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Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. strukturera och analysera problem gällande beslutsfattande, riskbedömning och
policyutformning genom användning av preferensteori, formell värde- och nyttoteori samt
sannolikhetsteori.
2. analysera ett beslutsproblem med hjälp av beslutsträd och implementera resultatet i lämplig
programvara
3. översiktligt beskriva principen bakom Monte Carlo-simulering och dess roll för
beslutsfattande samt kunna utföra Monte Carlo simuleringar med hjälp av lämplig
programvara.
4. redogöra för känslighetsanalysens grundprinciper
5. analysera beslutsproblem som multikriterieproblem
6. redogöra för olika riskbegrepp och deras inbördes relation
7. tillämpa några olika beslutsanalytiska programvaror på konkreta problemställningar.

Kursens innehåll Syftet med kursen är att med utgångspunkt i elementär nytto- och sannolikhetsteori ge
grundläggande kunskaper om risk- och beslutsanalys. Vidare ska kursen ge förmåga att
praktiskt tillämpa olika sorters metodik vid riskbedömning och beslutsfattande, t.ex. olika
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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 riskbedömningar och beslutsfattande, bl.a. kommer etiska och
psykologiska aspekter att beaktas.

Undervisning Föreläsningar, gruppdiskussioner och datorlaborationer.

Förkunskaper Tre terminers studier på kandidatprogrammet i kultur- och samhällsanalys vid Uppsala
Universitet eller motsvarande.

Examinationsform Individuella uppgifter samt tentamen.

Betyg Godkänd och Underkänd

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0020   Individuella uppgifter 3 hp Betyg: UG

0030   Tentamen 4,5 hp Betyg: UG


