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Kursplan
Kursens benämning: Från diplomati till vilseledning: Påverkan genom
strategiska narrativ
Engelsk benämning: From Diplomacy to Deception: Influence through strategic
narratives

Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:

2PK078
Vårterminen 2019
Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens
kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2018-06-19
Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap (ISSL)
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet
Avancerad nivå
7,5 hp

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
A1F, avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav.
Fördjupningsnivå
Kursens innehåll och upplägg
Kursens mål är att ge fördjupad kunskap om påverkan genom strategiska narrativ i
säkerhetssfären och förmåga att självständigt studera strategiska narrativ. Den ger
fördjupade insikter i olika teoretiska antaganden inom forskningen om narrativ,
som ligger till grund för forskning om strategiska narrativ. Den ger också förmåga
att kritiskt värdera hur aktörer använder strategiska narrativ i påverkanssyfte; från
mer accepterade praktiker som diplomati och ’mjuk makt’, till ren vilseledning.
Kursen ger slutligen förmåga att värdera olika metoder och forskningsansatser för
att kunna avgöra deras tillämpbarhet på ett självständigt valt forskningsproblem.
Kursen består av tre huvudsakliga delar: en som rör den vetenskapsteoretiska
grunden i narrativforskning och hur den underbygger forskning om strategiska
narrativ, en som behandlar projektion av strategiska narrativ och en som
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behandlar strategiska narrativs effektivitet, det vill säga hur olika publiker emottar
strategiska narrativ. Kursen ger stor möjlighet till fördjupning i metodologiska
spörsmål, genom rika exempel på hur man kan studera och mäta projektion och
mottagande av strategiska narrativ rörande säkerhet, risk och krig.
Undervisning sker i form av seminarier.

Kursens lärandemål
Vid kursens slut förväntas studenten kunna:
•

•

•

På ett fördjupat sätt redogöra för och urskilja olika teoretiska antaganden
om språk och kommunikation som ligger till grund för forskning om
strategiska narrativ
Identifiera och diskutera etiska och politiska dilemman genom att
problematisera det vetenskapliga studiet av, samt användningen av,
strategiska narrativ
På ett fördjupat sätt värdera olika teoretiska ansatser och metoder inom
forskningsfältet med avseende på deras tillämpbarhet på ett
forskningsproblem

Kunskapskontroll och examination
Kursen examineras genom två individuella skriftliga examinationsuppgifter, varav
en lämnas in under den tredje kursveckan och en i slutet av den femte kursveckan.
Student som uteblir från mer än ett obligatoriskt moment kan ej bli godkänd på
delkursen. Ett (1) frånvarotillfälle ska ersättas av en (skriftlig eller muntlig)
uppgift.
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.
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 godkända skriftliga examinationsuppgifter. För betyget
väl godkänd krävs väl godkänd på båda skriftliga examinationsuppgifter.
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Kurslitteratur och övriga läromedel
Se litteraturlista.
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 masterprogrammet i politik och krig.
Kursen ges på engelska.
Kursvärdering genomförs efter avslutad kurs och ligger till grund för eventuella
förändringar av kursen.

