
Läs när du
vill och i din 
egen takt 

Kursen ger en inblick i vad sociala medier innebär, hur 
konsumentbeteendet ser ut på dessa nätverk samt hur 
de kan integreras och användas effektivt i ett företags 
marknadsföring.

Sociala medier 
inom marknadsföring
- mer än bara Facebook?

UPPDRAGS-

UTBILDNING



MÄLARDALENS HÖGSKOLA — MDH.SE 

Mälardalens högskola i Eskilstuna och Västerås utbildar 14 000 studenter som läser något av våra omkring 50 program och 1 000 kurser. Vi 
är även en affärspartner som hjälper till att utveckla organisationer på lång sikt. Vi bygger all vår uppdragsutbildning kring teorier och fakta 
från forskning inom våra egna kompetensområden. 

Ta del av fler uppdragsutbildningar på www.mdh.se/samverkan/kompetens/uppdragsutbildning

Vill du se kursplanen och litteraturlistan? Sök 
på kurskod via www.mdh.se/utbildning/kurser.
Kurskoden finns överst på sidan. 

Syftet med kursen är att ge en övergripande bild 
av hur sociala medier kan användas som ett 
effektivt redskap inom marknadsföring.

Kursen ger 1,5 högskolepoäng i ämnet företags-
ekonomi på grundläggande nivå efter godkänd 
examination.

Innehåll
Kursen behandlar det bakomliggande fenomenet 
till begreppet som vi idag kallar sociala medier och 
ger även en god bild över hur konsumentbeteen-
det ser ut på dessa. Dessutom förklaras hur sociala 
medier på ett effektivt sätt kan integreras i ett fö-
retags marknadsföringsaktiviteter. 

I kursen kommer deltagaren även ges tips på re-
levanta artiklar ur både vetenskapliga tidskrifter 
och från andra trovärdiga källor. Kursen kommer 
även ge exempel på organisationer som använder 
sig av sociala medier på ett framgångsrikt sätt.

Upplägg
Undervisning ges i form av inspelade föreläsningar 
via kommunikationsplattformen Blackboard. Kur-
sen innehåller inte några obligatoriska träffar.

Under kursen ska deltagaren självständigt arbeta 
med kursmaterialet med hjälp av inspelade före-
läsningar, instuderingsfrågor och ett eller flera 
självtester. 

Kursen startar när deltagaren själv vill och stude-
ras under ett år från kursstart. 

Kursens mål
Efter kursen ska deltagaren:

•	 förstå innebörden av vad fenomenet sociala 
medier innebär

•	 känna till hur konsumentbeteendet ser ut på 
sociala medier

•	 förstå hur sociala medier kan integreras i 
företagets markandsföring

•	 analysera ett företags aktiviteter på sociala 
medier och reflektera kring resultaten 

Rekommenderade förkunskaper
Inga specifika förkunskaper behövs. 

Kursbevis eller kursintyg
Efter genomförd kurs får deltagaren ett kursintyg. 
De som uppnår godkänd examination får registre-
rade högskolepoäng. 

Examination
Inlämningsuppgift (INL1), 1,5 hp, betyg Godkänd (G).

Kostnad
3 200 kronor per deltagare, exklusive moms. Kost-
nader för litteratur tillkommer. Uppdragsutbild-
ningar anordnas mot avgift för en arbetsgivare/
juridisk person.

Kursansvarig
Joacim Björkvall är universitetsadjunkt i före-
tagsekonomi. Vill du veta mer om innehållet i 
kursen eller har du andra frågor? Kontakta: 
 
Joacim Björkvall
021-10 31 24 
joacim.bjorkvall@mdh.se 

Sociala medier inom marknadsföring 
1,5 högskolepoäng

Kurskod: FOA806

Ämne: Företagsekonomi 


