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Behörighetskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå.

Kursens huvudsakliga innehåll och upplägg
Kursen behandlar strategiska och operativa faktorer i Östersjöområdet, särskilt inriktat på ryska och svenska perspektiv. Kursen
är uppbyggd kring fyra teman där det första och andra hanterar strategiska faktorer utifrån ett ryskt respektive svenskt
perspektiv. Det tredje och fjärde temat berör operativa aspekter ur ryskt respektive svenskt perspektiv. Kursmomentet omfattar
tiden från omkring 1700 och fram till idag. Syftet är att åskådliggöra och analysera strategiska och operativa problem i
Östersjöområdet. Kursen berör förutom stormaktspolitik, militärstrategi och gemensamma operationer, även militärtekniska
perspektiv inriktade på Östersjöregionens specifika geografi.

Lärandemål
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:
- redogöra för historiska strategiska och operativa problem i Östersjöregionen, samt kunna dra slutsatser utifrån detta för nutida
och framtida operationer
- självständigt identifiera kunskapsluckor rörande strategi och operationer i Östersjöregionen och/eller annorstädes
- kritiskt och systematiskt analysera historiska fenomen och dra slutsatser för tillämpning idag
- självständigt genomföra kvalificerade utredningsuppgifter
- muntligt och skriftligt redogöra för egna slutsatser i ett vetenskapligt sammanhang
- redogöra för historievetenskapens möjligheter och begränsningar, samt dess betydelse för officersprofessionen.

Undervisningsformer
Studenten förväntas under kursen att författa och lägga fram ett enskilt PM som berör specifika strategiska och/eller operativa
problem i Östersjöområdet. Studenten förväntas även opponera på PM.

Examination
Ryssland, Sverige och Östersjön – Strategi och operationer, då, nu och i framtiden
Omfattning: 7.5 Högskolepoäng
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Kursen examineras genom seminariediskussioner, författande av PM och opponentskap.
Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänt ska kunna uppnås på kursen. Studenten har tre arbetsdagar för
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komplettering efter det att kompletteringsuppgift meddelats, om inte särskilda och av examinator godkända skäl föreligger.
Sent inkomna examinationer betygssätts inte om inte särskilda och av examinator godkända skäl föreligger.

Betyg
Betygssättning sker genom en tregradig betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). Betygskriterier redovisas
senast vid kursstart.
På seminariediskussionerna samt opposition ges betyget G eller U.
På eget PM ges betyget VG, G eller U.
För betyget G på kursen krävs betyget G på eget PM, samt betyget G på övriga examinerande moment.
För betyget VG på kursen krävs betyget VG på eget PM, samt betyget G på övriga examinerande moment.

Antal examinationstillfällen
Antalet examinationstillfällen är inte begränsat.

Begränsningar examen
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges eller när kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin under en
treterminsperiod examineras enligt denna kursplan.

Övrigt
Kursen ges som valbar kurs inom masterprogrammet Krig, kultur och samhälle men kan även läsas som fristående kurs.
Kursvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg, och ligger till grund för eventuella förändringar av
kursen.
Kursen kan ges på distans.

3 av 3

Litteraturlista

Ryssland, Sverige och Östersjön: strategi och operationer, då, nu och i framtiden
Russia, Sweden and the Baltic: Strategy and Operations in the Past, Today and in the Future
Kurskod

2MH060

Revision

1.1

Litteraturlista gäller
från datum

2022-06-01

Litteraturlista
fastställande datum

2022-05-17

2HO032 Ryssland, Sverige och Östersjön – Strategi och operationer, då, nu och i framtiden
Gemzell, Carl-Axel, ”DDR och Norden: den militära dimensionen”, i Wegener och Linderoth(red.), DDR og Norden: østtysknordiske relationer 1949–1989 (Syddansk universitetsförlag, Odense 2006), ISBN: 87-7838-915-1 (40 s)
Glete, Jan, ”Bridge and Bulwark: The Swedish Navy and the Baltic, 1500–1809”, i Rystad, Böhme och Carlgren (red.), In Quest of
Trade and Security: The Baltic in Power Politics, 1500–1990, I: 1500–1890 (Probus, Stockholm 1994), ISBN: 9187184-28-1, (52 s)
Glete, Jan, ”Navies and Power Struggle in Northern and Eastern Europe", i Hobson, Rolf och Kristiansen, Tom (red.), Navies in
Northern Waters 1721 – 2000 (Frank Cass, London 2004) (31 s)
Hugemark, Bo,”Sweden and the Problem of Sea Strategy and Security, 1809–1990”, i Rystad, Böhme och Carlgren (red.), In Quest
of Trade and Security: The Baltic in Power Politics, 1500–1990, II: 1890–1990 (Probus, Stockholm 1994), ISBN: 9187184-41-9, ca
50 s.
Hugemark, Bo, Möta hejda slå: Så skulle Sverige försvaras (Stockholm 2019) (200 s)
Jensen, Bent, ”Besaettelse av en ny type: Bornhom og den sovjetiske befrielse 1945– 1946”, i Engman, Max (red.), Väst möter öst:
Norden och Ryssland genom historien (Carlssons, Stockholm 1996) (12 s)
Jensen, Frode P., ”The Warsaw Pact´s Special Target: Planning the Seizure of Denmark”, i Mastny, Vojtech, Holtsmark, Sven G. och
Wenger, Andreas, War plans and alliances in the Cold War: Threat Perceptions in the East and West (Routledge, London 2006) (ca
25 s)
Jonsson, Oscar, The Russian Understanding of War: Blurring the Lines Between War and Peace (Washington 2019)
Karlsson, Klas-Göran och Gerner, Kristian, Nordens medelhav: Östersjöområdet som historia, myt och projekt (Stockholm 2002)
(300s)
Kragh, Martin, Det fallna imperiet: Ryssland och väst under Vladimir Putin (Stockholm 2022) (300 sidor)
Mastny, Vojtech, ”Imagining War in Europe: Soviet Strategic Planning”, i Mastny, Vojtech, Holtsmark, Sven G. och Wenger, Andreas,
War plans and alliances in the Cold War: Threat Perceptions in the East and West (Routledge, London 2006) (ca 25 s)
Schmidt-Felzmann, Anke och Engelbrekt, Kjell, ”Challenges in the Baltic Sea Region: Geopolitics, Insecurity and Identity” Global
Affairs, 2018 (23s)
Westberg, Jacob, Svenska säkerhetsstrategier: Teori och praktik (Stockholm 2015) (250 s)
Åselius, Gunnar, ”Continuity and Change – Lessons From a 1000 years of Geopolitics in the Baltic Sea Area” Global Affairs 2018 (8
s)
Totalt: ca 1400 s
Till detta kommer en individuellt vald bok på mellan 180-300 s.

