
CONTENT MARKETING:  
Gör en redaktionell plan i 10 steg 
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EN REDAKTIONELL PLAN – BEHÖVER VI VERKLIGEN DET? 
Att arbeta effektivt med content- och inbound marketing kräver löpande produktion av material. Blotta tanken på 
att kontinuerligt skapa nytt och intressant innehåll kan ge svettningar, prestationsångest och skrivkramp, särskilt om 
man inte är en van skribent. Då är den redaktionella planen till stor hjälp. 

 

 Här är tre viktiga anledningar till att ha en redaktionell plan: 

1. Den underlättar flödet av innehåll. Utan en konkret plan är 
det lätt hänt att webbsidan uppdateras för sällan, att 
blogginlägg skrivs när andan faller på och att presentationer 
sätts ihop i sista minuten. En redaktionell plan hjälper till att 
ge innehållsproduk-tionen den status och det utrymme den 
förtjänar. Med tydliga rutiner är det lättare att hålla bloggen i 
rullning, se till att nyhets-brev skickas ut och att guider och 
white papers produceras löpande.  
 

2. Den påminner om hur innehållet ska utformas, varför och för 
vem. Med hjälp av tydliga målgruppsbeskrivningar, personas 
och mål håller du koll på vem ditt material ska riktas till och 
hur. 
 

3. Den visar vem som ska göra vad. Om det är oklart vem som 
ska utföra arbetet är risken stor att det drar ut på tiden eller 
glöms bort. Genom att från start dela upp ansvarsområden 
ges varje person i teamet möjlighet att i god tid planera sitt 
arbete och få jobbet gjort. 
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VAD SKA PLANEN INNEHÅLLA? 
Det finns lite olika metoder för att ta fram en redaktionell plan och själva planen kan variera vitt och brett i 
utseende och detaljrikedom. Oavsett ambitionsnivå är de tre viktigaste sakerna att förtydliga: vilket innehåll ska 
produceras, av vem och när? 

Ett upplägg kan exempelvis se ut så här:   

1. Syfte  
2. Mål 
3. Målgrupp 
4. Budskap  
5. Paketering 
6. Plats i köpresan 
7. Kanalval 
8. Frekvens 
9. Val av tidpunkt 
10.  Ansvarsområden 
 
 

1. SYFTE: VARFÖR SKA DU PUBLICERA NÅGOT ÖVER  
HUVUD TAGET?  
 
Fundera på vad ditt innehåll ska tillföra besökaren. Den redak-
tionella planen ska förstås vara starkt kopplad till din verksamhets 
strategi och kommunikationsplan. Vad är målet med kommunika-
tionen? Vilka behov vill du tillgodose och vilka frågor vill du svara 
på? Vill du sälja mer, öka kunskapen eller främja kundnöjdheten? 

Syfte och mål måste alltid finnas som ryggrad i den redaktionella 
planen.  
 
 
2. MÅL: VAD VILL DU UPPNÅ?	 

Det är lättare att nå framgång om målen har formulerats. Hur mäter 
man content marketing? Det beror på vad du vill uppnå. Kanske är  
det ökad trafik till webbplatsen, nya kunder eller antal följare i olika 
kanaler. Sätt upp mätetal som är relevanta.  
 
Läs och studera statistiken på företagets webbplats och i andra 
digitala kanaler för att följa utvecklingen och se vilka aktiviteter som 
ger resultat. 
 
 
 
 TIPS! ARBETA MED MARKETING AUTOMATION.   

Med ett marketing automation-verktyg öppnar sig en ny värld där du 
kan se vilka som rör sig på din webbplats, vilka som läser vad och 
vem som har laddat ner guider och dokument (om du har sådana). 
Genom att hålla kolla på vad besökarna söker och läser kan du 
lättare servera rätt typ av information och service.  
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3. MÅLGRUPP: VEM VILL DU KOMMUNICERA MED?  
 
Vem är målgruppen för det innehåll som ska produceras? Ju 
skickligare du blir på att anpassa ditt innehåll till olika 
målgruppssegment, desto mer träffsäker blir du i att skapa relevant 
innehåll som verkligen når ut. Och fastnar! Personas är fiktiva 
personer som ger en tydligare bild av målgrupper. Om du är ovan 
vid att arbeta med personas kan det vara lagom att börja med 2-3 
stycken. Gör en A4 för varje persona med namn, bild och en liten 
berättelse om vem hen är.  

Fokusera framför allt på följande: 

• Ansvarsområden  
• Vilken position har personan och hur mäter hen framgång? 
• Utmaningar och mål 
• Drivkrafter, drömmar, frustrationer 
• Hårda fakta som ålder, arbetsplats, civilstånd 
• Mjuka fakta som personliga särdrag, typiska citat, bakgrund 
• Verksamhetens bransch/storlek/affärsmodell 
• Dagliga arbetsuppgifter 

Fundera även över: 

• I vilka kanaler rör sig din persona: Facebook, LinkedIn eller i 
branschspecifika forum? 
 

• När är personan mest mottaglig för din kommunikation? Hur 
ser vardagen ut med pendling, arbetstider, raster, hämtning 
av eventuella barn och middagsinköp? 

Glöm inte att även om du verkar inom B2B är det alltid en människa 
du talar till. IT-chefen, VD:n, personalchefen behöver också hjälp att 
hitta rätt, förstå och fatta beslut på ett sätt som tilltalar dem. 

 
4. BUDSKAP: VAD VILL DU SÄGA?  

Få människor tycker om att läsa reklam. På nätet söker vi information 
och kunskap, när vi inte roar oss. Hur kan du föra fram ditt budskap 
på ett sätt som inte är säljigt. Fundera över olika sätt som skulle 
tilltala din målgrupp. Utgå från deras utmaningar och hur de söker 
svar och hjälp på nätet. Du kan till exempel: 
 

1. Underlätta för målgruppen genom att erbjuda tips, guider, 
samlad kunskap.  
 

2. Svara på vanliga frågor som normalt når kundtjänst. 
 

3. Ge exempel på case och lyckade projekt som stöder ditt 
erbjudande. Bjud gärna in någon annan som berättar. Det 
blir starkare än om du själv slår dig för bröstet.  
 

4. Trendspana och utveckla med egna tankar.  
 

5. Lyfta medarbetare med specialkunskaper.  
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Låt verksamhetens värden bli synliga genom stärkande berättelser 
och exempel. 
 

5. PAKETERING: VAD SKA PRODUCERAS?  

Nu vet du vad du vill säga, då är det dags att fundera på vilket sätt 
som är bäst att paketera ditt budskap. Precis som val av ämne och 
ton ska disposition och val av media anpassas efter din mottagare. 
Hur kommer hen bäst ta till sig materialet, och på vilken enhet? Hur 
mycket tid kan hen investera? Tänk även på vilka kanaler mottagaren 
rör sig i. Det är synd att producera fantastiskt innehåll som 
målgruppen aldrig ser. 

Nog för att skriva är det bästa som finns, men content behöver inte 
nödvändigtvis bestå av texter. Det kan vara filmklipp, webinars, 
poddar eller infographics. Fundera på hur målgruppen bäst tar till sig 
ditt budskap.  

Presentation av statistik kanske är enklare att överblicka i en 
infographic medan en diskuterande utläggning gör sig bättre i en 
podcast? Var inte rädd för att prova på nya medier! 
 
Eftersom vi på skrivbyrån specialiserar oss på textproduktion kommer 
här några exempel på skrivet material: 

White paper  
Ett white paper är varken ett reklam- eller produktblad. Det är en text 
som vanligen presenterar ett problem eller en utmaning som den 
tilltänkta kunden kan ställas inför. Hjälp läsaren att lösa problemet, 
att utvärdera en produkt eller tjänst, att ta sig an en utmaning. Visa 

att du är expert på ämnet och att du förstår kundens drivkrafter och 
utmaningar. Här gäller det att vara generös. Rent sälj fungerar inte 
alls i sammanhanget. 

Blogginlägg  
Blogginlägg kan bestå av några textstycken eller vara en hel artikel-
serie. Att varva informationstunga texter med lättsammare tips och 
länkar är ett bra recept på en varierad och aktiv blogg. Blanda korta 
och långa inlägg och hitta teman att följa. Då blir det enklare att 
hålla bloggen uppdaterad. 

Guide  
Om du steg för steg vill vägleda dina läsare till nya insikter eller 
kunskaper, då är en förklarande eller inspirerande guide ett 
passande alternativ. Ibland kan även en handbok vara ett sätt för 
kunden att få maximal utväxling av det den produkt eller tjänst de 
har köpt. 

Nyhetsbrev  
Nyhetsbrev är ett smart sätt att driva trafik till din webb-plats, puffa 
för sociala kanaler och länka till blogginlägg eller nyheter. Brev med 
relevant och bra innehåll ger också tillfälle att bygga företagets eller 
ditt personliga varumärke och löpande påminna om att du finns. 
Dessutom kan du enkelt mäta responsen och hålla koll på vem som 
klickar på vad. 

Manus till podd eller video  
Hur spontant det än känns så bygger bra poddar och filmer på väl-
arbetade manus. Även här ska arbetet göras grundligt. Fundera 
igenom syfte, målgrupp, budskap och call to action!  
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 3 TIPS FÖR BÄTTRE EFFEKT OCH EFFEKTIVITET! .       

1. Låt allt samspela  
Låt uppdateringar i sociala medier driva trafik till landningssidor och 
blogginlägg. Låt blogginlägg locka till nedladdning av dokument. 
Bearbeta dina nya kontakter varsamt med relevant material. Se till 
att vårda dina kunder, medlemmar eller läsare och kontakta dem 
bara  
när du har något vettigt att säga. 

2. Återanvänd ditt material 
Du kan hålla dig till samma tema men vinkla och paketera ditt 
material på olika sätt. Ett white paper kan bli flera miniartiklar. En 
film kan bli en infographic. En hop blogginlägg kan bli en guide eller 
handbok. Ja, du förstår. 

3. Ta hjälp av andra! 
Att locka kunder och bygga relationer genom att dela med sig av 
värdefullt innehåll utgör själva grunden i content och inbound 
marketing. Därför är det viktigt att tillvarata den expertis som finns 
internt. Kanske ska produktutvecklaren, support-proffset eller vd:n 
komma till tals? En crash course i bloggande, mallar för hur 
textproduktion och en tonalitetsmanual kan vara till hjälp för den som 
ska bidra med text. En annan lösning är att lägga ut uppgiften på en 
professionell copywriter som intervjuar den som ska komma till tals. 

 

 

 

 
6. PLATS I KÖPRESAN: HUR MÖTER DU MOTTAGAREN PÅ 
RÄTT SÄTT?  
Sortera ditt material utifrån var i köpprocessen det hör hemma. Syftar 
ditt innehåll till att uppmärksamma ett behov, informera om ett 
erbjudande eller underlätta för besökaren att göra jämförelser? Det 
är lätt att enbart producera innehåll som uppmärksammar och ropar 
”titta här vad bra!”, men du vill ju underlätta för dina besökare att ta 
steget vidare därifrån och komma fram till ett beslut om att köpa 
något, anlita dig eller tycka något. Därefter får din mottagare gärna 
sprida ditt (eller numera sitt) budskap till andra. 

Inom inbound marketing brukar man dela upp köpresan i fyra steg:   

1. Attrahera  
2. Konvertera  
3. Engagera  
4. Glädja 

Fundera igenom hur du bemöter dina besökare/kunder i alla fyra 
stegen. 
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7. KANALVAL: VAR SKA INNEHÅLLET PUBLICERAS?  

Vilka plattformar ska du använda och i vilka kanaler ska innehållet 
spridas? Få har resurser att vara överallt. Utgå från målgrupperna – 
var rör de sig? Våga välja. 
 
Att arbeta med content eller inbound marketing kräver en strategi 
och uthållighet, så gör eftertänksamma val och sköt sedan varsamt 
om de kanaler du har valt. Känn in kulturen i kanalerna och våga 
testa vad som fungerar och inte. Att bygga relationer kräver både tid 
och fingertoppskänsla. 
 

8. FREKVENS: HUR OFTA SKA DU PUBLICERA?  

Hur ofta? Den ständiga frågan. Det är svårt att bygga relationer om 
man hörs för sällan och det är lätt att trötta ut mottagaren om man 
påkallar uppmärksamhet för ofta.  

Två råd att lägga på minnet:  

1. Publicera inte skräp bara för att. Underskatta inte mottagaren, 
utan se till att du har något relevant att säga. Var 
uppfinningsrik. Vinkla innehållet så att det uppfattas som 

aktuellt och intressant av målgruppen.  
 

2. Lägg den redaktionella planen på en realistisk nivå. Det är 
ingen idé att planera att publicera massor i alla kanaler varje 
dag om ingen har tid att ta hand om arbetet.  
 

Ha tydliga deadlines både för när materialet ska vara klart och när 
det ska publiceras. I de flesta webbpubliceringssystem finns 
funktioner för förhandspublicering och det underlättar att 
schemalägga material allt eftersom material blir klart. På så sätt kan 
bloggen eller webbplatsen uppdateras även om du inte kan vara på 
plats vid datorn vid just det tillfället. Se bara till att ha koll på 
publiceringarna för att fånga upp eventuella kommentarer och 
åsikter. 
 
 
9. TIDPUNKT: NÄR SKA DU PUBLICERA?  

När är det bäst att publicera ett blogginlägg? När ska det spridas på 
LinkedIn? På Twitter? I någon av grupperna på Facebook?  
 
Som med mycket annat är det svårt att sätta upp generella regler. 
Det beror helt på målgruppen och typen av information. Det är 
troligare att folk söker information om B2B-tjänster under arbetstid 
och att folk bokar bord på krogen när helgen närmar sig. Men det är 
inte säkert. Därför  
är det bästa att testa sig fram. Analysera statistiken och lär känna 
målgruppens beteende. 
 
 TIPS! SYNKA PLANEN MED ÅRETS HÄNDELSER.   
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För att få god överblick över året, ta fram en tom årskalender. Fyll i 
sommar, jul och andra högtider som kan påverka verksamheten. Fyll 
även i andra händelser som rör branschen. Budgetåret, konsumtions-
cykler och andra händelser som påverkar vad målgruppen söker, 
köper eller behöver. 
 
Redan nu blir det tydligare vad som bör prioriteras. Hitta teman, sätt 
det grova innehållet och fundera över rutiner som kan underlätta 
produktion, publicering och effektivt samarbete. 

 

10. HUR DELAS ARBETET UPP?  

Var tydlig med vem i teamet som ska producera vad och vem som tar 
hand om kommentarer och aktivitet i de sociala kanalerna. Har ni en 
person som ansvarar för vissa kanaler, låter ni stafettpinnen gå runt 
eller tar ni extern hjälp av en digital redaktör? Oavsett upplägg är 

det bra att ha återkommande redaktionsråd där en utvald person har 
det övergripande ansvaret för att planen följs och att alla är ombord 
på tåget. 

 TIPS! TA FRAM DIN PLAN UNDER EN WORKSHOP.   

Vi rekommenderar att den redaktionella planen tas fram under en 
workshop där alla som ska involveras i arbetet deltar. Att pracka på 
någon en plan är sällan lyckat. Att låta alla som ska delta i innehålls-
produktionen vara delaktiga i arbetet med att ta fram teman, innehåll 
och sätta mål skapar engagemang och större lust att nå målen.  
 
En workshop markerar att den redaktionella planen och närvaron 
online är prioriterad. Det ger en chans att diskutera igenom 
utmaningar och hitta vägar till effektivt samarbete inom ett område 
som känns nytt för många.  
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DAGS ATT SÄTTA IGÅNG! 
 
Vi hoppas att den här guiden har inspirerat dig att 
börja arbeta mer effektivt med content marketing och 
få ett bra grepp om företagets innehållsstrategi.  
 

 
 

Vill du ha en redaktionell plan, en tonalitetsmanual eller hjälp med 
att skapa material till webbplats, blogg eller sociala kanaler?

Vi håller även workshops som tar ert arbete med content marketing 
till nästa nivå. Varmt välkommen att höra av dig! 

 
Marika, Hannah, Anna och Anna  
Stockholms Skrivbyrå 
Telefon: 08-556 042 00 
hej@stockholmsskrivbyra.se 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


