


Du som arbetar med digital marknadsföring och kommunikation 
är högst medveten om mobilens snabbt växande betydelse som 
verktyg, kommunikationsplattform, social upplevelse och kanal 
för såväl privatpersoner, konsumenter, företag och självklart för 
dig som arbetar professionellt med olika former av digital 
kommunikation.

I takt med att mobilens roll blir mer och mer central så växer 
behovet av att öka kunskapen om mobilen som verktyg och 
kommunikationsplattform, om mobilens kompetens- och 
användningsområden, om analytics samt om hur du 
skapar en framgångsrik mobil strategi. 

Diplomkurs Mobil Marknadsföring ger dig precis detta. 
Kursen är ett samarbete mellan utbildningsföretaget Edlegio, 
affärstidningen Dagens Media samt forskaren och läraren Erik 
Modig från Handelshögskolan i Stockholm.

Erik Modig är kursens lärare samt 

doktor och forskare på institutionen 

för Marknadsföring och Strategi vid 

Handelshögskolan i Stockholm.



”Kunnig, engagerad och flexibel. Klart värd en 5:a i 
betyg!”

Kursdeltagare våren 2017 
(3 deltagare saknas på bild)

”Bra! Tydlig, roliga och lärorika exempel.”

”Jag tycker att det var ett väl avvägt innehåll som dessutom kopplades samman 
med konkreta verktyg, mycket proffsigt och bra!”

Tidigare deltagare ger kursens lärare Erik Modig 

genomsnittsbetyget 4,5 av 5 möjliga!



”Det är bra att ha med chefen på kursen”

Som uppföljning av Diplomkurs Mobil Marknadsföring våren 2017 lät vi 
Dagens Medias chefredaktör Niclas Rislund intervjua kursdeltagarna Niklas 
Bergman och Camilla Bolinder som arbetar på kommunikationsavdelningen 
på Länsförsäkringar.

– Ni gick ju hela teamet på kursen, ni två och er chef, varför valde ni att gå 
utbildningen? 

”Idag har vi näsan i mobilen nästan hela tiden. För att gilla våra vänners bilder, 
googla, titta på YouTube-filmer och sms:a. Som annonsör behöver vi anpassa 
kommunikationen utifrån respektive kanal i mobilen.”

– Motsvarade den era förväntningar – vad har ni lärt er? 

”Utbildningen gav ett bra helikopterperspektiv över allt mobilt och konkreta bra verktyg som hjälper oss välja rätt mobila kanal med anpassade 
budskap. Eriks ”niofältare” som utifrån fas i köpresan listar lämpliga mobila kanaler har varit en riktig tillgång när vi planerar och följer upp vårt 
arbete. Dessutom är den ett bra verktyg för att förklara för den som inte är så insatt i digital marknadsföring och hur kundresan ser ut.”

– Skulle ni rekommendera andra att gå utbildningen – varför? 

”Utbildningen består till stor del av självstudier. Kombinationen med föreläsningar och gruppdiskussioner gör att du på relativt kort tid lär dig 
väldigt mycket, så vi skulle rekommendera Diplomkurs Mobil marknadsföring.”

– Vilka tror du den passar bäst för?

”Marknadsförare som vill få en crash course i för- och nackdelarna med alla olika kanaler och kontaktpunkter som finns i mobilen.  Sen är det nog 
väldigt bra att som vi, ha med chefen på kursen. Det gör det lättare att få gehör för de insikter man får under kursen och kunna förändra 
arbetssättet.”

Camilla Bolinder och Niklas Bergman, Länsförsäkringar



Kursens syfte:

• Skapa förutsättningar för en strukturerad arbetsprocess
och en helhetssyn på mobilen som verktyg för 
marknadsföring och kommunikation

• Ge djupare kunskap om den senaste utvecklingen inom 
området, såväl utifrån ett forsknings- som ett praktiskt 
perspektiv

• Gå från ord till handling – från insikt till konkret 
strategi och genomförande

Kursens mål – djupare kunskap om:

• Mobilen som verktyg och kommunikations-
plattform

• Mobilens kompetens- och användnings-
områden

• Analytics – hur du mäter, analyserar och uppnår effekt i mobilen

• Hur du skapar en strukturerad process och en framgångsrik mobil strategi

Under kursen gästas vi av flera externa 
föreläsare som belyser olika perspektiv av 
mobil marknadsföring. 

På bilden Anders Lithner, vd för Inizio, ett 
analys- och undersökningsföretag med 
digitalt fokus.



Introduktion

DEL 1: 

ONLINEBASERADE SJÄLVSTUDIER

START/DATUM:

Direkt efter registrering

INNEHÅLL:

• Välkommen

• Mobilen som nutidens och framtidens 

kanal

• Varför mobilmarknadsföring

• Vad du lär dig och vad du kan göra 

efter kursen

• Kursens disposition

• Kraven på dig som deltagare

Examen

Registrering

Introduktion

DEL 2: 

KICK OFF I HELKLASS (WEBINAR)

START/DATUM: 

5 oktober 2017, kl. 14:30-16:00

INNEHÅLL:

Webinar som en kick off-aktivitet för 

kursen. 

Syftet är att lära känna lärare och grupp, 

gå igenom syfte och mål samt kursens 

struktur,  och övriga tips inför kursen.

5 oktober



Introduktion

Kursblock 1:

Mobilen som verktyg

DEL 1: 

ONLINEBASERADE SJÄLVSTUDIER

START/DATUM:

Portalen öppnar efter webinar den 5 okt

INNEHÅLL:

• 1.0 Introduktion till kursblock 1

• 1.1 Det mobila ekosystemet

• 1.2 Kundpsykologin i mobilen

• 1.3 Målsättning: från engagemang till 

konvertering

• 1.4 Arbetssätt och projektplan

Examen

5 oktoberRegistrering

Introduktion Kursblock 1

13 oktober

DEL 2: 

PRAKTISKT WORKSHOP I HELKLASS

START/DATUM: 

13 oktober 2017, kl. 09:00-12:00

INNEHÅLL:

• Introduktion, teoretisk återblick och 

pedagogiska nyckelpoänger i 

kursblocket

• Gruppövningar på relevanta 

delmoment, diskussion, förutsättningar 

för genomförande i den egna 

organisationen

• Bra att tänka på inför kommande 

kursblock

• Workshopen avslutas



Introduktion

Kursblock 1:

Mobilen som verktyg

Kursblock 2:

Mobilens kompetens- och 

användningsområden

DEL 1: 

ONLINEBASERADE SJÄLVSTUDIER

START/DATUM:

Direkt efter workshop 1 den 13 oktober

INNEHÅLL:

• 2.0 Introduktion till kursblock 2

• 2.1 Mobilanpassad hemsida

• 2.2 Mobil e-handel som driver on- och 

offline tillväxt

• 2.3 Appar för ökat kundvärde

• 2.4 Mobil direktmarknadsföring

• 2.5 Automatiserad telekontakt

• 2.6 MobilannonseringMobilt sök

• 2.7 Mobilt sök

• 2.8 Social interaktion i mobilen

• 2.9 Förtjänad uppmärksamhet

• 2.10 Gamification och augmented

reality

Examen

5 oktoberRegistrering

Introduktion Kursblock 1

13 oktober

Kursblock 2

24 oktober

DEL 2: 

PRAKTISKT WORKSHOP I HELKLASS

START/DATUM: 

24 oktober 2017, kl. 09:00-17:00

INNEHÅLL:

• Introduktion, teoretisk återblick och 

pedagogiska nyckelpoänger i 

kursblocket

• Gruppövningar på relevanta 

delmoment, diskussion, förutsättningar 

för genomförande i den egna 

organisationen

• Bra att tänka på inför kommande 

kursblock

• Workshopen avslutas



Introduktion

Kursblock 1:

Mobilen som verktyg

Kursblock 2:

Mobilens kompetens- och 

användningsområden

Kursblock 3:

Analytics och mobil strategi

DEL 1: 

ONLINEBASERADE SJÄLVSTUDIER

START/DATUM:

Direkt efter workshop 24 oktober

INNEHÅLL:

• 3.0 Introduktion till kursblock 3

• 3.1 Analytics

• 3.2 CRM system?

• 3.3 Mobil strategi – skapa och 

underhålla den mobila projektplanen

• Genomgång av examensarbete –

design och struktur av en mobil 

strategi för din organisation

Examen

5 oktoberRegistrering

Introduktion Kursblock 1

13 oktober

Kursblock 2

24 oktober

Kursblock 3

14 november

DEL 2: 

PRAKTISKT WORKSHOP I HELKLASS

START/DATUM: 

14 november 2017, kl. 09:00-17:00

INNEHÅLL:

• Introduktion, teoretisk återblick och 

pedagogiska nyckelpoänger i 

kursblocket

• Presentation av examensarbeten

• Diplomering

• What to do on Monday morning?

• Workshopen avslutas



Kursen riktar sig till dig som arbetar professionellt med digital kommunikation ur 
olika perspektiv, exempelvis:

• Marknadschef

• Kommunikationschef

• Projektledare, marknadsförare, kommunikatör

• Medieplanerare

• Digital specialist, Mobil specialist

• Planner, art director 

• Konsult inom marknadsföring, kommunikation, media, reklam, PR

…eller rent allmänt till dig som arbetar på marknads- eller 
kommunikationsavdelningen, på mediebyråer, reklambyråer, PR-byråer eller 
annan näraliggande konsultverksamhet.



KLASSRUMSBASERAD UNDERVISNING OCH WEBINAR
• Webinar som kick off för utbildningen
• En halvdags klassrumsbaserad workshop med koppling till kursblock 1
• Två heldagars klassrumsbaserade workshops med koppling till kursblock 2 och 3

I workshop 1 ingår förmiddagskaffe och i workshop 2 och 3 ingår lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

ONLINEBASERADE SJÄLVSTUDIER
• 5 undervisningstimmar fördelat på 17 lektioner och som motsvarar tre dagars klassrumsundervisning
• Deltagarna får tillgång till de onlinebaserade kursblocken i samband med att respektive schemalagt block startar (8 mars, 24 mars respektive 6 
april).

DOKUMENTATION, ÖVNINGSHÄFTE, METODER, VERKTYG OCH QUIZ
• Till de onlinebaserade lektionerna hör fullständig dokumentation
• Praktiska övningar med tillhörande metodmaterial och verktyg
• Lektionerna avslutas med ett quiz för att stämma av de pedagogiska poänger som lektionen syftar till att förmedla

Till kursen hör ett omfattande övningshäfte som skickas till deltagarna i samband med kursstart.

EXAMENSARBETE
Inför sista utbildningsdagen genomför deltagarna ett examensarbete som bedöms av kursens lärare och som presenteras och diskuteras i helklass

DIPLOM
Efter godkänd utbildning erhåller deltagarna Diplom i Mobil Marknadsföring. Kraven för att erhålla diplomet är att alla onlinebaserade kursblock 
ska vara genomförda med godkända quiz, närvaro på en majoritet av kursens schemalagda moment (ett webinar och tre workshops) samt 
inlämning och presentation av godkänt examensarbete.

LOKAL OCH SPRÅK
Samtliga workshops sker i F7 Möten & Konferens, Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Alla kursens moment sker på svenska.

KURSAVGIFT
Kursavgiften är 24 500 kr exkl. moms.



Besöksadress

Fleminggatan 7, 2 tr

+46 8 796 66 50

+46 733 444 006 

Edlegio AB

106 12 Stockholm 

www.edlegio.se

Christian.helgesson@edlegio.com


