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Kandidatprogrammet i 
strategisk kommunikation 
och digitala medier  
KOMPetensPrOFiL

institutiOnen För strategisK KOMMuniKatiOn

Följ oss på: 

www.facebook.com/strategiskkommunikation

instagram: #strategiccommunicationatlu

”Hela näringslivet står inför en digitalisering och har ett 
stort behov av digitala talanger. En kommunikatör är inte 
längre bara en kommunikatör, utan förväntas ha digitala 
kunskaper och förståelse för en värld där internet bär våra 
traditionella medier.”

Ulrika Rudqvist, 

Digital affärsutveckling, Scandinavian Cosmetics

”Att tänka strategiskt och kritiskt är våra studenters främ-
sta styrka. Kombinationen av kreativa och analytiska färdig-
heter med digitala kunskaper gör våra studenter attraktiva 
på arbetsmarknaden.”

Tamara Landia,

Lärare vid Institutionen för strategisk kommunikation

”Digitaliseringen av samhället bidrar till att organisationer 
och organisationskommunikation är i ständig förändring. Det 
är därför viktigt att de som arbetar med dessa frågor har 
en bred kunskap om digitala medier och hur de påverkar 
kommunikationslandskapet. Det är garanterat något som 
studenterna från kandidatprogrammet i Strategisk kommu-
nikation och digitala medier får med sig från utbildningen.”

Mikael Blomqwist,

Digital projektledare på Cloetta



OM PrOgraMMet
Vill du arbeta som kommunikatör med både traditionella 
och nya medier? Kan du se dig själv som projektledare för 
digitala kommunikationsprojekt?  Vill du hjälpa dagens 
organisationer att nå sina målgrupper i det digitala land-
skapet? 

Då ska du läsa vår flervetenskapliga kandidatutbildning strate-
gisk kommunikation och digitala medier. Det här programmet ger 
dig en bred baskompetens som kommunikatör med en inriktning 
mot digitala medier. Du lär dig grunderna inom public relations, 
förändringskommunikation, organisationskommunikation, varu-
märkeskommunikation och kriskommunikation. Utbildningen 
fokuserar på praktiker och processer som skär tvärs igenom dessa 
fält, till exempel relationsskapande, kommunikatörens praktiska 
arbete och medborgarkommunikation. Därtill läser du kurser som 
behandlar både strategiska och tillämpade aspekter av digitala 
medier såsom webbpublicering, webbdesign, visuell kommunika-
tion och digital projektledning. 

Utbildningen ges vid Campus Helsingborg.

eXaMen
Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation och digitala 
medier omfattar totalt 180 högskolepoäng. Programmet bygger 
på progression och fördjupning: från breda introduktionskurser till 
tillämpade specialkurser. Under termin fem erbjuds möjlighet till 
antingen utlandsstudier eller yrkespraktik. Programmet avslutas 
med ett fördjupande examensarbete inom strategisk kommunika-
tion och digitala medier.

eFter eXaMen Kan du eXeMPeLvis arBeta sOM:
•	 kommunikatör i privat och offentlig sektor 
•	 digital kommunikationsstrateg
•	 kommunikationskonsult
•	 strateg inom digital kommunikation 
•	 projektledare inom digital kommunikation
•	 digital marknadskommunikatör
•	 webbredaktör

du trÄnas i att:
•	 självständigt formulera och lösa forskningsproblem.
•	 söka, selektera och bearbeta stora mängder av informat.
•	 jämföra forskningstraditioner och perspektiv.
•	 analysera kommunikationsprocesser i olika sammanhang och 

discipliner (t ex naturvetenskap, företagsekonomi).
•	 utveckla praktiska färdigheter i kommunikationsplanering.
•	 utveckla praktiska färdigheter i kommunikationsdesign.
•	 utveckla praktiska färdigheter i webbdesign och analys. 
•	 leda och genomföra digitala kommunikationsprojekt.

genereLLa KOMPetensesr
Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation och digitala 
medier är en utbildning inom samhällsvetenskap. Samhällsve-
tare skaffar sig generella kompetenser i sin utbildning utöver 
de ämnesspecifika. 

Samhällsvetare:
•	 kan självständigt formulera ett problem och genomföra 

det som krävs för att ge problemet en lösning. 
•	 är vana vid att betrakta samhällsfenomen utifrån olika 

teoretiska perspektiv och reflektera kring de skillnader i 
förståelse, tolkning och förklaring som följer av det, samt 
bedöma relevansen av olika perspektiv.

•	 kan kommunicera i tal och skrift på ett effektivt sätt i olika 
format och till olika typer av mottagare 

•	 kan kritiskt värdera tillförlitligheten i och användbarheten 
av olika typer av källor och material.

•	 kan  anlägga etiska perspektiv både på vardag-
liga mellanmänskliga relationer och på olika typer av 
samhällsproblem. 

inOM PrOgraMMet FÅr du:
•	 goda kunskaper om de centrala teorierna inom fältet stra-

tegisk kommunikation.
•	 goda kunskaper i organisationskommunikation, varumär-

keskommunikation, politisk kommunikation, public relations 
och visuell kommunikation.

•	 en utvecklad förståelse för strategisk kommunikation från 
ett samhälleligt perspektiv.

•	 goda kunskaper i digital projektledning.


