
Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
2012-12-10 och senast reviderad 2019-01-11. Den reviderade kursplanen gäller från och
med 2019-01-11, vårterminen 2019.
 
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

 
Inplacering
Kursen ges inom Medie- och kommunikationsvetarprogrammet - PR, opinion och
omvärld. 
Kursen kan ingå i följande program: 1) Medie- och kommunikationsvetarprogrammet -
PR, opinionsbildning & omvärld (S1MKV)

 
Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs minst 60 högskolepoäng i Medie- och
kommunikationsvetenskap. 

 
Lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 
 

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK, MEDIER OCH
KOMMUNIKATION

MK1206    Analys av medier, organisationer och opinioner, 15
högskolepoäng
Analysing Media, Organisations and Opinions, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Medie- och kommunikationsvetenskap G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav



•

•

•

•

•
•

  

 
Kunskap och förståelse

Förklara hur organisationer kan knyta analys av omvärld, organisationer och
medier, till sin strategiska kommunikation internt och externt. 

 
Färdigheter och förmåga

Tillämpa olika teoretiska och metodologiska ansatser inom relevanta
analysområden. 
Använda analysarbetet som underlag för att identifiera och välja åtgärder för
utvecklingsarbete och/eller strategisk kommunikation. 

  

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Reflektera över organisationers omvärld och kommunikation utifrån olika
perspektiv. 
Självständigt motivera analysansatsen utifrån olika problem och uppdragsgivare. 
Värdera analysens styrkor och svagheter. 

 
Innehåll
I kursen introduceras och fördjupas hur olika medie- och kommunikationsvetenskapliga
analysmetoder kan tillämpas som utgångspunkt för såväl strategisk kommunikation
som organisatoriskt utvecklingsarbete. Ingen organisation kan verka utan hänsyn till
omvärlden; kunder, finansiärer, intresseorganisationer, konkurrenter, politiska
beslutsfattare eller andra aktörer. På samma sätt måste man i en organisation ta hänsyn
till de ekonomiska, politiska, kulturella och teknologiska förutsättningar som råder.
Analysarbete spelar här en central roll, och genomförs utifrån olika teoretiska,
praktiska och metodologiska ansatser. 
Färdighetsträningen är inriktad på att studenten lär sig att arbeta med olika sorters
analys. Den sätter fokus på områden som kan vara relevanta för organisationens
kommunikation, till exempel omvärld, trender, målgrupper och opinioner. 

 

 
Former för undervisning
Den huvudsakliga formen för undervisning är föreläsningar, men även workshops och
seminarier förekommer.   
Undervisningsspråk: svenska
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Undervisningsspråk är i huvudsak svenska, undervisning på andra skandinaviska språk
eller engelska kan förekomma. 

 
Former för bedömning
Kursen examineras löpande genom skriftliga inlämningar, workshop, seminarium och
muntliga redovisningar, såväl individuellt som i grupp. 
Examinationer på kursen: 

*Delar av examinationen utförs i grupp med betyg G/U. Betyget på delkursen avgörs av
det individuella delen av examinationen. 
En student, som utan godkänt resultat genomgått två prov för en kurs eller en del av en
kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det
(HF6 kap 22). En sådan begäran skall inlämnas till prefekt vid kursansvarig institution. 
Antalet provtillfällen är av resursskäl begränsade. Ett ordinarie examinationstillfälle, en
omexamination i anslutning till pågående kurs samt ett tillfälle i anslutning till
sommaruppehåll. Därefter är studenten hänvisad till nästkommande gång kursen ges. I
de fall kursen upphört eller genomgått större förändringar bör studenten garanteras
minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en tid av åtminstone ett
år med utgångspunkt i kursens tidigare upplägg. 

 
Betyg
På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För Godkänd på kursen krävs betyget G (godkänd) på samtliga examinationer. För Väl
godkänd krävs dessutom VG på motsvarande 6 hp. 

 
Kursvärdering
Kursutvärderingar görs kontinuerligt, såväl muntligt som skriftligt.  Resultaten
sammanställs och används i institutionens löpande kvalitetsarbete. Resultatet och

Introduktion strategisk

kommunikation, individuell
 1hp U/G

Kvantitativa metoder, grupp  1hp U/G

Kvantitativa metoder för

medieinnehållsanalys,

grupp* och individuell

 6hp U/G/VG

Analys av organisationens

omvärld, grupp
 7hp U/G/VG
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eventuella förändringar av kursens upplägg förmedlas via GUL till de studenter som
senast gått kursen och muntligen till de studenter som påbörjat kursen. 

 
Övrigt
För mer detaljerad information om kursen, se aktuell studieanvisning. 
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