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VÄLKOMNA TILL FJÄRDE TERMINEN PÅ KOSA-PROGRAMMET. 

 

Denna termin ska ni läsa följande kurser: 

 

KOSA-PROGRAM TERMIN 4 

Grundkurs i 

statistik 

 
Ges av Statistiska 

institutionen  

Beslutsteori 

 

 
Karin Enflo 

 

Massmedia i 

samhälle 

 
Mats Hyvönen 

Risk- och policy-

analys 

 
Ulla Ahonen-

Jonnarth,  

 

 

Schema för det två första kurserna är klart (se nedan) däremot schema för 

massmedier i samhälle (undervisningen i april) och för Risk- och policyanalys 

(undervisning i maj) meddelas i slutet av januari. 

 

Har ni några frågor så är det bara att kontakta mig via epost 

 <rysiek.sliwinski@filosofi.uu.se> eller via telefon 018-4717351. 

 

 

 

Uppsala 6 januari 2016 

 

Rysiek Sliwinski, studierektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Skriv text] 

 

 2 

 
 



[Skriv text] 

 

 3 

 
  



[Skriv text] 

 

 4 

Beslutsteori 

 

Lärare: Katharina Berndt Rasmussen 

 

Kurslitteratur:  

o Peterson, Martin, An introduction to decision theory, Cambridge Univer-

sity Press, 2009. 

 

 

Massmedia i samhälle 

 

Lärare : Mats Hyvönen 

 

I kursen studeras centrala och aktuella teoribildningar kring förhållandet mellan 

medier, kultur, politik och samhälle, med särskilt fokus på medialisering, globa-

lisering och medieutveckling. Historiska perspektiv varvas med nutida och i lit-

teraturen samt föreläsningar och seminarier görs kopplingar mellan det förflut-

nas medielandskap och dagens. Centrala begrepp såsom medium, mediering och 

medialisering analyseras och problematiseras. 

 

Litteratur: 

McLuhan, Marshall (2001[1962]). Media. Skarpnäck: Pocky/Tranan. Valda de-

lar. 

 

Robertson, Alexa (2015, kommande). Media and Politics in a Globalizing 

World. Cambridge: Polity Press. sidor: 256 

 

Kompendium med vetenskapliga artiklar, ca. 250 sidor. 
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Undervisningen äger rum i april, schema meddelas senare (senast i slutet av ja-

nuari) 

 

Risk- och policyanalys 

Inom alla sektorer av samhället är det nödvändigt att hantera komplicerade be-

slutsproblem, att upptäcka och bedöma storleken på risker av olika slag och att 

utforma en adekvat policy för olika verksamheter. Det finns idag vetenskapliga 

resultat och metoder, inte minst inom systemvetenskapen, som är användbara i 

dessa sammanhang och inom datavetenskapen pågår en snabb utveckling av 

mjukvara med syftet att underlätta hanteringen av komplicerade samhälleliga 

problemställningar. Det är till exempel fråga om program för kunskapsrepresen-

tation i planeringsunderlag, simulering som grundval för prognoser samt olika 

former av beslutsstöd och expertsystem. 

 Med risk avses ofta såväl sannolikheten för en oönskad händelse som de 

negativa konsekvenserna av händelsen. Det innebär att sannolikhetsbedömning-

ar och kostnads-nytto-värderingar (t.ex. i form av multikriterieanalys) är väsent-

liga inslag vid riskanalys. Således är riskanalys ett viktigt moment vid besluts-

fattande och riskanalysen har ett naturligt metodkomplement i beslutsanalysen. 

Beslutsanalytiska expertsystem är under vissa betingelser av stort värde för be-

slutsfattande involverande risköverväganden. 

 Syftet med kursen är att med utgångspunkt i elementär nytto- och sanno-

likhetsteori ge grundläggande kunskaper om risk- och beslutsanalys, vidare för-

måga att praktiskt tillämpa olika sorters metodik vid riskbedömning och besluts-

fattande, t.ex. olika slags beslutsstödssystem och simuleringsmetoder. Den roll 

olika typer av regelsystem, generellt kallade policies, kan ha för att ge ramen för 

och restriktioner på beslut och handlingsval kommer att belysas och principer 

för hur de ska effektivt utformas kommer att diskuteras. I kursen ingår också att 

stimulera till kritisk diskussion av de metoder som presenteras gällande riskbe-

dömningar och beslutsfattande, bl.a. kommer etiska och psykologiska aspekter 

att beaktas. 

 

Kurslitteratur: 

Utdelat material samt webbreferenser 

(referensbok. Clemen, R. T. & Reilly, T.: Making Hard Decisions with Decision 

Tools Suite. Cengage Learning Inc. 2005. ISBN: 9780495015086.) 

 

Lärare: Ulla Ahonen-Jonnarth 

 

Kursen ges under maj och undervisningen består av föreläsningar och datala-

borationer.  

Schema meddelas senare. 
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