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Krigsvetenskap vid FHS

• Centrala studieobjekt är krig och militär
maktutövning. 

• Studiet av krig i syfte att kunna föra krig.

• Typiska krigsvetenskapliga forskningsfrågor rör: 

• krigets natur, 

• militära medels användbarhet, 

• militära organisationers modus operandi, 

• hur militära förmågor skapas, leds, organiseras och verkar i
olika typer av insatser, 

• officersyrkets villkor, 

• hur man förklarar seger och nederlag i slag, fälttåg och krig. 



Ämnets organisation vid FHS

Drygt 100 lärare/forskare, varav ca 1/3 civila 
disputerade

Sex olika forskningsmiljöer:

• Strategi 

• Gemensamma operationer

• Operativa funktioner

• Marktaktik/-operationer

• Marin taktik/-operationer

• Lufttaktik/-operationer



Krigsvetenskap i HOP
• Huvudämne i HOP – men ämnet ”täcker” inte hela 
yrkesutövningen!

• Obligatoriska och valbara kurser med olika balans 
mellan vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet

• Förbereder både för ”kvalificerad yrkesutövning” 
och ”forskning”

• Generell masterexamen i krigsvetenskap  Styr 

område för Självständigt (examens-)arbete och 
examensarbetet kopplas till (vald) profil. 



Källa: LTC J. P. CLARK- http://www.jwc.nato.int/images/stories/_news_items_/2016/USArmy_Operating_Concept.pdf

Källa: US Army Cyber Command -

http://cdn.osisoft.com/corp/en/media/presentations/2016/RegionalSeminars/RS2016_PentagonCity/PDF/RS16PC030_USArmyCyberCommand

_MarkSchonberg_CastlesintheCloudsDoWeHavetheRightBattlement.pdf

Att förstå vår dåtid – nutid – framtid….

http://www.jwc.nato.int/images/stories/_news_items_/2016/USArmy_Operating_Concept.pdf
http://cdn.osisoft.com/corp/en/media/presentations/2016/RegionalSeminars/RS2016_PentagonCity/PDF/RS16PC030_USArmyCyberCommand_MarkSchonberg_CastlesintheCloudsDoWeHavetheRightBattlement.pdf


Kurser i KrV HOP - helhet



Kurser i KrV HOP - år 1

Kurser i krigsvetenskap

• Krigföring och flexibilitet

• Teori och metod 1

• Ledning av gemensamma 

operationer

• Praktik 1: stab och 

operationer

• Valbar 1 (7 st)



Kurser i KrV HOP - år 2

SA Magister Militärstrategi i Norden SA Master (forts)

Valbar 2 ( 9 st) Praktik 2: Strategi

Teori och Metod 2

SA Master



Valbarhet efter profil



Valbara 
kurser i 

krigsveten
skap

– 7,5 HP 

ST 11 Militärstrategi
Strategins praktiker- skapa, 
styra & använda mil makt

ST 21 Politisk styrning 
av militära maktmedel

ST 23 Användning av 
militära maktmedel

Mark 11 - Markoperationer

Marin 11 - Marinkrigföring

Luft 11 - Luftoperationer i ett 
småstatsperspektiv

OP 11 krigföringskoncept i
framtidens operationsmiljö

DYN OP 11 –Dynamiska 
operationer 1

OP 21 Operationskonst 
– operativa funktioner

OP 22 Operationskonst 
– Laddade begrepp och 
sanningen, om konsten 
att förstå verkligheten

Mark 21 - Utveckling av 
marktaktik

Marin 21 -
Marinstridskrafter

Luft 21 –
Luftoperationer i ett 
långtidsperspektiv

ST 22 Skapandet av 
militära maktmedel

DYN OP 21 Dynamiska 
operationer 1



• Betydelsen av skicklighet och överraskning består. En viktig del av 
krigföring är att göra det oväntade. Det fångas i begreppet 
överraskning.

• Överraskning förblir en viktig komponent i hotbilden. En relevant 
aspekt av strategisk såväl som operativ överraskning är förmågan 
att skapa angreppssätt som saknar förebild. Det är handlingar som 
saknar historisk liknelse eller är osannolika i traditionell 
föreställningsvärld, grundad på innovativt tänkande och att utnyttja 
asymmetriska förhållanden.

Officeren & MSD
Den militära professionen - expertisrollen





Frågor?


