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Kursplan
Kursens benämning: Strategisk ledning av förmågeutveckling och
materielförsörjning
Engelsk benämning: Strategic management of capability development and
defence acquisition
Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:

2MF004
HT 19
Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens
kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2019-01-28
Militärvetenskapliga institutionen
Försvarssystem
Avancerad
7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Antagen till masterprogrammet i utveckling av system för försvar och säkerhet eller
högre officersprogrammet eller motsvarande.
Huvudområde
Försvarssystem
Successiv fördjupning
A1N avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Fördjupningsnivå
Kursens innehåll och upplägg
Kursen beskriver hur Sverige och andra länder organiserar och planerar sin
långsiktiga materielförsörjning samt innovation och förmågeutveckling. Kursen
bidrar till studenternas förmåga att förstå och kritiskt förhålla sig till hur den
svenska materielförsörjningen till stöd för förmågeutvecklingen genomförs och
vilka organisationer som har vilka roller i dessa processer. Studenterna ska förstå
vilka de generiska stegen är för skapande av förmågor, för att själva kunna delta i
och leda sådana processer.
Förmågeutvecklingen kräver också samarbete med andra länder. Kursen
behandlar därför även betydelsen och inverkan av försvarsexport,
försvarsmaterielsamarbeten, offset, teknologiöverföring och internationellt
standardiseringsarbete.
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I kursen ingår även gästföreläsningar.
Kursens lärandemål
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:


förklara hur den svenska materielförsörjningen planeras och genomförs i
syfte att skapa förmågor i samverkan med nationella och internationella
aktörers roller



tillämpa vetenskaplig teori för att beskriva och analysera processer inom
materielförsörjning samt innovation och förmågeutveckling



visa förmåga att enskilt och i mindre grupp identifiera och formulera
relevanta frågeställningar avseende vad som leder fram till en militär
förmåga



med relevant metod för analys och med hänsyn till uppgiftens komplexitet
och beslutshorisont analysera ett problem rörande militär förmåga



visa förmåga att analysera och bedöma på vilka grunder beslut och
ställningstaganden görs för att driva på en process som leder fram till en
förmåga som möjliggör en militär effekt



problematisera teorier och metoder för studier av ledning av strategisk
förmågeutveckling.

Kunskapskontroll och examination
Examination av det inledande litteraturmomentet sker genom aktivt deltagande i
ett litteraturseminarium, inklusive en skriftlig inlämning. Kursens andra del
examineras genom en skriftlig förberedande uppgift och aktivt deltagande i ett
grupparbete och slutligen genom en enskild skriftlig tentamen.
Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänd på kursen ska
kunna uppnås. Sent inkomna examinationer betygsätts inte om inte särskilda av
examinator godkända skäl föreligger. Kompletteringsuppgift ska inlämnas senast
fem arbetsdagar efter att resultat och kompletteringsuppgift meddelats för det
examinerande momentet i fråga, om inte särskilda och av examinatorn godkända
skäl föreligger.
Om en student har ett beslut från Försvarshögskolan om särskilt pedagogiskt stöd
på grund av funktionsnedsättning, får examinator besluta om alternativa
examinationsformer för studenten.

Antal examinationstillfällen
Ingen begränsning av antalet examinationstillfällen. Antalet tillfällen begränsas
till ett ordinarie och två omexaminationer per tvåterminsperiod, om inte särskilda
och av examinatorn godkända skäl föreligger.
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Betyg
Betyg ges i en tregradig skala: väl godkänd (VG), godkänd (G) och underkänd
(U).
För G på kursen krävs aktivit och konstruktivt deltagande på det obligatoriska
seminariet samt G skriftlig inlämning och G på den skriftlig tentamen.
För VG på kursen krävs utöver krav för G även VG på den enskilda skriftliga
uppgiften samt VG på den skriftliga tentamen.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Enligt bilaga 1.
Övergångsbestämmelser
Studerande har rätt att en gång per termin under en treterminsperiod examineras
enligt denna kursplan om kursen inte längre ges eller när kursinnehållet väsentligt
ändrats.
Övrigt
Kursen ges som obligatorisk kurs inom masterprogrammet i utveckling av system
för försvar och säkerhet eller som valbar kurs i det högre officersprogrammet.
Kursen kan ges som uppdragsutbildning.
Kursvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och
ligger till grund för eventuella förändringar av kursen.
Kursens ges på engelska. Om det inte finns internationella studenter kan delar
eller hela kursen ges på svenska.

