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”Utbildningen har verkligen 
hjälpt mig att stärkas i min 
yrkesroll. Under utbildningens 
gång delade vi på skratt, tårar, 
glädje, sorg och allvar. Utan 
att man själv märkte det så 
utmanades man till att klara av 
saker man tidigare sagt inte 
går.”
Johanna Månsson, Informatör, 
Nybro kommun

Diplomerad kommunikatör
Sensus

För att fungera framgångsrikt i rollen som kommunikatör 
behöver du ha både strategiska och praktiska kunskaper 
om information och hur man kommunicerar.  
Utbildningen är en grundläggande kommunikatörsutbild-
ning.

Innehåll och upplägg
Utbildningen omfattar 80 timmar 
och genomförs en heldag varannan 
vecka under cirka 6 månader. Du 
kan arbeta parallellt under studie-
tiden. Teori varvas med praktiska 
övningar. Du får hemuppgifter och 
personlig feedback.

Utbildningen är indelad i:
• Kommunikationsprocessen,  

två dagar.
•	 De	grafiska	dataprogrammen,	

fyra dagar.
• Det skrivna ordet, en dag.
•	 Visuell	grafisk	kommunikation,	

en dag.
• Digitala kanaler, en dag.
• Kommunikationsplan, en dag. 

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig 
som arbetar med eller har tidigare 
erfarenhet av arbete med informa-
tion och kommunikation och som 
behöver bredda dina teoretiska och 
praktiska kunskaper.

Förkunskaper
Grundläggande datorvana. Det är 
önskvärt att du har tillgång till dator 
och	Adobes	grafiska	program	In-
Design,	Photoshop	och	Illustrator.

Syfte
Målet är att ge kunskap som gör att 
du kan:
• informera trovärdigt och  

övertygande
• analysera och lösa en  

kommunikationssituation
• medverka i internt och externt 

informationsarbete
• skriva intresseväckande,  

korrekt och läsvänligt
• utforma och producera enklare 

informationsmaterial
•	 behärska	grunderna	i	InDesign,	
Photoshop	och	Illustrator

• kommunicera och interagera 
strukturerat och genomtänkt  
i sociala medier

• stärka din organisations  
webbnärvaro

• undvika risker och känna  
till möjligheter med den  
sociala webben.



Deltagarröster

”Att få lära sig om sitt yrke och samtidigt bli bättre på det dagliga arbete 
man gör måste vara bland det mest motiverande du kan göra. Att 
varannan vecka dessutom få träffa kurskamrater med liknande arbets-
uppgifter men på andra arbetsplatser har verkligen varit givande för 
mig. Vi delade med oss av våra erfarenheter men fick också möjlighet 
att på olika sätt inspirera och hjälpa varandra. Våra lärare, David och 
Mats, bidrog verkligen till att det blev en så lyckad utbildning. Jag är 
glad att jag vågade anta utmaningen och kan verkligen rekommendera 
den här utbildningen till andra som också jobbar med information och 
kommunikation.”

Julia Benjaminsson, Informatör, Centrum för genusvetenskap,  
Uppsala universitet

”Jag är så glad att jag fick möjlighet att gå utbildningen. Jag ser nu på 
text och bild på ett helt annat sätt. Tittar och läser reklamblad, hemsi-
dor med mera med helt andra ögon. ”Undrar hur de har gjort det här? 
Vilka program har de använt? Näää men den texten gick ju inte fram, 
vad kunde jag gjort bättre?” Det bästa av allt var att vi var en liten 
grupp med helt fantastiska deltagare. Som vi har skrattat, gråtit och 
delat med oss till varandra.  
Stort Tack till alla inom Sensus som planerat hela utbildningen.  
Proffsigt!!!”

Marita Graad-Jansson, Bitr Bildningskonsulent,  
Västra Götalands Bildningsförbund

”Utbildningen Diplomerad” Informatör har verkligen hjälpt mig att 
stärkas i min yrkesroll. Med två fantastiska kursledare, David och Mats, 
och en riktigt skön deltagargrupp kunde det inte bli annat än perfekt. 
Under utbildningens gång delade vi på skratt, tårar, glädje, sorg och 
allvar. Både David och Mats är helt underbara som personer med goda 
hjärtan och en vilja att lära ut. Dom lyckades med bravur. Utan att man 
själv märkte det så utmanades man till att klara av saker man tidigare 
sagt inte går. Dom var väldigt bra på att individanpassa utmaningarna 
efter personlig erfarenhet. Även personalen på Sensus var fantastiska. 
Man kände sig omhändertagen på något vis när man var i utbildnings-
lokalerna. Alltid fika när man kom på morgonen och på eftermiddagen. 
Dom var engagerade under utbildningens gång och det märktes att 
dom var intresserade av sina ”elever” och måna om sina utbildningar.”

Johanna Månsson, Informatör,  
Nybro kommun

ÖVRIG FAKTA

Kurslitteratur
Sensus tillhandahåller kurslit-
teratur. Litteraturlistan uppda-
teras ständigt så att den alltid 
täcker den senaste utveck-
lingen inom området.

Ledare
Samtliga ledare är verksamma 
inom området, vilket ger goda 
förutsättningar för dig att både 
praktiskt och teoretiskt växa in 
i yrkesrollen. 

Antal deltagare
Vi arbetar med små grupper 
där det finns gott om utrymme 
för handledning, feedback  
och diskussioner.

Betyg och diplom
För att få slutbetyg och bli  
diplomerad krävs minst 70  
procents närvaro samt god-
känt betyg i alla tentamina.



Mer information finns på sensus.se/diplom

Skåne-Blekinge
Studentgatan 4, 211 38 Malmö
Växel, 040-664 56 80, skane-blekinge@sensus.se

Östra Götaland
Norrgatan 15, 352 31 Växjö
Östra Storgatan 8, 553 21 Jönköping
Skeppsbrogatan 47, 392 31 Kalmar
Apotekaregatan 14, 582 24 Linköping
Växel, 0470-70 73 00, ostragotaland@sensus.se

Västra Sverige
Södra Hamngatan 29, 411 14 Göteborg
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Sensus erbjuder utbildningar 
till medarbetare och chefer 
som vill stärka sig i sin befint-
liga eller kommande yrkes-
roll. 

Vi utbildar enligt folkbildning-
ens kunskaps- och människo- 
syn. Därför är mötet mellan 
människor och deras erfaren-
heter centralt.

Diplomerad 

HR-specialist


