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Vill du bli samhällsanalytiker och förändra din samtid? 
Programmet vänder sig till dig som har ett intresse 
för människor och mänskliga handlingsmönster. Som 
samhällsanalytiker arbetar du för att förstå och förändra 
människors relationer inom grupper, organisationer och 
samhällen. I programmet läser du 150 hp sociologi och 
socialpsykologi.

ARBETSMARKNAD
Som samhällsanalytiker kan du arbeta med kvalificerad 
utredning och utvärdering, analys, projektledning och 
verksamhetsutveckling. Men programmet ger dig också 
något mer. Du lär dig grunderna i organisations- och 
verksamhetsutveckling, vilket gör att utbildningen passar 
särskilt väl för dig som vill göra karriär inom det privata 
näringslivet och inom frivilligorganisationer. 

En växande trend inom offentlig sektor är kraven på att 
organisationer ska arbeta utifrån en sammanvägning av 
forskningsrön och förståelse för rådande praktik, så kallad 
evidensbaserad praktik. Programmet Samhällsanalytiker 
ger dig därför goda färdigheter i kunskapsbildning och 
ger dig kompetens för de nya arbeten som uppstår i 
kunskapsorienterade organisationer.

UTBILDNING
Programmet ger dig kunskaper om organisering, som 
bland annat handlar om informell samverkan i till exempel 
nätverk och sociala rörelser. Du lär dig hur man går 
från analys till förändringsarbete genom kurser i Public 
Sociology. 

STUDERA UTOMLANDS
Karlstads universitet har utbyte med universitet över hela 
världen och du kan välja att studera utomlands en termin 
under utbildningen. Ämnet sociologi, där programmet 
har sin hemvist, har utbyte med universitet i Japan och i 
Namibia där du kan studera. Du kan även söka finansiering 
för så kallade Minor Field Studies (MFS) i andra länder. 



EXAMEN OCH VIDARE STUDIER
Programmet leder till en filosofie kandidatexamen i 
sociologi. Du kan sedan välja att läsa vidare på avancerad 
nivå för en magister- eller masterexamen. Magister- 
eller masterexamen ger dig möjlighet att gå vidare till 
forskarstudier. 

KONTAKT MED ARBETSLIVET
Under utbildningen får du arbeta med fallstudier hämtade 
från arbetslivet. Du får träffa gästföreläsare från olika 
organisationer och har möjlighet att göra praktik en 
termin. Vi har även kontakt med tidigare studenter, som nu 
befinner sig ute i arbetslivet och som kan berätta om olika 
yrken och karriärvägar.

STUDIEGÅNG
Läs hela studiegången på kau.se/utbildning

BEHÖRIGHETSKRAV
Grundläggande behörighet samt matematik B och 
samhällskunskap A (områdesbehörighet 5, se www.kau.
se/omradesbehorigheter). För valfria kurser inom ramen för 
programmet kan andra behörighetskrav gälla.

För mer information kontakta: 
Studie- och karriärvägledare 
Jannika Magnusson 
tel. 054-700 17 25 
jannika.magnusson@kau.se

Programledare 
Elin Vadelius 
tel. 054 700 23 89 
elin.vadelius@kau.se
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