Samhällsvetenskapliga fakulteten

UNDA23, Underrättelseanalys: Fortsättningskurs, 30
högskolepoäng
Intelligence Analysis: Level 2, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Statsvetenskapliga institutionens styrelse 2019-06-11 och
senast reviderad 2020-06-10. Den reviderade kursplanen gäller från och med 202008-31, höstterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Underrättelseanalys

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
För godkänt resultat på kursen ska studenten

Kunskap och förståelse
visa fördjupad kunskap om underrättelseverksamhetens betydelse för
samhällsutvecklingen såväl nationellt som i relationen mellan stater,
visa fördjupad förståelse för underrättelseanalysens centrala analysmetoder och
metodproblem,

Färdighet och förmåga
visa förmåga att formulera ett underrättelseanalytiskt forskningsproblem och aktivt
välja och använda relevanta redskap för att lösa detta problem,
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visa förmåga att effektivt sammanställa och förmedla resultat av en större
inlärningsprocess i såväl skriftlig som muntlig form inom givna tids- och
utrymmesramar,
visa förmåga att värdera och kritiskt granska undersökningar gjorda av andra,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
visa fördjupad förmåga att reflektera kring centrala etiska dilemman inom
underrättelseverksamhet,
visa förmåga att på ett konstruktivt sätt vara delaktig i en gemensam
inlärningsprocess,
visa förmåga att reflektera kring och ta ansvar för sin egen arbets- och
inlärningsprocess.

Kursens innehåll
Kursen består av fyra delkurser:
Delkurs 1. Underrättelseverksamhet och internationell säkerhet (7,5 hp)
Delkursen ger en översikt över relevant teoribildning inom studiet av nationell och
internationell säkerhet, liksom fördjupade teoretiska perspektiv på
underrättelseverksamhet.
Kursen behandlar såväl etiska som möjliga destabiliserande konsekvenser av
underrättelse- och säkerhetstjänsters inrikesorienterade verksamhet, liksom
konsekvenserna av sådan verksamhet för internationell fred och säkerhet. Även ickestatliga aktörers underrättelseverksamhet behandlas.
Delkurs 2. Kriminalunderrättelseanalys, kontraterrorism och kontraspionage (7,5 hp)
Delkursen behandlar staters användande av olika typer av underrättelseverksamhet i
sitt bekämpande av kriminalitet, terrorism och främmande makts olagliga inhämtning
av underrättelseinformation, och hur detta organiseras i Sverige och andra stater.
Med utgångspunkt i kriminologisk och förvaltningsorienterad forskning fördjupas
studiet av ett antal problemkomplex kopplade till sådan verksamhet såväl i samtid
som i historiskt perspektiv.
Delkurs 3. Samhällsvetenskaplig metod och dess tillämpning i underrättelsestudier (6
hp)
Delkursen ger en grundläggande orientering i olika kvalitativa samhällsvetenskapliga
metoder och hur dessa kan tillämpas i studier av underrättelseverksamhet.
Delkurs 4. Uppsats (9 hp)
Delkursen innefattar ett uppsatsarbete där studenten gör en självständig analys av ett
underrättelseanalytiskt problem. Studenten ska försvara sin uppsats vid ett
seminarium, och fungera som opponent på någon annans uppsas. Uppsatsämnet
utformas i samråd med handledaren.

Kursens genomförande
Kursen ges som en distanskurs och undervisning och kommunikation på kursen sker i
elektronisk form. På kursens hemsida presenteras litteraturkommentarer,
läsanvisningar och arbetsuppgifter. Kursdeltagarna löser fortlöpande uppgifter i
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anslutning till kurslitteraturen och lämnar in sina lösningar skriftligen. Vid två tillfällen
under kursen genomförs dock fysiska sammankomster. Närvaro vid dessa tillfällen är
obligatorisk.
Undervisningsinslag i form av föreläsningar, litteratur och skriftligt underlag i samband
med examinerande moment (t.ex. studenters inlämningsuppgifter och promemorior
som blir föremål för ventilering) på engelska språket kan förekomma.
Ersättning eller alternativ tidpunkt för obligatoriska moment erbjuds student som utan
egen förskyllan, t ex olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande händelse, inte kunnat
genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller också studenter som har missat
undervisning på grund av förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Kursens examination
På delkurs 1-3 sker examination 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.
Examinationen på delkurs 4 sker genom att studenterna redovisar en uppsats samt
deltar i granskningen av övriga uppsatser i seminariegruppen. Handledningstiden är
begränsad till den termin studenten först registrerades på kursen. Undantag kan
göras om särskilda skäl föreligger.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
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.
På Delkurs 1-3 bestäms betyget av det skriftliga prov som avslutar respektive delkurs.
På Delkurs 4 bestäms betyget av betyget på uppsatsen. Betyget på hel kurs bestäms
genom en sammanvägning av betygen på de delkurser som ingår i kursen. Betygen AE omvandlas till numeriska värden som divideras med antalet delkurser och avrundas
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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 fullgjorda kursfordringar från UNDA14
Underrättelseanalys: Grundkurs, eller motsvarande utbildning.

Övrigt
Uppsatsarbetet på Delkurs 4 ska registreras i open access-databas på server
tillhörande Lunds universitet. Studenten väljer själv nivå av publicering.
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Prov/moment för kursen UNDA23, Underrättelseanalys: Fortsättningskurs
Gäller från V20
2001 Underrättelseverksamhet och internationell säkerhet, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
2002 Kriminalunderrättelseanalys, kontraterrorism, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
2003 Samhällsvetenskaplig metod i underrättelseanalys, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
2004 Uppsats, 9,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
2005 Opposition, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

