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Mänskliga rättigheter - lika för alla!

Ulf Johansson Dahre
”Jag undervisar på ett flertal kurser 
på kandidat- och masternivå som 
folkrätt, minoriteter, idéhistoria och 
vetenskapsteori. Jag är framförallt 
verksam inom det samhällsveten-
skapliga fältet och då särskilt 
socialantropologi. Utöver det har 
jag också en bakgrund i folkrätt. Min 
forskning handlar framförallt om 
ursprungsfolk och minoriteter, samt 
frågan om universalism och kultur-
relativism i relation till mänskliga 
rättigheter.” 
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Mänskliga rättigheter - lika för alla!
I inledningen till FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna från 1948 läser vi att alla människor är födda 
fria och lika i värde och rättigheter. Tanken om en grundläg-
gande mänsklig jämlikhet genomsyrar inte bara det interna-
tionella regelverk om mänskliga rättigheter som vuxit fram 
under de senaste 70 åren. Samma tanke utgör också en 
av hörnpelarna i moderna demokratier och fungerar som 
ledstjärna för de miljontals människor världen över som 
arbetar för att främja mänskliga rättigheter. 

På Enskilda Högskolan Stockholm erbjuder vi högkvalita-
tiva utbildningar i mänskliga rättigheter på kandidat- och 

masternivå. Hos oss får du fördjupa din förståelse av 
mänskliga rättigheter som idé, rättsligt ramverk och 
samhällsfenomen. Du får utveckla din förmåga att 
analysera aktuella samhällsfrågor med verktyg från ett 
flertal akademiska discipliner, såsom juridik, statsveten-
skap, sociologi, historia och filosofi. Vi arbetar varje dag 
för att skapa en stimulerande och välkomnande miljö 
där du som student kan förbereda dig för att arbeta 
med spännande, utmanade och livsviktiga frågor på en 
bred arbetsmarknad.

Göran Gunner
”Jag har funnits med i undervisning-
en sedan programmet i mänskliga 
rättigheter startade på högskolan. 
I undervisningen har jag i dag två 
fokus, dels religions- och överty-
gelsefrihet och dels internationell 
humanitär rätt. Forskningsmässigt 
har jag de senaste åren fokuserat 
på religions- och övertygelsefrihet.”

Susanne Wigorts Yngvesson
”Jag är professor i etik och under-
visar i programmet mänskliga rättig-
heter utifrån framför allt filosofiska 
och etiska frågor. Mina ämnesområ-
den inom rättighetsfältet har tidigare 
rört medieetik men handlar idag 
mest om religions- och samvetsfrihet 
samt övervakning.”

Linde Lindkvist
”Jag undervisar på ett flertal kurser 
på kandidat- och masternivå. Jag har 
min bakgrund i mänskliga rättighe-
ter som flervetenskapligt fält, men 
bidrar främst med perspektiv från 
idéhistoria, politisk historia och filo-
sofi. I min forskning intresserar jag 
mig för de mänskliga rättigheternas 
internationella historia, med särskilt 
fokus på frågor om barns rättighe-
ter, religionsfrihet, demokrati och 
diskriminering.” 
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Kandidatprogram 
i mänskliga rättigheter (MR) 180 högskolepoäng samt fristående kurser

Programmet ges på heltid och startar varje hösttermin. Kurserna ges på halvfart och ligger  
parallellt inom varje modul.  De flesta av kurserna kan också sökas som fristående kurser.  

Närvaro är obligatorisk på föreläsningar och seminarier. 

Ett avslutat kandidatprogram leder till en kandidatexamen i mänskliga rättigheter om 180 hp.

År 1

HÖSTTERMIN

aug-okt •		 Mänskliga	rättigheter	och	filosofi, 7.5 hp, MR176 
  Grundläggande kurs om filosofiska perspektiv på mänskliga rättigheter.

 •		 Mänskliga	rättigheter	och	folkrättens	grunder,	7.5 hp, MR172 
  Grundläggande kurs i internationell rätt och mänskliga rättigheter. Särskilt fokuseras på utvecklingen av 
  mänskliga rättighetssystemet nationellt, regionalt och på global nivå.

nov-jan •		 Mänskliga	rättigheter	och	demokrati, 7.5 hp, MR177 
  Grundläggande kurs om relationen mellan mänskliga rättigheter och demokrati, främst med hjälp av filosofiska,  
  samhällsvetenskapliga och historiska perspektiv.  

 •		 Funktionshinder	och	mänskliga	rättigheter, 7.5 hp, MR178 
  Om hur rättigheter för personer med funktionsnedsättning har utvecklats och utformats i Sverige och globalt.

 
VÅRTERMIN    
Förkunskapskrav: 15 hp mänskliga rättigheter.

jan-mars	 •	 Religions-	och	övertygelsefrihet, 7.5 hp, MR281 
  Om religions- och övertygelsefrihetens förankring i svensk och internationell rätt samt hur den kan förverkligas i ett  
  mångkulturellt samhälle.

 •	 Kvinnor	och	mänskliga	rättigheter, 7.5 hp, MR290 
  Om kvinnors mänskliga rättigheter där förutsättningarna för jämställdhet, lika rättigheter och status i samhället granskas  
  och analyseras. 

april-juni •	 Yttrande-	och	tryckfrihet, 7.5 hp, MR283 
   Om yttrande- och tryckfrihetstraditionen nationellt, regionalt och internationellt ur ett filosofiskt och juridiskt perspektiv. 

    Programstudenter väljer en av följande två kurser:

   -	 Barnets	rättigheter,	7.5 hp, MR284 
  Om barnets rättigheter enligt barnkonventionen och andra konventioner, med exempel från Sverige och internationellt. 

   -	 The	Rights	of	Indigenous	Peoples	and	Ethnic	Minorities, 7.5 Credits, MR175 
  This course addresses the human rights of indigenous peoples and ethnic minorities, taking up contemporary tensions  
  such as religious, social and political conditions, between national sovereignty and collective and individual rights, as well  
  as questions of identity. 

Programmets uppbyggnad                                                                                      Med reservation för ändringar.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER



Kandidatprogram 
i mänskliga rättigheter (MR) 180 högskolepoäng samt fristående kurser

ÅR 2

HÖSTTERMIN   
Förkunskapskrav: 45 hp mänskliga rättigheter. 

aug-okt	 •	 Mänskliga	rättigheter	–	en	kritisk	analys,	7.5 hp, MR285 
  En filosofiskt inriktad kurs som tar upp kritiska teorier i förhållande till mänskliga rättigheter, såsom feminism och  
  postkolonialism.

 •	 Asyl-	och	flyktingrätt, 7.5 hp, MR286 
  Om asylrätten ur ett juridiskt, politiskt, historiskt och filosofiskt perspektiv. Internationell, europeisk och svensk lagstiftning 
  och praxis behandlas.

nov-jan	 •	 Rasism	och	diskriminering, 7.5 hp, MR287 
  Om rasismens idéer och spridning  - historiskt och i nutid – och om motreaktion i form av lagstiftning, deklarationer  
  och konventioner. 

	 •	 Klimatförändring	och	mänskliga	rättigheter, 7.5 hp, MR288 
  Om mänskliga rättigheters roll i klimatavtal och klimatförhandlingar, om etiska frågeställningar inför olika framtida scenarier.

VÅRTERMIN  
Förkunskapskrav: 75 hp mänskliga rättigheter. 

jan-mars	 •	 Fred,	konflikt	och	religion,	7.5 hp, MR289 
  Utifrån grundläggande konfliktteori behandlar kursen fredsbegrepp och globala konfliktmönster samt religionens roll i  
  relation till dessa.

	 •	 Uppsatsarbete,	7.5 hp, MR252 
  Studenten genomför en självständig undersökning som presenteras skriftligt.

Förkunskapskrav: 90 hp mänskliga rättigheter. 

april-juni	 •	 Internationell	humanitär	rätt,	7.5 hp, MR371 
  Om de regler som är tillämpliga i en väpnad konflikt.

	 •	 Mänskliga	rättigheter,	teknologi	och	övervakning, 7.5 hp, MR372 
  Om hur övervakningssamhället utmanar våra mänskliga rättigheter. Kursen behandlar demokratiska perspektiv, liksom  
  makt, kultur och genus i relation till teknologi och övervakningens arenor.

ÅR 3

HÖSTTERMIN
Förkunskapskrav: 105 hp mänskliga rättigheter. 

aug-okt	 •	 Rättvisa	som	grund	för	mänskliga	rättigheter,	7.5 hp, MR373 
  En tematisk kurs där rättvisa analyseras utifrån filosofiska teorier och tillämpas på samtida globala frågeställningar.

	 •	 Metod	mänskliga	rättigheter, kandidatnivå, 7.5 hp, MR348 
  Om vetenskaplig metod anpassad för att behandla problem inom studiet av mänskliga rättigheter. 

nov-jan	 •	 Examensarbete	för	kandidatexamen,	mänskliga	rättigheter, 15 hp, MR351 
  Kandidatuppsats skrivs och opponering genomförs.

VÅRTERMIN
Förkunskapskrav: 120 hp mänskliga rättigheter.

jan-juni	 •	 Praktikkurs	mänskliga	rättigheter,	30 hp, MR392 
 Kunskapen i mänskliga rättigheter praktiseras i en konkret arbetssituation. 

	 	 Alternativ	till	praktikkurs: 
 30 hp mänskliga rättigheter och/eller andra relevanta ämnen, ex. juridik, statskunskap, teologi/religionsvetenskap.

ehs.se

Under höstterminen ges praktikkursen även som fristående kurs: 
•	 Praktikkurs	mänskliga	rättigheter, 30 hp, MR394 (aug-jan) 
  Förkunskapskrav: Mänskliga rättigheter 120 hp alt. magister- eller masterexamen i mänskliga rättigheter.



MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Mwati Juslain
Kandidatprogrammet

Då jag alltid haft som mål i livet att kunna få jobba med  
människor samt haft en vilja att kunna påverka situationer 
runt om i världen på ett eller annat sätt kändes det helt rätt 
att börja läsa på EHS och mänskliga rättighetersprogrammet. 
Alla kurser, oavsett om det handlar om klimat, kvinnor eller 
religion, lägger fokus på och ger oss kunskap inom oerhört 
relevanta ämnen där mänskliga rättigheter ligger som grund.

Att sedan få fördjupa sig i och kunna utvecklas inom olika 
områden genom lärorika föreläsningar, intressanta seminarier 
men även genom PM-skrivning, uppsatser och tentor ger oss 
en bra grund inför framtida utmaningar inom arbetslivet och 
i världen.  

Att högskolan är relativt liten resulterar i en gemenskap som 
skapar trivsel och det ger oss studenter möjlighet att kunna 
utvecklas intellektuellt men även på ett personligt plan då 
lärare och personal är otroligt hängivna och tillmötesgående. 
Min tid på EHS har varit och är otroligt givande och jag trivs 
väldigt bra i min klass där jag blir motiverad och engagerad 
tack vare den fina sammanhållning vi har.

Att alla människor är lika mycket värda är en kontroversiell  
mening som oftast tolkas olika. För mig är det den största 
punkten för respekt av  mänskligheten. Det spelar ingen roll 
vilket land du kommer ifrån, vilken sexuell läggning eller vilken 
religion du har, mänskliga rättigheter lägger en grund för den 
icke brutala mänskligheten. 

Den grundläggande kunskapen inom mänskliga rättigheter  
som jag hittills har lärt mig från EHS är bron mellan mig och 
resterande världen. Min största ambition är att påverka och lära 
ut synen på de mänskliga rättigheterna i hela världen. 

Det som är bäst med EHS är gemenskapen som finns mellan 
studenterna och ledningen.

Sandra Krossler
Kandidatprogrammet



Anna Winehav
Kandidatprogrammet och masterprogrammet

Våra mänskliga rättigheter är inte skrivna i sten. De måste 
ständigt diskuteras och skyddet för dem förbättras, särskilt med 
tanken på den bakåtsträvande utvecklingen som omvärlden har 
bevittnat under den senaste tiden. Det handlar om krympande 
utrymme för civilsamhällets organisationer, bakåtsträvande 
utveckling när det gäller frågor om kvinnors och flickors rät-
tigheter, samt ifrågasättande av demokratins grundläggande 
principer så som yttrandefrihet och alla människors lika värdig-
het och rättigheter. 

När jag år 2015 började kandidatprogrammet i mänskliga 
rättigheter var jag främst intresserad av frågor som relaterar 
till kvinnorättigheter. Idag, fem år senare har mina intressen 
i, perspektiv på och förståelse av mänskliga rättigheter både 
breddats och fördjupats. Detta inte bara tack vare mycket kom-
petenta lärare som alltid har varit oss till hjälp, utan även tack 
vare mina fantastiska skolkamrater med både olika bakgrund, 
kompetens och erfarenheter. Att diskutera frågor om mänskliga 
rättigheter i förhållande till dagsaktuella händelser har varit 
ett av de mest lärorika och utvecklande momenten på utbild-
ningen. Under utbildningens gång hade jag även förmånen 
att genomföra en utlandspraktik i Kenya där jag lärde mig om 
hur man arbetar med att förebygga sexuellt och könsbaserat 
våld mot kvinnor och flickor samt hur man kan stärka kvinnors 
sociala, ekonomiska och politiska ställning i samhället. Det som 
jag också har uppskattat med EHS är den familjära miljön som 
undervisningen sker i.

ehs.se

Studentkåren	vid	Enskilda	Högskolan	Stockholm
Vi är din röst på högskolan och tillsammans ordnar vi roliga 
aktiviteter, tävlingar, kör, spontanfika, givande externa 
föreläsningar och mycket mer. Vill du veta mer? Följ oss då 
på sociala medier eller checka EHS hemsida för mer info! 
Du kan också alltid kontakta oss på sehs@ehs.se



Magister- och masterprogram
Tvärvetenskapliga program med  

folkrättsliga, samhällsvetenskapliga och filosofiska perspektiv

År 1                                                                                                                                                        Med reservation för ändringar.

HÖSTTERMIN

•	 Mänskliga rättigheter, en idéhistorisk fördjupning, 10 hp 
En översiktlig introduktion till mänskliga rättigheter ur filosofiskt, rättsligt och politiskt perspektiv.

•	 Folkrätt och mänskliga rättigheter, 10 hp 
En fördjupningskurs om det folkrättsliga systemets uppbyggnad samt om relationen mellan internationell och nationell rätt.

•	 Human Rights: Theoretical and Political Challenges, 10 Credits 
An advanced introduction to theoretical and political challenges currently facing the idea and practice of human rights. 

VÅRTERMIN

•	 Human	Rights	From	a	European	Perspective, 7.5 Credits 
The course provides in-depth knowledge of how human rights are protected in Swedish and European law as well as how they are  
realised in democratic and political processes. 

•	 Metod,	mänskliga	rättigheter,	avancerad	nivå, 7.5 hp 
Metodkursen behandlar kvalitativa och kvantitativa metoder för att inom ramen för en juridisk, filosofisk eller samhällsvetenskaplig 
analys behandla centrala och aktuella MR-frågor.

•	 Examensarbete	för	magisterexamen,	mänskliga	rättigheter,	15 hp 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Masterprogram, 120 högskolepoäng

Behörighetskrav: Se nästa uppslag
Anmälningskod: Via Antagning.se: EHS-MRMAG
Examen:	Ett avslutat magisterprogram leder till en magisterexamen i mänskliga rättigheter 60 hp.

Efter examen finns möjlighet att göra en praktikkurs som fristående kurs: 
Praktikkurs	mänskliga	rättigheter, 30 hp, MR394 (aug-jan) 
Förkunskapskrav: Mänskliga rättigheter 120 hp alt. magister- eller masterexamen i mänskliga rättigheter.

Magisterprogram, 60 högskolepoäng

Programmen ges på heltid och startar varje hösttermin. Kurserna ges på helfart. 
Närvaro är obligatorisk på föreläsningar och seminarier.

Undervisningsspråket är huvudsakligen svenska, några av kurserna ges på engelska.

Magisterprogrammet läser tillsammans med masterprogrammet fram till magisterprogrammets examensarbete.



Magister- och masterprogram
Tvärvetenskapliga program med  

folkrättsliga, samhällsvetenskapliga och filosofiska perspektiv

HÖSTTERMIN

•	 Folkrättsliga	utmaningar	i	det	internationella	systemet, 15 hp 
En fördjupningskurs där aktuella och kontroversiella aspekter och diskussioner kring folkrätt och mänskliga rättigheter studeras.

•	 Mänskliga	rättigheter,	vetenskapsteori	och	metod,	15 hp 
Kursen behandlar vetenskapsteoretiska begrepp och metodologiska utmaningar i relation till kunskapsutvecklingen på området 
mänskliga rättigheter. Kursen anknyter också till uppsatsarbetet.

VÅRTERMIN

•	 Examensarbete	för	masterexamen, mänskliga	rättigheter,	30 hp 
I form av ett uppsatsarbete får studenten självständigt, kritiskt och med vetenskapliga metoder analysera ett kvalificerat forsknings- 
problem inom mänskliga rättigheter ur ett rättsvetenskapligt, religionsvetenskapligt eller samhällsvetenskapligt perspektiv. 

År 1                                                                                                                                                        Med reservation för ändringar.

HÖSTTERMIN

•	 Mänskliga rättigheter, en idéhistorisk fördjupning, 10 hp 
En översiktlig introduktion till mänskliga rättigheter ur filosofiskt, rättsligt och politiskt perspektiv.

•	 Folkrätt och mänskliga rättigheter, 10 hp 
En fördjupningskurs om det folkrättsliga systemets uppbyggnad samt om relationen mellan internationell och nationell rätt.

•	 Human Rights: Theoretical and Political Challenges, 10 Credits 
An advanced introduction to theoretical and political challenges currently facing the idea and practice of human rights. 

År 2                                                                                                                                                         Med reservation för ändringar.

Masterprogram, 120 högskolepoäng

Behörighetskrav: Se nästa uppslag
Anmälningskod: Via Antagning.se: EHS-MRMAS
Examen:	Ett avslutat masterprogram leder till en masterexamen i mänskliga rättigheter 120 hp.

Efter examen finns möjlighet att göra en praktikkurs som fristående kurs: 
Praktikkurs	mänskliga	rättigheter, 30 hp, MR394 (aug-jan) 
Förkunskapskrav: Mänskliga rättigheter 120 hp alt. magister- eller masterexamen i mänskliga rättigheter.

VÅRTERMIN

•	 Human	Rights	From	a	European	Perspective, 7.5 Credits 
The course provides in-depth knowledge of how human rights are protected in Swedish and European law as well as how they are  
realised in democratic and political processes.  

•	 Metod,	mänskliga	rättigheter,	avancerad	nivå, 7.5 hp 
Metodkursen behandlar kvalitativa och kvantitativa metoder för att inom ramen för en juridisk, filosofisk eller samhällsvetenskaplig analys 
behandla centrala och aktuella MR-frågor.

•	 Konflikter	mellan	rättigheter,	7.5 hp 
Om att kritiskt granska teorier om konflikter mellan skilda rättigheter och att fördjupa argumenten utifrån filosofiska teorier om  
relevanta och aktuella konflikter.

•	 Freedom	of	Religion	or	Belief	in	a	Global	World,	7.5 Credits 
This course gives the student in-depth knowledge of freedom of religion or belief in a globalized world.

ehs.se



Behörighetskrav
Kandidatnivå: Program och fristående kurser

Grundläggande behörighet för högskolestudier.  
Sökande kan också meritera sig genom akademiska betyg 
och erfarenhet från MR-arbete. Förtur ges för sökande 
med poäng från EHS. För kurser från termin två gäller 
dessutom förkunskapskrav på tidigare studier i Mänskliga 
rättigheter, se respektive kurs.

Avancerad nivå: Magister- och masterprogram

Kandidatexamen där huvudområdet utgörs av minst 
90 högskolepoäng i mänskliga rättigheter eller annat 
relevant ämne vid teologisk, historisk-filosofisk, sam-
hällsvetenskaplig, juridisk fakultet eller motsvarande. 
Huvudområdet ska inkludera ett självständigt arbete om 
minst 15 högskolepoäng eller motsvarande. Kunskaper 
i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för 
grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning 
på grundnivå. Student kan också antas till senare delar av 
programmet efter särskild ansökan under förutsättning 
att de då aktuella förkunskapskraven är uppfyllda.

Sista anmälningsdag
Program och fristående kurser hösten 2020: 15 april 2020

Fristående kurser våren 2021: 15 oktober 2020

Ansökan sker via Antagning.se 
• Kandidatprogram anmälningskod: EHS-MRKAN 
• Magisterprogram anmälningskod: EHS-MRMAG 
• Masterprogram anmälningskod: EHS-MRMAS 
• Fristående kurser: Sök på kurskod (ex MR172)

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER



Uppdragsutbildning
Enskilda Högskolan Stockholm är idag etablerad som 
ett av landets främsta utbildningscentra inom mänsk-
liga rättigheter, teologi och religionsvetenskap. 

Våra uppskattade lärare används i många olika sam-
manhang. Vi kan erbjuda allt ifrån enstaka föreläsning-
ar till årslånga fortbildningsprogram - med eller utan 
möjligheten till att examineras för högskolepoäng. 
Bland dem som har utnyttjat vår kompetens märks 
studieförbund, skolor, företag, trossamfund, myndig-
heter och idéburna civilsamhällesorganisationer. 

Välkommen att höra av dig om du vill prata vidare om 
dessa möjligheter. Kontakta Linde Lindkvist: 
linde.lindkvist@ehs.se

ehs.se



ehs.se

Mänskliga rättighetsdagarna  
3-5 december 2020 i Uppsala
Mänskliga rättighetsdagarna är Nordens största  
mötesplats för studenter, forskare, myndigheter,  
politiker och ideellt engagerade människor som 
arbetar för mänskliga rättigheter. 

För våra studenter är dagarna ett utmärkt tillfälle  
att delta i intressanta seminarier och knyta  
kontakter inom branschen.

Läs mer på www.mrdagarna.nu
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Enskilda Högskolan Stockholm 
Högskolan för mänskliga rättigheter 
Åkeshovsvägen 29, 168 39 Bromma 

Tel 08-564 357 00, info@ehs.se, www.ehs.se 

Följ oss på facebook:  
Enskilda Högskolan - Mänskliga rättigheter - EHS

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Högskolan för mänskliga rättigheter

Enskilda Högskolan 
Stockholm

Prova på att vara student vid EHS

Vill du hälsa på en dag i vår och lyssna på en föreläsning?
Hör av dig till studievägledare Monica Helles  

för att boka en tid: monica.helles@ehs.se

3–5 DECEMBER UPPSALA KONSERT & KONGRESS
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MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER  
– en fråga om var du bor?


