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Kandidatprogrammet i 
strategisk kommunikation  
KOMPETENSPROFIL

INSTITUTIONEN FÖR STRATEGISK KOMMUNIKATION

Följ oss i sociala medier: 

www.facebook.com/strategiskkommunikation

Instagram: @strategiccommunicationatlu

”Kvalificerade kommunikatörer har en allt viktigare roll att 
spela i att stärka ett företags konkurrenskraft. Med den sam- 
hällsutveckling vi har ökar kraven på anpassningsförmåga, 
flexibilitet och innovationstakt - krav som kommunikatören 
kan hjälpa organisationen att fånga upp och möta.”

Cecilia Sjöholm, 

Kommunikationsdirektör, Oatley

”En kommunikationsavdelning i en kommun har många 
utmaningar och vi vill gärna ha ett utbyte med både studen-
ter och forskare. Vi har själva stor nytta av kontakten med 
studenterna som läser strategisk kommunikation och har 
rekryterat medarbetare som läst på programmet.”

Eva Johannesson, 

Kommunikationschef på Lunds kommun

”Jag tycker det är speciellt roligt att undervisa på kandidat- 
programmet i strategisk kommunikation eftersom jag vet att 
flera studenter kommer att arbeta direkt med politisk kom- 
munikation efter examen och detta gör att det blir en direkt 
koppling mellan forskning, undervisning och profession.”

Nils Gustafsson,

Lektor vid Institutionen för strategisk kommunikation



OM PROGRAMMET
Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation erbjuder en 

flervetenskaplig utbildning med målet att du ska bli en analytisk 
och praktiskt kunnig kommunikatör. Utbildningen ger dig ett 
helhetsperspektiv på organisationers kommunikationsbehov. Du 
lär dig grunderna inom tillämpningsområdena public relations, 
förändringskommunikation, organisationskommunikation, politisk 
kommunikation, varumärkeskommunikation och kriskommunika-
tion. 

Utbildningen fokuserar på strategier, praktiker och processer 
som skär igenom dessa fält, till exempel relationsskapande, kom- 
munikatörernas praktiska arbete och medborgarkommunikation. 
Därtill tränas du i såväl kommunikationsplanering, politisk kom- 
munikation och opinionsbildning som webbpublicering. 

Under utbildningen kopplas teoretiska kunskaper till yrkeslivet 
genom en praktikperiod och ett nära samarbete med offentliga 
och privata organisationer.

Utbildningen ges vid Campus Helsingborg.

EXAMEN
Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation är treårigt och 
omfattar totalt 180 högskolepoäng. Programmet bygger på pro-
gression och fördjupning: från breda introduktionskurser till till-
lämpade specialkurser. Under termin fyra och fem har du möjlighet 
att profilera dina studier genom att göra en yrkespraktik och läsa 
valbara kurser i Sverige eller utomlands. Programmet avslutas med 
ett fördjupande examensarbete inom strategisk kommunikation.

EFTER EXAMEN KAN DU EXEMPELVIS ARBETA SOM:
•	 Kommunikationsstrateg.
•	 Kommunikatör i privat och offentlig sektor.
•	 Opinionsbildare.
•	 Kommunikationsanalytiker.
•	 Kommunikationskonsult.
•	 Marknadskommunikatör.

DU TRÄNAS I ATT:
•	 självständigt formulera och lösa forskningsproblem.
•	 jämföra forskningstraditioner och perspektiv.
•	 analysera kommunikationsprocesser i olika sammanhang och 

discipliner.
•	 utveckla praktiska färdigheter i kommunikationsplanering
•	 utveckla praktiska färdigheter i kommunikationsdesign.
•	 anlägga etiska perspektiv på hur kommunikation 

används i olika samhällskontexter.

GENERELLA KOMPETENSESR
Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation är en utbild-
ning inom samhällsvetenskap. Utöver de ämnesspecifika 
kompetenserna skaffar du som samhällsvetare dig även en 
rad generella kompetenser i din utbildning.
 
Samhällsvetare:
•	 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 på svenska 
och engelska.

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

•	 kan anlägga etiska perspektiv både på vardagliga mel-
lanmänskliga kontakter och på olika typer av samhälls-
problem.

PROGRAMMET GER DIG:
•	 goda kunskaper om de centrala teorierna inom fältet strate-

gisk kommunikation.
•	 goda kunskaper i organisationskommunikation, varumärkes-

kommunikation, politisk kommunikation, public relations och 
visuell kommunikation.

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


