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Kursplan 

Marknadskommunikation för scenkonst, 22 högskolepoäng 
Marketing communication for performing arts, 22 credits 
 

Kurskod: S7146G Huvudområde: Scen och media 
Institution: Institutionen för scenkonst Fördjupningsnivå: GXX 
Betygsskala: U-G Fastställd av: StDH:s lokala utskott 
Utbildning: Fastställandedatum: 
Fristående kurs  2019-02-14 
Utbildningsnivå: Grundnivå Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
Ämnesgrupp: SM1 Giltig från: HT 2019 
Utbildningsområde:  
Media 100%  
 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet: för studier på grundnivå. 

Urval 
Urval till kursen görs genom en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar. Den 
sökande ska lämna in cv och ett personligt brev som beskriver varför hen vill delta i kursen.  

Undervisningsspråk 
Svenska som huvudspråk, därtill kan andra skandinaviska språk och engelska förekomma. 

Syfte 
Kursen syftar till att ge övergripande kunskap i marknadskommunikationens olika delar, inblick 
i hur de kan generera resultat, hur de genomförs samt att studenten ges möjlighet att själv 
genomföra praktiska övningar inom området. Kursen utgår från scenkonstens förutsättningar, 
möjligheter och behov. 

Kursinnehåll  
Kursen omfattar fem områden som studeras inom var sin delkurs. 

Kursen består av följande delkurser:  

Introduktion till marknadskommunikation, 
3 hp 

Introduction to marketing strategies, 3 credits 

Introduktion, utifrån ett scenkonstperspektiv, till marknadskommunikation, information, PR 
och marknadsföring inklusive ekonomi, omvärldsanalys samt internetanvändning i Sveige. Stor 
vikt läggs vid relationsskapande och relationen mellan planerna samt önskat resultat. 
 

Marknadsanalys och reklamstrategier, 4 hp Market analysis and advertising strategies, 4 
credits 

Strategisk marknadsanalys och reklamstrategier. Att gå kundens väg. Genomgång och 
genomförande av marknadsundersökning. Genomgång och exempel på strategiska val gällande 
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mediaplan, plan för sociala medier, informationsarbete, PR arbete samt internetanvändning i 
Sverige.  
 

Segmentering, konsumtion och 
köpbeteenden, 6 hp 

Segmentation, consumption and purchasing 
behaviors, 6 credits 

Segmentering, konsumtion och köpbeteenden. Fördjupning. Digital marknadsföring och AI, e-
handel, GDPR, marknadsjuridiska perspektiv och internationell utblick. Stor vikt läggs vid 
förändrade digitala förutsättningar och strategier för att skapa god, säker och tillåten digital 
kommunikation. 
 

Varumärke, 3 hp Brand strategies, 3 credits 

Strategiskt varumärkesbyggande både inom offentlig förvaltning och näringsliv utifrån 
kulturellt perspektiv, visuell kommunikation och kreativa processer. Stor vikt läggs vid 
varumärkets inre värden samt hur man kan arbeta med ett varumärke genom storytelling, 
internt varumärkesarbete samt sammanhållen kommunikation.  
 

Projektarbete, 6 hp Project, 6 credits 

Ett projektarbete i marknadskommunikation genomförs som ett verkligt uppdrag åt en 
organisation inom scenkonstområdet och presenteras för uppdragsgivaren 
 

 

Undervisningsformer och undervisningens upplägg 

Kursen innehåller föreläsningar, skriftliga och muntliga övningar, reflektion och samtal, 
gästföreläsare, studiebesök och avslutas med ett större projektarbete. Stor vikt läggs vid 
kunskapsöverföring genom litteraturstudier och diskussioner tillsammans med deltagare på 
kursen och gästföreläsare.  

Lärandemål  
Introduktion till marknadskommunikation, 3 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• kunna beskriva och redogöra för marknadskommunikationens innehåll utifrån ett 
scenkonstperspektiv. 

 

Marknadsanalys och reklamstrategier, 4 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• kunna planera, genomföra och utvärdera en marknadsundersökning 

• kunna ge exempel på vilken typ av data som bör samlas in och hur den kan omvandlas till 
reklamstrategi utifrån ett scenkonstperspektiv 

• kunna beskriva och tillämpa hur underlag från marknadsundersökning kan användas i 
planeringen av informationsplan, sociala mediaplan och PR-plan. 

 

Segmentering, konsumtion och köpbeteenden, 6 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• kunna, utifrån en specifik scenkonstorganisation, ta fram och förmedla en relevant 
marknadsanalys för organisationen 
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• kunna redogöra för publikens väg, före, under och efter föreställningen och ge exempel på 
hur en säker, tillåten och effektiv kommunikation kan hjälpa publiken att fatta beslut. 

 

Varumärke, 3 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• kunna beskriva syfte och genomförande samt utformandet av varumärkesstrategi för en 
scenkonstorganisation, både internt och externt 

• reflektera över varumärkets värde inom scenkonsten. 
 

Projektarbete, 6 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• kunna upprätta och kommunicera relevanta planer för marknadsföring och kommunikation 
utfrån en given scenkonstorganisation 

• kunna beskriva och redogöra för finansiering av ovan nämnda planer. 
 

Examination  
Introduktion till marknadskommunikation, 3 hp 
Bedömning sker i slutet på delkursen på inlämnat skriftligt arbete som beskriver 
marknadskommunikationens grundläggande begrepp och sammanhang utifrån givna 
frågeställningar  
 

Marknadsanalys och reklamstrategier, 4 hp 
Bedömning sker i slutet av delkursen genom muntlig och skriftlig reflektion med utgångspunkt 
i god och säker digital kommunikation och reklamstartegier. 
 

Segmentering, konsumtion och köpbeteenden, 6 hp 
Bedömningen görs i slutet av delkursen genom presentation muntligt såväl som skriftligt av en 
marknadsanalys av en scenkonstorganisation. 
 

Varumärke, 3 hp 
Bedömning sker i slutet av delkursen genom muntlig och skriftlig redovisning av en  
varumärkesstrategi för scenkonstorganisation samt definition hur implementeringen av ett 
varumärke lämpligen kan genomföras utifrån scenkonstorganisationens förutsättningar  
 

Projektarbete, 6 hp 
Examination sker i slutet av kursen där studenten redovisar ett projektarbete. Här bedöms 
studentens förmåga att kunna upprätta och kommunicera en marknadsplan och hur den 
finansieras. 
 

I särskilda fall, vid exempelvis sjukdom eller skada, kan vissa delar examineras genom särskild 
uppgift. Varje enskilt fall bedöms i samråd mellan ansvarig lärare och eventuella behandlare. 

Kurskrav 
- 

Betygskriterier  
Introduktion till marknadskommunikation, 3  
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hp 
På kursen ges betygen Underkänt (U) och Godkänt (G) 
 

Marknadsanalys och reklamstrategier, 4 hp  
På kursen ges betygen Underkänt (U) och Godkänt (G) 
 

Segmentering, konsumtion och 
köpbeteenden, 6 hp 

 

På kursen ges betygen Underkänt (U) och Godkänt (G) 
 

Varumärke, 3 hp  
På kursen ges betygen Underkänt (U) och Godkänt (G) 
 

Projektarbete, 6 hp  
På kursen ges betygen Underkänt (U) och Godkänt (G) 
 

Läromedel 
Uggla, H. & Wildenstam, P. (2018). Marknadsföring - modeller och principer, upplaga 4. 
Stockholm: Samora Utbildning, 

Rosén, M. (2012). Skriva för att övertyga. Stockholm:Sanoma Utbildning. 

Evans, M. & Foxall, G. & Jamal, A (2012). Konsumentbeteenden. Stockholm: Liber. 

 

Kursvärdering 
Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet 
inhämtas och att resultaten av utvärderingar i de former som beslutats av StDH återkopplas till 
studenterna samt påverkar kursens utformning och utveckling. 

Ersätter tidigare kurs 
Kursen ersätter -.  

Överlappar annan kurs 
Kursen överlappar - och kan inte ingå i examen tillsammans med -. 

Övrigt 
- 
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