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Kursplan 
 
Kursens benämning: Politisk psykologi i krisskeenden 
Engelsk benämning: Political Psychology and Crisis Management 
 
 
Kurskod: 2PK055    
Gäller från: Höstterminen 2018   
Fastställd: Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens 

kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2018-06-19    
Institution: Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap (ISSL)   
Ämne:  Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet 
Nivå:  Avancerad nivå 
Omfattning: 7,5 högskolepoäng 
 
 
 
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen  
Antagen till masterprogrammet i politik och krig eller till forskarutbildning i 
statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet.   
 

 
Huvudområde 
Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet 
 
Successiv fördjupning     
A1N avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav 
 
Fördjupningsnivå 
- 
 
Kursens innehåll och upplägg 
Kursens grundläggande antagande är att det krävs insikter i både psykologiska och 
institutionella perspektiv för att förstå ageranden och ställningstaganden i 
krisskeenden. Kriser handlar ofta om snabba förändringar i oönskad riktning eller 
allvarliga händelser med omfattande konsekvenser för många människor eller 
grupper. Sådana skeenden tvingar fram svåra och värdeladdade prioriteringar av 
resurser. Dessa formas i sin tur av individuella förmågor och kunskaper hos 
beslutsfattare i samspelet med grupper och nätverk i den institutionella miljön. 
Kursen fördjupar sig i några akademiska diskurser som har varit tongivande för 
samtida forskning inom beslutsteori, policyskapande och krishantering. Kursen 



   2 (3) 
Datum  
2018-06-19 
 
 

 
inleds med en översikt av politisk psykologi som vetenskapligt område och 
fokuserar sedan på den institutionella och politiska kontextens roll för 
beslutsfattande och policyskapande. Kursen erbjuder således ett flertal analytiska 
verktyg som kan användas för att förstå samspelet mellan psykologiska och 
institutionella faktorer såsom de manifesteras i krishanteringsprocesser. Centrala 
kunskapsområden som berörs är ledarskap och ledarstil, samarbete och samverkan 
(inklusive beslutsfattande och gruppdynamiker), kognition och emotion (inklusive 
analogitänkande) och probleminramning.  
 
Kursen består av föreläsningar och seminarier. Studenterna ska även granska fall 
av beslutsprocesser och utifrån dessa identifiera faktorer och förhållanden som 
bidrar till politikens utfall. 
 
 
Kursens lärandemål 
Vid kursens slut förväntas studenten kunna: 
 

• Kritiskt redogöra för, analysera och diskutera bidrag till 
forskningslitteraturen om krishantering och politisk psykologi, 

• Utvärdera dessa ansatser med avseende på metodanvändning och 
användbarhet för enskilda problemställningar inom ämnesområdena,  

• Identifiera och utvärdera teoretiska likväl som praktiska problem och 
lösningar inom områdena krishantering och politisk psykologi.   

 
 
Kunskapskontroll och examination 
Ansvar för att presentera litteraturen och driva diskussionen vid del av ett 
litteraturseminarium. 
 
Examination sker genom inlämning av skriftlig uppgift som består i att 
individuellt författa ett kurspapper. 
 
Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande, liksom inlämning av korta 
läsrapporter inför seminarier. 
 
Student som uteblir från mer än ett obligatoriskt moment kan ej bli godkänd på 
kursen. Ett (1) frånvarotillfälle ska ersättas av en (skriftlig eller muntlig) uppgift. 
Student som ej är närvarande får delta i seminariet nästa gång kursen ges. 
 
Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänt på kursen ska 
kunna uppnås. Sent inkomna examinationer betygssätts inte om inte särskilda och 
av examinator godkända skäl föreligger. Studenten har tre dagar för komplettering 
efter det att kompletteringsuppgift meddelats, om inte särskilda och av examinator 
godkända skäl föreligger. 
 
 



   3 (3) 
Datum  
2018-06-19 
 
 

 
 
Antal examinationstillfällen 
Ingen begränsning av antalet examinationstillfällen.  
 
Betyg 
Betygssättning sker genom en tregradig betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd 
(G) och Underkänd (U). 
 
För betyget godkänt krävs godkänt fullgjort deltagande i obligatoriska moment, 
godkänt på den skriftliga examinationsuppgiften samt läsrapporten. För betyget 
väl godkänt krävs att kraven på godkänt uppfylls samt väl godkänt på den 
skriftliga examinationsuppgiften. 

Betygskriterier redovisas i kursbeskrivning. 

Kurslitteratur och övriga läromedel 

Se bilaga 1.  

 
Övergångsbestämmelser 
När kursen inte längre ges eller när kursinnehållet väsentligen ändras har 
studenten rätt att två gånger per läsår under en tvåårsperiod examineras enligt 
denna kursplan.  
 
 
Övrigt 
Kursen ges som valbar kurs inom Magisterprogrammet i politik och krig. Kursen 
ges på engelska.  

Kursvärdering genomförs efter avslutad kurs och ligger till grund för eventuella 
förändringar av kursen.  

 
 
 


