
HOP-kurs Militär teknik i 
gemensamma operationer

Om kursen

• Kort om ämnet Försvarssystem
• Om kursen
• Genomförande



En typisk fråga…

Vad är dess militära nytta?

…det beror på!



En typisk fråga…

För att kunna bedöma den militära nyttan…

Teori

Analysverktyg

ModellerKunskap 
om 

teknik

Begrepp

Metoder



Ämnet Försvarssystem

In English: Systems Science for Defence and Security

Försvarssystem är ett ämne i skärningen
mellan samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap. 

Studieobjekten är system bestående av samverkande tekniska och 
sociala komponenter som bidrar till eller påverkar samhällets 
försvar och säkerhet. Utgångspunkten är att tekniska och sociala 
komponenter inte kan studeras isolerat från varandra.

I fokus står studiet av utveckling, anskaffning och användning av 
teknologi och materiel för försvar och säkerhet.



Försvarssystem för HOP
Perspektiv, teorier och metoder

”Kunskap om och förståelse av de
militära arbetsredskapens funktion och
nyttjande utgör en viktig framgångsfaktor för
dagens och morgondagens officer. Verktygen är
till helt övervägande del av teknisk art. Denna
nära koppling mellan teknik, taktik och
operationer behöver betonas inom
officersutbildningen….”

Genom ämnet Försvarssystem beskrivs och förklaras hur tekniken inverkar 

på militär verksamhet på alla nivåer och hur officersprofessionen påverkar 

och påverkas av tekniken.” 



• Avhandlar några centrala teoretiska perspektiv och metoder med fokus

på teknikens inverkan på officersprofessionen, krig och krigföringen

• Bidrar till en breddning av det krigsvetenskapliga studiet av gemensamma

operationer

• Syftet att ge stabsofficeren och den militäre chefen ytterligare perspektiv

och analysverktyg till stöd för beslutsfattning

• Genomförs som självständiga litteraturstudier, introducerande

föreläsningar, sammanfattande seminarier, redogörelse på engelska,
teknikspel samt en enskild skriftlig uppgift som redovisas och diskuteras i
ett avslutande seminarium

Om Kursen Teorier Perspektiv Modeller Analysverktyg



Försvarssystem i HOP

Metod m.m.
HOP

MTe
Obl kurs

Systemteori
Analysmetod 

(spel)

Ledn. av gem. 
Operationer

Termin 2

Valbar

Mte kurs 1
Valbar

Mte kurs 2

SA

Valbar

kurs

– en delmängd i ett program
Som bidrar med ämnets teorier, metoder och perspektiv

Design  Ledningsvetenskap
Teknikspel – LGO, Valbara kurser
Systemperspektiv  LGO, Fältövning, Valbara kurser
Etc etc



Vad ligger till grund för hur 
kursen genomförs?

• HOP programbeskrivning  ansvar, epistemologi…

• Studerandes erfarenheter 

• Reflektion

• Seniora studerande

Reflektion

Mot målet!



Genomförande – aktiviteter (prel.)

Föreläsning: F1:1-5
Självstudier enl. kap. 1-4
”Öppet hus/Frågestund”
Seminarium 1

Föreläsning: F2:1-6
Självstudier enl. kap. 5-8
”Öppet hus/Frågestund”
Seminarium 2

Föreläsning: F3:1-7
Självstudier enl. kap. 9-11 + anv. för 
teknikspel
Grupparbeten – ta fram spelkort, 
Teknikspel

Självstudier 
Författande av rapport
Presentation m. opponering
Sammanfatta rapporten på engelska

Läraktivitet
Förbereda och presentera ett tekniskt system/en teknologi på engelska. Genomförs under tiden för Språk

V45 V46 V47 V48 V49

Tema 1
Militärteknikens centrala 

postulat, Teorier, Metoder, 
Begrepp

Tema 2
Teknologins påverkan på 

militära operationer

Tema 3
Analys av teknikens inverkan med stöd 

av teknikspel

Enskild uppg.
Rapport

• Varför militärteknik?
• Erfarenhet
• Gemensam syn och 

terminologi

Bl.a. om hur hantera 
överraskning och 
flexibilitet

Den militär nyttan av tekniken
Analys & reflektion kring militär nytta & 

metoden

Teknikspel

Perspektiv och verktyg Sammanhang Tillämpa Analysera Reflektera

Integrerat med språk!



Examination

• Muntlig redogörelse på engelska av 
en individuellt vald teknologi 
alternativt ett system som redovisas 
vid ett seminarium. - 1.5 hp

• Muntlig presentation och opponering 
på inlämningsuppgift - 1.0 hp

• Individuell inlämningsuppgift - 5.0 hp



!
Bidrar till en breddning av det krigsvetenskapliga 

studiet av gemensamma operationer

Tyngdpunkt på teorier och metoder och på förmåga 
att tillämpa dem för att utveckla kunskaper

Engagemang



Välkomna!

Kursansvarig: övlt Carl von Gerber – carl.vongerber@fhs.se
Examinator: kk/dr Stefan Silfverskiöld – stefan.silfverskiold@fhs.se

Kontakt

mailto:carl.vongerber@fhs.se
mailto:stefan.silfverskiold@fhs.se

