
Marknadsplan: Komikapp hösten 2019 
 
1. Bakgrund 
Hjälpmedelsföretaget Komikapp är etablerat på marknaden sen år 1988.  
Produkterna och tjänsterna är utvecklade för människor med särskilda behov.  
Varumärket präglas av autenticitet, ansvar och kunskap för att leverera livskvalité.  
Främst för människor med särskilda behov och deras anhöriga samt personal. Marknaden 
sträcker sig över hela Sverige men också över Skandinavien och Europa.  
På senare år har det dykt upp fler konkurrenter såsom Somna, Novista, Sleepify och Mondian 
inom hjälpmedelssektorn. Deras huvudfokus är tyngdtäcket och inte det övergripande inom 
sensomotoriska hjälpmedel som Komikapp även inriktar sig på. 
 
Komikapp är under uppstartsfas när det kommer till den digitala marknadsföringen, för att nå 
en större räckvidd med kunder samt driva trafik till deras hemsida. De har valt att tillämpa det 
genom en marknadsföringskampanj via sociala medier. På uppdrag åt Komikapp ska denna 
kampanj genomföras på temat: skola på lika villkor. 
 
2. Syfte och mål  
Det syfte vi vill uppnå med kampanjen är att öka försäljningen digitalt på Komikapps 
produkter inom skolkittet och ge barn med svårigheter i grundskola extra stöd, för att förbättra 
deras inlärningsmöjligheter.  
 
Målet med kampanjen är att nå ut till föräldrar och beslutsfattare inom kommuner.  
Elever med med NPF det vill säga neuropsykiska funktionsnedsättning kan få en bättre 
skolgång med Komikapps produkter och tjänster. Vi vill även vidga kunskap till familjer som 
inte har någon kännedom om NPF. 
 
Med temat skola på lika villkor ska vi marknadsföra deras ihopsatta introduktions kit som 
avses för hela klassen att använda även om man inte har ett funktionshinder.  
Dessa sensomotoriska hjälpmedel ska hjälpa eleven att bibehålla energin under hela dagen så 
att de får en god koncentrationsförmåga.  
 
Denna kampanj ska vara avsedd under två veckor med 1500 kr i budget. 
 
3. Målgrupp 
Vi har två målgrupper som vi ska rikta in oss på, den första är kunden (b2c) som är 
småbarnsföräldern till ett barn med en funktionsnedsättning. Den andra målgruppen är 
slutkunden (B2b) det vill säga kommunerna som skall införa produkterna till både privat och 
offentlig skola men även till föreskrivare inom habilitering.  
 
Målgrupp 1 Målgrupp 2 
Småbarnsföräldrar med ålder 25–46 år Verksamhetschef/ beslutsfattare i 

kommunen 

Har barn med NPF-problematik i låg och 
mellanstadiet 

En förskrivare som tex, arbetsterapeut, 
logoped och sjuksköterska inom habilitering 

Föräldrar med okunskap inom NPF-
problematik 

 



Geografiskt ska vi nå ut till varje kommun i Sverige då produkterna kan användas av alla 
skolor i låg och mellanstadiet.  

4. Kampanj  
Vi har en begränsad budget att röra oss med därför ska vi kombinera annonsen med andra 
metoder för att nå ut på bästa sätt. Det vill säga sponsring, PR-gåva och samarbeten. 

Kampanjen ska ha mest fokus och skall innefatta en annons i videoformat.  
Vi har valt att sprida videoannonsen på fler plattformar såsom Instagram, Facebook och 
Youtube. Det är kostnadseffektivt och gör så att vi når ut till en större räckvidd än de följare 
som Komikapp redan har.  

5. Hur ska målet uppnås? Aktivitetsplan 
För att nå målet ska en kombination av följande aktiviteter genomföras: 

1. Kontakta olika organisationer och föreningar inom NPF som tex riksförbundet 
attention, underbara ADHD organisationen och barnrättsorganisationen bris.  
Erbjud sponsring att bris tex får 50 kr per varje skolkit som sålts. Kampanjen som 
drivs ska även bringa för ett gott ändamål i samma veva som de visar att hjälpmedel 
finns.  
I gengäld finns Komikapps logga på organisationens hemsida med en kort beskrivning 
om verksamheten samt skolkittet. Vi vill ge ut ett skolkit i PR-gåva till 
influencers/kända profiler som har en anknytning till NPF. I sin tur visar dessa 
influencers/kända profiler upp produkterna/produkten på sina sociala kanaler.  
Det är viktigt att personerna är engagerade och gör det för ett gott ändamål för att bla. 
påverka kommunerna.  
Det finns många småbarnsfamiljer som går via kommunen och träffar en 
arbetsterapeut, då de inte har budget för att få hjälpmedel. 

2. Samarbeta med podcasten ”funka olika”, de vänder sig till personer som har en 
funktionsnedsättning och till dem närstående. Deras syfte är även att bidra med 
nätverk och ökad kunskap från expertis. 

3. Sprida en videoannons med en rabatt på tex 15 % under en tidsbegränsning. 

5.1 Sponsorer  
Utifrån vår aktivitetsplan ska vi börja med att hitta en organisation som vill ta emot vår gåva 
eller sponsring genom att vi ger de 50 kr per sålt skolkit. Då vet målgrupperna att det även går 
till en organisation som är inriktad på barn med en funktionsnedsättning.  
Denna sponsring ska bidra med mer kunskap eller forskning. Komikapp kommer att tjäna på 
varumärkesigenkänning detta genom att deras logga och korta beskrivning finns på 
organisationens hemsida.1 

5.2 PR-gåva och samarbeten 
Nästa steg i aktivitetsplanen är att skicka ut skolkittet till influencers/kända medieprofiler som 
tex Måns Möller eller Malena Ernman, de brinner för dessa frågor och är engagerade. 
Malena är mamma till miljöaktivisten Greta Thunberg och Måns Möller har redan medverkat 
på nyhetsmorgon med att sprida produkterna.2 Dessa profiler är relevanta för verksamheten 

 
1 http://npfguiden.com/samhallets-stod/intresseforeningar/ 
Olika organisationer/intresseföreningar inom NPF 
2 http://habilitering.se/funktion-i-fokus/diagnosen-forandrade-allt 



för att de matchar den målgrupp som vi vill nå ut till. Vi måste följa lagen då vi skickar 
skolkittet kostnadsfritt, vi kan inte uppmana de att marknadsföra produkterna om de själva 
inte gör det. Annars måste det märkas som reklam.3 
 
Vi ska även kontakta podcasten ”funka olika” angående ett samarbete genom att vidga 
kunskaper inom NPF. Det kan handla om en sammankomst med föreläsning för 
målgrupperna. I podcasten ska de nämna om samarbetet och på så vis får Komikapp synas 
och höras. Duon som håller i podcasten ska även få skolkittet som en PR-gåva men 
huvudfokus är att de ska prata om NPF.4   
 
5.3 Annons 
Vi kommer lägga hela våran budget på en videoannons som framför vår kampanj på olika 
sociala kanaler. För att väcka uppmärksamhet (attention) till kampanjen ska vi först ha en 
storytelling där vi samtalar om NPF vad det innebär, vi vill ge personer med 
funktionsnedsättning hjälpmedel samt resurser. Det finns barn med olika diagnoser såsom 
autism eller ADHD, som föräldrar kanske inte känner till. Det är viktigt att belysa 
svårigheterna (interest) genom en förklaring, hur en NPF hjärna fungerar bättre med 
sensomotoriska produkter. Vid nästa steg för att skapa övertygelsen (desire) tar vi upp att 
varje skolkit som säljs går 50kr till en organisation vid varje köp. 
 
För att slutkund ska fatta sitt köpbeslut (action) utan för lång betänketid ska vi vara tydliga 
med ’call to action’ genom att ha ”köp nu och få 15% rabatt” länk till Komikapps hemsida. 
Erbjudandet gäller under två veckor. 
 
6. Sammanfattning 
I kombination med olika metoder och begränsad budget ska kampanjen skola på lika villkor 
nå ut till rätt målgrupp. För att driva in trafik på deras hemsida är det viktigt att Komikapp 
syns på flera plattformar än deras Instagram konto.  
 
Genom videoannonsen blir det mer kostnadseffektivt, räckvidden blir större för att nå våra 
målgrupper. Vi har en tydlig röd tråd med kampanjen då vi lyfter upp NPF-problematiken och 
hur vi kan hjälpa de med våra produkter inom skolkittet. 
Genom vårt erbjudande kan kommunerna stödja familjer som inte har råd och är i behov av 
hjälp och vägledning. Med hjälp av komplementen som PR-gåva och samarbete med podcast 
syns Komikapp på andra håll vilket leder till varumärkesigenkänning. Vi ska positionera 
verksamheten på marknaden dvs. när man pratar om NPF då ska man alltid relatera det till 
hjälpmedelsföretaget Komikapp.  
 
Sponsringen som Komikapp kommer att ge till en organisation kommer även att lyfta upp 
verksamheten då de har ett tydligt budskap på marknaden. Det handlar inte bara om att sälja 
in skolkittet och driva in trafik på deras hemsida, det är även att sprida att verksamheten finns 
för ett gott syfte. Deras engagemang inom NPF frågorna bidrar även till ett bättre samhälle. 

 
Intervju med Malena där hon beskriver hur det är att leva med sitt barn som har autism. 
3 https://influencersofsweden.se/sponsrade-inlagg-och-smygreklam-vad-sager-lagen/ 
Vad lagen säger om PR-gåvor 
4 http://habilitering.se/habiliteringens-resurscenter/webb-och-informationsmaterial/funka-olika-podden-om-
livet-med 
Podcast om livet med funktionsnedsättning 
 


