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Mål Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse:
-	redogöra för vilka metoder och kommunikativa kvaliteter som är centrala i den professionella
kommunikationens praktik i arbete i olika digitala kanaler
- visa på insikt i hur relationen avsändare-mottagare förändras i digital kommunikationslogik
jämfört med i predigital och vilka konsekvenser skillnaden får för professionell
kommunikation.
 
Färdighet och förmåga:
- analysera behovet av digitala kommunikationsupplägg anpassade för olika aktörer i olika
situationer
-	skapa strategiska upplägg för kommunikationsinsatser via digitala kanaler anpassade för
olika avsändares och mottagares syften och behov.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
-	självständigt värdera om, och i så fall hur, digitala kanaler lämpligen kan användas av olika
avsändare för att skapa effektiv och trovärdig kommunikation med olika mottagare och
målgrupper
-	kritiskt diskutera de maktförhållanden som uppstår i den kommunikativa logik som de
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digitala kanalerna sammantaget utgör och vilka konsekvenser dessa maktförhållande kan få på
samhällelig nivå.

Kursens innehåll I kursen studeras etablerade digitala kanaler och hur de fungerar och kan användas i
professionella kommunikativa upplägg: marknadsföring, information, varumärkesbyggande,
politisk kommunikation med mera.
De digitala kanalerna utgör en betydande del av offentligheten och i den här kursen studeras
den digitala kommunikationslogik som uppstår i och mellan dessa kanaler och vilka
konsekvenser denna logik får för arbetsmetoder och vad som är att betrakta som
kommunikativa kvaliteter när man jobbar professionellt med kommunikation.
Fokus i kursen ligger på att på att skapa förståelse och kritisk medvetenhet om den digitala
kommunikationslogik en aktör har att verka i för att nå framgång med sina
kommunikationsinsatser via olika digitala kanaler – och hur denna kommunikationslogik
skiljer sig från, och samverkar med, den som under lång tid gällt i den predigitala
offentligheten. Studenterna ges möjlighet att öva på att skapa strategiska
kommunikationsplaner för digitala kanaler, anpassade för olika avsändare och mottagare med
skilda syften och behov.

Undervisning Föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Förkunskaper Grundläggande behörighet.

Examinationsform Muntlig och skriftlig examination.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Digitala kanaler 1 7,5 hp Betyg: AF


