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EMNEBESKRIVELSE
MSK3100 Markeds- og samfunnskommunikasjon
Studieløpsemne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grad
Semester
Antall studiepoeng
Emneansvarlig
Antall timer
Læringsutbytte

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning
5.semester
7,5 stp.
Førstelektor Ketil Raknes
36 timer
Kunnskap
1. Markedskommunikasjon: Studentene skal ha kunnskap om
hvordan kommersielle virksomheter jobber systematisk med å
påvirke rammebetingelser, holdninger og atferd utover det som
handler om reklame- og salgstiltak for produkter.
2. Samfunnskommunikasjon: Studentene skal ha kunnskap om
hvordan offentlige etater som departement, direktorat og statlige
foretak jobber systematisk for å påvirke holdninger og atferd i
befolkningen, ved å bruke både strukturelle grep og
kommunikasjon.
Studentene skal forstå utfordringen ved at mange mennesker også
står utenfor offentlig debatt og maktfordeling på grunn av kjønn,
alder, etnisitet eller ressurser.
Ferdigheter
Studentene skal kunne analysere og lage
kommunikasjonsstrategier basert på en metodisk tilnærming fra
faglitteraturen. Studentene skal kunne anvende ulike kvalitative
og kvantitative metoder for å måle effekt av ulike PR-tiltak, og
kunne bruke de viktigste prinsippene og verktøyene for effektiv
lobbyisme. De skal også kunne benytte de viktigste
sosialpsykologiske prinsippene for hvordan mennesker lar seg
påvirke.
Studentene skal trenes til kritisk vurdering av konsekvensene av
at store private og statlige aktører forsøker å råde over
premissene, spillereglene og aktørenes handlefrihet, i sine forsøk
på å påvirke.
Generell kompetanse
Studentene skal utvikle generell kunnskap om samfunnet og det
norske politiske systemet.

7. Innhold

Emnet bygger videre på emnet Kampanjestrategier, men tar et
mer overordnet perspektiv, og starter med en repetisjon av den
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norske modellen og de ulike, viktige aktørene i norsk politikk og
samfunnsliv.
Emnet tar utgangspunkt i at så godt som alle virksomheter,
statlige, private og også organisasjoner, jobber systematisk med å
styrke sin markedsmakt eller påvirke opinionen blant annet ved å
få sine saker på dagsorden og å påvirke rammebetingelser eller
atferd.
Emnet handler om hvordan bedrifter og offentlige virksomheter
påvirker markedet og samfunnet gjennom strategiske
kommunikasjonstiltak.
Eksempler på markedskommunikasjon kan være hvordan
matprodusenter søker å endre holdningen til en type mat eller
drikke, for eksempel margarin, sukkerholdig drikke, hvordan en
klesprodusent jobber for å framstå som etisk ansvarlig eller
hvordan dagligvarekjedene ønsker å påvirke reglene for
åpningstider i butikkene.
Eksempler på samfunnskommunikasjon kan være knyttet til
samfunnssikkerhet, demokratiske rettigheter, helserettigheter,
røyking, alkohol og trafikksikkerhet.
8. Gjennomføring

Emnet gjennomføres med forelesninger, og studentene vil i løpet
av semesteret få jobbe med konkrete, aktuelle problemstillinger
knyttet til markeds- og samfunnskommunikasjon.
Det forventes at studentene deltar aktivt både i diskusjoner og
med egne presentasjoner.

9. Samfunns-/
næringslivkontakt

Gjesteforelesere fra relevante virksomheter vil dele erfaringer og
eksempler fra konkrete kampanjer og påvirkningstiltak.

10. Vurdering

Hjemmeeksamen/prosjekt over 4 uker, som løses i gruppe på 2-3
studenter. Den teller 40 % av helhetlig vurdering. Alle
hjelpemidler tillatt.
72 timers individuell hjemmeeksamen avsluttende
eksamen. Den teller 60 % av helhetlig vurdering. Alle
hjelpemidler tillatt (dvs. alle trykte og selvskrevne tekster).
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