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Kursplan 
 
Kursens benämning: Systemperspektiv på totalförsvar 
 
Engelsk benämning: System perspectives for comprehensive national defence 
 
Kurskod:        2FS004 
Gäller från:  Höstterminen 2020 
Fastställd:  Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och 

utbildningsnämndens kursplaneutskott vid 
Försvarshögskolan 2020-02-20 

Institution:   Militärvetenskapliga institutionen  
Ämne:   Försvarssystem 
Nivå:   Avancerad nivå 
Omfattning:  4,5 hp 
 
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen  
För valbar kurs: Antagen till ett program på avancerad nivå vid 
Försvarshögskolan. 
 
För fristående kurs: Grundläggande examen om 180 hp, som inkluderar minst 90 
hp studier inom området försvar, krishantering och säkerhet, alternativt 
högskoleingenjörsexamen eller motsvarande. 
 
Huvudområde 
Försvarssystem 
 
Successiv fördjupning  
A1N avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. 
 
Fördjupningsnivå  
Avancerad nivå 
 
Kursens innehåll och upplägg  
Kursen syftar till att fördjupa förståelsen kring de systemperspektiv som kan 
tänkas användas för att förstå, analysera och utveckla koncept för totalförsvar. 
 
Kursen avhandlar 

(1) relevanta systemperspektiv, 
(2) principiella koncept för totalförsvar, och 
(3) analyser av koncept för totalförsvar. 
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Kursen är en litteraturkurs och undervisningen sker därför främst genom 
distanshandledda litteraturstudier. Upplägget är därför anpassat för distansstudier. 
 
Kursens lärandemål 
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten att kunna: 
 
Kunskap och förståelse:  

- beskriva och kategorisera några systemperspektiv relevanta för att studera 
totalförsvarskoncept 

 
Färdighet och förmåga:  

- analysera och argumentera för ett totalförsvarskoncepts styrkor och 
svagheter med hjälp av lämpligt systemperspektiv 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:  

- tillämpa ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt för att problematisera 
relationen mellan den faktiska lämpligheten i ett koncept för totalförsvar i 
relation till den förenklade bild av detta koncept som ges vid en analys 
med hjälp av ett systemperspektiv. 

 
Kunskapskontroll och examination 
Kursen examineras genom en skriftlig hemtentamen.  
 
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.  
 
Betyg  
Betygsättning sker genom en tregradig betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd 
(G) och Underkänd (U). Betygskriterier redovisas senast vid kursstart. 
 
För att nå betyget Godkänd (G) krävs G på den skriftliga hemtentamen. 
För att nå betyget Väl Godkänd (VG) krävs VG på den skriftliga hemtentamen.  
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Kurslitteratur och övriga läromedel 
Se bilaga. 
 
Övergångsbestämmelser 
När en kurs inte längre ges eller när kursinnehållet väsentligt ändrats har 
studenten rätt att en gång per termin under en treterminsperiod examineras enligt 
denna kursplan. 
 
Övrigt  
Kursen ges inom masterprogrammet i utveckling av system för försvar och 
säkerhet. 
 
Kursen kan även ges som fristående kurs. 
 
Kursvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och 
ligger till grund för eventuella förändringar av kursen. 
Kursen kan komma att ges helt eller delvis på engelska.  
 
 
 
 
 
 


