
Operativ juridik HOP 21-23

• Operativ juridik i 
gemensamma operationer 
(7,5 hp)

• Krig, lag och ny teknik (7,5 hp)

• Lagstiftning för kris och krig –
krisberedskap och totalförsvar 
(7,5 hp)



Operativ juridik i gemensamma operationer

• Termin 2 – Obligatorisk kurs – Grundnivå – 7,5 hp

• Basplatta i operativ juridik

• Grund för tematisering med andra kurser.

• Grund för att läsa valbara kurser i juridik 

• Innehåll

• Juridik för gemensamma operationer i fred, kris och krig

• Såväl nationellt som internationell rätt

• Operativjuridisk metod för officerare

• Rättens möjligheter och begränsningar

• Genomförande
• Självstudier i litteratur

• Föreläsningar

• Seminarier

• Examinerande skrivuppgift



Utbildningsidé

Kunskap att

• självständigt identifiera rättsliga frågeställningar vid planering och genomförande av militära operationer.

Förmåga att

• självständigt besvara rättsliga frågeställningar;

• föra en informerad diskussion med en stabsjurist (motsv.);

Värderingsförmåga och förhållningssätt att

• agera utifrån, och förmedla, den svenska synen på rätten att använda militär makt.



Föreläsningar och seminarier

1) FN-stadgan och militär våldsanvändning

2) Rättslig reglering av svenskt territorium och 
närområde

3) Krigets lagar och rättsligt ansvar i militära 
operationer

4) Totalförsvar och förmågeskapande juridik

5) Mänskliga rättigheter i fredsinsatser



Krig, lag och ny teknik

• Rättsliga frågor om avancerad ny teknik i 
militära operationer

• Relation krig, lag och ny teknik

• Varje vecka behandlas ny teknik/rättslig 
reglering

• Cyberkrigföring

• Obemannade och autonoma vapensystem

• Mänsklig förbättringsteknik (”human 
enhancement”)

• Militär användning av yttre rymden

• Dataövervakning, algoritmisk krigföring



Lagstiftning för kris och krig-krisberedskap och 
totalförsvar
Krisberedskap

• Svenska systemet, konstitutionell rätt, FM 
regelverk för verksamhet i fred

Höjd beredskap

• Övergången mellan fred och krig, uppgifter, 
organisation under höjd beredskap, 
fullmaktslagar

Krig

• Konstitutionella regler rörande krig, delegeringar 
av maktbefogenhet från riksdag till regering och 
myndigheter, uppgifter, mandat och 
befogenheter för civila och militära försvaret 


