du se kampanjen? 

Hur når ni bäst ut till målgruppen ni riktar in er på? Mail? Annonser? Sociala medier? 

Dessa är alla exempel på olika kanaler som kampanjen kommer ledas via, det är viktigt att veta vem ni 

vill sälja er till för att veta vilken kanal som funkar bäst för ändamålet. Pensionsföretag riktar sig 

exempelvis mindre in på Facebook och mer på personliga mail isåfall. Gör en lista över tillgängliga 

digitala kanaler som finns och försök se vilken din kund drar sig mot mest. 

 

Hur ska kampanjen fungera? 

Här råder den främsta regeln inom marknadsföring – gör de fyra P klart för både dig själv och kunden. 

Dessa är Produkt, Pris, Placering och PR. Vad är det ni vill sälja? Hur mycket kommer den att kosta? Vad 

fyller den för funktion för köparen? Hur säljer ni den? 

Ni kanske säljer en rakapparat eller online betting, oavsett vad så gör det klart vad ni ska sälja, hur 

mycket det kostar, hur ni placerar den i marknaden (i relation till andra) och vad det är för känsla ni vill 

sälja med kampanjen. 

 

Vem gör detta och hur mycket kommer det att kosta? 

En marknadsföringskampanj behöver inte nödvändigtvis vara dyr, särskilt en digital sådan. Om ni söker 

att fullfölja engagemang från etablerade kunder kan något så billigt som ett etablerat in-house 

nyhetsbrev fungera perfekt. Om ni vill nå nya kunder eller till och med en helt ny målgrupp kan det dock 

krävas lite extra insatser för att köpa annonsplatser på stora sociala mediejättar och direkt i apps och 



hemsidor. Rörlig media kostar som bekant ofta mest exempelvis, men ger tillika oftast mest exponering 

för företaget som annonserar. Vad ditt mål är och hur stor budget du har för att uppnå den måste gå 

hand i hand för att nå framgång. 

Därför är det viktigt att du noggrant analyserar både hur mycket pengar ni kan lägga in i en kampanj 

såväl som hur mycket pengar ni väntar er att ta in som resultat. Google Analytics och liknande verktyg 

kan vara en stor hjälp att utreda hur många som träffas av er befintliga digitala marknadsföring och 

därefter forma hur ni vill förbättra den vidare. 

Dessa siffror kan mycket väl komma att ändras under er analys och därefter diktera vilken 

distributionskanal ni använder och därefter vem ni anlitar att göra detta. Detta är varför en god 

marknadsplan är nyckeldelen, själva A och O inom marknadsföring, särskilt i den digitala världen där 

kostnaderna för olika distributionskanaler kan variera enormt, likaså mediaproduktionskostnaden. 


