
       

 

  
   

Kursplanen fastställd av MKV-nämnden 2007-05-31 
Gäller ht-08 
 

Internkommunikation, 7,5 högskolepoäng 
Internal Communication, 7.5 credit points/ECTS 

 
Grundnivå B 

 
Allmänt 
Kursen ingår i det Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet under andra 
året och som en inriktningskurs på Organisationskommunikation. Denna inriktning har 
sin utgångspunkt i hanteringen av kommunikation och information i organisationer så-
som företag, myndigheter och intresseorganisationer. Organisationskommunikation har 
en klar fokusering på informatörs/kommunikatörsrollen. Särskild betoning läggs vid frå-
gor som rör jämställdhet, interkulturella aspekter, hållbar utveckling, IT-kunskaper och 
språk. 

 
Lärandemål 
Efter avslutad kurs förväntas de studerande 

• vara förtrogna med centrala begrepp inom organisationskommunikation 
speciellt gällande organisationens interna kommunikation 

• identifiera och analysera organisationers interna kommunikationsbehov 
• producera organisationsanpassat material 
• ha en ökad kunskap om visuella och språkliga aspekter på informationsmaterial 
• ha en ökad kunskap om målgruppsanpassat skrivande 

  
Innehåll 

• Informatörsrollen 
• Kommunikationens roll i organisationen 
• De interna informationsvägarna och kanalerna 
• Formell och informell kommunikation 
• Analyser för informationsarbetet 
• Kommunikationsstrategier och planering 
• Skrivande för organisationen 
• Layout 

 
Förkunskapskrav 
För tillträde till kursen krävs godkända kurser inom programmets huvudområde Medie- 
och kommunikationsvetenskap med minst 37,5 hp. 

Kurskod: LIKB17 
Ämnesnivå: B 
Utb.omr: SA 70%, TE 30 % 
Ämneskod: MKA 
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Kursuppläggning/lärandets former  
Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och 
handledning. Undervisningen kräver aktiv närvaro och engagemang. 

  
Examination och betyg 
Kursen examineras genom 

• en individuell salstentamen  
• en gruppbaserad organisationsanalys 
• en gruppbaserad produktion av personaltidning 
• en individuellt skriven artikel i personaltidning 
• en gruppbaserad produktion av informationsmaterial på uppdragsbasis 
• en individuell intervju med yrkesverksam informatör 

 
Som betyg används något av uttrycken Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För 
närvarande avvaktas beslut om införandet av det gemensamma betygssystemet ECTS. 
 
Kursvärdering 
Enligt anvisningar i utbildningsplanen 
 
Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas i särskild bilaga 
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HLK KURSLITTERATUR 
 Ht 2008 
Internkommunikation, 7,5 högskolepoäng Antal sidor      
 
Larsson, Lars-Åke (senaste upplagan) Tillämpad kommunikationsvetenskap,  
Studentlitteratur: Lund                                                                                                 300 
 
Valda delar ur: 
Eriksson, Peter (senaste upplagan) Planerad kommunikation, Liber: Malmö (kap 3-5, 7-8) 
 
Heide, Mats, Johansson, Carina, Simonsson, Charlotte. (2005) Kommunikation &  
organisation, Liber: Malmö (kap 1-2, 6,9) 
 
Jais-Nielsen, Eva (2004) Tidskriftsdesign, Ordfront: Stockholm (kap 5-6) 
 
Artiklar  200 
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