1 av 3

Kursplan

Operativ logistik: ett nationellt perspektiv
Operational Logistics: a National Perspective
Kurskod

2MK046

Huvudområde

Krigsvetenskap

Gäller från termin

HT2018

Institution

Militärvetenskapliga institutionen

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Ämne

Krigsvetenskap

Omfattning

7.5 Högskolepoäng

Undervisningsspråk

Undervisningen bedrivs delvis på
svenska.

Fördjupning

A1N

Fastställande instans

Forsknings och utbildningsnämndens
kursplaneutskott

Betygsskala för
helkurs

Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

Fastställd

2019-02-01

Revision

1.0

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt genomförda kurser på grundnivå, i militär logistik, dess funktioner och hur
förband understöds, samt ha förvärvat vetenskapliga teori- och metodkunskaper på grundnivå.

Kursens huvudsakliga innehåll och upplägg
Kursen syftar till att öka deltagarens förmåga att förstå framtida utmaningar för operativ logistik på olika konfliktnivåer där såväl
militära som civila logistikresurser gemensamt ska understödja militära förband.
Kursen omfattar studier av såväl militär som civil logistik för understöd av gemensamma militära operationer ur ett nationellt
perspektiv. Kursen belyser ett brett spektrum av den operativa logistiken, dess förmåga och hur förmågan kan stärkas ur ett
förmågenyttjande perspektiv. Ur detta perspektiv behandlas bl.a. konfliktnivåer, ledning, stödnivåer, samhällets logistikresurser,
Supply Chain Management (SCM) och operativt värdlandsstöd.
Inledningsvis ges en beskrivning av den historiska utvecklingen av den operativa logistiken, som följs av en studie av hur förmågan
anpassats till utvecklingen. Därefter kommer den nutida logistikförmåga samt logistik som en del av operationskonsten att
studeras. Olika aspekter av främre och bakre logistik, försörjning, tjänster, transporttjänst och integrering behandlas inom ramen
för gemensamma operationer ur ett nationellt perspektiv. Diskussioner förs kring nyttjandet av såväl militära som civila
logistikresurser och integrering av internationella förstärkningsförband (HNS) i syfte att skapa utökad understödsförmåga till
militära förband i en gemensam operation.
Kursen presenterar den aktuella forskningsfronten avseende den operativa logistikens stöd till krigföring på operativ och taktisk
nivå, och introducerar centrala texter, begrepp och teorier kopplade till huvudområdet. Kursen behandlar därför förutom
krigsvetenskapliga teorier även teorier inom ramen för logistikstöd i olika konfliktnivåer, beslutsfattning, och ledning.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:
Kunskap och förståelse
självständigt och kritiskt diskutera aktuella och relevanta vetenskapliga teoretiska perspektiv om den operativa logistikens
inverkan på krigföring i gemensamma operationer
analysera och diskutera den operativa logistikens betydelse för den gemensamma operationen utifrån ett förmågenyttjande
perspektiv, såväl generellt som kopplat till den aktuella hotbilden

Undervisningsformer
Kursen genomförs med föreläsningar, seminarier och litteraturstudier.

Examination
Examination

2 av 3

Omfattning: 7.5 Högskolepoäng
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Kursen examineras genom två obligatoriska litteraturseminarier samt en individuell skriftlig inlämningsuppgift som
seminariebehandlas på ett obligatoriskt seminarium.
Examinator kan besluta om skriftlig eller muntlig komplettering för att betyget godkänd på kursen ska kunna uppnås.
Kompletteringsuppgift ska inlämnas senast två veckor efter att resultat och kompletteringsuppgift meddelats för det examinerande
momentet i fråga.
Om en deltagare har ett beslut från Försvarshögskolan om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, får
examinator besluta om alternativa examinationsformer för deltagaren.

Betyg
Betyg för hela kursen ges i en tregradig skala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För godkänt betyg på kursen krävs godkänt betyg på samtliga examinerande moment.
Betygskriterier, se bilaga till Kursbeskrivning.

Antal examinationstillfällen
Antalet examinationstillfällen är inte begränsat.

Begränsningar avseende examen
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges eller när kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin under en
treterminsperiod examineras enligt denna kursplan.

Övrigt
Kursen är en uppdragsutbildning från Försvarsmakten.
Kursen riktar sig till personal i Försvarsmakten och myndigheter inom försvars- och säkerhetssektorn med relevant bakgrund och
yrkeserfarenhet.
Kursutvärdering genomförs genom kursansvarigs försorg och ligger till grund för eventuella förändringar av kursen.
Kursen kan delvis komma att genomförs på engelska.
Detta är en bearbetad version av kursplanen, skapad för att föra över originalet till utbildningsdatabasen Kursinfo. För original
hänvisas till arkivet.
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