1 (3)
Datum

2019-08-22

Kursplan
Kursens benämning: Ombudskrig, interventioner och täckoperationer
Engelsk benämning: Proxy wars, interventions and covert operations
Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:

2PK090
Vårterminen 2020
Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämnden
kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2019-08-22
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap
Krigsvetenskap
Avancerad nivå
7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Antagen till masterprogrammet i politik och krig. För fristående kurs:
officersexamen eller kandidatexamen om 180 hp varav 90 hp i krigsvetenskap
eller motsvarande.
Huvudområde
Krigsvetenskap
Successiv fördjupning
A1N avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Fördjupningsnivå
Kursens innehåll och upplägg
Kursen syftar till att ge en omfattande kunskap om ombudskrig, i synnerhet dess
särdrag, politiska beslutsprocesser samt konsekvenser. Med utgångspunkt i den
senaste forskningen på området övas förmågan att utifrån teoretiska ansatser
analysera såväl nutida som historiska ombudskrig. Särskild tonvikt läggs på några
centrala frågeställningar: Vad kännetecknar ett ombudskrig? Varför använder sig
stater av ombud? Varför efterfrågar regeringar och väpnade icke-statliga aktörer
externt stöd? Vilken typ av stöd ges och hur ser beslutsprocessen ut? Vad avgör
om en intervention genomförs publikt eller i det dolda? Hur kontrollerar stater
sina ombud? Vad får interventioner för konsekvenser? Är krig via ombud ett
effektivt sätt att uppnå politiska mål?
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Efter en introducerande föreläsning sker undervisning i seminarieform där stort
fokus läggs på studentaktivt lärande. I detta ingår att presentera och strukturera en
policyrelevant briefing samt att bidra med konstruktiv återkoppling på andra
deltagares analyser.
Kursens lärandemål
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:
Färdighet och förmåga





Problematisera och kritiskt utvärdera argument, teoretiska ansatser och
metodologiska angreppssätt inom den senaste forskningen om ombudskrig
Självständigt analysera historiska och nutida ombudskrig utifrån teoretiska
ansatser och relevant empiri
Kritiskt granska och kontrastera olika teoretiska skolbildningar inom
interventionsforskningen
Presentera och strukturera en policyrelevant briefing

Kunskapskontroll och examination
Examinationen är tredelad och består av en skriftlig inlämningsuppgift, en
skriftlig återkoppling på andra kursdeltagares analyser samt en muntlig
policybriefing.
Närvaro vid seminariet som innefattar policybriefingen är obligatorisk.
Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänt på kursen ska
kunna uppnås. Studenten har tre arbetsdagar för 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.
Om en student har ett beslut från Försvarshögskolan om särskilt pedagogiskt stöd
på grund av funktionsnedsättning, får examinator besluta om alternativa
examinationsformer för studenten.
Antal examinationstillfällen
Ingen begränsning av antalet examinationstillfällen.
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Betyg
Betygsättning sker genom en tregradig betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd
(G) och Underkänd (U). Betygskriterier redovisas senast vid kursstart.
För betyget godkänd (G) krävs godkänt betyg på alla tre examinationsuppgifter.
För betyget väl godkänd (VG) krävs väl godkänt betyg på den skriftliga
inlämningsuppgiften samt väl godkänt betyg på minst en av de övriga två
examinationsuppgifterna.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga.
Övergångsbestämmelser
När en kurs inte längre ges eller när kursinnehållet väsentligt ändrats har
studenten rätt att en gång per termin under en treterminsperiod examineras enligt
denna kursplan.
Övrigt
Kursen ges som valbar kurs inom masterprogrammet i politik och krig och kan
även ges som fristående kurs.
Kursen ges på engelska.
Kursutvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och
ligger till grund för eventuella förändringar av kursen.

