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I dagens samhälle blir det bara viktigare och viktigare 
att kunna jobba med digital marknadsföring och nå sin 
målgrupp i rätt kanaler och på ett kostnadseffektivt sätt. 
Med betald annonsering i sociala medier kan man uppnå 
just detta.

I kursen får du kunskaper, kompetenser och färdigheter 
för att kunna jobba självständigt och i team med att 
annonsera i sociala medier där man jobbar datadrivet 
och hela tiden optimerar kampanjer och annonser. 
Detta passar dig som vill utvecklas i din yrkesroll, 
ditt egna företag eller kunna bli anställningsbar i en 
framtidsbransch. 

Utbildningen kostnadsfri och CSN-berättigad. Eftergym-
nasial nivå, SeQF nivå 5 och står under tillsyn av Myndig-
heten för Yrkeshögskolan www. myh.se 

Till vem riktar sig utbildningen? 
Utbildningen passar dig som vill lära dig mer och 
utveckla dina kunskaper inom digital marknadsföring och 
betald annonsering i sociala medier.

Kursstart 12 oktober 
Utbildningen pågår under 10 veckor på halvfart, startar 12 
oktober och slutar 18 december. 

Ansökan 
Du ansöker på hemsidan www.ya.se Ansökan är öppen mel-
lan 8 juli och 18 september. Välkommen med din ansökan!

Utbildningens 
undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs delvis på engelska

Behörighetskrav och tillträde
Grundläggande behörighet samt Engelska 6 

Kursinnehåll och upplägg
Läs mer om upplägg och innehåll på nästa sida!
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Utbildningens upplägg
• Halvfart 50%

• 25 YH-poäng

• 10 veckor 

• 10 digitala seminarier, handledartid och tid för 
redovisningar, totalt ca 4 timmar/vecka

• Digitalt klassrum,”flipped classroom”, grupprum för 
diskussio ner och grupparbete.

• Digitala plattformar: Zoom för digitala interaktiva 
liveseminarier och gruppdiskussioner.

• Its learning, (LMS) som används för skriftlig 
kommunikation, inlämningsuppgifter, återkoppling.

Utbildningen bedrivs digitalt, på halvfart (10 veckor) 
och motsvarar 25 YH-poäng. Utbildningskoncpetet 
bidrar till att möjliggöra deltagande för personer 
och verksamheter i hela landet oavsett var man bor. 
Genom utbildningens upplägg tränas personer att 
utveckla sin kompetens inom kommunikation till att 
praktiskt tillämpa det på betald annonsering i sociala 
medier. Utbildningen genomförs i ett format där det 
finns möjlighet till interaktion och erfarenhetsutbyte. 
Det innebär att utbildningens upplägg är att varva 
teori med praktiska övningar, diskussioner och 
uppgifter individuellt och i grupp. Detta görs genom 
ett digitalt upplägg med både webinarier och s.k 
flipped classroom vilket gör att de gemensamma 
utbildningstillfällena kan sätta fokus på praktiska 
övningar och erfarenhetsutbyte. 

De studerande kommer att kunna använda tidigare 
erfarenheter i kombination med innehållet i utbildningen 
för att utvecklas inom området digital marknadsföring 
och annonsering i sociala medier. Det kommer leda till 
att de får en kompetens som ger direkt affärsnytta för 
företag och organisationer i Sverige.

 Den studerande ska under utbildningens gång även ta 
fram en strategi och kampanjplan för hur ett företag på 
bästa sätt kan lyckas med annonsering i sociala medier. 
Eftersom undervisningen bedrivs på halvfart finns 

Utbildningens mål
Efter genomförd utbildning med godkänt resultat ska den stude-
rande ha kunskaper om/i …

• om olika aktuella sociala mediekanaler, deras utbred-
ning,användningsområden och annonseringsmöjligheteri 
lämpliga val av kampanjer och kampanjmedia för olika 
syften

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat ska den stude-
rande ha färdigheter i…

• att implementera kampanjer i sociala medier
• att analysera interaktivitet och respons för att skjuta till eller 

ta bort medel från kampanj

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat ska den stude-
rande ha kompetenser för att...

• Aktivt leda, styra och optimera kampanjer med betald 
annonsering på sociala medier

möjligheten att kombinera studierna med arbete. Kursen 
utgår ifrån att skapa förutsättningar för att kunna agera 
och ställa om till en föränderlig omvärld. Innehållet leds 
och kopplas till en svensk kontext och kan även kopplas 
till de studerandes olika yrkesroller. Efter utbildningen 
erhålls ett utbildningsbevis från myndigheten för 
yrkeshögskolan. 


