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Marknadsplan ”light” 
 
Företagsnamn: 
Organisationsnummer: 
 

1.0 Nuläge 

1.1 Affärside:  
Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden 
nedan: 
 

• Vad? Vad är det du erbjuder kunderna och vad är kundbehovet eller 
kundnyttan? 
 

• Till vem? Vilken eller vilka kundgrupper/målgrupper vänder du dig till? 
 

• Hur? Hur ska du sälja och vad är viktigaste metoden i din marknadsföring? 
  

• Var? Vilken marknad vänder du dig till? T.ex. geografisk marknad, viss 
bransch eller annat.  
 

• Varför? Vad är det som gör att kunderna väljer ditt erbjudande? Vad skiljer 
ditt företag/erbjudande från konkurrenterna? 

 

1.2 Formulera affärsidén i en eller ett par meningar genom att 
sammanfatta svaren på frågorna innan. 

1.3 Produkter (eller produktgrupper) och tjänster i företaget 
 

       

       

       

       

       

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 

205 15 Malmö Kungsgatan 13 010-224 10 00 vx 010-224 11 00 102-2847 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane 
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A      

 



 

      

  
 

 

 

1.4 Kunder  
Beskriv en typisk kund eller målgrupp i ditt företag 
Kund/Målgrupp Beskrivning 
  
  
  

1.5 Konkurrenter  
Vilka är dina tre viktigaste konkurrenter? 

2.0 Vision och mål  

2.1 Skriv ned din vision. 
 Vad du vill nå på lång sikt med ditt företag. Beskriv hur du vill att företaget är och 
fungerar om några år, förslagsvis fem år framåt. Vad blir din egen situation och roll i 
företaget?  

2.2 Mål – mätbara och inte mätbara.  
- Huvudmål (t.ex. på fem års sikt, på ett års sikt).  
- Delmål (bryt ner huvudmålen) 

 

3.0 Strategi  

3.1 Strategi – hur ska du bedriva verksamheten för att nå dina 
mål? 
 

3.2 Hur tänker du lägga upp din marknadsföring? 
 

3.3 Hur ska du utforma logotyp & profil? 
 

3.4 Vilka marknadsföringsinsatser ska du genomföra under året? 
 

 

 



 

      

  
 

 

 

4.0 Uppföljning  

4.1 Hur ska du följa upp och mäta utfallet av dina 
marknadsinsatser? 
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