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LORENZO WESTLING
Läser statsvetenskap

Vad är det bästa med Försvarshögskolan?
Det bästa är att det är en väldigt liten skola. Man 
försvinner inte i mängden här. Du kommer att 
lära känna alla som du pluggar med.  

Vad har varit mest överraskande?
Mångfalden på skolan. Det är ju nischat utifrån 
intresse så på det sättet är det en viss typ av 
människor. Jag tänkte att det skulle vara jätte- 
militäriskt, men det är en samlingsplats för 
många olika åsikter.  

Och vad har varit mest utmanande?
Jag insåg att jag hade fördomar om hur världen 
ser ut. Att läsa statsvetenskap handlar om att 
vara kritisk mot sig själv och ifrågasätta sina 
egna, förutfattade meningar och utmana sig 
själv. 



Vi befinner oss i en föränderlig och osäker omvärld. 
Spänningar mellan stormakter, cyberattacker och på- 
verkanskampanjer i en gråzon mellan krig och fred  
genomsyrar en allt mer komplex säkerhetspolitik. Sam- 
tidigt står världen inför stora utmaningar kopplade 
 till klimatförändringar, radikalisering och terror, en 
galopperande teknologisk utveckling – och inte minst 
den världsomspännande corona-pandemin. Det är denna 
verklighet som Försvarshögskolan arbetar för att förstå 
och hantera. Om du har viljan och passionen att bidra till 
att göra världen lite säkrare och tryggare är det till oss du 
ska söka dig, i uniform eller utan.

Försvarshögskolan är en specialiserad högskola med ett 
centralt och viktigt uppdrag, att genom forskning och 
utbildning bidra till ett säkrare Sverige och en säkrare 
värld. Här möts civila och militära perspektiv på går- 
dagens, dagens och framtidens säkerhetsutmaningar och 
här utvecklas instrument för effektivt agerande i händelse 
av väpnade konflikter eller andra svåra samhällskriser. 

Våra program och kurser är inriktade på området försvar, 
krishantering och säkerhet. I militärhistoria lär du 
dig hur dåtidens konflikter och krig formar nutidens 
säkerhetspolitiska karta. Statsvetenskap med inriktning 
mot krishantering och säkerhet ger dig förståelse för hur 

kriser uppstår, förebyggs och hanteras i en svensk, euro- 
peisk och global kontext. På Officersprogrammet ut- 
bildas framtidens ledare och du får de kunskaper som 
krävs för att arbeta som officer i Försvarsmakten. Dess-
utom erbjuder vi en mängd fristående kurser i folkrätt, 
ledarskap under påfrestande förhållanden och i lednings-
vetenskap. 

Försvarshögskolan är lärosätet för dig med engagemang 
och intresse för säkerhet och fred och för dig som vill 
kombinera praktik och teori, i en miljö präglad av mång-
fald och nyfikenhet. Våra program och kurser är både av 
högsta vetenskapliga kvalitet och samtidigt yrkesnära. 
Hos oss får du verktyg och kunskaper som gör dig redo 
för arbetslivet, kanske som analytiker, officer, diplomat, 
chef och ledare, säkerhetsexpert eller krishanterare. 

En liten högskola kan ha stora fördelar. Hos oss är du 
som studerar inte en i mängden. Mötet mellan studenter 
och lärare, mellan det civila och det militära och mellan 
det akademiska och det praktiska skapar spännande möj-
ligheter till utbyte och utveckling. 

Varmt välkommen till Försvars högskolan!
Robert Egnell, rektor

En unik mötesplats  
för utbyte och utveckling



Fyra skäl att läsa på  
Försvarshögskolan:
Ett litet familjärt lärosäte
Försvarshögskolan är en relativt liten högskola. Här går ungefär 1 000 
studenter. Det innebär att du som läser här inte försvinner i mängden utan 
får en nära relation till lärare och kurskamrater.

Teori och praktisk träning
Våra utbildningar kombinerar teoretiskt lärande i form av föreläsningar 
och seminarier med praktiska moment. Du får använda dina kunskaper i 
realistiska rollspel och andra verklighetsnära övningar. 

Arbetsmarknadsnära utbildningar
Hos oss går du utbildningar som förbereder dig för arbetslivet. Under  
studietiden möter du ofta föreläsare från näringsliv och myndigheter.  
En examen från Försvarshögskolan öppnar många dörrar till intressanta 
karriärer inom försvar, krishantering och säkerhet.

Mötet mellan civilt och militärt
Försvarshögskolan är det enda lärosätet i Sverige med akademiska 
utbildningar inom både det civila och det militära området. Det skapar 
förutsättningar för samverkan och förståelse som bidrar till bred  
samhällssäkerhet och ett bättre totalförsvar.



ELLA STÅHL
Läser statsvetenskap

Vad var ditt första intryck av Försvars- 
högskolan?
Jag hörde talas om Försvarshögskolan när jag var 
på en föreläsning på Utrikespolitiska institutet. 
Då kände jag direkt att ”Wow! Där vill jag vara, jag 
vill kunna det de kan!” Jag kände en dragning hit, 
till all kunskap om säkerhetspolitik och försvar 
som bara finns här och inte någon annanstans. 

Vad är det bästa med högskolan?
Alla har samma intresse för säkerhet och krig 
men med olika infallsvinklar och perspektiv, 
vilket gör att det blir ett levande samtal. 

Vad kommer du att ta med dig härifrån?
Ingenting är som man trott. Det finns alltid ett 
till perspektiv, en annan lösning, ytterligare för-
ståelse. Inget är så enkelt som det framställs. 



Statsvetenskap 180 hp
INRIKTNING KRISHANTERING OCH SÄKERHET

Statsvetenskap handlar om politik, makt och demokrati. Vår profil fokuserar på krishantering och säker-
hetspolitik. Utbildningen ger dig förståelse för de förhållanden som ligger bakom politiska händelser och 
staters agerande i säkerhetspolitiska frågor.

VAD LEDER PROGRAMMET TILL?
En utbildning i statsvetenskap med inriktning krishantering 
och säkerhet ger dig förutsättningar för att arbeta med 
olika perspektiv på samhällssäkerhet, till exempel som 
utredare, rådgivare eller analytiker med fokus på risk-, 
kris- och säkerhetsfrågor inom privat eller offentlig sektor.

OM PROGRAMMET
När du läser statsvetenskap lär du dig teorier och begrepp 
inom statsvetenskap och säkerhetspolitik, till exempel vad 
skillnaden på krig, kris och konflikt är, eller vad demokrati 
och rättvisa innebär.
 Under utbildningen diskuterar och analyserar du också 
kriser och säkerhetspolitiska frågor utifrån normer, makt-
förhållanden och identitet. Du lär dig hur Sverige, EU och 
andra länder är uppbyggda och hur det ökade samarbetet 
mellan nationer har påverkat politik och säkerhetspolitik.

Utbildningen har flera praktiska inslag som rollspel och 
övningar, vilket är uppskattat bland studenter, och bra 
förberedelser för framtida praktik och arbetsliv. Till exem-
pel avslutas fortsättningskursen i statsvetenskap med ett 
två veckor långt rollspel. Fiktiva länder får ett försämrat 
säker hetspolitiskt läge när det uppstår diplomatiska och 
militära förvecklingar. Ni får fatta beslut, organisera er, 
kommunicera och samordna organisationer och myndig-
heter för att hantera krisen. Lyckas ni hantera krisen eller 
blir det krig?
 I slutet av utbildningen läser du veten skaplig metod och 
skriver en uppsats. Genom att lära dig hur vetenskap-
lig kunskap tas fram kommer du lättare kunna värdera 
påståenden du möter, både i media och på arbetsplatsen. 
Du får en bättre förståelse för samhällsdebatten inom 
området, och blir bättre på att ifrågasätta det som utges 
för att vara sanning.

VALBAR TERMIN
Den tredje terminen läser du en valbar kurs, antingen 
på Försvarshögskolan, på ett annat lärosäte eller vid ett 
utländskt universitet som vi har utbyte med. 

PRAKTIKTERMIN
Sista terminen kan du göra praktik vid myndighet, organi-
sation eller företag i Sverige eller utomlands. Du får delta 
i det dagliga arbetet på praktikplatsen och får erfarenhet 
av arbetsuppgifter som anknyter till statsvetenskap och 
kris- och konflikthantering. 

Behörighet: grundläggande behörighet + Engelska 
B och Samhällskunskap A, alternativt Engelska 6 och 
Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

Högskolepoäng: 180

Kursstart: höstterminen 2021
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» Det är spännande att 
det civila och militära 
finns sida vid sida. «

HEDVIG KASKAL

Därför statsvetenskap: Oavsett vad du 
kommer att jobba med eller gör i vardagliga 
livet har du nytta av den här utbildningen. 

Säkerhets politik är ständigt aktuellt
Sveriges försvar är inte bara en angelägenhet 
för Försvarsmakten. Alla har ett ansvar, tycker 
studenten Hedvig Kaskal. Efter tre år på För-
svarshögskolan väntar jobb inom krishantering 
och säkerhet.

När hon var 17 år åkte Hedvig Kaskal till Nairobi i Kenya 
för att läsa andra året på gymnasiet. Under året där för-
sämrades säkerhetsläget i landet och hon kunde vakna 
mitt i natten av att det pågick skottlossning i närheten. 
 – Mina upplevelser i Kenya väckte intresset för säker-
hetspolitik och jag började googla på vilka utbildningar 
som fanns, säger Hedvig Kaskal.
 Hon hittade Försvarshögskolan och det treåriga  
kandidatprogrammet i statsvetenskap med inriktning 
krishantering och säkerhet.

Vad har varit bäst under dina år på  
Försvarshögskolan?
– Att jag fått en bredare förståelse för hela totalförsvars-
systemet och insikter i hur det civila försvaret fungerar. 
Att få läsa om allt från krishantering vid skogsbränder i 
Sverige till stora internationella diplomatiska kriser. 
 – Vi tränar mycket praktiskt och gör olika rollspel. Jag 
har varit både svensk försvarsminister i ett eskalerande 
krig med andra makter och ungersk premiärminister i 
Europeiska rådet. Det ger väldigt mycket att testa sina 
teoretiska kunskaper i verkliga sammanhang.  

Forts. på nästa sida →
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PLUGGAR UTOMLANDS OCH JOBBAR PÅ DISTANS

Den tidigare Försvarshögskolestudenten 
Vendela Rupp jobbar deltid som säkerhets-
samordnare på Botkyrka kommun samtidigt 
som hon läser i folkrätt i Florens. 

– Det är ett forskningsinstitut med flera inriktningar 
där jag får möjligheten att fortsätta med det jag tyckte 
var mest spännande på Försvarshögskolan, säger 
Vendela Rupp om studierna på European University 
Institute i Florens. 
 Hon har kandidatexamen i både statsvetenskap 
och folkrätt och tidigt i Botkyrka fick hon nytta av 
sina studier i krishantering och säkerhet när coro-
napandemin kom. Även om högskolestudierna var 
mer inriktade på internationell krishantering och en 
högre nationell nivå kände hon igen sig i kommu-
nens arbete. 
 – Vi jobbar med lägesbilder, samordning av resur-
ser och riktade insatser, säger Vendela Rupp. 
 En annan del av hennes jobb är samordning för 
trygghet där kommunen, polisen och Botkyrka-
byggen tar fram gemensamma lägesbilder utifrån 
incidentrapporter. Därefter prioriterar de resurser 
och insatser. 
 – Det handlar mycket om narkotikahantering och 
skadegörelse, berättar Vendela Rupp, som tycker det 
är ett roligt jobb med omväxlande arbetsuppgifter. 
 – Det handlar inte alltid om akut krishantering 
men det är samverkan inför, under och efter kriser. 
Du ska lyssna på olika röster, samordna olika aktörer 
och resurser. Nu får jag jobba med det som vi övade 
på under utbildningen, säger hon. ▪

Hur var det att börja här?
– Det var lite ovant i början med alla uniformer i korri-
doren. Men den här unika civilmilitära mötesplatsen har 
gett mig en helt annan förståelse för säkerhet och politik 
och vad som bygger ett starkt totalförsvar.

Statsvetenskap kan man läsa på många ställen, 
varför ska jag välja Försvarshögskolan?
– Det är bara här du får inriktningen mot krishantering 
och säkerhet. Kurserna är alltid aktuella och tar upp det 
komplexa säkerhetsläget och de nya hot vi kan ställas 
inför. Vi är bäst på det vi gör. Vi har de bästa lärarna och 
de bästa studenterna. Sverige satsar på totalförsvaret och 
det gör Försvarshögskolans utbildningar högaktuella.  

Vad utmärker lärosätet, tycker du?
– Skolan är liten och det är bra. Det gör att tröskeln för 
att lära känna både andra studenter och lärarna är låg. 
Och det är spännande att det civila och militära finns 
sida vid sida. Det är en lyhörd skola som vill att förutsätt-
ningarna för student erna ska vara så bra som möjligt. 

Vad vill du jobba med efter examen?
– På sikt vill jag jobba utomlands med internationella  
relationer. Vad jag ska göra direkt efter examen vet jag 
inte riktigt än, jag vill gärna testa på olika delar av  
branschen. Försvarspolitik är väldigt intressant och jag 
jobbar gärna med nationellt totalförsvar. ▪

» Här får jag möjligheten att 
fortsätta med det jag tyckte var 
mest spännande på Försvars
högskolan. «

» Vi är bäst på det vi gör.  
Vi har de bästa lärarna och  
de bästa studenterna. «
Hedvig Kaskal

VENDELA RUPP
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Säkerhet och kris – låter det kul?
Är du intresserad av fredsfrågor och civil beredskap? Vill du veta mer om faktorerna bakom 
cyberattacker och terrorism? Funderar du på hur man skapar säkerhet, vem den är till för, vilka 
som inkluderas eller exkluderas? Då kan statsvetenskap vara något för dig. 

Edward Deverell, du är studierektor och universitets-
lektor i statsvetenskap, berätta, vad är speciellt med 
statsvetenskap på Försvarshögskolan? 
– På Försvarshögskolan har vi två specifika inriktningar 
som du bara kan läsa här: krishantering och säkerhet. 
Båda inriktningarna har såväl en nationell som en interna-
tionell komponent. Säkerhet kan vara nationell försvars-
politik men det kan också vara internationellt samarbete. 
Krishantering har mer nationellt fokus på Sveriges kris- 
och totalförsvar men tar även upp sådant som internatio-
nell katastrofhantering och global riskreducering. 

Men man läser väl ”vanlig” statsvetenskap också?
– Ja, statsvetenskapen fokuserar på de centrala delarna 
som handlar om makt, maktfördelning, styrning och 
demokrati. Vi rör oss på olika samhällsnivåer som stat, 
kommun och regioner men vi har även perspektiv på hur 
man skapar säkerhet för individer på alla nivåer. 

Hur hanterar ni aktuella frågor som pandemi och 
klimatförändringar?
– Generellt finns det många gränsöverskridande hot och 
risker som samhällen ställs inför, till exempel klimat- 

förändringar, organiserad brottslighet och digitala hot. 
Sedan finns det mer tidstypiska hot, aggressiva beteenden 
som terrorism och radikalisering, även pandemin kan 
räknas hit. Vi undervisar i de specifika hoten, konsekven-
serna och även hur de är kopplade till vårt moderna sam-
hälle. Det finns också stora möjligheter för studenterna 
att välja aktuella vinklar när de skriver sina uppsatser. 

Hur ser kopplingen till arbetslivet ut?
– Vi tar in gästföreläsare från yrkeslivet, som arbetar inom 
säkerhet och krishantering. De kan på ett handfast sätt 
berätta om hur utmaningarna som vi utbildar oss till att 
förstå tar sig uttryck i verkliga livet. Det är viktigt att vi 
ger verktyg för hur studenter kan ta sina kunskaper från 
studierna och applicera dem på verkliga problem och på 
sådant som de sen kommer att möta till vardags. 
 – Gästföreläsarna är ofta tidigare studenter, så kallade 
alumner, som vi fortsatt att ha kontakt med. Efter några 
år när de skaffat sig erfarenheter som är nyttiga och 
spännande för studenterna att ta del av vill vi gärna att de 
kommer tillbaka till oss och de vill ofta ge tillbaka.

Vad kan man jobba med efteråt?
– Utbildningen är väldigt sektorsövergripande, vilket gör 
att du har en bred arbetsmarknad efter studierna. Våra 
studenter får jobb på departement och myndigheter, på 
lokal och regional nivå, inom civilsamhället och även 
inom näringslivet.

Utbildningen har flera praktiska moment. Fortsätt-
ningskursen i statsvetenskap avslutas med ett två 
veckor långt rollspel, kan du berätta om det?
– Övningen i strategiskt operativt beslutsfattande pågår i 
några veckor. Händelserna eskalerar utifrån olika inspel. 
Beroende på hur studenterna hanterar det så ändras 
karaktären av scenariot. Lyckas de undvika att det blir 
fullskaligt krig? Övningen ger en bra möjlighet att ta sina 
teoretiska kunskaper och applicera på förhållanden som 
liknar de verkliga. ▪

EDWARD DEVERELL



sidan 10 • Försvarshögskolans utbildningskatalog 2021/2022

Internationella relationer, 10 hp

Välj att studera på Försvarshögskolan, exempelvis: Under rättelse- 
 studier 10 hp, Terrorismstudier 10 hp, Irreguljär krigföring 10 hp

Eller sök till något av våra partnerlärosäten utomlands: St Andrew University,  
Skottland, Sciences Po Paris, Frankrike, University of Bologna, Italien

Statsvetenskap med inriktning krishantering  
och säkerhet, grundkurs, 30 hp

Statsvetenskap med inriktning krishantering  
och säkerhet, påbyggnadskurs, 30 hp

Statsvetenskap med inriktning krishantering  
och säkerhet, fortsättningskurs, 30 hp

Välj att göra praktik i Sverige eller utomlands.  
Exempel på tidigare studenters praktikplatser: Regeringskansli 

och departement, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
Försvarsmakten, Svenska ambassader utomlands.

Samtida krigföring, 10 hp

Beslutsfattande och beslutsprocesser, 10 hp

TERMIN 1 – INTRODUKTIONSTERMIN*

Kandidatprogrammet i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet, 180 hp

TERMIN 3 – VALBAR TERMIN

TERMIN 5

TERMIN 2

TERMIN 4

TERMIN 6 – PRAKTIKTERMIN

PLUGGA ELLER PRAKTISERA EN TERMIN UTOMLANDS?
Som student vid Försvarshögskolan kan 
du välja att göra delar av din utbildning 
utomlands. 
 På kandidat programmen i statsveten- 
skap och militärhistoria och på master-
pro grammet Politik, säkerhet och krig kan 

du praktisera utomlands, kanske i Bryssel 
eller New York? 
 Du kan också välja att plugga på ett 
annat lärosäte en termin någonstans i 
världen – Försvarshögskolan samarbetar  
bland annat med Sciences Po Paris i 

Frankrike och med University of Bologna 
i Italien.  
 Och via Sida-programmet Minor Field 
Studies kan du göra fält studier i ett ut-
vecklingsland inför din uppsats på påbygg-
nadsnivå. ▪

* Termin 1 är gemensam för studenterna på kandidatprogrammen i statsvetenskap och militärhistoria.



Militärhistoria 180 hp

För att förstå dagens kriser, konflikter och krig krävs ett historiskt perspektiv.  
Studier i militärhistoria gör dig därför väl insatt i bakgrunden till dagens säkerhetspolitiska karta.

VAD LEDER PROGRAMMET TILL?
Många av dagens problem grundar sig i gamla konflikter 
och militärhistoria ger dig därför en förståelse till varför 
världen ser ut som den gör. Förståelsen är viktig för dig 
som vill jobba med försvarsfrågor och säkerhetspolitik. 
 Med utbildningens särskilda profil är en framtid inom 
försvars- och säkerhetssektorn trolig.

OM PROGRAMMET
Militärhistoria handlar om samspelet mellan de stora sam-
hällsstrukturerna och den militära sektorn under olika epo-
ker, något som löper som en röd tråd genom hela program-
met. Det finns också flera praktiska inslag som rollspel och 
övningar, vilket är uppskattat bland studenter. Programmet 
genomförs också i nära relation med fram tida arbetsgivare. 
 Utbildningen inleds med en introduktionstermin där du 
får titta närmare på internationella relationer, samtida 

krigföring, beslutsfattande och beslutsprocesser. Du fort-
sätter sedan med militärhistoria från antiken till idag. Du 
lär dig förstå hur krig, krigsmakt och samhälle hänger ihop 
och hur teknisk förändring, militära reformer och sociala 
förhållanden påverkar varandra.
 De viktigaste verktygen för en historiker är källkritik 
och förmågan att värdera och bearbeta stora mängder 
information. Det kritiska tänkandet genomsyrar utbild-
ningen och ökar din förmåga att självständigt ta ställning 
till olika problem och förklaringar. Dessa kunskaper får 
du sedan fördjupa och tillämpa under programmets näst 
sista termin. 
 Genom att lära dig hur vetenskaplig kunskap tas fram 
kommer du lättare kunna värdera påståenden du möter, 
både i media och på arbetsplatsen. Du får en större för-
ståelse för samhällsdebatten inom området, och blir bätt-
re på att ifrågasätta det som utges för att vara sanning.

VALBAR TERMIN
Den tredje terminen läser du en valbar kurs, antingen 
på Försvarshögskolan, på ett annat lärosäte eller vid ett 
utländskt universitet som vi har utbyte med. 

PRAKTIKTERMIN
Sista terminen kan du göra praktik vid organisationer, 
företag och myndigheter med koppling till försvars- och 
säkerhetssektorn, där informationsbehandling och utred-
ningsarbete står i centrum. 

Behörighet: grundläggande behörighet + Engelska B 
och Historia A, alternativt Engelska 6 och Historia 1b 
eller Historia 1a1 + 1a2.

Högskolepoäng: 180

Kursstart: höstterminen 2021
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En perfekt analytikerutbildning
Skvaller, krigsspel och massor med kurslitte-
ratur. Det är erfarenheter som Martin Tavander 
har stor nytta av i sitt yrkesliv. 
 – Militärhistoria är en analytikerutbildning 
mer än historia, säger Martin Tavander, som tog 
examen 2019. 

– Det var mycket litteratur och snålt med hur många ord 
man fick ha i sina tentor och inlämningsuppgifter, säger 
Martin som tycker det var bra och har förberett honom 
väl inför jobbet han har nu.
 – På utbildningen får du läsa mycket, analysera och 
sammanställa information. Naturligtvis läser du historia, 
om exempelvis sådant som tempelriddare och ”otrogna”. 
Men det är när du ser de tidlösa tankarna och fenomenen 
som återkommer i våra dagar med imperialism och jihad 
som det blir intressant, tycker Martin Tavander. 
 – Det är ingen slump att Ryssland i sin nya konstitu- 
tion har en ökad betoning på historia och identitet. 
Rysslands säkerhetspolitiska ambitioner kan oftast kopp-
las till upplevda historiska oförätter. Som det uppen-
bara exemplet med annekteringen av Krim-halvön som 
historiskt tillhört Ryssland och som har en stor rysk 
befolkning.

Även osanning är relevant
Hans intresse för Ryssland och säkerhetspolitik förde 
honom till jobbet som junior analytiker på FOI, Totalför-
svarets forskningsinstitut, en arbets givare på hans topp-
tre-lista, tillsammans med polisen (där han redan hunnit 

MARTIN TAVANDER

Studerade: Militärhistoria

Mest användbart på utbildningen: 
Att läsa mycket, analysera och 
sammanställa information. 

Forts. på nästa sida →
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HISTORIEN HJÄLPER OSS FÖRSTÅ NUTID OCH FRAMTID
Tror du att militärhistoria bara handlar om krig och kungar? Inget kunde vara mer fel.  
Det historiska perspektivet behövs för att förstå dagens säkerhetspolitiska karta och  
ge bakgrund till nutidens kriser och konflikter.

Maria Gussarsson är universitetslektor och under visar 
på kandidatprogrammet i militärhistoria. Hon menar 
att det finns mycket att lära av historien för att bättre 
förstå det som händer idag.
 – Ett exempel är den ryska annekteringen av Krim-
halvön i Ukraina. Den kan vara svår att begripa om 
man inte känner till den historiska bakgrunden i 
området. 

Hur är kandidatprogrammet upplagt?
– Utbildningen är tre år och inleds med en introduk-
tionstermin där vi tittar närmare på internationella 
relationer, samtida krigföring, beslutsfattande och 

beslutsprocesser. Du fortsätter sedan med militärhis-
toria från antiken till idag. 
 Under termin tre läser du en valfri kurs. Då kan du 
också välja att plugga utomlands på något av de läro-
säten Försvarshögskolan samarbetar med.
 – Källkritik och förmågan att värdera och bearbeta 
stora mängder information är viktiga verktyg för en 
historiker, förklarar Maria Gussarsson. 
 – Under termin fyra introduceras du till vetenskap-
lig teori och metod samt uppsatsskrivande. Dessa 
kunskaper får du sedan fördjupa och tillämpa under 
programmets näst sista termin. 
 Utbildningen avslutas med en termin där du ges 

möjlighet att göra 
praktik alternativt läsa 
ytterligare någon valfri 
kurs.

Hur ser arbetsmarknaden  
för militärhistoriker ut?
– En stor poäng med att läsa militärhistoria, till  
skillnad från ”vanlig” historia, är att utbildningen 
fokuserar på frågor som rör säkerhet. Det gör att 
väldigt många av våra tidigare studenter arbetar som 
analytiker på myndigheter eller företag, avslutar  
Maria Gussarsson. ▪

jobba en kort tid) och MSB, Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap. 
 Ett jobb där han ofta söker öppen och tillgänglig infor-
mation via internet, vilket kräver förståelse för källkritik. 
Ett ämne som fanns med som en röd tråd under hela 
utbildningen. 
 – Källkritik är oftast svårare än man tror och även källor 
som är rent osanna kan vara av betydelse. Det skvallrar till 
exempel om vilka ideal eller idéer avsändaren vill förmed-
la, menar Martin Tavander som har fått en ökad förståelse 
för dagens polariserande samhälle och fake news.
 – Det faktum att Sverige ska öppna upp en ny myndig-

het för psykologiskt försvar torde båda gott för arbets-
tillfällen för dem som läser militärhistoria. 

Krigsspel som utbildningsmetod
Både på arbetsplatsen på FOI och även inom Försvars-
makten använder man sig av krigsspel som utbildnings-
metod berättar Martin, som redan på Försvarshögskolan 
fick prova på krigsspel för att lära sig grunderna i taktik 
och centrala begrepp i krigföring. 
 – Det är något jag har stor nytta av idag. Utan att ha 
en militär bakgrund har jag fått förståelse för taktik och 
operativt tänk, säger han. ▪

» Källkritik är oftast svårare 
än man tror och även källor 
som är rent osanna kan vara 
av betydelse. «
Martin Tavander

MARIA GUSSARSSON
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Som historia 
fast mer  
spännande
Linus Jarhede hade tänkt ta ett sabbatsår efter 
gymnasiet men när antagningsbeskedet från 
Försvarshögskolan kom blev han ändå sugen 
på att plugga vidare. När han är färdig med 
studierna i militärhistoria ser han sig själv som 
blivande analytiker inom Försvarsmakten. 

LINUS JARHEDE

Detta kommer du lära 
dig: Du får perspektiv på 
dagens militära verksamhet 
genom historien.

Varför just militärhistoria?
– Jag har haft historielärare som väckt mitt intresse för 
historie ämnet. Mycket av det man läser om i vanlig 
historia har även det med militära företeelser att göra, 
samtidigt som det militära ofta är en reflektion av civila 
värderingar. Den militära historien är helt enkelt spän-
nande!

Vilken historisk period gillar du mest?
– Perioden precis före första världskriget. Det är innan 
ramarna för hur man bedriver krig idag fastställdes. Det 
var en dynamisk tid då gamla militära idéer skulle anpas-
sas till nya materi ella förutsättningar, vilket fick en del 
olyckliga konsekvenser.

Ja, varför är studier om då tiden relevant för nutiden 
och framtiden?
– Det ger perspektiv på vår samtid och händelser som 
är aktuella just nu. I dag pratas det till exempel mycket 
om den nya ryska hybridkrigföringen. Men den är inte 
ny. Det är samma typ av krigföring som start ade under 
första världskriget. Det är bara att man har andra verktyg 
i dag. 

Vad lär du dig mer konkret?
– Jag får bättre förståelse för hur det militära och civila 
förhåller sig till varandra. Jag lär mig att sammanställa, 
analysera och presentera det historiska materialet. Jag bli 
bra på att skriva. 

Vad är bäst med att plugga på Försvarshögskolan?
– Att som civil få en inblick i det militära och förstå den 
delen av samhället. 
 – Och att det finns en väldigt nära relation mellan 
studenter och lärare. Jag kan fråga mina lärare om vad 
som helst. 

Vad vill du jobba med i framtiden?
– Jag vill jobba med att göra Sverige säkrare. Gärna på 
MUST, militärens underrättelsetjänst. Det analytiska 
arbetet lockar mig. Det är lite som att vara detektiv. Du 
letar reda på material, klurar ut vad det betyder och när du 
sammanställt det har du fått en helt annan förståelse för 
ämnet. ▪

» Jag vill 
jobba med att 
göra Sverige 
säkrare. «
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Internationella relationer, 10 hp

Välj att studera på Försvarshögskolan, exempelvis: Under rättelse- 
 studier 10 hp, Terrorismstudier 10 hp, Irreguljär krigföring 10 hp

Eller sök till något av våra partnerlärosäten utomlands: St Andrew University,  
Skottland, Sciences Po Paris, Frankrike, University of Bologna, Italien

Militärhistoria, grundkurs, 30 hp

Militärhistoria, påbyggnadskurs, 30 hp

Militärhistoria, fortsättningskurs, 30 hp

Välj att göra praktik i Sverige eller utomlands.  
Exempel på tidigare studenters praktikplatser: Regeringskansli 

och departement, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
Försvarsmakten, Svenska ambassader utomlands.

Samtida krigföring, 10 hp

Beslutsfattande och beslutsprocesser, 10 hp

TERMIN 1 – INTRODUKTIONSTERMIN*

TERMIN 3 – VALBAR TERMIN

TERMIN 5

TERMIN 2

TERMIN 4

TERMIN 6 – PRAKTIKTERMIN

Kandidatprogrammet i militärhistoria, 180 hp

* Termin 1 är gemensam för studenterna på kandidatprogrammen i militärhistoria och statsvetenskap.

TERRORISMSTUDIER – EN AV TRE NYA VALBARA KURSER
Under tredje terminen på kandidat- 
programmet i militärhistoria kan du 
välja mellan ett antal olika kurser. Det 
ger möjlighet att fokusera på just de 
områden som intresserar dig mest.   
 Här finns exempelvis tre nya kortare 

kurser att välja mellan: underrättelse-
studier, terrorismstudier och irreguljär 
krigföring. 
 Kursen i terrorismstudier ger en 
grundläggande förståelse för terroris-
men som våldsmetod, både i en histo-

risk och bredare sociopolitisk kontext. 
Du får lära dig mer om terrorismens 
grogrunder, hur terrorismen skiljer sig 
från andra asymmetriska våldsmetoder 
samt balansgången mellan säkerhet 
och mänskliga fri- och rättigheter. ▪



Officersprogrammet

Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till en officersexamen. Programmet  
blandar teori med verksamhet av mer praktisk karaktär, som övningar i fält, fysisk träning och  
truppföring. Efter avslutade och godkända studier kan du få en officerskarriär.

VAD LEDER PROGRAMMET TILL?
Som officer i Försvarsmakten är du en ledare genom hela 
din karriär och har ansvar för personal och verksamhet. 
Din huvuduppgift är att leda militära operationer på olika 
nivåer.

OM PROGRAMMET
Programmet har tre inriktningar: krigsvetenskap, militärtek-
nik och nautik. Valet av inriktning påverkar var i försvaret du 
kommer att jobba och ditt huvudämne, det du läser mest av 
på programmet. 
 Under dina tre år på programmet kommer du studera 
krig, krigföring och konflikthantering med militära medel. Du 

lär dig hur ett militärt försvar är uppbyggt och hur det kan 
användas i både fred och konflikter. Stort fokus ligger på att 
utveckla dig i din roll som ledare och chef. Genom teori och 
övningar upptäcker du dina egna förutsättningar, värdering-
ar och utvecklingsbehov. Du lär dig också hur du genom ditt 
ledarskap kan påverka andras stress, känslor, utveckling 
och lärande.
 Programmet innehåller även fältövningar i ledarskap, 
taktik och över levnad och ger dig inte bara en möj lig het att 
öva på det du lärt dig, utan också viktiga erfarenheter och 
in sikter om gruppdynamik, ledar skap och etik. Under termin 
fyra och fem är du på verksamhetsförlagd utbildning på 
någon av Försvarsmaktens fack- eller funktionsskolor.

FÖRMÅNLIG UTBILDNING
Utbildningen genomförs i nära samarbete med Försvars-
makten. Under din utbildningstid är du både kadett i 
Försvarsmakten och student vid Försvarshögskolan. Utan 
kostnad får du bland annat boende, mat, kurslitter atur 
och hemresor. Dessutom får du dagersättning. Samman-
taget betyder det att du inte tar studielån.

Behörighet: Du kan läsa mer om behörighetskraven  
till Officersprogrammet på vår webbplats: 
fhs.se/utbildning/det-har-kan-du-studera/ 
officersprogrammet.

Högskolepoäng: 180

Kursstart: höstterminen 2021

Anmälningsperiod: 1 december 2020 – 31 januari 2021
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Karriär med oändliga möjligheter
Fredrika Rautioaho och Oscar Evelyn studerar båda på Försvarshögskolans officersprogram.  
Efter examen ser de stora möjligheter till en varierad karriär inom Försvarsmakten. 

Oscar Evelyn började som soldat och tillhörde logistik-
bataljonen i Skövde. Sen bytte han till flygvapnet och nu 
siktar han på en karriär som logistikofficer på Luftstrids-
skolan i Uppsala. Fredrika Rautioaho gjorde grundut-
bildningen i Göteborg och jobbade sedan som soldat på 
Trängregementet i Skövde och det är dit hon vill tillbaka 
efter officersexamen. I alla fall till att börja med.

Varför ska jag välja Officersprogrammet?
Fredrika: – Här finns möjlighet att utvecklas och få varia-
tion i yrket. Du får utvecklas själv och se andra utvecklas. 
För mig är kollegorna en viktig grej, hur man jobbar ihop 
med andra, sammanhållningen och känslan av att man 
jobbar mot samma mål är väldigt tydlig. Här finns bra 
kamratskap, det fastnade jag för. 

Varför valde du Officers programmet?
Oscar: – Jag gillade soldatyrket och livet i Försvarsmak-
ten. Där finns en unik gemenskap och man gör allt 
tillsammans. Som officer får du ett större ansvar och 
inflytande, så det kändes som ett naturligt steg att ta. 
Sen gillar jag att yrket faktiskt har en viss status och att 
familj och vänner kan vara stolta över en. 

Vad ska jag göra om jag är osäker?
Fredrika: – Har du gjort en grundutbildning och är 
intresserad men osäker på om du vill läsa vidare, sök an-
ställning som soldat ett tag. Då har du både möjlighet att 
skaffa dig mer erfarenhet och känna efter om ansvaret 
passar dig. Våga ta chansen för att se om det är rätt för 
dig, du vet inte förrän du provar.

Oscar: – Kolla på dina befäl. Skulle du trivas i den rollen? 
Vill du ha det ansvaret och den ansvars bördan, satsa! Och 
även om du siktar in dig på en grej från början finns det 
alla möjligheter att byta inriktning under karriären. 

Vad får man göra på utbildningen?
Oscar: – Det är en blandning av vanliga akademiska  
studier, tillämpning och övning. Du får göra allt mellan 

att planera luftanfall, bli strandsatt i skogen i kyla utan 
mat till att plugga metodkurser inför B- och C-uppsatser.

Är det en svår utbildning?
Fredrika: – Jag var stressad i början. Har man inte pluggat 
på ett tag känns det lite tufft men nu redan efter två  

Forts. på nästa sida →

FREDRIKA RAUTIOAHO

Militär bakgrund: Jag gick grund-
utbildningen i Göteborg och jobbade 
sen som soldat på trängregementet  
i Skövde två år innan jag sökte hit.

OSCAR EVELYN

Militär bakgrund: 
Jag var grupp befäl på 
grund utbild ningen.
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EN CHANS ATT GÖRA NÅGOT VIKTIGT

Helena Bergström arbetar som ytstrids-
officer på fartyget HMS Helsingborg. Hon 
fick anställning direkt efter sin examen från 
Försvarshögskolans officers program.

– Jag sitter i stridsledningscentralen – som är hjärnan 
på fartyget – och ansvarar för att ha koll på ytläget, 
alltså andra fartyg, samt att avfyra sjömålsrobotar om 
det behövs, förklarar Helena Bergström.
 Helena valde utbildning genom att tänka ”vilket 
program verkar roligast under studietiden?”. Officers- 
programmet vann eftersom det varvar teoretiska 
studier med att vara ute i skog och mark och ger 
möjlighet att jobba med ledarskap och personlig 
utveckling, berättar hon, och fortsätter:
 – Jag visste inte så mycket om officersyrket innan 
utbildningen. Men det har visat sig vara mycket roli-
gare än jag föreställde mig och jag känner att jag hit-
tat mitt rätta sammanhang. Inom Försvarsmakten 
finns möjlighet att jobba med allt från stridsledning, 
logistik och personalfrågor till planering, ekonomi, 
genomförande och utvärdering av olika saker. 

Det allra bästa med jobbet tycker hon är samman-
hållningen bland kollegorna och känslan av att göra 
något viktigt tillsammans.
 – När vi är ute till sjöss måste vi jobba som ett 
team. Det är som vilken lagsport som helst, där laget 
aldrig är starkare än sin svagaste länk, så alla hjälps åt 
och stöttar varandra. Det är en härlig känsla. ▪

månader har jag börjat komma in i det och lärt mig väl-
digt mycket. Jag är positivt överraskad och nöjd med det 
vi läst hittills.

Det fysiska då, hur vältränad behöver jag vara?
Oscar: – En militär grundutbildning är hårdare än tre år 
på Karlberg. Har du fältvana är det ingen match. 
 Fredrika: – Under utbildningen kommer du att göra 
övningar som utmanar dig. Jag vet att jag kommer få 
göra saker som jag inte är bekväm med. Men det gör att 
jag växer. Jag tar det som det kommer. 

Får jag hjälp med träningen?
Fredrika: – Många som pluggar Officersprogrammet är 
aktiva personer men man kan ändå sakna strukturen 
som behövs. Vi har jobbat med vår mentor och gjort en 
personlig träningsplan med mål och delmål. 

Utbildningen förbereder dig för verkliga insatser, 
hur tänker du kring det?
Oscar: – Det är lätt att man hamnar i en bubbla, allt vi 
gör här sker i en kontrollerad miljö. Har man aldrig 
befunnit sig i ett skarpt läge kan man inte föreställa sig 
hur det är. Absolut att man är medveten om att det finns 
risker, om man blir skickad utomlands till exempel. Du 
måste göra ett medvetet val och vara beredd.
 Fredrika: – Jag tänker inte så mycket på det i vardagen. 
Självklart är jag medveten att det kan ske och att det är 
det jag utbildas till. Jag tänker mer på vad jag ska bli bra 

på, vad min uppgift är, vad jag ska lösa. Jag har min del 
och ska göra den så bra som möjligt. 

Vad är det bästa med utbildningen?
Oscar: – Du ställs inför olika utmaningar och äventyr. 
Du får en chans att se platser i Sverige och utomlands. 
Jag har varit på en idrottstävling i Finland, i Danmark på 
en flygvapenbal och på en veckas övning i Gävle där vi 
tränade ledarskapsförmåga under påfrestande förhållan-
den. Det var dåligt väder, vi fick ingen mat och var mitt i 
en strid. Ingen dag är den andra lik.

Vad krävs för att bli en bra officer?
Fredrika: – Du måste vara engagerad, kreativ och ha 
förmågan att leda andra. Saker blir inte alltid som du 
har planerat då måste du kunna hitta nya lösningar. Du 
måste vilja lära dig saker och utvecklas. Det är höga krav. 
Händer det något så ska vi vara redo. 
 Oscar: – Du ska vara ett föredöme oavsett vad det är 
för typ av uppgift du ska genomföra. Du behöver ha sunt 
förnuft och fingertoppskänsla för att känna in vad de du 
leder har för behov. Jag tänker att jag ska vara den ledare 
jag själv skulle vilja ha som soldat. ▪

» Jag vet att jag kommer få göra  
saker som jag inte är bekväm med.  
Men det gör att jag växer. «
Fredrika Rautioaho

HELENA BERGSTRÖM
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Officersprogrammet – för  
en framtid inom försvaret
För de allra flesta på Officersprogrammet är det en anställning inom Försvarsmakten  
som är målet. Är det en väg som du också vill gå finns det en viktig fråga du behöver  
ställa dig först, enligt programchefen. 

– Krig och krigföring står i centrum för officersutbild- 
ningen. Kriget är långt ifrån vårt normala liv och  
officeren måste ytterst kunna hantera den värsta 

situationen, väpnad strid, vilket kan komma att kosta 
människo liv. Detta är något man som student vid  
Officersprogrammet måste reflektera och ta ställning 

kring, säger Daniel Rydberg som är tillförordnad  
programansvarig.

Du får en yrkesexamen
På utbildningen får du lära dig allt som krävs för att själv-
ständigt kunna arbeta som officer. Du kommer bland 
annat utbilda och utveckla krigsförband och leda dessa 
under fred, kris och krig. 
 Officersprogrammet, som ger dig en yrkesexamen på 
180 högskolepoäng, har tre inriktningar. Krigsvetenskap 
är den vanligaste med flest studerande men du kan också 
välja militärteknisk eller nautisk inriktning. 
 Hela tiden blandas teori och praktik, när du läser på 
Karlberg och när du gör praktik. Det finns tolv fack- och 
funktionsskolor runtom i landet, till exempel fältarbets-
skolan, ledningsstridsskolan, markstridsskolan, där du 
får göra praktik under två terminer. 
 – Målet är i allt väsentligt att du ska vara redo för en 
instegsbefattning som plutonchef där du ska föra en 
trupp på trettio soldater, agera som befäl ombord på ett 
fartyg eller funktionsleda vid en stab. Det handlar om 
taktik, ledarskap och att förstå de tekniska systemens 
möjligheter och begränsningar, säger Daniel Rydberg. 

Inget vanligt jobb – eller utbildning
På Officersprogrammet tar du dina första steg mot att bli 
officer, och därigenom en del av professionens gemen-
skap. De allra flesta bor också på skolan vid Karlbergs 
slott i centrala Stockholm. 
 – Under det internatliknande livet vid skolan bygger 
du relationer och nätverk som är till nytta och glädje 
under hela din karriär, säger Daniel Rydberg. 

Varför ska man välja Officersprogrammet?
– Det ger dig en yrkesexamen och en möjlig väg till en 
spännande framtid inom försvaret, säger Daniel Rydberg. 
 Programmet har dessutom goda förmåner, såsom fritt 
boende, fria måltider och en skattefri ersättning som 
utbetalas under studierna. ▪

» Du får lära dig allt 
som krävs för att 
självständigt kunna 
arbeta som officer. «

DANIEL RYDBERG
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Officersprogrammet, 180 hp

Krigsvetenskap, grundkurser, 15 hp

Krigsvetenskap, grundkurs, 7,5 hp Krigsvetenskap, fortsättningskurs, 7,5 hp

Krigsvetenskap, fortsättningskurser, 22,5 hp  
alternativt 

Militärteknik, fortsättningskurser, 22,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 22,5 hp 
Genomförs på någon av Försvarsmaktens skolor eller förband

Ledarskap 2, grundkurs, 7,5 hp

Krigsvetenskap/militärstrategi, grundkurs, 7,5 hp

Fysiskt stridsvärde, 7,5 hp

Militärteknik, grundkurs, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 30 hp 
Genomförs på någon av Försvarsmaktens skolor eller förband

Krigsvetenskap, påbyggnadskurser, 30 hp  
alternativt 

Militärteknik, påbyggnadskurser, 30 hp

Ledarskap 1, grundkurs, 7,5 hp

Militärteknik, grundkurs, 7,5 hp

TERMIN 1 – INTRODUKTIONSTERMIN

TERMIN 3 – VALBAR TERMIN

TERMIN 5

TERMIN 2

TERMIN 4

TERMIN 6 – PRAKTIKTERMIN

TEORI BLIR VERKLIGHET I UNIKA STRESSÖVNINGAR
Från höga höjder till djupt vatten, från 
fysiska utmaningar till tidspressade 
uppgifter. Under två heldagar genom-
går kadetterna på Officersprogrammet 
ett antal olika stressövningar för att 
lära sig ledarskap under påfrestande 
förhållanden. 

 Syftet är att ge dem praktiska fär-
digheter att använda stressreducerande 
metoder och hantera känslor i svåra 
situationer.
 Vissa övningar handlar om att testa 
sin fysiska styrka och uthållighet med-
an andra är mentalt utmanande.

 – Under övningarna får de på ett 
ordnat och systematiskt sätt testa sina 
gränser och lära känna sina känslor. Det 
kan i sin tur lägga grunden till ett gott 
självledarskap, säger Lars Wetterskog, 
lärare på Försvarshögskolan och ansva-
rig för grundkursen Ledarskap 2. ▪
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FOLKRÄTT

FOLKRÄTT I KRIS OCH KONFLIKT 
– GRUNDKURS 

Behörighet: Engelska B och Samhälls-
kunskap A, alternativt Engelska 6 och 
Samhällskunskap 1b eller Samhälls- 
kunskap 1a1 + 1a2.

Högskolepoäng: 30

Hur tolkar och använder Sverige, andra 
stater och internationella organisationer 
folkrätten i fred, vid kris och i krig? Du får 
lära dig grunderna inom folkrätt och de 
folkrättsliga regler och principer som är 
särskilt viktiga i kris och konflikt. Att förstå 
folkrätt hjälper dig att förstå hur det inter-
nationella samfundet hanterar dagens mest 
angelägna ämnen.

FOLKRÄTT I MILITÄRA OPERATIONER 
– PÅBYGGNADSKURS

Behörighet: Kurserna Ansvarsfrågor 
inom folkrätten samt Folkrätten och 
fredsfrämjande insatser eller Krigets 
lagar, eller motsvarande.

Högskolepoäng: 30

Kursen ger en fördjupad förståelse för folk- 
rättens betydelse i militära operationer. 
Men framför allt lär du dig juridisk metod 
– hur du samlar information, tolkar lagar 
och argumenterar för din sak inom juridi-
ken. Juridisk metod utvecklar ditt kritiska 
tänkande och du kommer bättre kunna 
ifrågasätta påståenden inom det juridiska 
området.

LEDARSKAP

LEDARSKAP UNDER PÅFRESTANDE 
FÖRHÅLLANDEN – GRUNDKURS

Behörighet: Engelska B och Samhälls-
kunskap A, alternativt Engelska 6 och 
Samhällskunskap 1b eller Samhälls- 
kunskap 1a1 + 1a2.

Högskolepoäng: 30

Den här kursen ger dig en introduktion till 
civilt och militärt ledarskap under påfres-
tande förhållanden. Skillnaden mot ”van-
ligt” ledarskap är att det sker i situationer 
som ledaren ofta inte stött på innan. Det 
finns kanske varken rutiner eller organi-
satoriska förutsättningar, samtidigt som 
ledaren ska agera under stor tidspress, 
osäkerhet eller hot.

LEDARSKAP UNDER PÅFRESTANDE 
FÖRHÅLLANDEN  
– PÅBYGGNADSKURS

Behörighet: Fortsättningskurs i ledar-
skap under påfrestande förhållanden, 
eller motsvarande. 

Högskolepoäng: 30

Kursen ger dig ytterligare fördjupning i 
ledarskapets problem vid kris, både ur 
nationella och internationella perspektiv. 
Fokus ligger på aktuell forskning inom 
området och ett eget uppsatsarbete. Du 
får en bättre förståelse för ämnet och sam-
hällsdebatten inom området och blir också 
bättre på att ifrågasätta det som utges för 
att vara sanning.

LEDNINGSVETENSKAP

LEDNINGSVETENSKAP – GRUNDKURS

Behörighet: Grundläggande behörighet. 

Högskolepoäng: 30

Ledningsvetenskap handlar om hur man 
inriktar och samordnar insatser, både i 
civila och militära sammanhang. Kursen 
ger dig kunskap i att utveckla system och 

metoder för ledning av insatser. Det hand-
lar om situationer där du behöver agera 
under stor tidspress, där människors liv 
kan stå på spel, och där informationen om 
situationen kan vara bristfällig.

MILITÄRHISTORIA

MILITÄRHISTORIA  
– PÅBYGGNADSKURS

Behörighet: Fortsättningskurs i militär-
historia, alternativt i historia, ekonomisk 
historia, underrättelseanalys, militär- 
teknik, krigsvetenskap eller lednings- 
vetenskap.

Högskolepoäng: 30

Påbyggnadskursen lämpar sig för dig 
med ett militärhistoriskt intresse eller som 
vill arbeta med analytiska frågor inom 
säkerhetssektorn. Du får grundläggande 
analytiska verktyg för att arbeta i säker-
hetssektorn, exempelvis som analytiker, 
utredare eller handläggare.

Fristående kurser höstterminen 2021
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STATSVETENSKAP

STATSVETENSKAP MED INRIKTNING 
KRISHANTERING OCH SÄKERHET  
– PÅBYGGNADSKURS 

Behörighet: Fortsättningskurs i stats- 
vetenskap med inriktning krishantering 
och säkerhet eller motsvarande.

Högskolepoäng: 30

Påbyggnadskursen passar dig som vill 
fördjupa dig i krishantering och säkerhet. 
Kursen omfattar forskningsdesign och 
metod, en tematisk ämnesfördjupning och 
uppsatsskrivande, då du får fördjupa dig i 
den aspekt av krishantering och säkerhet 
du tycker är mest spännande.

IRREGULJÄR KRIGFÖRING

Behörighet: Engelska B och Samhälls-
kunskap A, alternativt Engelska 6 och 
Samhällskunskap 1b eller Samhälls- 
kunskap 1a1 + 1a2.

Högskolepoäng: 10

Vad är irreguljär krigföring och vilka konse-
kvenser kan den leda till? Den här kursen 
ger dig en introduktion till irreguljär krig-
föring och hybridkrigföring i både samtida 
och historiska sammanhang.

TERRORISMSTUDIER

Behörighet: Engelska B och Samhälls-
kunskap A, alternativt Engelska 6 och 
Samhällskunskap 1b eller Samhälls- 
kunskap 1a1 + 1a2.

Högskolepoäng: 10

Hur skiljer sig terrorism från andra asym-
metriska våldsmetoder? Vad är kontra- 
terrorism och hur ser balansgången ut 
mellan terrorismbekämpning och mänsk- 
liga rättigheter? Det är exempel på vad 
den här kursen lär dig.

UNDERRÄTTELSESTUDIER

Behörighet: Engelska B och Samhälls-
kunskap A, alternativt Engelska 6 och 
Samhällskunskap 1b eller Samhälls- 
kunskap 1a1 + 1a2.

Högskolepoäng: 10

Den här kursen ger dig en introduktion till 
de metoder och analyser som används vid 
underrättelseinhämtning. Kursen tar också 
upp relationen mellan nya inhämtnings- 
metoder och hotaktörer i cybermiljön.

FOLKRÄTT

ANSVARSFRÅGOR INOM FOLKRÄTTEN 
– FORTSÄTTNINGSKURS 

Behörighet: Kursen Folkrätt i kris och 
konflikt eller motsvarande. 

Högskolepoäng: 15

Kan alla stater åtala krigsförbrytare, oav-
sett var krigsbrottet begicks? Vilket ansvar 
har internationella organisationer för folk-
rätten, och hur skiljer deras ansvar sig mot 
staternas ansvar? Den här kursen ger dig 
en översikt av internationell straffrätt och 
en förståelse för hur man ser på ansvar 
inom folkrätten.

KRIGETS LAGAR  
– FORTSÄTTNINGSKURS 

Behörighet: Kursen Folkrätt i kris och 
konflikt eller motsvarande. 

Högskolepoäng: 15

Krigets lagar finns till för att begränsa det 
lidande som väpnade konflikter orsakar, 
både för civila och för stridande. Den här 

kursen ger dig en förståelse för krigets 
lagar – hur de reglerar vilka stridsmetoder 
och vapen som får användas, när civila 
ska skyddas och vad man då behöver ta 
hänsyn till.

PRAKTIK INOM FOLKRÄTT 

Behörighet: Påbyggnadskurs inom 
folkrätt, avseende konflikt och kris. För 
tillträde till kursen krävs att studenten 
lagt fram och försvarat en fullständig 
kandidatuppsats samt opponerat på en 
kandidatuppsats. 

Högskolepoäng: 30

Du som har skrivit din kandidatuppsats i 
folkrätt kan genom den här kursen göra 
praktik vid en myndighet, organisation 
eller ett företag i Sverige eller utomlands. 
Praktiken ger dig möjlighet att delta i det 
dagliga arbetet vid praktikplatsen och få 
erfarenhet av arbetsuppgifter som ankny-
ter till folkrätt.

Fristående kurser  
vårterminen 2022

Fristående kurser höstterminen 2021, forts.
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FOLKRÄTT OCH SAMTIDA  
KONFLIKTER 

Behörighet: Grundläggande behörighet, 
Samhällskunskap A alternativt Samhälls-
kunskap 1b eller 1a1+1a2 samt Engelska 
B/Engelska 6. 

Högskolepoäng: 7,5

Vilken roll spelar folkrätten i väpnade kon-
flikter och i andra situationer som präglas 
av instabilitet mellan stater eller inom 
stater? Den här kursen ger dig en översikt-
lig förståelse för folkrättens roll i olika typer 
av samtida konfliktsituationer.

LEDARSKAP

LEDARSKAP UNDER PÅFRESTANDE 
FÖRHÅLLANDEN  
– FORTSÄTTNINGSKURS 

Behörighet: Grundkurs i ledarskap 
under påfrestande förhållanden, eller 
motsvarande. 

Högskolepoäng: 30

Här får du fördjupa dig i de komplexa 
situationer som kan uppstå i olika insatser. 
Fokus ligger främst på ett internationellt 
sammanhang, där både kulturella olikheter 
och etiska dilemman kan utgöra utmaning-
ar i ledarskapet. Kursen omfattar också 
beteendevetenskaplig metod och du får 
fördjupa dig i ett relevant ämne genom att 
skriva en uppsats.

MILITÄRHISTORIA
MILITÄRHISTORIA – GRUNDKURS 

Behörighet: Historia A samt Engelska B 
alternativt Engelska 6, eller Historia 1b 
alternativt Historia 1a1 + 1a2. 

Högskolepoäng: 30

Hur hänger krig, krigsmakt och samhälle 
ihop och hur påverkar teknisk förändring, 
militära reformer och sociala förhållan-
den varandra? På den här kursen får 
du utveckla din förståelse för hur dåtid 
påverkar nutid, vilket är viktigt för dig som 
exempelvis funderar på en karriär som 
analytiker med fokus på försvarsfrågor och 
säkerhetspolitik.

MILITÄRHISTORIA  
– FORTSÄTTNINGSKURS 

Behörighet: Grundkurs i militärhistoria 
alternativt i historia eller ekonomisk 
historia. 

Högskolepoäng: 30

Under fortsättningskursens första del  
får du fördjupa dig i två militärhistoriska 
områden: rysk militärhistoria och under- 
rättelsetjänstens framväxt. Under den  
andra delen av fortsättningskursen lär 
du dig mer om källkritik, informations-
värdering och vetenskaplig metod. Detta 
använder du dig sedan av när du skriver en 
uppsats.

STATSVETENSKAP
STATSVETENSKAP MED INRIKTNING 
KRISHANTERING OCH SÄKERHET  
– GRUNDKURS 

Behörighet: Samhällskunskap A samt 
Engelska B alternativt Engelska 6, eller 
Samhällskunskap 1b alternativt Sam-
hällskunskap 1a1 + 1a2. 

Högskolepoäng: 30

Kursen ger dig en introduktion och förstå-
else för hur vårt samhälle är uppbyggt. Vad 
är en stat och hur skiljer den sig från en 
nation? Vad kännetecknar en demokrati, 
och kan USA, Sverige och Kina räknas som 
demokratier? En världsbild som du kanske 
tar för självklar kastas om när vi diskuterar 
olika perspektiv på begrepp som demokrati, 
stat, nation och rättvisa.

STATSVETENSKAP MED INRIKTNING 
KRISHANTERING OCH SÄKERHET  
– FORTSÄTTNINGSKURS 

Behörighet: Grundkurs i statsvetenskap 
eller motsvarande. 

Högskolepoäng: 30

På fortsättningskursen får du studera 
säkerhetspolitik och analysera dagens 
säkerhetsproblem. Du får fördjupa dig i 
krishantering och internationell samver-
kan. Knappt hälften av kursen utgörs av 
vetenskaplig metod och uppsatsskrivande. 
Kursen avslutas med ett större rollspel 
tillsammans med militära studerande från 
Försvarshögskolan.

SÅ BYGGER DU IHOP EN EGEN EXAMEN

Om du väljer att inte läsa ett  
program kan du själv plocka ihop 
kurser till en kandidatexamen.  
Detta ska du tänka på:

1. En kandidatexamen är en så kallad 
generell examen på grundnivå och 
omfattar totalt 180 högskolepoäng. 

2. Du måste ha ett huvudområde där du 
läser kurser med successiv fördjup-
ning på minst 90 poäng. 

3. Successiv fördjupning betyder att du 
ska läsa grundkurs, fortsättningskurs 
och påbyggnadskurs.

4. Övriga 90 poäng kan vara inom vilket 
område som helst. Det kan vara tre 
grundkurser eller ytterligare ett hu-
vudområde om 90 poäng. 

5. Du söker kurserna inför varje termin.
6. Det finns ingen garanti att man får 

en plats på kursen även om man är 
behörig.
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Kåren – din chans att påverka
Ida Lewenhaupt, du läser andra året på master- 
programmet Politik, säkerhet och krig och är  
ordförande i studentkåren, vad gör du där? 
– Det är stort och smått. En av de stora frågorna just 
nu är ett förändringsarbete för skolans väg mot att bli 
världsledande inom försvar, krishantering och säkerhet. 
Studenternas åsikter tas emot väl och skolan är måna 
om att vi ska komma till tals. De timmar jag lägger ner 
värdesätts verkligen på riktigt.

Frågor som rör skolan och utbildningen är centrala 
för studentkåren, hur utövar ni studentinflytande?
– Studentkåren finns representerade i alla organ där man 
bereder och fattar beslut som påverkar studenterna. 

Det kan handla om allt från inrättande av nya program, 
beslut om kursplaner och arbetsmiljön på skolan. 

En annan viktig roll för studentkåren är att bidra 
till studenternas kontakt med arbetsmarknaden, 
berätta! 
– Vi har en arbetsmarknadsgrupp som gör ett jättearbete 
med temadagar, arbetsplatsbesök och andra aktiviteter. I 
samarbete med Folk och Försvar bjuder vi in intressanta 
personer för samtal och efteråt kan studenterna ställa 
frågor. Snart kommer Karin Wallensteen, Stefan Löfvéns 
statssekreterare hit. Då är vi ett begränsat antal deltagare 
för att det ska bli ett bra samtalsklimat och för att det ska 
vara coronaanpassat. ▪

ANDREAS RICHTER
Läser statsvetenskap

Vad tar du med dig från din utbildning  
i statsvetenskap?
Att det är mycket man inte vet och att det går att 
se världen på flera sätt. Jag kom hit med inställ-
ningen att jag ville veta hur världen fungerar. Det 
vet jag fortfarande inte, men jag vet i alla fall på 
vilka olika sätt man kan titta på världen. 

Vad har varit mest utmanande under  
utbildningen?
Studierna håller ett högt tempo. Det är mycket 
som man ska läsa och komma ihåg. 

Vad har varit mest överraskande?
Att det är en så fräsch skola. Jag trodde att det 
skulle vara ett slitet lärosäte men allt är nytt här, 
framför allt lokalerna och tekniken. 

IDA LEWENHAUPT
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Det studiesociala är en viktig del av livet som student. Genom studentkåren kan du engagera dig, 
träffa nya människor och umgås över en öl eller en skivstång.

– En klasskompis startade en träningsgrupp där vi kör 
core-övningar och avslutar med spökboll, berättar Ida 
Lewenhaupt, ordförande i studentkåren. 
 Det är ett av många exempel på att den som engagerar 
sig kan påverka vilka aktiviteter som erbjuds. 
 – Har du driv så går det alltid att göra nya grejer,  
säger hon och berättar om en annan student som ordna-
de en föreläsning om trafficking. 

Goda träningsmöjligheter
Träningsmöjligheterna på Försvarshögskolan är goda. 
Det finns bland annat yogapass, innebandy och spinning, 
ett gym med vikter och löpband. 

 Just nu är studentpuben Mässen stängd på grund av  
coronapandemin men annars arrangerar kåren olika 
fester och spelkvällar här. Här träffas studenter från alla 
utbildningar, både de civila och militära. Även personal 
och doktorander kan dyka upp på de populära quiz-kväl-
larna. 
 – Vi har provat både quiz och ölprovning via Zoom, 
men det lockar inte så mycket. Jag hoppas vi kan öppna 
Mässen snart igen, säger Ida Lewenhaupt. 
 Även årets introduktionsveckor, som är en av kårens 
stora studiesociala arrangemang, fick coronaanpassas 
och hölls utomhus. ▪

Engagemang och gemenskap 
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STÖD FÖR TUFFA STUDIER

Det är ganska svårt att komma in på Försvars-
högskolans utbildningar och väl här börjar det 
hårda jobbet. Men lugn, det finns stöd.

– Det krävs nästan att du har A i alla ämnen för 
att komma in här. Ett alternativ är att göra hög-
skoleprovet som är en egen urvalsgrupp i antag-
ningen, säger Desirée Hervard, studievägledare.
 När du väl kommit in märker du att studierna 

skiljer sig en del från gymnasiet.
 – Du kommer inte hinna läsa allt utan måste 

hitta strategier, studievanor och tekniker som hjälper 
dig, säger Desirée Hervard som här svarar på några 
frågor om stöd som lärosätet erbjuder.

Vilken studiehjälp kan jag som student få?
– Vi erbjuder digitala stödprogram som rättstavning 
på svenska och engelska som är bättre än Words 
egna rättstavningsprogram. En talsyntes som du kan 
använda för att lyssna av dina egna texter. Det är lätt 
att bli blind för det man själv skriver, då kan det hjälpa 
att lyssna. Har du en varaktig funktionsnedsättning 
finns särskilt pedagogiskt stöd som du kan söka. 
 – Det finns också en studie- och språkverkstad där 
du får hjälp med studieteknik och handledning i ditt 
uppsatsskrivande. 

Jag är dyslektiker – vad kan jag få för hjälp?
– Det vanligast är att du får längre skrivtid på tentor 
och tillgång till talböcker via biblioteket. 

Och om jag har en neuropsykiatrisk  
funktionsnedsättning?
– Då kan du få en mentor, en äldre student, som hjälper  
dig med att planera och strukturera dina studier. ▪

Känns det som ett stort steg att gå från gymna- 
siet till högskola? Lugn, det ordnar sig! Det sä-
ger Peeter Boldt-Christmas, som just avslutat 
sitt masterprogram på Försvarshögskolan, och 
här delar med sig av sina bästa studietips. 

Ska jag välja med hjärta eller hjärna?
– Hjärta, läs inte en utbildning som du bara vill få 
överstökad, utan läs något som du trivs med och som 
kommer att engagera dig under tiden. Det vet man bäst 
genom att läsa igenom programmets upplägg och kurs-
planer, som alltid finns tillgängliga online. 

Kommer allt att bli roligt om jag väljer rätt?
– Haha, nja, oavsett vilken utbildning du väljer kommer 
det alltid att finnas perioder eller uppgifter som känns 
tyngre eller tråkiga. Då är det bra att komma ihåg att 
dessa moment har ett syfte och är viktiga för utbildning-
en som helhet.

Är det inte lektioner mer än några timmar i veckan?
– Jämfört med gymnasiet är det väldigt lite schemalagd 
tid, men det är en frihet under ansvar. Det är meningen 
att du ska plugga ungefär 40 timmar i veckan om du läser 
på heltid. 
 – Man kan säga att högskolestudier är som en bok- 
cirkel under ledning. Du läser en större mängd litteratur, 
som du sedan diskuterar aktivt på seminarier. Till det 
kommer föreläsningar, där en lärare går igenom litteratu-
ren och forskningen och ger sin bild av den. Då sitter du 
och lyssnar och har chansen att ställa frågor. På För-
svarshögskolan lär vi oss också genom roliga praktiska 
övningsmoment.

Hur är lärarna på Försvarshögskolan?
– De som undervisar här är också forskare. För dig är de 
en guldgruva med all sin ämneskunskap och kännedom 
om branschen. Försvarshögskolan är både en studieplats 
och en arbetsplats. De flesta lärare har en koppling till 
arbetslivet. 

Hur får jag studielånet att räcka? 
– Tar du fullt studielån ska du få pengarna att räcka. Ett 
tips är att göra storkok och frysa in matlådor. På skolan 
finns lunchrum med mikrovågsugnar där du kan värma 
dem.

Tänk om jag inte får några kompisar?
– Lugn, du kommer att hitta vänner. Försvarshögskolan 
är liten och klasserna är små. Jag kände ingen när jag 
började på skolan men de allra flesta av mina närmsta 
vänner i dag är från studietiden. ▪

«Välj utbildning med hjärtat»

PEETER BOLD-CHRISTMAS

Desirée  
Hervard,  
studie- 
vägledare
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Utvecklande utlandsstudier
Hallå där Fredrik Berndtsson, du har pluggat en 
termin i Bologna, hur var det?
– Jag är jätteglad att jag gjorde det. Det är en omställning, 
mycket att fixa och jag tvekade inför att lämna min var-
dag. Men jag hade ångrat mig om jag inte gjort det. Det 
har varit utvecklande på många sätt. 

Vad var svårast? 
– Det svåraste var att få ihop kurserna och veta att jag 
skulle få ihop de trettio högskolepoäng som krävs. Även 
boendet var svårt men jag lyckades hitta ett rum hos en 
italiensk dam via en förmedlingstjänst för utbytes- 
studenter. 

Vad upplevde du för skillnader och likheter mellan 
svensk utbildning och italiensk? 
– Jag läste italienska och två kurser på engelska. Den 
ena, politics, violence and crime, var på masternivå. 

Innehållet var avancerat men kraven på tentor var inte så 
hårda. En masterkurs i Sverige är nog tuffare. Den andra 
kursen, strategisk kommunikation, var väldigt basic. 

Och studentlivet? 
– Bologna är en studentstad med många aktiviteter men 
jag är lite för gammal för det studentlivet. Jag träffade ett 
gäng med svenskar och utbytesstudenter från Frankrike, 
Brasilien och Kanada som jag reste runt med på helgerna. 
Det är smidigt och billigt att åka tåg i Italien och Bologna 
ligger bra till. Jag hann till exempel besöka Florens fem 
gånger. ▪

SARA HUSIC
Läser militärhistoria

Vad är det bästa med Försvarshögskolan?
Kvaliteten på utbildningen och att det finns möj-
lighet att ta del av yrkespraktiska föreläsare. Jag 
gillar också att det är ett litet lärosäte, att det blir 
mer intimt med små klasser.

Vad har varit mest spännande under  
utbildningen?
Kontakten mellan det civila och det militära, att 
man får en bred inblick i båda delarna och att det 
är en interagerande miljö. 

Och vad har varit mest utmanande?
Tidsplaneringen, att man måste kunna prioritera 
i arbetsordningen. Det blir mycket läsning och 
stillasittande, vilket är en stor förändring för mig 
som är en väldigt aktiv person. 

» Jag hade ångrat mig  
om jag inte gjort det. «

Universitetet i Bologna grundades i slutet 
av 1000-talet och är ett av världens äldsta. 
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KLARA SÖDERBERG
Läser Officersprogrammet

Vad var ditt första intryck av Försvars- 
högskolan?
Jag blev förvånad över att det var så akademiskt. 
Vi fick en teoretisk introduktion, vilket kändes 
spännande eftersom man fick en faktabaserad 
bakgrund till det man tidigare gjort under grund-
utbildningen i Försvarsmakten. 

Vad är det bästa med högskolan?
Gemenskapen. Och att det finns möjlighet att 
utvecklas både akademiskt och som person. 

Varför sökte du just hit?
Jag arbetade som vagnchef för stridsvagn och 
kände att jag ville arbeta i en militär kontext. Jag 
ville också utvecklas och arbeta som chef inom 
Försvarsmakten. 

SÅ FORTSÄTTER DU EFTER  
GRUNDUTBILDNINGEN

Har du inte fått nog efter din kandidatexamen? Har du en yrkesexamen 
och vill mer? Då kan du fortsätta på något av våra mastersprogram. 

På ett masterprogram får du fördjupa dig inom det akademiska och inom ditt 
specifika område. Du får en mer fördjupad förståelse för frågorna, en bred 
teoretisk kunskap och utvecklat praktiskt kunnande.
 För att komma in krävs grundläggande behörighet i form av en kandidat- 
examen eller en yrkesexamen, till exempel Officersprogrammet, på 180 hög-
skolepoäng. Därutöver har respektive program sina särskilda behörighetskrav.
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Våra masterprogram

NYA PROGRAM HÖSTTERMINEN 2021

INTERNATIONELL OPERATIV JURIDIK  
– MAGISTERPROGRAM 60 HP
Det här ettåriga internationella magisterprogrammet i 
internationell operativ juridik riktar sig till dig som har 
en juristexamen eller en kandidatexamen i juridik med 
inriktning folkrätt. Programmet ger dig möjligheten för 
fördjupning i den särskilda internationella, och i viss 
mån nationella, rätt som reglerar väpnade styrkors 
och andra aktörers handlingar i väpnad konflikt och 
kriser.

KRIG, KULTUR OCH SAMHÄLLE  
– MASTERPROGRAM 120 HP
Det här tvååriga masterprogrammet ger dig verk-
tygen för att kunna analysera historiska processer 
utifrån ett konfliktperspektiv. Programmet, som leder 
till en examen i historia med särskild inriktning mot 
militärhistoria, är unikt eftersom det kommer bli  
Nordens enda militärhistoriska masterprogram som 
är öppet för civila studenter.

LEDARSKAP OCH LEDNING FÖR FÖRSVAR,  
KRISHANTERING OCH SÄKERHET  
– MASTERPROGRAM 120 HP 
Programmet ger dig teoretisk och praktisk kunskap om 
hur organisationer och insatser leds vid omfattande kriser 
och svåra samhällspåfrestningar. Du kommer studera 
problem och utmaningar som ledare och ledningsorgani-
sationen ställs inför, både före, under och efter en insats.
Ditt framtida jobb finns sannolikt inom offentliga organi-
sationer eller privata företag som har centrala roller i, eller 
kopplingar till, det svenska totalförsvaret. Du kommer som 
chef, ledare eller expert arbeta med att utveckla lednings-
förmåga och att förbereda, organisera, leda och utvärdera 

insatser vid påfrestningar på samhället. Det kan handla 
om exempelvis omfattande skogsbränder, översvämning-
ar, långvariga strömavbrott, pandemier, terrorattentat och 
militära hot. 

POLITIK, SÄKERHET OCH KRIG  
– MASTERPROGRAM 120 HP
Det här internationella programmet ger dig förståelse för 
frågor som rör säkerhetspolitik, krishantering, krig och 
krigföring och verktyg för att självständigt och kritiskt 
analysera komplexa processer och beslutsfattande inom 
krigsvetenskap och statsvetenskap med inriktning mot 
krishantering och säkerhet.

Du kommer få en unik kunskapsprofil för en nationell 
eller internationell karriär som utredare eller analytiker 
inom myndigheter och departement, företag eller organi-
sationer. Du kan exempelvis arbeta med samhällsskydds- 
och beredskapsfrågor i kommuner och länsstyrelser eller 
söka dig till aktörer som arbetar med säkerhetsfrågor 
inom bistånd, EU- eller FN-organ. För svenska medborga-
re finns också möjlighet att arbeta i olika civila roller inom 
Försvarsmakten.

UTVECKLING AV SYSTEM FÖR FÖRSVAR  
OCH SÄKERHET – MASTERPROGRAM 120 HP
Det här är ett tvärvetenskapligt, internationellt master- 
program i skärningen mellan samhällsvetenskap och 
ingenjörsvetenskap. Utbildningen är framtagen i nära 
samarbete med försvars- och säkerhetssektorn och hand-
lar om hur tekniska system integreras med människor och 
organisation för att möta en komplex hotmiljö.

Programmet har få motsvarigheter i Europa och möter 
ett behov av en delvis ny yrkeskategori människor som 
stödjer kommunikationen mellan utvecklare och använ-
dare av system för försvar och säkerhet. Jobben finns 
exempelvis vid myndigheter inom försvars- och säkerhets-
sektorn och på företag i samhällskritiska branscher som 
energi, kommunikation, transport och infrastruktur.

Programmet riktar sig till dig som har en officers- 
examen, högskoleingenjörsexamen eller motsvarande 
förkunskaper. 
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Bra att veta från A till V
Anmälan
Du anmäler dig till våra program och 
kurser på antagning.se. Länkar dit finns 
på respektive program- och kurssida på 
forsvarshogskolan.se. Anmälan till höst-
terminen 2021 öppnar 15 mars.

Anstånd
Du som blivit antagen kan få anstånd  
med studiestart beviljat om särskilda skäl 
föreligger. Sådana kan gälla sociala,  
medicinska eller andra omständigheter.

Antagning
Du får ditt antagningsbesked på antag-
ning.se. Om du anmält dig till utbildning-
ar som startar på höstterminen kommer 
beskedet i mitten av juli. Om du anmält 
dig till utbildningar som startar på vår-
terminen kommer beskedet i mitten av 
december.

Behörighet
För att kunna antas till högskole- 
utbildning krävs att du uppfyller vissa 
behörighetskrav. Alla kurser och program  
kräver grundläggande behörighet som 
innebär att du har examen från ett hög-
skoleförberedande gymnasieprogram 
(eller motsvarande), eller yrkesexamen 

med godkänt betyg i svenska 2 och 3 
alternativt svenska som andraspråk 2 och 
3 och i engelska 6.
 En del kurser och program har särskilda 
behörighetskrav utöver grundläggande 
behörighet. Det kan till exempel vara krav 
på godkänt resultat i vissa gymnasiekurser 
eller tidigare högskolestudier.

Examen
Försvarshögskolan utfärdar examen på 
grundnivå, avancerad nivå och forskar- 
nivå. På grundnivå utfärdas även yrkes- 
examen, officersexamen. När du är klar 
med dina studier och uppfyller kraven för 
en examen kan du ansöka om examens-
bevis.

Komplettering
Om du vid sista anmälningsdag inte har 
avslutat eventuell behörighetsgivande ut-
bildning kan du komplettera din anmälan 
i efterhand.

Pedagogiskt stöd
Som student med funktionsnedsättning 
kan du vid behov få pedagogiskt stöd 
för att kunna genom föra dina studier. 
Behovet av hjälp bedöms individuellt och 
du ansöker via nais.uhr.se. Om du har 

frågor gällande pedagogiskt stöd kan du 
kontakta Försvarshögskolans samordnare 
för studenter med funktionsned sättning: 
funka@fhs.se.

Studentbostad
Du som är antagen till en utbildning vid 
Försvarshögskolan kan ställa dig i kö 
för studentlägenhet hos SSSB, Stiftelsen 
Stockholms Studentbostäder, sssb.se.

Studenthälsan
Studenthälsan är till för dig som studerar 
vid Försvarshögskolan. Studenthälsan 
erbjuder medicinsk och psykologisk mot-
tagning, ergo nomisk rådgivning, hälso-
samtal och kurser.

Studiedokumentation – Ladok
Uppgifter om antagning till kurs eller 
program och studieresultat dokumenteras 
i studiedokumentationssystemet Ladok. 
Vissa uppgifter ur Ladok lämnas vidare 
till Statistiska centralbyrån, Utbildnings-
departementet och Centrala studiestöds-
nämnden.

Studiemedel
För information om finansiering av  
studier med statligt studiemedel, se csn.se.

Studievägledare
Om du funderar på att börja studera vid 
Försvarshögskolan och har frågor om till 
exempel våra program och kurser, hur du 
kan sätta ihop din examen eller vilka  
möjligheter som finns på arbetsmark-
naden är du välkommen att kontakta 
Försvarshögskolans studievägledning:  
studievagledning@fhs.se.

Terminstider
Höstterminen 2021:
30 augusti–16 januari
Vårterminen 2022:
17 januari–5 juni
Observera att utbildningsstarterna kan 
variera inom dessa datum.

Viktiga datum
Höstterminen 2021
15 mars  Anmälan på antagning.se  
 öppnar
15 april  Sista anmälningsdag
21 juni Sista kompletteringsdag
9 juli  Antagningsbesked med  
 svarskrav
23 juli  Sista svarsdag
29 juli  Andra antagningsbeskedet
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