
Att se massmedia som en möjlighet till att föra ut företagets budskap 
i olika sammanhang istället för ett hot är ett utvecklande steg att ta i 
företagets kommunikationsarbete. Företagsakademin 3.0 erbjuder nu 
därför en dags kommunikationsutbildningar för dig som har eller kan 
komma att ha kontakt med media i företaget.

Upplägget utgår från en grundläggande kommunikationsutbildning vid två tillfällen per deltagande 
företag med hemuppgifter däremellan. Efter grundutbildningen kan ni fritt välja mellan olika 
tilläggskurser som äger rum under hösten. Det är möjligt för er att delta i tilläggskurserna utan att 
ha gått den grundläggande kommunikationsutbildningen. 
Kommunikationsutbildningarna ges av konsulter från PR- och kommunikationsbyrån Aspekta vilka 
Företagsakademin 3.0 samarbetar med sedan tidigare bl.a kring medieträningen i våras. 

Utbildning

Företagsakademin 3.0 bjuder in till 
Kommunikationsutbildningar Start augusti

 

Grundläggande kommunikationsutbildning
Den grundläggande kommunikationsutbildningen ger dig grunderna i att göra en övergripande 

kommunikationsstrategi (intern och extern), identifiera målgrupper, formulera budskap och att göra en 

operativ handlingsplan som bland annat identifierar kommunikationsaktiviteter och lämpliga kanaler. 

Målet är att du efter utbildningen ska kunna göra en grundläggande kommunikationsstrategi och omsätta 

den i handling i syfte att stärka din affärsverksamhet. 

En central del i utbildningen är också företagets hållbarhetskommunikation. Rätt kommunicerat innebär 

hållbarhet och CSR en viktig konkurrensfördel och stärkt varumärkesbyggande. Utbildningen ger tips på 

hur företag kan få CSR- och hållbarhetskommunikationen att genomsyra alla kommunikationsaktiviteter. 

Vi ger goda och dåliga exempel på hur verksamheter kan hantera den här typen av kommunikation och 

diskuterar hur man gör en analys av verksamheten för att identifiera faktorer som faller inom ramarna 

för CSR- och hållbarhetsbegreppet.  Utbildningen är i hög utsträckning casebaserad och bygger på 

diskussioner och aktivt deltagande bland de deltagande organisationerna. Deltagarna utgår från sitt 
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företag och resultatet av övningarna ska kunna användas som ett praktiskt kommunikationsverktyg av 

respektive företag. Den grundläggande kommunikationsutbildningen förläggs till två tillfällen med mindre 

hemuppgifter däremellan.  

Antal deltagare: fyra företag (med en till två representanter per företag) per tillfälle. 

Tid: 9.00–16.30 under två dagar

Dag 1: 27 augusti, Dag 2: 26 september

Anmälan: korta.nu/grund1

Eller 

Dag 1: 24 oktober, Dag 2: 12 november 

Anmälan: korta.nu/grund2

Fulltecknas kurserna och fortsatt intresse finns läggs ytterligare kurstillfällen in.

Kriskommunikation
De allra flesta företag drabbas någon gång av en kris, liten eller stor. Under denna utbildning lär deltagarna 

sig hur människor agerar i krisens olika faser, vi diskuterar hur olika företag har agerat i olika typer av kriser, 

hur man kan förbereda sig med analyser, planer och övningar innan en kris blir verklighet och hur man bäst 

kommunicerar internt och med sin omgivning när krisen blir verklighet för att minimera de negativa effekterna 

på företaget och dess varumärke.

Antal deltagare: fyra företag (med en till två representanter per företag) per tillfälle. 

Tid: 19 november, kl 09.00-14.00

Anmälan: korta.nu/kris

Medierelationer
Medierelationskursen ger deltagarna tips på hur de kan nå ut bättre med sina budskap i media. Dagen 

innehåller bland annat praktisk övning i att skriva pressmeddelanden, övning i att hitta nyheter i den 

egna verksamheten, hur man formulerar budskap och hur man bär sig åt för att proaktivt arbeta gentemot 

redaktioner.

Antal deltagare: fyra företag (med en till två representanter per företag) per tillfälle. 

Tid: 27 november, kl 9.00–14.00. 

Anmälan: korta.nu/relation

Grundkurs i att skriva för webben
Vi läser annorlunda på webben jämfört med en tidning eller bok. Detta påverkar naturligtvis hur man skriver 

på sin webbplats och i sociala medier. Denna introduktionskurs ger praktiska tips om hur man skriver för 

webben. Tips varvas med praktiska övningar. Vi går även igenom hur man skriver för att påverka rankningen i 

Google och andra sökmotorer.

Antal deltagare: 8 st. 

Tid: 10 december, kl 9.00–12.00. 

Anmälan: korta.nu/webb 

http://simplesignup.se/event/17714
http://simplesignup.se/private_event/16327/9343175625
http://simplesignup.se/private_event/16320/e7f500cdc8
http://simplesignup.se/private_event/16321/a3bda98a59
http://simplesignup.se/private_event/16315/c289d4fd38


Medieträning
Syftet med utbildningen är att du som deltagare ska få ökad kunskap om mediers roll i samhället, deras 

arbetssätt, redaktionernas kriterier för nyhetsvärdering, och kunskap om hur man kan nå ut med företagets 

budskap, till exempel i relation till företagets arbete med CSR, innovation eller produkter och tjänster. Genom 

utbildningen får du verklighetsnära erfarenhet av att framföra företagets budskap framför kamera i direkt 

kontakt med en journalist. Under utbildningsdagen blandas teori och praktik utifrån din verklighet. För 

bästa effekt innehåller dagen till stor del praktiska övningsmoment framför TV-kamera och gemensamma 

diskussioner. Intervjuerna är anpassade till respektive företag och deltagarna får personlig återkoppling.

Antal deltagare: 8 st. 

Tid: 29 oktober kl. 09.00- 14.00

Anmälan: korta.nu/media1

Uppföljande medieträning
Syftet med utbildningen är att du som deltagare ska få ökad kunskap om mediers roll i samhället, deras 

arbetssätt, redaktionernas kriterier för nyhetsvärdering, och kunskap om hur man kan nå ut med företagets 

budskap, till exempel i relation till företagets arbete med CSR, innovation eller produkter och tjänster. Genom 

utbildningen får du verklighetsnära erfarenhet av att framföra företagets budskap framför kamera i direkt 

kontakt med en journalist. Under utbildningsdagen blandas teori och praktik utifrån din verklighet. För 

bästa effekt innehåller dagen till stor del praktiska övningsmoment framför TV-kamera och gemensamma 

diskussioner. Intervjuerna är anpassade till respektive företag och deltagarna får personlig återkoppling.

Antal deltagare: fyra företag (med en till två representanter per företag) per tillfälle. 

Tid: 3 december, kl 9.00–14.00. 

Anmälan: korta.nu/media2

Presentationsteknik
En utbildningsdag (8 timmar) för dig som önskar att utveckla din förmåga att förmedla ett budskap.

Som deltagare får du verktyg, träning och individuell återkoppling. Successivt utvecklar vi din förmåga att 

förmedla. Med hjälp av praktiska övningar, användbara metoder och teorier kommer vi under utbildningen att 

arbeta med olika teman som disposition, kroppsspråk, röstlägen och hållning. Vi kommer också att arbeta med 

improvisation och hantering av det oväntade samt med hantering av egen nervositet. Resultatet av detta 

blir en högre grad av genomslagskraft och en bättre överblick på hur du kan ta din egen utveckling vidare 

framöver.

Mål med kursen:

•	 Att du som deltagare inhämtar kunskap och utvecklar praktisk erfarenhet av hur man bygger en effektiv 

presentation.

•	 Att du som deltagare ”kommer upp på golvet” och får möjlighet att ta emot konstruktiv feedback på hur 

du kan utveckla din presentationsförmåga och hitta din egen stil.

•	 Att du som deltagare får konkreta verktyg som kan användas i presentationer med högre 

genomslagskraft.

Tid: 21 november kl 9-16

Anmälan: http://korta.nu/presentation

Företagsakademin 3.0 är ett samarbete mellan Malmö stad, Malmö Företags-

grupper och Malmö högskola. Vi finns till för företag som vill växa och stärka sin 

konkurrenskraft genom att förena affärsnytta med samhällsnytta, CSR. 

http://simplesignup.se/private_event/19160/040fac399a
http://simplesignup.se/private_event/16318/195ac0f37a
http://simplesignup.se/private_event/18640/dd95e984ff

