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Kursplan 
 

Kursens benämning: Grundkurs Krigsvetenskap, Översiktskurs militärstrategi 

 

Engelsk benämning: Basic Course War Studies, Military Strategy 

 
Kurskod: 1OP404 

Gäller från:  HT 2015 

Fastställd:  Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens 

kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2015-06-04. 

Institution:  ISSL 

Ämne:   Krigsvetenskap  

Nivå:   Grundnivå 

Omfattning:  7,5 hp  

 

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen:  

Antagen till Officersprogrammet. 

 

Huvudområde:  

Krigsvetenskap  

 

Successiv fördjupning:  

G1N  

 

Fördjupningsnivå:  

Grundkurs  

 

Kursens innehåll och upplägg: 

Kursen syftar till att ge studenten en övergripande förståelse för internationell politik, 

militärstrategi och svensk säkerhetspolitik. Kursen består av tre moment. 

 

Det inledande momentet avhandlar teorier om internationell politik samt kopplingen 

mellan dessa teorier och olika militärstrategiska begrepp. Avsnittet ger studenten en 

grundläggande förståelse för omvärlds- och konfliktanalys samt studier av hot och olika 

internationella aktörer. Det skall även ge en grundläggande förståelse för FN-stadgans 

huvudsakliga principer och regler. 

 

Det andra momentet behandlar några av militärstrategin grundläggande begrepp och 

hur olika aktörer använder militära maktmedel för att nå strategiska mål. 

 

Det tredje momentet behandlar svensk säkerhetspolitik samt Försvarsmaktens roll i 

denna. Dessutom behandlas det svenska förvaltningssystemet med tonvikt på de 

beslutsprocesser som rör Försvarsmakten, Försvarsmaktens organisation samt 

samverkansformer med andra myndigheter. I avsnittet ingår även hur svensk rätt styr 

användandet av Försvarsmakten i nationella och internationella militära insatser.  

 

Kursens arbetsformer består av föreläsningar, seminarier och självstudier. 
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Kursens lärandemål:  

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:  

 

Kunskap och förståelse 

• Beskriva centrala begrepp inom internationella relationer och det 

internationella systemets uppbyggnad, funktion och centrala aktörer.  

 

• Beskriva FN-stadgans huvudsakliga principer och regler rörande konflikt-

hantering och våldsanvändning i internationella relationer. 

 

• Beskriva grundläggande militärstrategiska begrepp och förklara de militära 

maktmedlens olika användningsområden. 

 

• Beskriva den svenska säkerhetspolitiken samt Försvarsmaktens målsättningar, 

grundläggande uppgifter och organisation samt hur svensk rätt styr använ-

dandet av Försvarsmakten i nationella och internationella militära insatser 

samt vid insatser som stöd till samhället. 

 

Färdighet och förmåga 

• Diskutera utnyttjandet av militärmakt i en svensk säkerhetspolitisk kontext. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

• Diskutera samhälleliga och etiska aspekter rörande användning av militärmakt 

och aspekternas betydelse för det militära yrkesmonopolet. 

 

Kunskapskontroll och examination:  

Kursen examineras genom obligatoriska seminarier, en bokrecension och en 

individuell skriftlig tentamen. 

 

Antal examinationstillfällen:  

Ingen begränsning av antalet examinationstillfällen. 

 

Betyg:  

Betygssättning sker enligt en tregradig betygsskala: väl godkänd, godkänd och 

underkänd. 

 

För betyget väl godkänd på kursen krävs dels att studenten har deltagit aktivt på de 

obligatoriska seminarierna, dels godkänt på bokrecensionen samt väl godkänt på den 

individuella skriftliga tentamen. 

 

För betyget godkänd på kursen krävs dels att studenten har deltagit aktivt på de 

obligatoriska seminarierna, dels godkänt på bokrecensionen samt godkänt på den 

individuella skriftliga tentamen. 

 

Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänd på kursen skall 

kunna uppnås. 

 

  



   3 (5) 

Datum  

2015-06-04 

 

 

 

 

Betygskriterier 

Enligt kursbeskrivning  

 

Kurslitteratur och övriga läromedel:  

Enligt bilaga 1  

 

Övergångsbestämmelser:  

När en kurs inte längre ges eller när kursinnehållet väsentligt ändrats har studenten 

rätt att en gång per termin under en treterminsperiod examineras enligt denna kurs-

plan. 

 

Övrigt:  

Kursen ingår i Officersprogrammet. 

 

Delar av kursen kan komma att genomföras på engelska. 

 

Kursutvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och 

ligger till grund för eventuella förändringar av kursen. 
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Bilaga 1. Kurslitteratur 

 
Kursens benämning Krigsvetenskap GK Översiktskurs militärstrategi  

  

Kurslitteratur   
Bring, Ove, FN-stadgan och världspolitiken: Om folkrättens roll i en 

föränderlig värld, Fjärde upplagan (Stockholm: Norstedts Juridik, 2002). [330 

sidor] 

 

Egnell, Robert, “Women in Battle: Gender Perspectives and Fighting”, 

Parameters 43:2 (2013), 33–41. [9 sidor] 

 

Forsström, Anna, Maria Lagerström & Johan Tejpar, Myndighetssamverkan 

vid nationell krishantering (Stockholm: FOI, 2010). [50 sidor] 

 

Försvarsmakten, Handbok IKFN 2014 (Stockholm: Högkvarteret, 2014). Valda 

delar [130 sidor] 

 

Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin (Stockholm: Högkvarteret, 2011). 

[160 sidor] 

 

Holmberg, Arita, “Sverige och europeiseringen av försvarspolitiken”, i Kjell 

Engelbrekt & Jan Ångström (red.) Svensk säkerhetspolitik i Europa och 

världen (Stockholm: Norstedts Juridik, 2010). [16 sidor] 

 

Nato, Tillsammans för säkerhet: En introduktion till Nato (Bryssel: Nato, 

2009). [35 sidor] 

 

Nye, Joseph och David A. Welch, Att förstå internationella konflikter (Harlow: 

Prentice Hall, 2011). [350 sidor] 

 

Regeringens proposition, 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning – 

Sveriges försvar 2016–2020. 
 

Ring, Stefan, ”Militärstrategins olika våldsdimensioner”, i Berndt Brehmer 

(red.) Krigsvetenskaplig årsbok 2004 (Stockholm: Försvarshögskolan, 2004). 

[20 sidor] 

 

Svensk Författningssamling (SFS), Lag om Försvarsmaktens stöd till polisen 

vid terrorismbekämpning (SFS 2006:343). [2 sidor] 

 

Sveriges Riksdag, Sveriges grundlagar och riksdagsordningen (Stockholm: 

Riksdagen, 2011), sid. 22–47. [25 sidor] 

 

Sveriges Riksdag, Sverige i EU (Stockholm: Riksdagen, 2014). [4 sidor] 

 

Sveriges Riksdag, Så fungerar EU (Stockholm: Riksdagen, 2014). [4 sidor] 

 

Westberg, Jacob, Svenska säkerhetsstrategier (Lund: Studentlitteratur) [250 

sidor] 
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Ångström, Jan, ”Försvarsmaktens internationella insatser: I den svenska 

säkerhetens eller identitetens tjänst?”, i Kjell Engelbrekt & Jan Ångström 

(red.) Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen (Stockholm: Norstedts 

Juridik, 2010). [33 sidor] 

 

Enstaka artiklar kan tillkomma genom kursansvarigs försorg. 

Övriga hjälpmedel  

Beslut Bilagan är fastställd av ämnesrådet i Krigsvetenskap 2015-10-14.  

 

 


