Samhällsvetenskapliga fakulteten

UNDB01, Underrättelseanalys: Underrättelesanalys, 30
högskolepoäng
Intelligence Analysis, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Statsvetenskapliga institutionens styrelse 2015-03-05 att
gälla från och med 2015-03-05, höstterminen 2015.

Allmänna uppgifter
Kursen är en kurs i underrättelseanalys som erbjuds till studenter vid Lunds universitet.
Kursen ges som fristående kurs.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Underrättelseanalys

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter genomgången kurs ska studenten

Kunskap och förståelse
visa kunskap om underrättelseanalysens olika tillämpningsområden i Sverige och
internationellt
visa förståelse för underrättelseanalysens centrala analysmetoder och metodproblem
visa förståelse för underrättelseanalysens roll i ett större sammanhang
visa förmåga att reflektera kring underrättelseanalysens roll i ett större sammanhang,

2/ 4

Färdighet och förmåga
visa förmåga att behandla källkritiska problem i modernt underrättelsematerial och
utföra och presentera analysarbete
visa förmåga att muntligt och skriftligt återge sin kunskap

Värderingsförmåga och förhållningssätt
visa förmåga att reflektera kring och förhålla sig till centrala etiska problem inom
underrättelseverksamhet.

Kursens innehåll
Kursen består av fyra delkurser:
De l k u r s 1 : Underrättelseverksamhetens grunder (7 , 5 hö g s k o l e poäng )
Delkursen utgör en introduktion till studiet och tillämpningen av
underrättelseverksamhet inom olika samhällssektorer, dess framväxt och utveckling.
Delkursen behandlar underrättelseprocessens huvuddrag, liksom underrättelseplaner
och prioriteringar, och deras betydelse för verksamheten.

De l k u r s 2 : Underrättelseverksamhetens realia (7 , 5 hö g s k o l e po ä ng )
Underrättelseverksamheten är en mycket särartad verksamhet. I delkursen behandlas
underrättelseverksamhetens plats i samhället i stort. För den blivande analytikerns
möjligheter att göra mer kvalitativa analyser är det av vikt att känna till hur denna
verksamhet är organiserad, i vilka former den bedrivs och hur den styrs och
kontrolleras.
De l k u r s 3 : In f o rm a t i o n o ch d es i n f o rm a t i o n (7 , 5 hö g s k o l e po ä
ng )
I delkurs 3 tränas förmågan att värdera och utnyttja olika slag av underrättelsekällor.
Vidare behandlar delkursen metoder att upptäcka och analysera otillförlitlig
information och desinformation. Genom studium av kvalificerad desinformation
analyseras desinformationsoperationens syfte, huvudsakliga beståndsdelar och
psykologiska och tekniska principer. Slutligen berörs även desinformationsoperationen
värde och bakomliggande syften. Delkursen omfattar vissa praktiska moment som
genomförs gruppvis.
De l k u r s 4: Un d e r r ä t t e l s e b e d ö mn i n g a r : Metoder, problem och
resultat (7 , 5 hö g s ko l e po ä ng )
Delkurs 4 innehåller en genomgång av olika typer och analysmodeller som tillämpas
inom underrättelseanalys och som antingen bygger på successivt utvecklad praxis eller
”inlån” av vetenskapliga metoder eller metoder från andra områden. Vidare
behandlas analysprocessens intellektuella och organisatoriska förutsättningar och
olika begränsande eller störande faktorer. De intellektuella, organisatoriska och
psykologiska aspekterna på kommunicerande av analysresultat uppmärksammas,
liksom hur dessa påverkar beslutsfattare och beslutsresultat. Delkursen har delvis en
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praktisk inriktning bl.a. på språkanvändning och retorik, men innefattar också
teoretiska perspektiv på kommunikationsproblem, tolkning och implementering.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Deltagande i
delkursintroduktioner och seminarier är obligatoriskt om inte särskilda skäl föreligger.
Ersättning eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds student som utan
egen förskyllan, t ex olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande händelser, inte kunnat
genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller också studenter som har missat
undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som studentrepresentant. All
undervisning förutsätter att studenten deltar aktivt.

Kursens examination
Examinationen sker dels i form av arbetsuppgifter under delkursens gång, dels genom
skriftligt prov vid slutet av respektive delkurs. I samband med kursen erbjuds tre
provtillfällen; ordinarie prov, omprov och uppsamlingsprov. Inom ett år efter kursens
slut erbjuds minst två ytterligare provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds
studenten ytterligare provtillfällen men i enlighet med då gällande kursplan.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Som betyg används någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller Underkänd. Högsta
betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E. Betyg för icke
godkänt resultat betecknas med Underkänd.
Studentens resultat bedöms utifrån kursens lärandemål. För betyget E ska studenten
visa ett tillräckligt resultat. För betyget D ska studenten visa ett tillfredsställande
resultat. För betyget C ska studenten visa ett bra resultat. För betyget B ska studenten
visa ett mycket bra resultat. För betyget A ska studenten visa ett utmärkt resultat. För
betyget Underkänd har studenten visat ett otillräckligt resultat.
Betyget på hel kurs bestäms genom en sammanvägning av betygen på de delkurser
som ingår i kursen. Betygen A-E omvandlas till numeriska värden som divideras med
antalet delkurser och avrundas enligt matematiska principer.
Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt fullgjorda kursfordringar
om 60 högskolepoäng inom valfritt ämne.
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Prov/moment för kursen UNDB01, Underrättelseanalys:
Underrättelesanalys
Gäller från H15
1501 Underrättelseverksamhetens grunder, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1502 Underrättelseverksamhetens realia, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1503 Information och desinformation, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1504 Underrättelsebedömingar: Metoder, problem och resultat, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

