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Kursplan 
 

Kursens benämning: Militär maktutövning  

 

Engelsk benämning: Use of Force 
 

 

Kurskod: 2PK036    

Gäller från:  Höstterminen 2018   

Fastställd: Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens 

kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2017-05-22.  
Institution:  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap   
Ämne:   Krigsvetenskap    
Nivå:   Avancerad nivå     

Omfattning:  15 hp 

  

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen  

Antagen till Masterprogrammet i politik och krig. 

 

Huvudområde  

Krigsvetenskap 

 

Successiv fördjupning     

A1N, avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.  

 

Fördjupningsnivå 

- 

 

Kursens innehåll och upplägg 

Kursen syftar till att öka förståelsen för både traditionella och moderna perspektiv 

på militär maktutövning. Kursen kombinerar teoretiska och tillämpade element på 

militär maktutövning. Det genomgående temat i kursen är hur, varför, för vilka 

syften och under vilka förutsättningar militär makt kan vara användbart för att 

uppnå politiska mål. Kursen ger en översikt över militärteoretisk idéhistoria och 

innehåller rationalistiska och konstruktivistiska ansatser till studiet av militär 

maktutövning. Genomgående under kursens gång problematiseras militär 

maktutövning från olika etiska perspektiv.  

 

Kursen inleds med grundläggande begreppsliga frågor i studiet av militär 

maktutövning, såsom krig och strategi. Därefter fördjupas kursen med två 

perspektiv på militär maktutövning: Instrumentella och konstruktivistiska. Kursen 

fortsätter därefter att behandla olika teman och konflikttyper där dessa två 
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teoretiska perspektiv används för att analysera aktuella och relevanta fall av 

militär maktutövning.  

Undervisning sker i form av seminarier, föreläsningar och scenariebaserade spel.  

 

Kursens lärandemål 

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:  

 

 identifiera olika analysinriktningar inom studiet av militärmaktutövning 

och kritiskt värdera dessas analytiska bärkraft och vetenskapliga grunder 

 analysera olika strategiska beslut att använda militära maktmedel utifrån 

såväl ett instrumentellt som ett konstruktivistiskt perspektiv 

 uppvisa förmågan att tydligt kommunicera, muntligen och skriftligen, 

innehållet, argumenten och slutsatserna i kurslitteraturen 

 värdera och kontrastera olika sätt att analysera användandet av militär 

maktutövning 

 självständigt och med god argumentation värdera möjligheter och 

begränsningar att uppnå politiska mål med olika former av militär makt 

 analysera huvuddragen i den historiska utvecklingen av militär 

maktutövning och relatera dessa till skiften i internationell och nationella 

politisk och kulturell kontext 

 göra etiska värderingar av olika former av militär maktutövning.  

 

 

Kunskapskontroll och examination 

Examination sker enskilt genom inlämning av en skriftlig uppgift och aktivt, 

deltagande i scenariobaserade spel och konstruktivt deltagande vid obligatoriska 

seminarier. 

 

Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänt på kursen ska 

kunna uppnås.  

 

Frånvaro från obligatoriska seminarier kan efter examinators beslut kompenseras 

genom inlämning av skriftlig kompletteringsuppgift. 

 

Antal examinationstillfällen 

Ingen begränsning av antalet examinationstillfällen. 

 

Betyg 

Betygsättning sker genom en tregradig betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd 

(G) och Underkänd (U).  

 

För väl godkänd krävs aktivt och konstruktivt deltagande på obligatoriska 

seminarier och väl godkänt på den avslutande skriftliga uppgiften.  

 

För godkänt krävs aktivt och konstruktivt deltagande på obligatoriska seminarier 

och godkänt på den avslutande skriftliga uppgiften. 
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Betygskriterier anges i kursbeskrivning. 

 

Kurslitteratur och övriga läromedel 

Se bilaga 1.  

 

Övergångsbestämmelser 

När kursen inte längre ges, eller när kursinnehållet väsentligen ändrats, har 

studenten rätt att två gånger per läsår under en tvåårsperiod examineras enligt 

denna kursplan. 

 

Övrigt 

Kursen ges inom ramen för Masterprogrammet i politik och krig.  

 

Kursen ges på engelska. 

 

Kursutvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och 

ligger till grund för eventuella förändringar av kursen.  

 

 

 

 

 


