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Diplomerad kommunikatör
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 informatörsutbildning.

Mål
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

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

Innehåll och upplägg
Utbildningen omfattar 80 timmar och genomförs en heldag varannan vecka under 20 
veckor. Du kan arbeta parallellt under studietiden. Teori varvas med praktiska övningar. 
Du får hemuppgifter och personlig feedback. 

Utbildningen är indelad i 6 block:
• Kommunikationsprocessen, 2 dagar
• De grafiska dataprogrammen, 4 dagar *
• Det skrivna ordet, 1 dag
• Visuell grafisk kommunikation, 1 dag
• Webb, 1 dag
• Sociala medier, 1 dag

* Avsnittet förutsätter att du som deltagare har tillgång till egen bärbar dator med aktuella 
versioner av Adobes programvaror InDesign, Illustrator och Photoshop.

Förkunskaper
Grundläggande datorvana. 

Kurslitteratur
Deltagaren beställer och betalar själv litteraturen utifrån uppdaterad litteraturlista. 
(Litteraturkostnad ca. 3.500 kr).



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 erhålla betyg och diplom krävs minst 70 procents närvaro samt godkänt betyg i alla 
tentamina.

Deltagarröster
”Utbildningen har gett mig mer kunskap och i sin tur ett bättre självförtroende gällande 
kommunikation. Före utbildningen tänkte jag mer kommunikation kring producerandet. 
Nu har jag mer ett strategiskt tänk kring hela kommunikationskedjan. I det dagliga har 
jag nytta av användandet av Adobe-programmen, bild- och textkunskap. På väggen vid 
min arbetsplats har jag uppmålat en bild som David visade mig kring målgrupper, kanaler 
och budskap. Denna bild har jag alltid med i mitt tänk kring kommunikation. Lärarna och 
ledare var professionella och kunniga.”

Ulrika Widepalm, Pedagog och informatör, Svenska kyrkan

”Våra ledare var helt fantastiska. Mycket tips och ideér som jag bär med mig i mitt jobb, 
exempelvis verbal och icke verbal kommunikation. Jag är så glad att jag fick möjlighet att 
gå utbildningen. Jag ser på text och bild på ett helt annat sätt. Tittar och läser reklamblad, 
hemsidor m.m med helt andra ögon. 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 har planerat utbildningen. Proffsigt!”

Marita Graad-Jansson, Bildningskonsulent, Västra Götalands Bildningsförbund
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Digitalt informationsmöte
Genomförs på mötesplattformen Zoom. Aktuella tider på sensus.se/anmal/403445 

Anmälan till annika.berg@sensus.se

Plats
Sensus, Drottninggatan 30, Göteborg.

Kursstart
Tisdag 20 september 2022, kl 9-16

Pris
37 900 kronor. Du beställer din litteratur själv utifrån en aktuell litteraturlista, som vi
tillhandahåller. (Litteratur tillkommer med ca 3 500 kronor).

Kontakt
Annika Berg, 031-708 39 25 eller annika.berg@sensus.se

https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/diplomerad-kommunikator-403445/
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