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Varför skall ni lära er något om 
militärhistoria?

• Tanke:
o Ge er en förståelse om oss själva och om 

andra.

o Ge er några tidlösa lärdomar ur historien.

o Ge er några verktyg för att tolka nutid och 
att planera för framtiden.

• Syfte: 
o öka er själv självständighet och militära 

kreativitet.



MVI/OPA/Milhist

”Officersprofessionen i Sverige – Historia och 
nutid” (ca. 1500-idag)

• Obligatorisk för HOP 2 och 12.

• Varifrån kommer ni? Varför har yrket fungerat 
som det gjort? Vart är ni på väg? Vad kan yrket 
innebära i framtiden (ämnesstudier och 
reflektion).

• Kursen berör den tidigmoderna officeren (1500-
1830), den moderne officeren (1830-1950) och 
den nutide officeren (1950-2020) 

• Centrala teman: rekrytering, utbildning och 
användning. Samhället, professionen och Krigs-
/Försvarsmaktens uppgifter i centrum

• Startar i juni, två seminarieveckor.
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Valbar kurs 1 –
”Militära förändringar i historien – revolutioner i 
krigföringen 1500–2020”

• Ämnad för HOP 1 och 12 som 
breddningskurs.

• Genomförs på distans VT 22.

• Kursen berör hur tekniska innovationer 
förändrat krigföringen och omgivande 
samhälle genom historien.

• Kursen innehåller inspelade 
föreläsningar, webseminarier och en 
frivillig exkursion till utlandet.

• Kursen kan läsas på distans.
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Valbar kurs 2:1 –
”Ryssland, Sverige och Östersjön – Strategi och 
operationer, då, nu och i framtiden”

• Ämnad för HOP 12 som valbar kurs eller 
breddningskurs (HOP 1).

• Genomförs HT 22.

• Kursen berör östersjöområdet från år 1700 
till dags dato ur både ett ryskt och svenskt 
perspektiv. Både strategiska och operativa 
faktorer berörs.

• Kursen innehåller föreläsningar, seminarier 
och en kortare militärhistorisk fältövning i 
Sverige(Got) med lärarbidrag från DK/FIN.

• Kursen är inte en ren distanskurs men 
flexibel i sitt genomförande.
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Valbar kurs 2:2 –
”Vilseledning, överraskning och militär 
kreativitet”

• Ämnad för HOP 12 som valbar kurs eller 
breddningskurs (HOP 1).

• Genomförs i helfart HT 22.

• Kursen berör vilseledning i militära 
operationer med fokus på 1900-talets 
militärhistoria. Fallstudieförfarande och – i 
förlängningen – konceptutveckling står i 
centrum för vårt sätt att arbeta.

• Kursen innehåller föreläsningar, seminarier 
och workshops.

• Kursen är inte en ren distanskurs men 
flexibel i sitt genomförande.
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