
Kursrapport SIK14: Strategisk kommunikation, 7,5 hp, V15 (32SSK1) 

Kursansvariga: Johan Sundeen och Karin Dessne 

Kursens upplägg och innehåll 

Strategisk kommunikation utgör en av läskurserna på magisterprogram Strategisk information 
och kommunikation. Kursens centrala ställning i programmet märks bland annat av att en hög 
andel studenter erfarenhetsmässigt väljer att skriva sitt examensarbete med anknytning till en 
eller flera tematiker som behandlas inom kursens ram. 

Exempel på ämnen som behandlas under kursen är: 

• Strategisk kommunikation som vetenskaplig subdisciplin och professionsområde. 
• Extern och intern kommunikation i organisationer. 
•	  Kriskommunikation. 
• Sociala medier i organisationer. 
• Politisk kommunikation. 
•	  Public Diplomacy, staters kommunikation med andra staters medborgare. 

Under den nya kursledningen, universitetslektor Johan Sundeen (som tillsammans med 
Birgitta Wallin varit kursansvarig vid två tidigare tillfällen) och fil. dr Karin Dessne, har 
kursen vidareutvecklats på så vis att flera föreläsningar direkt knyter an till medverkande 
lärares forskning och att egenskaper som reflektion, kritiskt tänkande och självständig analys 
har betonats i högre grad i examinationsuppgifterna.  

Kursens lärandeformer har bestått av föreläsningar, seminarier, självstudier samt inspelade 
intervjuer. Föreläsningar har både knutit an till kurslitteraturen samt kompletterat densamma 
med andra teman och perspektiv. 

Sex personer har svarat för det dryga tiotalet föreläsningarna på kursen, av dessa sex personer 
är två varit disputerade lärare, två doktorander, en adjunkt samt en professionsföreträdare.  

Kursmål 

Efter genomgången kurs ska studenten: 

• Redogöra för och problematisera informations- och kommunikationsbegrepp och -modeller. 

• Analysera hur internkommunikation har beforskats inom strategisk kommunikation i 
jämförelse med hur det behandlas i andra forskningsinriktningar. 

•Planera och analysera en informations- och kommunikationsinsats utifrån strategiska mål i 
en organisation och utarbeta en kommunikationsplan. 

•	  Kritiskt reflektera kring ledarskap och medarbetarskap i relation till strategisk 
kommunikation samt relatera dessa resonemang till den egna professionen. 



• Bedöma och analysera strategier för intern- och externkommunikation, bland annat i relation 
till sociala medier och CSR. 

Kurslitteratur 

Kurslitteraturen har bestått av en blandning av läroböcker samt vetenskapliga artiklar enligt 
nedan.  

Kursböcker: 

Falkheimer, Jesper och Heide, Mats (2011). Strategisk kommunikation: Forskning och 
praktik. Lund: Studentlitteratur. (403 s.) 

Heide, M., Johansson, C. & Simonsson, C. (2012). Kommunikation i organisationer. Malmö: 
Liber (281 s.) 

Noor Al-Deen, Hana s. och Hendricks, John Allen (eds.) (2013).Social Media and Strategic 
Communications. New York: Palgrave Macmillan. (238 s.) 

Vetenskapliga artiklar: 
 
Heide, M. & Simonsson, C. (2011). Putting Coworkers in the Limelight: New Challenges for 
Communication Professionals. International Journal of Strategic Communication, 5:4, pp 201-
220. http://dx.doi.org/10.1080/1553118X.2011.605777 

Orna, E. (2008). Information Policies: Yesterday, Today, Tomorrow. Journal of Information 
Science, 34, pp 547-565. 

Wilson, T. D. (1999). Models in information behaviour research. Journal of Documentation, 
55(3) 249-270. (21 s.) 

Examinationsformer och genomströmning 

30 studenter har varit registrerade på kursen, varav 27 har varit aktiva i den meningen att de 
fullföljt åtminstone något av de tre examinationsmomenten. Kursens 7,5 HP har i 
provuppsättningen fördelats på följande vis: 

1) Kommunikationsplan med teoretiska reflektioner, 5 HP 
2) Granska och analysera en vetenskaplig artikel, 2 HP 
3) Seminarium gemensamt med kursen Knowledge Management, 0,5 HP 

Antalet studenter med godkänt respektive väl godkänt betyg (i skrivande stund 7 maj) på de 
olika examensmomenten samt kursen som helhet är. 

Inlämningsuppgift 1 – Granska vetenskaplig artikel (betygsskala U-VG) 

Antalet G   18 
Antalet VG  9 

 



Inlämningsuppgift 2 – Kommunikationsplan (betygsskala U-VG) 

Antalet G  12 
Antalet VG  10 

Examinationsseminarium (betygsskala U-G) 

Antalet G  18 
 
Kursbetyg (betygsskala U-VG) 

Antalet G  8 
Antalet VG  7 

Kursutvärderingsenkäten 

Kursutvärderingen har besvarats av sju studenter, vilket motsvarar ca 25 procent av antalet på 
kursen aktiva studenter. De studenter som deltagit i utvärderingen har lämnat mycket 
innehållsrika och viktiga synpunkter som kommer att tas tillvara i det fortsatta pedagogiska 
arbetet. 

Följande frågor ställdes i enkäten: 

• Hur bedömer du värdet av denna kurs i förhållande till utbildningsprogrammet som helhet? 

• I vilken utsträckning tycker du att du har uppnått kursens mål? 

• I vilken utsträckning har föreläsningarna varit till hjälp för ditt lärande? 

• Hur bedömer du valet av kurslitteratur? Finns det någon bok/artikel som du tycker var 
särskilt bra respektive mindre lämpad? 

• Ungefär hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på arbete med kursen? 

• Skriv vad du anser om examinationsformen att granska en vetenskaplig artikel: 

• Skriv vad du tycker om examinationsformen att göra en kommunikationsplan och om 
seminariet som var kopplat till denna uppgift: 

• I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till de professionella fält 
utbildningen förbereder för? 

• I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till forskning inom kursens 
ämnesområden? 

• Har du fler synpunkter på kursen eller några tips om hur vi kan förbättra detta inslag i 
utbildningen? 

Resultatet av kursutvärderingen 



Som antyds av frågebatteriet ovan bestod kursenkäten dels av sju stycken frågor där 
studenterna fick svara med hjälp av en graderad skala med fyra svarsalternativ (ex mycket 
bra, bra, mindre bra, dålig), dels tre stycken frisvarsfrågor där med de egna ord fick beskriva 
sin uppfattning om moment på kursen och kursen som helhet. 

En bärande tanke bakom magisterprogrammet Strategisk information och kommunikation är 
att utbildningen ska utformas i gränssnitt mellan teori och praktik, vetenskap och profession. 
Kursvärderingen ger ett mycket tillfredsställande resultat i detta hänseende. 43 procent av 
studenterna svarar att kursens professionsanknyting är mycket god och 57 procent ger samma 
svar vad gäller forskningsanknytningen. 

Föreläsningarna har av en klar majoritet studenter bedömts som mycket ändamålsenliga, 70 
procent säger sig haft stor nytta av föreläsningarna i sitt lärande. En röst påpekar att det vore 
önskvärt att all i kursen ingående litteratur behandlades i föreläsningarna.  

När det gäller kurslitteraturen så uppger ett par studenter att de p g a densammas omfattning 
inte hunnit läsa alla artiklar och böcker. Överlag bedöms litteraturen som relevant och 
lättillgänglig. En student påpekar att Noor Al-Deen, Hana s. och Hendricks, John Allen (eds.) 
(2013) Social Media and Strategic Communications inte levde upp till vederbörandes 
förväntningar på att litteraturen ska hålla en hög teoretisk nivå. 

Examinationsformerna får också övervägande positiva omdömen. Dock efterlyser flera 
studenter längre seminariepass emedan den nu tilldelade tidsramen för presentation och 
diskussion upplevdes vara för snålt tilltagen. Uppgiften att granska en vetenskaplig artikel 
anses ha varit tillfredsställande sett till att öva upp analytiska och reflexiva kvaliteter. En 
student skriver emellertid, utan närmare motivering, att uppgiften kändes irrelevant. 

Att utforma en kommunikationsplan och reflektera över densamma i perspektiv av den 
teoretiska litteraturen var enligt en student ”den roligaste uppgiften”. Flera påtalar att det 
tyckte att det var en ändamålsenlig och bra examinationsform . ”Verklighetsbaserad 
problemlösning tror jag mkt på”, skriver en representativ röst. Någon student menade dock att 
uppgiften var för stor. En student framhåller att uppgiften var för elementär och snarare hör 
hemma på akademisk grundnivå.    

Kursen har getts på halvtid parallellt med en annan kurs inom programmets ram (Knowledge 
management). När studenterna uppmanats att ange hur pass mycket tid de genomsnittligt (per 
vecka) har lagt ned på kursen fördelar sig svaren enligt nedan: 

10 timmar eller mindre, ca 15 % 
10-20 timmar, 29 % 
20-30 timmar, 15 % 
30-40 timmar, 43 %. 

Flera studenter påpekar att ett stressmoment har bestått i att två kurser har getts parallellt, 
detta gäller särskilt vid examinationer.  

 



Kursansvarigas slutkommentarer 

Trots den relativt låga svarsprocenten tycker vi oss ha fått bra feedback från studenterna på 
det pedagogiska upplägget. Vi har fått åtskilliga inslag i vårt upplägg positivt bekräftade och 
konstruktiva synpunkter på hur kursen kan utvecklas vidare. De synpunkter som inkommit om 
att höja den teoretiska nivån ligger i linje med ett reformarbete som vi har inlett och som vi 
kommer att arbeta vidare med. Slutligen noterar vi med tillfredsställelse att kursens centrala 
ställning inom programmet bekräftats av årets studenter, då hela 86 procent av de svarande 
använder svarsalternativet ”mycket relevant” ang. kursens upplägg i förhållande till 
programmets övergripande innehåll och syfte. 

Borås 7 maj 2015 

 
Johan Sundeen och Karin Dessne 

 

 

	  


