
Kursbeskrivningar för enskilda kurser i Vasa 

Rysk säkerhetspolitik, 5 sp 

Målsättningar och innehåll: 

Rysk säkerhetspolitik försöker insätta den senaste Krim/Ukraina-krisen i ett större historiskt 

perspektiv där både traditionellt ryskt stormaktstänkande från tsartiden, traumat från 

Sovjetunionens undergång, den starka, av statsmakten medvetet underbyggda patriotismen, och de 

geopolitiskt fixerade nya ismerna, Duginism och i all synnerhet Putinism, medfört att Ryssland i allt 

högre grad förlitar sig på militär makt för att säkra det som anses vara nationella intressen också 

utanför Rysslands gränser. Föreläsningarna försöker också analysera de svårigheter postmoderna och 

nedrustade EU-länder har med att försöka hantera detta i västeuropeiska sammanhang sedan länge 

som anakronistiskt och osannolikt ansett hot. 

Politikens amerikanisering, 5 sp 

Målsättningar och innehåll:  

Förstå de processer genom vilka politiska valkampanjer utvecklas. 

Lärandemål:  

Efter avslutad kurs förväntas den studerande förstå, känna igen och analytiskt diskutera de aspekter 

som i regel kopplas till fenomenet "amerikanisering" med avseende på politik. Detta sker dels genom 

ett rent allmänt resonemang, dels genom att på ett systematiskt vis ha satt sig in i de 

presidentvalskampanjer som har genomförts i USA under "TV-åldern", med vilket här avses 1950-

talet och senare. 

Kinas politiska historia, 5 sp 

Målsättningar och innehåll:  

Ge kursdeltagarna en inblick i Kinas politiska historia. 

Lärandemål:  

Efter avslutad kurs förväntas den studerande ha en gedigen kunskap rörande Kinas politiska historia. 

Vi följer utvecklingen från mer än 2.000 år av kejsardöme (från 220-talet f.Kr. t.o.m. 1911) följt av 

trevande försök med republik, följt av inbördeskrig mellan kommunister och nationalister samt 

japansk invasion under 1930- och början av 40-t.. Vidare följer vi processen från kommunisternas 

maktövertagande (1949) fram till Mao Zedongs död (1976) följt av de processer som lett till att Kina 

idag har utvecklat världens näst största ekonomi ? samtidigt som de personliga friheterna inte har 

utvecklats på samma sätt. 

USA som hypermakt, 5 sp 

Kursen härleder och analyserar USA:s utrikes- och säkerhetspolitik på 2000-talet, påverkad av de 

neoliberala tankegångar kring 2000-talet som "the American Century". 

Det nordiska försvarsdilemmat, 5 sp 

Målsättningar och innehåll:  

Kursens syfte är att problematisera det nordiska försvarsdilemmat, med särskild tonvikt på de 

militärt formellt icke-allierade forna neutrala Sverige och Finland, i relation till den ständigt 

föränderliga säkerhetspolitiska näromgivningen. 

Lärandemål: 

Efter avslutad kurs skall deltagarna ha förbättrat sin förståelse för den allt mer komplexa situation de 

nordiska länderna, då särskilt Finland och Sverige, befinner sig i inför allt större kostnader för 

försvarsmateriel, allt mindre försvarsanslag, allt mera diversifierade försvarssyner i EU och Nato, och 

en allt starkare satsning på ett offensivt försvar i Ryssland. 

 



Kalla kriget, 5 sp 

Målsättningar och innehåll: 

Översikt av händelseutvecklingen inom stormaktspolitiken från Andra världskrigets slut och 

övergången till ny världsordning i slutet av 1940-talet fram till östblockets sammanbrott i övergången 

till 1990-talet. 

Val och valmetoder (del 1), 5 sp 

Målsättningar och innehåll:  

Kursens syfte är att förklara betydelsen av en fungerande valmetod samt på vilket sätt dylika kan 

utvärderas.  

Finlands partisystem & spännande riksdagsval i landet; "Varför har vi de partier vi har? Hur ser det ut 

på annat håll?"  

"Metoder vid presidentval. En utvärdering". Föreläsningarna baserar sig på föreläsarens egen 

doktorsavhandling med samma titel. Ingår i tentlitteratur. Spännande utflykt kring de presidenter vi 

haft och under vilka omständigheter de valts. Motsvarande exempel även från andra länder.  

Metoder vid parlamentsval; Vilka metoder finns? Skiljer de sig från varandra? Varför är det väsentligt 

att diskutera valmetoder?  

Ev. aktualitetsföreläsningar med anknytning till intressanta val som är eller har varit aktuella 

Lärandemål:  

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna analysera egenskaper, för- och nackdelar hos 

olika valmetoder (såväl med avseende på presidentval, där en person skall utses, som parlamentsval, 

där många platser tillsätts samtidigt). Vidare förväntas den studerande också kunna använda sig av 

denna kunskap i andra, mer vardagliga situationer där element av spelteori och konkret 

beslutsfattande ingår. Samtidigt bör den studerande också ha lärt sig en del om olika länders politiska 

system via de icke-fiktiva case som behandlas under kursen. 

Val och valmetoder (del 2), 5 sp 

Kurs: Fenomenet "politikens amerikanisering" beskrivs via en genomgång av utvecklingen rörande 

(främst) amerikanska valkampanjer. Vi tar del av diverse videoklipp från valkampanjer. Tips: Kolla 

gärna in www.ammi.org (The American Museum of the Moving Image, The Living Room Candidate?) 

redan i förväg! På så vis blir det lättare, och troligen mer givande, att följa med på föreläsningarna. 

Mellanöstern, 5 sp 

Ge inblick i den urgamla konflikten i mellanöstern samt den historiska bakgrunden till den politiska 

kultur inom vilken människor i området lever. Föreläsningarna koncentrerar sig i hög utsträckning på 

Palestina-området; dvs. en så neutral beskrivning som möjligt av bakgrunden till att staten Israel 

uppstod samt konflikten mellan just staten Israel och dess grannländer. 

USA som hypermakt, 5 sp 

Kursen härleder och analyserar USA:s utrikes- och säkerhetspolitik på 2000-talet, påverkad av de 

neoliberala tankegångar kring 2000-talet som "the American Century". 


