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Målgruppsanalys, 
beteendekommunikation 
och copywriting

Skräddarsytt utbildningspaket
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Kurspaket för er som vill få verktygslådan som behövs för att effektivt 
kartlägga och påverka målgruppers beteenden, attityder och kunskap. 
Efter utbildningen kommer ni att genomföra framgångsrika 
påverkansinsatser – hela vägen från strategi till implementation.

Målgruppsanalys, 
beteendekommunikation 
och copywriting

Upplägg 

Kursdagarna bokas in på de datum och med det mellanrum som passar er. 

Dag 1, kl. 9.00-16.30: Målgruppsanalys och kundresekartläggning 
Dag 2, kl. 9.00-16.30: Beteendekommunikation och nudging 
Dag 3, kl. 9.00-16.30: Skriv bättre copy och content

Varför skräddarsytt? 

• Lyft hela teamets kompetens – 
skapa bäst förutsättningar för 
implementation i verksamheten 

• Anpassa innehållet efter era 
behov och jobba med verkliga 
utmaningar i övningarna 

• Få ett bättre pris än för öppna 
kurser när ni är flera deltagare

Under tre kursdagar lär ni 
er analysera målgruppens 
attityder, känslor och 
beteenden och exakt vad 
som krävs för att påverka 
dem. Ni omsätter teori till 
praktisk kunskap genom att 
skriva texter som övertygar 
målgruppen oavsett kanal.

Skräddarsytt utbildningspaket
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Om kurserna 

I den här kursen får ni kunskap, inspiration och nya perspektiv på 
dataddatadriven målgruppsanalys samt kundresekartläggning, oavsett 
vilka mål din verksamhet har. Kursledare Petronella bjuder på konkreta 
tips, arbetsmetoder och verktyg för att lyckas. 

Innehåll 
• Målgruppsanalyser med syfte att skapa effektiv kommunikation. 
• Konkreta metoder för kvalitativt och kvantitativt insiktsarbete. 
• Vad kundresan innebär och hur den kan vara ett värdefullt verktyg för 

att kartlägga mottagarens behov, beteenden och drivkrafter. 
• Prova på att visualisera en kundresekarta i en praktisk övning. 
• Identifiera nya möjligheter att förbättra er kommunikation.

Kursledare 

Petronella Barvaeus är strateg och partner på 
Maniola Studios. Hon har mångårig erfarenhet av 
att jobba med resultatorienterad kommunikation 
för både offentliga aktörer, nystartade techbolag 
och välkända varumärken i en rad olika branscher.  

Modul 1: Målgruppsanalys och kundresekartläggning
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Om kurserna 

I den här kursen får ni  kunskapen och verktygen för att skapa 
kommunikation som skapar engagemang och förändring hos er målgrupp. 
Kursledare Niklas Lange bjuder på handfasta tips, metoder och processer 
för att ni ska lyckas. 

Innehåll 
• Beteendeinsikter – Vad påverkar vilka val människor gör? 
• Praktisk applicering – Hur kan beteendeinsikter  hjälpa dig nå dina 

mål? Hur utformar du den i din kommunikation? 
• Arbetsprocess – Så går du från analys till insats 
• Mätning – Lär dig utvärdera och optimera hur du använder metoden.

Kursledare 

Niklas Laninge, psykolog och chef för 
psykologkoncernen PBM:s avdelning för 
behavioral insights. Niklas mer än 10 års 
erfarenhet av att arbeta nudging och tillämpad 
beteendevetenskap och har författat tre böcker 
ämnet. Hans kundgrupp finns i regel inom 
produktutveckling, marknad och kommunikation.  

Modul 2: Beteendekommunikation och nudging
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Om kurserna 

Kursledaren Mathias Åkerberg kommer under den här dagen att lära och 
coacha er i att skriva säljande och hjälpande texter som får läsaren att 
förstå och agera på er kommunikation. Under dagen slipar ni era  
kunskaper inom UX-writing, copywriting och content writing, och fyller 
på med inspiration.  

Innehåll 
• Konkreta tips och verktyg för att skriva bättre copy och content.  
• Metoder för att skriva texter för att påverka, guida och informera.  
• Skrivövningar utifrån er organisation eller projekt. 

Kursledare 

Mattias Åkerberg, copywriter och UX-writer på 
Please copy me. Mathias har sedan 2010 lärt över 
25 000 människor att skriva för hemsidor och 
appar genom sina föreläsningar, onlinekurser, 
poddar och boken Sälj det med ord.  

Modul 3: Skriv bättre copy och content
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Praktisk information 
Kurserna kan hållas på plats eller på distans. Vi har samarbetspartners för 
lokaler och hjälper gärna till med att boka vid behov.  

Kontakt för frågor och bokning 

Om Sveriges Kommunikatörer 

Sveriges Kommunikatörer är en ideell medlemsorganisation. Vårt uppdrag 
är att stärka kommunikationens nyckelroll i företag och samhälle 
tillsammans med alla som arbetar professionellt med kommunikation.  

Vår långa erfarenhet av att anordna kurser garanterar ett kompetenslyft 
för er som investerar i utbildning hos oss. Vi anpassar utbudet löpande 
efter omvärldsanalys och vår egen kompetenskartläggning – allt för att 
erbjuda kommunikatörer ett aktuellt kursutbud som hjälper dem att 
fortsätta vara attraktiva på en snabbföränderlig arbetsmarknad.

Nilla Peterson, Utvecklingschef 
E-post: nilla.peterson@svkom.se 
Telefon: 070-555 75 50

mailto:nilla.peterson@svkom.se

