
MASTERPROGRAM 
I KRITISK SAMHÄLLSANALYS
60/120 hp
För att bidra till hållbara lösningar på komplexa samhällsfrågor behövs kunskap och kompetens. En masterexamen i 
kritisk samhällsanalys ger dig förutsättningar för att arbeta med kvalificerat analysarbete i olika delar av samhället. Det 
kan handla om att undersöka olika gruppers behov och intressen i förhållande till organisationer och myndigheter, verk-
samhetsutveckling eller social innovationer. Utbildningen har ett särskilt fokus på kritisk maktanalys, både i samhället i 
stort och inom organisationer.

Masterprogrammet i kritisk samhällsanalys vänder sig till dig som tidigare läst en samhällsvetenskaplig utbildning på 
högskolenivå, till exempel inom samhällsanalys, statsvetenskap, sociologi, socialpsykologi eller andra ämnen som 
ligger nära. 

JOBBA DIREKT ELLER GÅ VIDARE TILL FORSKARUTBILDNING
Efter en masterexamen i kritisk samhällsanalys kan du arbeta med kvalificerad utredning och analys, utvecklingsarbete, 
verksamhetsutveckling och innovationer – eller välja att söka till en forskarutbildning inom området.

MED FOKUS PÅ ANALYS OCH MAKTFRÅGOR
Programmet är på helfart och omfattar två år. 
Du kan även välja att ta en magisterexamen efter ett år. Utbildningen innehåller kurser om teori inom sociologi och me-
tod. Programmet har ett särskilt fokus på kritiska perspektiv och analysmetoder, samt maktfrågor. Förhållandet mellan 
det globala och lokala, motstånd och makt är också områden som tas upp under utbildningen. Du som väljer att läsa 
två år mot en masterexamen kommer också att läsa kurser om de senaste utvecklingstrenderna inom den globala eko-
nomin och om miljösociologi. Mot slutet av masterutbildningen kan du välja att läsa kurser utomlands, göra praktik eller 
läsa andra kurser vid Karlstads universitet. Du avslutar din utbildning med ett examensarbete. 

EXAMEN
Programmet leder till en masterexamen i sociologi. Det finns 
möjlighet att avsluta studierna efter 60 HP och du får då en 
magisterexamen.

VIDARE STUDIER
När du avslutat studierna är du behörig att söka till studier 
på forskarnivå inom huvudområdet för din examen.
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