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Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse:
 
- visa grundläggande kunskaper om den strategiska kommunikationens vetenskapliga bas
- visa grundläggande förståelse för den strategiska kommunikationens anpassning till
föränderliga kommunikationsförutsättningar av teknisk och infrastrukturell art.
 
Färdighet och förmåga:
 
- använda relevanta metoder för att analysera den strategiska kommunikationen hos en
myndighet, ett företag eller en organisation
- med hjälp av relevanta metoder och verktyg ge förslag till strategiska
kommunikationsinsatser för en myndighet, ett företag eller en organisation
- analysera konsekvenser av strategiska överväganden i kommunikationsinsatser ur ett
samhälleligt perspektiv
- analytiskt resonera kring sådana konsekvenser som övergripande förändringsprocesser av
teknisk och infrastrukturell kan ha ur ett samhälleligt perspektiv.
 



Sida 2 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 
- värdera och bedöma utfall och funktion i strategiska kommunikationsinsatser
- göra etiska bedömningar av strategiska kommunikationsinsatser och deras effekter.
 

Kursens innehåll Under Moment 0010 undersöks långsiktighet, identitetsskapande och -bevarande samt andra
egenskaper som skiljer strategisk kommunikation från andra typer av kommunikation.
Likheter och skillnader mellan kommunikationsstrategier hos myndigheter, företag och andra
organisationer belyses. Strategisk kommunikation undersöks vidare ur ett samhälleligt
perspektiv med tonvikt på det digitaliserade samhällets offentlighet och
kommunikationsvillkor.
 
Under Moment 0020 omsätts den teoretiska och metodologiska diskussionens beståndsdelar i
mera konkreta kommunikativa strategier såväl i termer av planering och genomförande som
med hänsyn till verbal och visuell formulering.

Undervisning Föreläsningar, seminarier, och grupparbeten

Förkunskaper Medie- och kommunikationsvetenskap (1-30), 30 hp

Examinationsform Skriftlig och muntlig examination.

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Strategisk kommunikation: Teorier och metoder 7,5 hp Betyg: AF

0020   Strategisk kommunikation: Tillämpning 7,5 hp Betyg: AF


