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Kursplan
Kursens benämning:
Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet
Engelsk benämning:
Political Science III with a focus on Crisis Management and Security
Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:

1SS069 (fristående kurs), 1FK043 (kurs inom program)
Höstterminen 2018
Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens
kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2018-02-26.
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL)
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet
Grundnivå
30 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Fortsättningskurs i statsvetenskap eller motsvarande.
Huvudområde
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet
Successiv fördjupning
G2E, grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för kandidatexamen.
Fördjupningsnivå
Påbyggnadskurs
Kursens innehåll och upplägg
Kursen ger en fördjupning i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och
säkerhet. Kursen inleds med två valbara delkurser, där studenten väljer en.
Delkurs 1a ”Internationell och europeisk säkerhet och krishantering (International
and European Security and Crisis Management)” omfattar 7,5 hp. Delkursen
fokuserar på säkerhet och krishantering i Europa ur ett jämförande regionalt
perspektiv. Den syftar till att ge ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt till
säkerhets- och krishanteringbegreppen samt deras tillämpning i teori och praktik.
Den europeiska säkerhetsstrukturens utveckling, möjligheter och begränsningar
problematiseras i ljuset av andra regionala erfarenheter och internationella synsätt
på Europas krishantering och säkerhetspolitiska roll. Uppmärksamhet riktas även
mot hur enskilda medlemsländer såsom Sverige påverkas av dagens fördjupade
säkerhetssamarbeten .
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Delkurs 1b ”Organisationer och säkerhet” (Organizations and security) omfattar
7,5 hp. Delkursen behandlar litteratur i gränslandet mellan organisationsteori,
offentlig förvaltning, säkerhetspolitik och det tvärdisciplinära fältet
krishanteringsforskning. Studenten får förkovra sig i såväl klassisk litteratur som i
samtida forskning från fälten. Delkursen avser att ge studenten en fördjupad
kunskap om organisationsteoretiska och förvaltningspolitiska perspektiv på
verksamhet, styrprocesser med särskilt fokus på kris- och säkerhetsfrågor i
offentliga organisationer. Studenten erbjuds fördjupad kunskap om centrala
begrepp och teoretiska verktyg som behövs för att förstå, analysera och förklara
offentliga organisationer.
Delkurs 2 ”Forskningsdesign och metod” (Research design and methodology)
omfattar 7,5 hp. Den består av ett metodmoment som förbereder studenten på den
avslutande uppgiften; att skriva en uppsats. Delkursen är inriktad på centrala
moment i forskningsprocessen. Uppmärksamhet riktas inledningsvis åt
designfrågor där förhållningssätt till problemställning, teoriutveckling, urval, och
val av analystekniker diskuteras. Kursen introducerar därefter översiktligt
kvantitativa analystekniker med fokus på statsvetenskapliga tillämpningar. Det
sista momentet ägnas åt fallstudiemetoder och ett urval av kvalitativa
analystekniker. Varje moment rymmer seminarieövningar som syftar till att öka
förmågan att formulera forskningsproblem, att förhålla sig till statsvetenskaplig
teori och olika analystekniker.
Delkurs 3”Uppsats” (Thesis) omfattar 15 hp. Delkursen består av författande av
uppsats under handledning, försvar av uppsats samt opposition på annan students
uppsats.
Undervisningen sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier där
studenten förväntas bidra till den gemensamma inlärningen genom aktivt
deltagande och inlägg i diskussioner.
Kursens lärandemål
Delkurs 1a Internationell och europeisk säkerhet och krishantering (International
and European Security and Crisis Management) 7,5 hp
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:
 Analysera den vetenskapliga debatten kring säkerhet och krishantering
samt kritiskt värdera olika teoretiska tillämpningar inklusive
genusperspektiv
 Analysera europeiska mål, problem och lösningar i praktiken vad gäller
säkerhet, krishantering och internationellt samarbete ur ett jämförande
regionalt perspektiv
 Diskutera alternativa utvecklingsvägar för den europeiska säkerhets- och
krishanteringsstrukturen
 Analysera utvecklingen inom EU vad gäller säkerhet och krishantering
samt vad denna process innebär för staten
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Problematisera relationen mellan forskning och praktik, med fokus på
säkerhet och krishantering.

Delkurs 1b Organisationer och säkerhet (Organizations and security) 7,5 hp
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:
 Redogöra för grundläggande begrepp och teoretiska perspektiv inom
områdena organisationsteori och förvaltningspolitik
 Analysera krishanterings- och säkerhetsfrågor utifrån organisatoriska och
förvaltningspolitiska perspektiv
 Visa förmåga att självständigt bedöma och jämföra vetenskapliga
perspektiv och empiriska resultat inom ovanstående områden
 Diskutera för- och nackdelar med olika typer av organisatorisk design.
Delkurs 2 Forskningsdesign och metod (Research Design and Methodology) 7,5
hp
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:
 Urskilja och problematisera forskningsprocessens moment och
avvägningar samt värdera intensiva och extensiva analysteknikers relativa
styrkor och svagheter
 Identifiera olika sorters frågeställningar, däribland beskrivande och
förklarande, samt diskutera problematiken med att belägga orsakssamband
 Redogöra för viktiga metodologiska avvägningar vid planering och
genomförande av enklare empiriska undersökningar
 Kritiskt värdera resultat från kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga
undersökningar; bland annat utifrån god forskningssed
 Kritiskt värdera fördelar och nackdelar med olika metodologiska
angreppssätt för att studera statsvetenskapliga frågeställningar.
Delkurs 3 Uppsats statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet
(Thesis in Political Science with a Focus on Crisis Management and Security
Policy) 15 hp
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 Självständigt författa en uppsats med ett för huvudområdet relevant
statsvetenskapligt forskningsproblem och utifrån formulerade
forskningsfrågor identifiera ett material, genomföra en empirisk
undersökning med metodologisk medvetenhet, relevant forsknings/teorianknytning, självständig analys, ett tydligt samband mellan
frågeställning (ar) och slutsatser
 Identifiera behov av ytterligare kunskap samt diskutera några relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter i relation till uppsatsen
 Muntligt försvara sin egen uppsats samt som opponent kritisera och
värdera andra studenters självständiga arbeten på ett konstruktivt sätt
 Tillämpa regler för god forskningssed inklusive korrekt språk, stavning
och formalia
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Kunskapskontroll och examination
Delkurs 1a: Examination sker genom skriftliga seminarieuppgifter och enskild
skriftlig examination. Aktivt deltagande i seminarier är obligatoriskt.
Delkurs 1b: Examination sker genom skriftliga seminarieuppgifter, aktivt deltagande i
seminarier och enskild skriftlig examination.
Delkurs 2: Examination sker genom skriftliga seminarieuppgifter samt en enskild
skriftlig examination. Aktivt deltagande i seminarier är obligatoriskt.
Delkurs 3: Examination sker genom bedömning av uppsats (resultatet av den
självständiga forskningsuppgiften), försvar av uppsats vid ventileringsseminarium
samt opposition på annan uppsats. Aktivt deltagande under en hel schemalagd
seminariedag är obligatoriskt. Övriga seminarietillfällen (exempelvis information om
vad som är plagiat, exempeluppsats seminarium, grupphandledning) under kursen är
obligatoriska. Ett krav för få lägga fram en uppsats för examinering är att den
underkastats handledning vid det avslutande handledartillfället, det s.k. ¾-seminariet
(detta gäller inte omexamination).
Nedan specificeras övergripande riktlinjer för hela kursen (andra regler gäller för
omexamination):
 Det är ett kurskrav att studenten inför de obligatoriska momenten deltar i
gruppförberedelser och förbereder sig enligt instruktioner, t.ex. genom att
förbereda ett föredrag.
 Det är ett kurskrav att studenten har fullgjort kravet på aktivt deltagande
som innebär att studenten deltar i diskussionerna och muntligt relaterar till
aktuellt tema.
 Fullgörande av samtliga obligatoriska moment är en förutsättning för att
studenten ska kunna godkännas på delkursen och uppnå dess lärandemål.
 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. Försvar av egen uppsats samt opposition på annans
uppsats kan dock ej ersättas. Inte heller det s.k. ¾-seminariet kan ersättas.
Annan kompensationsuppgift kan förekomma, enligt särskilda anvisningar
från examinator.
 Student som uteblir från fler än ett (1) obligatoriskt moment får närvara
vid de missade obligatoriska momenten vid nästa kurstillfälle.
 Examinator kan besluta om att en examinationsuppgift (skriftlig
seminarieuppgift, hemtentamen eller uppsats) som ej uppnår betyget
godkänt i vissa fall kan kompletteras med muntlig eller skriftlig uppgift.
Sådan uppgift ska inlämnas eller presenteras inom tre arbetsdagar räknat
från det att examinatorn förmedlar uppgift.
 Student har, om särskilda skäl inte föreligger, rätt till handledning på
uppsatskursen endast första gången student är registrerad på kursen.
Därefter ges handledning endast i mån av resurser.
 Om en student har ett beslut från Försvarshögskolan om särskilt
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, får examinator besluta
om alternativa examinationsformer för studenten.

5 (5)
Datum

2018-02-26

Antal examinationstillfällen
Under delkurserna 1 och 2 erbjuds ett ordinarie examinationstillfälle och ett
omexaminationstillfälle, därefter får studenten kontakta kursansvarig för
överenskommelse om ytterligare examinationstillfälle. Vad gäller delkurs 3
erbjuds ett examinationstillfälle i anslutning till kursen. Därefter finns möjlighet
att examineras på uppsamlingstillfällen samt nästkommande kursers
examinationstillfällen. Ingen begränsning av det totala antalet
omexaminationstillfällen görs.
Betyg
Betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U) ges.
Betygskriterier enligt kursbeskrivning.
För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs detta betyg på minst 22,5 hp.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga 1.
Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges, eller när kursinnehållet väsentligt ändras, har studenten
rätt att en gång per termin under en tvåterminsperiod examineras enligt denna
kursplan.
Övrigt
Kursen ges som fristående kurs och som del av Försvarshögskolans
kandidatprogram.
Försvarshögskolan förbehåller sig rätten att ställa in valbara delkurser om antalet
studenter som valt dem understiger 10.
Kursvärdering genomförs efter avslutad kurs och ligger till grund för eventuella
förändringar av kursen.

