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Kursplan för kurs på forskarnivå 
 

Kursens benämning 

Försvarsplanering 

 

Engelsk benämning 

Defence planning 

 
Kurskod: 3FN0002 

Fastställd: Denna kursplan är beredd av Forsknings- och Utbildningsnämndens (FoUN) 

forskningsutskott 2017-05-30 och fastställd av FoUN:s kursplaneutskott 2017-08-24 

vid Försvarshögskolan. 

Institution:  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) 

Omfattning: 7,5 hp 

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen 

Antagen till forskarutbildning vid svenskt eller utländskt universitet/högskola.  

Kursens innehåll  

Kursen fördjupar resonemang kring de utmaningar som omgärdar framtagandet, 

organiserandet och kontrollen av det militära maktmedlet. Kursen nyttjar bl.a. 

forskning kring strategi i syfte att skapa förståelse för de processer och institutioner 

som ansvarar för ett av samtliga samhällens kärnområden – säkerheten för och 

skyddet av sina medborgare. I detta sammanhang är avvägningar mellan kvantitet, 

kvalitet och tillgänglighet centrala teman. Försvarsplanering inkluderar skapande 

och vidmakthållande av såväl materiella (t.ex. materielanskaffning) som 

immateriella (t.ex. personalförsörjning) värden. Undervisningen sker i form av 

föreläsningar, självstudier och seminarier. 

Lärandemål 

Efter avslutad kurs förväntas doktoranden kunna:  

 problematisera krigsvetenskapliga teorier om kontroll av militära 

myndigheter/verksamheter och dito om skapandet och vidmakthållandet av 

materiella och immateriella värden av vikt för militär verksamhet 

 självständigt och kritiskt tillämpa de teoretiska perspektiv som introducerats 

under kursen på olika processer där militära maktmedel skapas 

 problematisera och värdera etiska och samhälleliga konsekvenser av 

försvarsplanering (t.ex. militarisering). 

Kunskapskontroll och examination 

Examination och slutgiltigt kursbetyg baseras på doktorandens förmåga att muntligt 

och skriftligt redogöra för samt diskutera slutsatser från analys av centrala 
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frågeställningar som behandlats under kursen. Seminarierna är obligatoriska och 

examinerande. Under det avslutande seminariet ska doktoranden dels muntligt 

presentera sin egen text, dels opponera på annan kursdeltagares text. 

 

Examinator kan besluta om kompletteringar för att betyget godkänt (G) på kursen 

ska kunna uppnås. Frånvaro vid obligatoriskt seminarium kan efter examinators 

beslut kompenseras genom inlämning av skriftlig kompletteringsuppgift. 

Betyg 

Betyg ges som G eller U. Betygskriterier framgår av kursbeskrivning. 

Övrigt 

Kursutvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och 

ligger till grund för eventuella förändringar av kursen. Kursen kan komma att ges 

på engelska, helt eller delvis. 

 


