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Uppgifterna i denna katalog bygger på infor-
mation som fanns tillgänglig i november 2018. 
Försvarshögskolan förbehåller sig rätten att 
lägga till eller ställa in program och kurser.
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Välkommen till  
Försvarshögskolan!
På Försvarshögskolan samlas den senaste kunskapen inom  
kris och säkerhet i en internationellt ledande forskningsmiljö.  
Och allt är tillgängligt för dig.

Säkerhetsarbete är i dag komplext och sammanhängande. Det kräver en bred verk-
tygslåda som förstås av både den civila och militära sidan. Vi måste förstå varandras 
system och kunna samverka i allt från krig, konflikter, terrordåd till skogsbränder 
till förebyggande arbete. Här på Försvarshögskolan bygger vi en bred samhälls- 
säkerhet och bidrar till totalförsvaret. Bland våra studenter finns ett stort intresse 
för att skydda och försvara såväl Sverige som allas grundläggande fri- och rättigheter.
 Vi är det självklara kunskapsnavet, specialiserade i både vår forskning och utbild-
ning inom just försvarsfrågor, krishantering och säkerhet. Vill du utbilda dig för 
att göra världen till en säkrare plats så är det här du gör det. Här möter du lärare 
och professorer med relevanta och gedigna kunskaper. Hit kommer föreläsare och 
delar med sig av aktuella erfarenheter från de senaste händelserna. Vi får besök 
av myndighetsföreträdare och det är inte ovanligt att du möter en minister i våra 
korridorer. 
 Försvarshögskolan är en unik miljö som förbereder dig för viktiga uppdrag i 
efterfrågade yrken. Det är en utvecklande och yrkesförberedande mötesplats för 
akademi och profession, teori och praktik, militärer och civila.  
 Vi har ledarskapsaspekter i många av våra program med praktiska moment och 
övningar där du får omsätta teorier i realistiska rollspel. Vill du bli en av morgon-
dagens ledare, tänkare eller praktiker inom försvar, krishantering och säkerhet? 
Välkommen, då är det hit du ska söka dig. 

Vill du utbilda dig för 
att göra världen till 

en säkrare plats så är 
det här du gör det.
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Fyra skäl att läsa på 
Försvarshögskolan

Ett litet familjärt lärosäte
Försvarshögskolan är en relativt liten högskola. Här går ungefär 
800 studenter. Det innebär att du som student inte försvinner 
i mängden utan får en nära relation till lärare och kurskamrater.

Praktisk träning och teori
Våra utbildningar kombinerar teoretiskt lärande i form av före-
läsningar 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 för ståelse som bidrar  
till bred samhällssäkerhet och ett bättre totalförsvar.
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Plugga en termin i Australien?
Som student vid Försvarshög-
skolan kan du välja att göra delar 
av din utbildning utomlands. På 
kandidat programmen i statsve-
tenskap och militärhistoria och 
på masterpro grammet Politik 
och krig kan du praktisera utom-
lands, kanske i Bryssel eller New 
York? 
 Du kan också välja att plugga 
på ett annat lärosäte en termin 
någonstans i världen – Försvars-
högskolan samarbetar bland  
annat med Sciences Po Grenoble  
i Frankrike och med Macquarie 
University i Sydney i Australien.  
Och via Sida-programmet Minor 
Field Studies kan du göra fält-
studier i ett utvecklingsland 
inför din uppsats på påbygg-
nadsnivå. Världen väntar!

Nytt masterprogram i försvarssystem
Försvarshögskolan växer och satsar 
just nu på fler masterprogram. 
Höstterminen 2019 drar masterpro-
grammet Utveckling av system för 
försvar och säkerhet igång.
 Programmet riktar sig till dig som  
är officer eller högskoleingenjör och 
vill arbeta med att utveckla dagens 
och morgondagens komplexa för-

svarssystem. 
 Utbildningen ger dig de 

kunskaper som krävs för 
att vara länken mellan 
användare, beställare och 
utvecklare. Program-
met är fram taget i nära 
samarbete med försvars-

industrin och jobben finns 
såväl på den nationella som 

den internationella arenan efter 
examen.

DET NYA 
 MASTER

PROGRAMMET  
STARTAR HÖST

TERMINEN  
2019

Greetings from down under!
Greetings from down under!
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Baler, fester och pubhäng
Försvarshögskolans militära traditioner är starka och de är vi stolta över.  
Vilket också märks i studentlivet. Här går du inte till kårpuben, här går du 
till mässen. Och när våra studenter anordnar baler, fester och mässdanser 
finns det ofta militära inslag, förutom att hälften kanske bär uniform, och 
att det ofta är ett slott som är bakgrundsfond. Som student är så klart ditt 
viktigaste jobb att fokusera på dina studier men ett kårengagemang för att 
bidra till ett avkopplande och utvecklat studentliv kommer uppskattas.

Gratis  
träning på 
Försvars
högskolan
Om du vill ta en paus i pluggan-
det och träna kroppen istället 
för hjärnan behöver du bara gå 
ner i Försvarshögskolans källare. 
Här finns löpband, crosstrai-
ners, roddmaskiner, fria vikter 
och boxsäckar. Nästan varje 
dag erbjuds träningspass med 
instruktör i allt från yoga till 
spinning till styrka. Om du läser 
på Officersprogrammet ingår 
träning i schemat och på Cam-
pus Karlberg finns också fullt 
utrustade gym, klätterväggar och 
till och med fäktningslektioner. 
Gillar du lagsporter kan du dra 
ihop ett gäng studenter och köra 
innebandy eller fotboll i gymnas-
tiksalen eller varför inte gå med i 
Carlberg Cavaliers, vårt student-
lag i amerikansk inomhusfotboll. 
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Alla som är engagerade i Försvarshögskolans studentkår är aktiva  
studenter. De jobbar för att din och övriga studenters tid på skolan  
ska bli så bra som möjligt både när det gäller utbildning och fritid. 

– Kåren här kommer väldigt nära 
studenterna, mer än vad man kan-
ske gör på andra, större universitet 
och högskolor, säger Emma-Louise 
Juneskans, som varit kårordförande. 

Försvarar dina rättigheter
Kårrepresentanter finns med från 
lägsta till högsta nivå inom För-
svarshögskolans verksamhet, från 
förberedande råd och nämnder till 
högsta beslutande organ som är 
högskolstyrelsen. Uppgiften är att 
ta tillvara studenternas intressen i 
frågor om bland annat:

• UTBILDNINGSKVALITET
• RÄTTSSÄKERHET
• MEDINFLYTANDE

• ARBETSMILJÖ
• LIKABEHANDLING
• FRIHET FRÅN DISKRIMINERING

Det sociala livet
På Försvarshögskolan råder en bra 
och inkluderande stämning mellan 
alla studenter. Det är något kåren 
jobbar för att bevara och förstärka 
genom olika fritidsaktiviteter, från 
idrott till föreläsningar. Alla evene-
mang är öppna för samtliga studen-
ter som är medlemmar i kåren. 
 Exempel på aktiviteter som kåren 
arrangerar:

SITTNINGAR 
Finare middagar med olika roliga 
inslag av tal, sånger och mindre 

uppträdanden. Efter middagen fort-
sätter festen. Sittningar arrangeras 
två till tre gånger per termin.

INTRODUKTIONSAKTIVITETER
En vecka med snälla aktiviteter 
som syftar till att du och de andra 
studenterna ska lära känna varandra. 
Till exempel poängjakter, tipsrundor, 
tävlingar i Mässen och sportaktivi-
teter som brännboll och femkamp.

ARBETSMARKNADSGRUPP 
Gruppen skapar tillfällen för dig 
att knyta kontakter och träffa 
tänkbara arbetsgivare, bland annat 
genom föreläsningar, seminarier 
och workshops med företag och 
myndigheter. Senaste året har bland 
annat Försvarsmaktens högkvarter, 

Kåren – din plattform  
för politik och nöjen 

STUDENTPUBEN MÄSSEN  
– ”VÅRT VARDAGSRUM”
Studentpuben Mässen drivs av mili-
tära studerande och har öppet ett 
par kvällar i veckan där de serverar 
enklare mat och dryck. 
 – Mässen är vårt vardagsrum där 
studenter från olika utbildningar och 
årskullar möts, säger Johannes Ljus-
teräng, som är nuvarande studiesoci-
alt ansvarig på kåren. 
 I samarbete med Mässen anordnar 
kåren flera aktiviteter, till exempel 
quiz-kvällar, terminsavslutningar, lu-
ciatåg och aktiviteter vid halloween 
och alla hjärtans dag.
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Viktigt välja rätt
Läs på, fråga och besök oss. Det är studievägledare Desirée  
Hervards tips till dig som står inför att söka till högskolan.  
 – Om du gör ett väl underbyggt val är det större chans att du  
lyckas med dina studier, säger hon. 

– Det är viktigt att skaffa kunskap 
om de utbildningar du är intresserad 
av, säger Desirée Hervard, som här 
delar med sig av tips på hur du kan 
göra ett väl underbyggt val.

Besök Försvarshögskolans webb-
plats. Här finns fakta om utbild-
ningarna och berättelser från lärare 
och aktiva och tidigare studenter. 
 – Det finns möjlighet att ställa 
frågor genom att klicka på ”pricken” 
nere i högra hörnet och sen välja 
kontakt eller så kanske svaret redan 
finns under Frågor och svar. 

Gå på öppet hus och mässor. Då 
kan du skaffa dig kunskap men ock-
så få en känsla för lärosätet. Passa 
på att prata med studenterna och 
fråga exempelvis vilka faktorer som 
styrde deras val och hur de upplever 
studierna och högskolan.

 – Gå på öppet hus på alla skolor 
du är intresserad av. När du sedan 
ska välja vet du också vad du väljer 
bort.

När du börjat din utbildning kan du 
få hjälp att plocka ihop kurser så 
du får en examen. Vissa 
kurser går bara vissa termi-
ner och då hjälper Desirée 
Hervard dig att göra en plan 
över alla år.
 – Jag kan visa på olika 
alternativ och vägar, säger 
hon.

Särskilt stöd för dig med 
funktionsnedsättning. 
Har du en diagnos eller ett 
läkarintyg på din funktions-
nedsättning har du rätt till 
särskilt stöd. Det kan vara 
att du får längre skrivtid 

eller att du får använda dator på ten-
tor. Du kan också få en mentor.
 – Kunskapskraven är alltid de-
samma men studenter med funk-
tions nedsättning har rätt till kom-
pen sa toriska hjälpmedel. ▪

SAAB och PWC varit på plats och 
presenterat sin verksamhet. 

Engagera dig!
I kåren på Försvarshögskolan får 
du som student ta stor plats. Det 
finns gott om möjligheter för dig att 
vara med och föreslå aktiviteter och 
skapa nya traditioner. Så engagera 
dig gärna i studentkåren. ▪

Om det trots allt blev fel
Om det ändå visar sig att du känner att 
det här inte var det du ville göra kan 
du vända dig till studievägledningen. 
 – Det är inget fel att avbryta eller 
göra uppehåll i sina studier. Det är bätt-
re än att gå och må dåligt i tre år, säger 
Desirée Hervard.
 Hon jobbar också förebyggande 
med att stötta i studieteknik. 
 – Att läsa på högskolan är något 
helt annat än gymnasiet och många 
kan behöva stöd i att planera sina 
studier.

» Alla möten med studenterna är 
det absolut bästa i mitt jobb. «
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S
tatsvetenskap

Lär dig genom att  
ifrågasätta
Vill du jobba med krishantering eller frågor som rör säkerhet?  
Då är statsvetenskap på Försvarshögskolan helt rätt för dig. 

Flera som har studerat statsveten-
skap på Försvarshögskolan har i 
dag jobb inom regeringskansliet. 
Du kan också hitta dem inom 
Försvarsmakten, på Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, 
MSB, eller som säkerhetskonsulter 
i näringslivet. Många arbetar också 
med krishantering inom kommuner 
och länsstyrelser.
 – Det är hög nivå på både vår 
utbildning och de studenter som 
läser här. Detta är viktiga faktorer 
bakom statsvetarstudenternas stora 
möjligheter på arbetsmarknaden, 
säger professor Linus Hagström.
 En utbildning i statsvetenskap 
med inriktning krishantering och 
säkerhet ger dig förutsättningar 
att arbeta med olika perspektiv på 
samhällssäkerhet, till exempel som 
utredare, rådgivare eller analytiker 
inom privat eller offentlig sektor. 

Med fokus på kris och säkerhet
Förutom en inriktning mot krishan-
tering och säkerhet får du här en 
unik närhet till lärare och andra stu-
denter. Något som många studenter 
ofta påpekar och uppskattar. 

 – Rent fysiskt är Försvarshögsko-
lan en liten plats. Man springer på 
varandra, det är enkelt och otvung-
et, säger Linus Hagström. 
 Det som skiljer statsvetenskap 
på Försvarshögskolan mot utbild-
ningar i ämnet vid andra lärosäten 
är alltså den särskilda inriktningen 
mot krishantering och säkerhet. 
Annars är det samma ämne som på 
andra lärosäten. Det vill säga det 
vetenskapliga studiet av politik. 
 – Vi undervisar i politisk teori, 
förvaltningspolitik, komparativ 
politik och internationella relatio-
ner, men specifikt med fokus på 
frågor om kris och säkerhet. Det är 
det vi är allra bäst på, säger Linus 
Hagström. 
 Under utbildningen diskuterar 
och analyserar du också kriser och 
säkerhetspolitiska frågor utifrån 
normer, maktförhållanden 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.
 Fortsättningskursen avslutas 
alltid med ett två veckor långt roll-
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spel. Fiktiva länder får ett försäm-
rat säkerhetspolitiskt läge när det 
uppstår diplomatiska och militära 
förvecklingar. Studenterna får fatta 
beslut, organisera sig, kommunicera 
och samordna organisationer och 
myndigheter för att hantera krisen.

Forskare som inte tar saker  
för givna
I sin egen forskning är Linus Hag-
ström intresserad av att ifrågasätta 
sådant som andra tar för givet och 
problematisera det. Till exempel 
finns en allmän uppfattning att 
Japan efter andra världskriget varit 

militärt och politiskt obetydligt. 
Den mesta forskningen gick ut på 
att förklara varför Japan hade blivit 
en så här obetydlig aktör. 
 – Den tidigare forskningen delade 
alltså en förståelse av vad som skulle 
förklaras och oenighet fanns främst 
på förklaringsnivån, säger Linus 
Hagström. 
 Han själv har istället problema-
ti serat idén om det som skulle för- 
klaras. Han har bland annat visat 
att Japan inte alls var så militärt 
och politiskt obetydligt som många 
antog.
 Han anser att för-givet-taganden 

av detta slag ofta är problematiska. 
För att inte missförstå viktiga ske-
enden i den internationella säker-
hetspolitiken är det nödvändigt att 
både synliggöra och problematisera 
de begrepp och teorier som gör att 
vi ser saker och ting på ett visst sätt 
och styr våra tolkningar.
 Det här förhållningssättet, att 
ifrågasätta allmänt rådande uppfatt-
ningar, vill Linus Hagström sprida 
till studenterna i statsvetenskap vid 
Försvarshögskolan. 
 – Jag vill att de får med sig breda 
och konkurrerande perspektiv på 
säkerhet och krishantering. ▪

» Rent fysiskt är 
Försvarshögskolan en 
liten plats. Man springer 
på varandra, det är 
enkelt och otvunget. «

LINUS  
HAGSTRÖM ÄR 

PROFESSOR I STATS
VETENSKAP MED 

IN RIKTNING PÅ KRIS
HANTERING OCH  

SÄKER HET
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Med katastrofen som  
katalysator
– När jag var tio år var jag och familjen i Thailand när tsunamin  
drog in. Vår bungalow blev förstörd men vi klarade oss bra.  
 Händelsen sådde ett frö till vad Ida Lewenhaupt ville jobba med 
som vuxen. 

Genom utbildningen i statsveten-
skap med inriktning krishantering 
och säkerhet är hon steget närma-
re drömjobbet. Nyfikenheten på 
andra länder och kulturer har alltid 
funnits där. Efter gymnasiet gav sig 
Ida ensam ut på en tre månader lång 
resa i Asien – från Tibet till Shang-
hai.
 – Jag har alltid varit intresserad 

av min omvärld och av det som är 
annorlunda, säger Ida.

”Att vara statsminister  
var kul”
När Ida fick tips om Försvarshög-
skolans statsvetenskapliga kandidat- 
program med inriktning mot kris-
hantering och säkerhet kändes det 
självklart att söka.

 – När jag började utbildningen var 
jag mest intresserad av krishante-
ring. Men under utbildningens gång 
har jag blivit mer och mer intresse-
rad av säkerhetspolitik. 
 Där finns många spännande 
frågor tycker hon, allt från kon-
flikter till miljöhot. Det mesta de 
diskuterar under kurserna är väldigt 
aktuellt. Under introduktionstermin 
hade de till exempel rundabords-
samtal om konflikten i Syrien. 
 – Den speciella inriktningen på 
utbildningen märks verkligen från 
start, säger Ida.
 Hon gillar särskilt att föreläsningar 

IDA  
LEWENHAUPT 
LÄSER STATS

VETENSKAP MED 
INRIKTNING KRIS
HANTERING OCH 

SÄKERHET
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varvas med rollspel och övningar 
där studenterna får testa sina kun-
skaper i praktiken.
 – När vi skulle hantera ett 
angrepp, fick jag rollen som stats-
minister ena dagen och registrator 
den andra. Det var roligare att vara 
statsminister, konstaterar Ida.

Vill jobba internationellt
På sikt vill hon jobba med inter-
nationella frågor med Sverige som 
bas. Men först ska hon göra praktik 

utomlands, gärna på en ambassad 
för att få större inblick i offentlig 
förvaltning. Sedan vill hon arbeta 
utomlands i några år.
 – Helst i Asien. Kanske med situa-
tionen i Bangladesh, där vattennivån 
stiger vilket får en mängd olika kon-
sekvenser. Man har till exempel sett 
att barnäktenskap ökar när familjer 
som bor nära kusten förlorar sina 
bostäder och får svårt att försörja 
sig. Genom att gifta bort sina döttrar 
får de en person mindre att försörja.

 Bland förebilderna finns topp-
diplomaten Jan Eliasson, som hon 
bland annat lyssnat till när han blev 
intervjuad på Försvarshögskolan. 
En annan är Beatrice Fihn, chef för 
ICAN*, och mottagare av Nobels 
fredspris 2017. ▪

*ICAN – International Campaign to 
Abolish Nuclear Weapons – är en 
internationell kampanj för att avskaffa 
kärnvapnen och det hot dessa utgör.

På grund av den säkerhets
politiska utvecklingen…
Har du sett filmen ”Den blomstertid 
nu kommer”? Det är det Ida Stenvall 
jobbar med. Totalförsvarsplanering. 
Så förklarar hon för familj och 
vänner vad hon gör på jobbet som 
beredskapssamordnare på Höglan-
dets räddningstjänstförbund.
 – Det bästa med mitt jobb är att 
jag har mycket frihet att göra det 
jag är intresserad av. Det område 
jag jobbar med, totalförsvaret, är 
enormt och det finns mycket som 
ännu inte är gjort, säger Ida Stenvall. 
 Räddningstjänsten är en fantas-
tisk arbetsplats med stor gemenskap 
tycker hon. Här får Ida Stenvall 
jobba med en stor variation av ar-
betsuppgifter. 
 – Jag känner att jag kan påverka 
och hjälpa den enskilda medborga-
ren. Jag kommer bort från de stora 
teoretiska frågorna och jobbar med 
det som faktiskt påverkar människ-
ors vardag på en väldigt lokal nivå. 
 Förutom totalförsvar så jobbar 
hon även med det som kallas fredsti-
da krisberedskap. Det kan vara 
allt från att hantera extraordinära 
händelser som kemiska attacker till 

avbrott i dricksvatten och elför-
sörjning. Det kan också handla om 
förtroende kriser eller oväder. 
 – I somras hade jag fullt upp med 
skogsbränder, dricksvattenbrist 
och lantbrukare vars verksamhet 
led av torkan. Då jobbade vi i stab 
i hela länet och jag var samord-
nare på flera av områdena. Bland 
annat med att informera allmän-
heten om hot och risker. 
 Även nu under hösten fortsätter 
utvärderingen av sommarens sär-
skilda arbete.
 Studierna i statsvetenskapen 
tycker hon är helt nödvändiga för 
arbetet hon gör tillsammans med 
kommuner, länsstyrelsen och Myn- 
digheten för samhällsskydd och 
beredskap. Mest nytta har hon i 
analysarbetet. Kombinationen av 
statsvetenskapen och den militära 
förståelsen ger god insikt om hur 
olika aktörer fungerar och efter 
vilka principer. 
 – Det underlättar samverkan och 
klargör vilka ansvarsförhållanden 
som råder inom totalförsvaret, säger 
Ida Stenvall. 

 Hon kan  
en massa om  
Europas säker- 
hetspolitik och man kan ju undra 
vad hon har för nytta av det. Jo, det 
betyder att hon faktiskt kan förklara 
vad som ligger bakom det slarvigt 
använda uttrycket ”På grund av den 
säkerhetspolitiska utvecklingen…” 
som många slänger sig med utan 
att riktigt veta eller förstå vad det 
handlar om. ▪

IDA STENVALL 
LÄSTE STATS

VETENSKAP OCH 
NU ARBETAR HON 

SOM BEREDSKAPS
SAMORDNARE
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PROGRAM

Statsvetenskap inriktning 
krishantering och säkerhet  
– kandidatprogram

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

Statsvetenskap handlar om politik, makt och 
demokrati. Hur bedrivs politik och hur för-
delas och omfördelas makt? Programmets 
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. 
Utbildningen har flera praktiska inslag som rollspel, övning-
ar och en praktiktermin, och ger dig breda förutsättningar 
för arbete med samhällsfrågor och säkerhetspolitik efter 
examen.

Politik och krig  
– masterprogram

Behörighet: Kandidatexamen 180 hp varav 90 hp stats-
vetenskap eller motsvarande, alternativt officersexamen 
eller kandidatexamen 180 hp varav 90 hp i krigsvetenskap 
eller motsvarande. Ett dokumenterat, skriftligt självständigt 
arbete ska utgöra en del av fördjupningen inom huvudområ-
det. Engelska B/Engelska 6 (med svensk kandidatexamen 
uppfylls kravet på engelska). Särskilda behörighetskrav 
gäller för vissa valbara kurser.

Masterprogrammet Politik och krig lär dig be-
slutsfattande inom säkerhet och krishante-
ring och du får en unik kunskapsprofil som 
kan leda till en civil karriär som till exempel 
utredare eller analytiker inom myndigheter, 
departement, företag eller organisationer, 
både nationellt och internationellt. Utbildningen leder till en 
masterexamen i statsvetenskap med inriktning krishante-
ring och säkerhet eller krigsvetenskap, beroende på vilken 
inriktning du söker in till.

180 hp
HT 19

120 hp
HT 19

KURSER

Statsvetenskap inriktning 
krishantering och säkerhet  
– grundkurs

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

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. Trygga och säkra samhällen bygger på framgångs-
rik säkerhetspolitik och krisberedskap. Utan dessa blir 
konsekvenserna av hot, olyckor och katastrofer betydligt 
större. Den här kursen ger dig grunderna i krishantering och 
säkerhet ur ett statsvetenskapligt perspektiv.

Statsvetenskap inriktning 
krishantering och säkerhet  
– fortsättningskurs 

Behörighet: Grundkurs i statsvetenskap med inriktning 
krishantering och säkerhet eller motsvarande.

På fortsättningskursen får du studera säker-
hetspolitik, analysera dagens utmaningar och 
fördjupa dig i krishantering och internationell 
samverkan. Kursen avslutas med ett större 
rollspel tillsammans med militära studerande 
från Försvarshögskolan. Kursen utvecklar din förmåga att 
bedöma och analysera samhällets politiska och säkerhets-
politiska förhållanden. Du kommer bättre förstå hur faktorer 
som till exempel lagstiftning, massmedier, politiskt läge och 
jämlikhet påverkar säkerhetspolitiken.

30 hp
VT 20

30 hp
VT 20
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Statsvetenskap inriktning 
krishantering och säkerhet  
– påbyggnadskurs 

Behörighet: Fortsättningskurs i statsvetenskap med inrikt-
ning krishantering och säkerhet eller motsvarande.

Påbyggnadskursen ger dig god kunskap om 
säkerhet och krishantering. Kursen har två 
olika inriktningar: du kan välja att inrikta dig 
mot hur länder i Europa och EU arbetar med 
säkerhet och krishantering, eller inrikta dig 
mot hur organisationsteori och styrprocesser fungerar med 
fokus på säkerhet och krishantering. Kursen avslutas med 
att du skriver en uppsats. Utbildning i statsvetenskap ger 
dig förutsättningar att arbeta som utredare, rådgivare eller 
analytiker inom privat eller offentlig sektor.

30 hp
HT 19

↪  Läs mer om utbildningarna  
på forsvarshogskolan.se
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K
rigsvetenskap

Krigsvetenskap 
lär oss hur fred 
skapas
Varför uppstår krig, hur utkämpas de och vilka konsekvenser kan 
krig få för ett samhälle? Det är bara några av frågorna som du som 
studerar krigsvetenskap på Försvarshögskolan analyserar. 

– Det finns flera skäl till att läsa 
krigsvetenskap. Ett är att krig har 
varit otroligt viktigt för människor 
genom historien och fortsätter vara 
viktigt inom världspolitiken, säger 
docent Peter Haldén om ämnet som 
du inte kan studera någon annan-
stans i Norden.
 Krigsvetenskap är det vetenskap-
liga studiet av krig. Det är en slags 
freds- och konfliktforskning men 
med inriktning på försvarsmakt och 
militär som ett maktmedel och en 
byråkratisk institution i samhället. 
Det handlar om allt från vad som 
orsakar krig till hur krig förs och 
hur de avslutas.

Unikt i Norden
I ämnet krigsvetenskap undersöker 
du hur militär makt skapas och hur 
militärens roll ser ut i demokratier 
respektive diktaturer. Även frågor 
kring genus behandlas. Till exempel 
vilka normer kring maskulinitet och 
kvinnlighet som finns och hur de 
påverkar hur man använder militära 
maktmedel. 

 Förstår man krig så får man en 
nyckel till att förstå hur samhällen 
fungerar och interagerar. En annan 
fördel är att det inte är så många 
som läser krigsvetenskap. Utbild-
ningen på Försvarshögskolan är 
unik i Norden. Så det här är otroligt 
eftertraktade kunskaper, den som 
studerar krigsvetenskap har stora 
fördelar gentemot många andra 
studenter. 

Utbildningen står sig väl  
internationellt
– Här finns fantastiskt bra lärare 
och forskare med stora internatio-
nella nätverk, säger Peter Haldén. 
Utbildningen ligger nära den forsk-
ning som vi bedriver, det innebär att 
du som student får med dig färska 
kunskaper. 
 Försvarshögskolan erbjuder också 
en mötesplats mellan civila och  
militära studenter och lärare. Du får 
en unik inblick i hur olika yrkesrol-
ler tänker och fungerar. Kombina-
tionen av det akademiska perspekti-
vet och förståelsen för det militära 
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yrkeskunnandet är värdefull inte 
minst vid internationella insatser 
där olika typer av civila och militära 
organisationer behöver samarbeta.

Eftertraktad kompetens
Kursen belyser de utmaningar som 
finns i dag som handlar om hur 
militär förmåga skapas och hur mi-
litära stridskrafter utnyttjas i olika 
typer av konflikter och krig. 
 – Vi ger verktyg till att förstå 
varför krig och konflikter uppstår, 
hur krig utkämpas och även vilka 
konsekvenser det kan få för samhäl-
let, säger Peter Haldén. 
 Dessa kunskaper är värdefulla oav- 
oavsett om du vill jobba inom 
offentlig eller privat sektor. Även 

inom frivillig- och biståndsorgani-
sationer är den här kompetensen 
eftertraktad. 
 Exempel på arbetsplatser som 
kan bli aktuella för den som läst 
krigsvetenskap är försvaret, reger-
ingskansliet, FN, Sida och privata 
företag som Saab och Ericsson eller 
kommuner och myndigheter inom 
totalförsvaret.

Fantasi och disciplin
På Försvarshögskolan tillämpas 
många olika undervisningsformer. 
 – Det kan vara seminarier och 
föreläsningar men också scenario-
verksamhet med till exempel krigs-
spel. Studenterna aktiveras i stor 
utsträckning, säger Peter Haldén.

 Men vilka egenskaper är bra 
att ha som student? Enligt Peter 
Haldén är det framför allt disciplin, 
koncentrationsförmåga och fantasi. 
Just fantasi är viktigt för att kunna 
tänka nytt kring de stora frågor som 
hanteras på kursen, menar han.
 Själv har han som allra roligast 
när han ser att studenter utvecklas 
och trivs med sina studier här på 
högskolan.

Nytt masterprogram
Hösten 2018 lanserade Försvarshög-
skolan dessutom ett tvåårigt master-
program inom krigsvetenskap. En 
spännande och gedigen utbildning 
med väl utbyggda praktikmöjlig-
heter. ▪

» Utbildningen ligger 
nära den forskning som 
vi bedriver, det innebär 
att du som student 
får med dig färska 
kunskaper. «

PETER HALDÉN ÄR 
DOCENT OCH LÄRARE 

I KRIGSVETENSKAP
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»Vem vill inte bli  
underrättelseanalytiker?«
Så säger Jenny Andersson, som om det vore alla människors drömyrke.  
Hon har läst militärhistoria och går nu första terminen på masterprogrammet  
Politik och krig med inriktning krigsvetenskap. Det som lockar är ett jobb  
där hon får bidra till att säkra Sveriges försvar och svenska intressen.  
 – Jag vill jobba på Must, militärens underrättelsetjänst, säger hon  
bestämt.

Krigsvetenskap är inte så krigiskt 
och våldsamt som det låter. Mycket 
handlar också om freds- och kon-
fliktlösning och hur försvaret kan 
användas i fredsbevarande situa-
tioner.
 – Vi har tittat på Syrien som 
exempel och analyserat hur man 
kan hitta diplomatiska lösningar 
såväl som hur militära maktmedel 
kan användas för att hitta lösningar 

på en konflikt med så många parter 
och olika anledningar till att kon-
flikten har uppstått. 
 Just nu läser Jenny Andersson en 
kurs som heter ”The use of force.” 
 – Vi lär oss vad militära makt-
medel är, hur de skapas och hur 
vi kan använda dem, hur man kan 
tillämpa sina styrkor i krigs- och 
krissituation. 
 Genom att spela krigsspel har 

de fått möjlighet att använda sina 
kunskaper mer praktiskt. 
 – En fientlig styrka skulle ta över 
Arlanda. Ena halvan av gruppen  
agerade som den fientliga styrkan 
och andra delen som den svenska 
styrkan.
 Likt spelet Risk flyttade de pjäser 
på en karta utifrån olika regler och 
kriterier. Jenny tyckte att det gav 
en förståelse för hur det faktiskt 

JENNY 
ANDERSSON GÅR 

FÖRSTA TERMINEN PÅ 
MASTER PROGRAMMET 
POLITIK OCH KRIG MED 

IN RIKT NING KRIGS
VETEN SKAP
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ser ut i verkligheten och hur man 
kan använda de verktyg som finns 
tillgängliga. 
 På masterprogrammet går 21 stu-
denter. Högskolan som sådan är inte 
heller särskilt stor. Det är bra tycker 
Jenny Andersson. 
 – Det som känns speciellt med 
Försvarshögskolan är de utbildning-
ar som ges. Inget annat lärosäte har 
utbildningar i militärhistoria, krigs-
vetenskap eller statsvetenskap med 

den inriktning som finns här. 
 Det betyder också att det är de 
främsta inom dessa områden som 
undervisar här, menar hon. 
 Programmet innehåller en 
praktiktermin och studenterna är 
efterfrågade. Före tag, departement 
och Försvarsmakten tar gärna emot 
praktikanter från Försvarshögsko-
lan. 
 Lärarna kan ofta vara en bra in-
gång till praktikplatser.

 – Det är lyxigt att komma till en 
praktikplats som inte är möjlig för 
vem som helst – och vara efter-
frågad dit man kommer, säger Jenny 
Andersson. 
 Jenny Andersson är nu inne på 
sitt fjärde år på Försvarshögskolan. 
Planen är att efter studierna söka 
jobb inom Försvars makten. Och 
det långsiktiga målet har hon ju 
klart för sig. För, vem vill inte bli 
underrättelse analytiker? ▪

PROGRAM

Politik och krig  
– masterprogram

Behörighet: Kandidatexamen 180 hp varav 90 hp stats-
vetenskap eller motsvarande, alternativt officersexamen 
eller kandidatexamen 180 hp varav 90 hp i krigsvetenskap 
eller motsvarande. Ett dokumenterat, skriftligt självständigt 
arbete ska utgöra en del av fördjupningen inom huvudområ-
det. Engelska B/Engelska 6 (med svensk kandidatexamen 
uppfylls kravet på engelska). Särskilda behörighetskrav 
gäller för vissa valbara kurser.

Masterprogrammet Politik och krig lär dig 
beslutsfattande inom säkerhet och krishan-
tering. Du får en unik kunskapsprofil som 
kan leda till en civil karriär som till exempel 
utredare eller analytiker inom myndigheter, 
departement, företag eller organisationer, både 
nationellt och internationellt. Utbildningen leder till en mas-
terexamen i statsvetenskap med inriktning krishantering och 
säkerhet eller krigsvetenskap, beroende på vilken inriktning 
du söker in till.

120 hp
HT 19

KURSER

Krigsvetenskap – grundkurs

Behörighet: Grundläggande behörighet.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i 
militärteori och strategi. Du lär dig hur krig 
har sett ut förr och nu, att analysera militär-
strategi och militära operationer, och dis-
kuterar etik kopplat till militärt våld. Kursen 
ger dig en unik kunskapsprofil och kan leda till 
en civil karriär inom Försvarsmakten och relaterade organi-
sationer nationellt och internationellt. Du kan också arbeta 
med samhällsskydds- och beredskapsfrågor i kommuner 
och länsstyrelser samt till exempel i EU-organ.

30 hp
HT 19

↪  Läs mer om utbildningarna  
på forsvarshogskolan.se
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Ledarskap under  
påfrestande förhållanden

Ledarskap i kris
Skogsbränderna i Sverige sommaren 2018. Många myndigheter är 
inblandade, räddningspersonal och frivilliga hjälper till, även inter
nationell hjälp måste tas in. Det formas tillfälliga organisationer. 
Ledare måste finnas, som ser till att alla kan samverka.  

Händelsen ovan används som ex-
empel på grundkursen i Ledarskap 
under påfrestande förhållanden.
 – Situationen visar på den kom-
plexa apparatur det handlar om. Det 
ställer stora krav på ledaren som 
ställs inför situationer som hon 
eller han troligtvis inte har hanterat 
tidigare, berättar Joel Nilsson, som 
undervisar på grundkursen. 
 Ledarskap under påfrestande 
förhållanden är ett tvärdisciplinärt 
ämne som belyser ledarskapet från 
psykologisk, sociologisk och genus-
synvinkel. Du studerar ledaren ur 
ett individperspektiv, där exempel-
vis beslut inte alltid fattas på ratio-
nell grund. Du påverkas av hur du 
mår, vilka resurser du har att tillgå, 
hur organisationen är utformad och 
samspelet med dina medarbetare. 
Ledarskapet placeras också i ett 
större perspektiv som bland 
annat knyts till organisa-

tion och samhälle genom frågor om 
genus, kultur och etik.
 – Ledarskap under påfrestande 
förhållanden är en anpassning till 
världen vi lever i. En värld där vi 
ställs inför allt större hot, risker och 
kriser. Fler yrkesgrupper i samhället 
kommer bli delaktiga i krishante-
ringen, säger Joel Nilsson. 

Alltid när det krisar
På Försvarshögskolan sätts ledar-
skapet i ett särskilt sammanhang: 
När det krisar. Utbildningen är 
teoretisk, åtminstone de två första 
delkurserna. Därefter kompletteras 
de teoretiska perspektiven med 
gästföreläsares praktiska erfaren-
heter, så de teoretiska kunskaperna 
blir mer praktiknära och sätts i ett 
sammanhang.  

 – På kursen pratar vi om 
hur krishändelser, och 

därigenom ledar skapet, 
kan delas in i en före-, 
en under- och efter-
fas. Vi går igenom 
vad som behövs för 

att hantera händelser 
som till exempel en stor 

skogsbrand. 
 Genom aktuella exempel får du 
lära dig om bland annat tydlig kom-
munikation inom grupper, relatio-

JOEL NILSSON ÄR 
LÄRARE PÅ KURSEN 
I LEDARSKAP UNDER 
PÅFRESTANDE FÖR

HÅLLANDEN
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nen mellan ledare och medarbetare, 
ledarens egenskaper och mycket 
annat. 
 Att ha kunskaper i ledarskap och 
särskilt ledarskap under påfrestande 
förhållanden är värdefullt för att 
förstå hur organisationer fungerar 
och hur myndigheter samverkar. 
När kriser inträffar ställer det krav 
på att en organisation ska kunna 
agera i situationen. Som ledare kan 
det vara många mål, logiker och 
synsätt, mycket att ta i beaktande 
samtidigt som beslut måste fattas, 
ofta under tidspress och med bris-
tande informationsunderlag. 

Föränderlig värld
I stora företag blir snabba organi-
sationsförändringar allt viktigare 
i en föränderlig värld. I dag sker 

även mycket jobb i projektform, i 
tillfälliga grupper och team som 
ska samverka. Då är det bra att ha 
inblick i hur grupper och grupp-
rocesser fungerar och hur stress 
påverkar ledarskapet under normala 
liksom påfrestande förhållanden. 
Denna kunskap är viktig för många 
organisationer. Kunskaper om 
ledarskap är dessutom attraktivt på 
arbetsmarknaden. 
 – På Försvarshögskolan får du en 
väldigt intressant och rolig utbild-
ning, det du lär dig är något som är 

användbart inom de flesta yrken 
och organisationer. Du kommer att 
läsa tillsammans med studenter som 
har olika studiebakgrund och varie-
rande erfarenhetsvärldar. Här finns 
en mängd erfarenheter att ta tillvara 
och bygga vidare på. 
 – Att individer utbildas i ledarskap 
under påfrestande förhållanden är 
en investering som är bra både för 
studenternas personliga utveckling 
och för samhället. ▪

» Ledarskap under 
påfrestande förhållanden 
är en anpassning till 
världen vi lever i. En 
värld där vi ställs inför 
allt större hot, risker 
och kriser. «

Du får lära dig mer om… 
… ledarskap. Att förstå grupprocesser och samverkan är grund-
läggande för både ledare och medarbetare och blir därför en viktig 
nyckel i alla verksamheter.

… akuta krissituationer. Kunskaper om ledarskap kommer 
till användning i alla vardagssammanhang och i organisationer och 
företag inom såväl offentlig som privat sektor. 

… om ledaren. Alla organisationer har ett behov av insikter i 
ledarskap och dess utmaningar, eftersom organisationer är organiska 
och dess främsta resurs är dess medarbetare.

Foto: Pixabay
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Mångfalden överraskade
Det mindre formatet och undervisning som inte bygger på storföre 
 läsningar lockade John Kingstedt att söka till Försvarshögskolan.  
Perspektivet med militärt–civilt samarbete och hans intresse  
för ledarskap gjorde att han valde att läsa Ledarskap under  
påfrestande förhållanden. 

– Det viktigaste jag har lärt mig är 
nog detta, att även om inte jag blir 
chef har jag fått en inblick i vilka 
kvaliteter man söker hos en chef. 
Till exempel, hur jag skulle vilja att 
någon behandlade mig i en kris och 
hur jag kan för klara utifrån fakta 
och forskning varför jag tycker så.

Är det något som har  
över raskat dig?
– Jag ville inte gå på en högskola 
tillsammans med 40  000 19-åringar. 
Därför sökte jag mig hit. Ändå blev 
jag överraskad av mångfalden. På 

påbyggnadskursen går flera etable-
rade chefer, personer med militär 
bakgrund och så yngre personer, 
som jag, och ännu yngre. Även bland 
lärarna finns olika perspektiv på till 
exempel politik och försvar som gör 
undervisningen spännande. 

Vad vill du göra i framtiden?
– Kanske jobba på MSB (Myndighe-
ten för samhällsskydd och bered-
skap). Nu ska jag skriva en uppsats 
och kartlägga hur deras broschyr 
Om krisen kommer, som skickades ut 
till alla hushåll i Sverige i våras har 

tagits emot. Tror människor att krig 
är ett reellt hot i Sverige i dag? Det 
är en fråga jag kommer att fördjupa 
mig i. 

Har du några råd till blivande 
studenter?
– Var ute i god tid, kurslitteraturen 
kan ta slut fort på biblioteket. Våga 
bli sedd i föreläsningssalen och delta 
i diskussionerna, då blir det mycket 
roligare. Och köp kaffekort! ▪

JOHN KINGSTEDT 
LÄSER TREDJE 

TERMINEN LEDAR SKAP 
UNDER PÅFRESTANDE 

FÖRHÅLLANDEN
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Verktyg för 
svåra samtal  
Stéphanie Björklund läste Ledarskap 
under påfrestande förhållanden på 
Försvarshögskolan. Nu arbetar hon 
som rekryteringsansvarig på ett mana-
gementkonsultföretag och sitter i 
ledningsgruppen.
 – Jag har strategiskt och operativt 
ansvar för alla rekryteringar till vår 
svenska verksamhet. 
 Nytta av studierna i ledarskap under 
påfrestande förhållanden har hon 
bland annat när det gäller den person-
liga kommunikationen.
 – Det underlättar att ha förståelse 
för hur information tolkas beroende 
på hur mottaglig motparten är. En 
person som är känslomässigt engage-
rad i att få ett jobb hos oss har svårare 
att ta emot negativ information, och 
jag som avsändare behöver då kunna 
anpassa mig. 
 Det är också viktigt med insikt om 
hur individer tolkar information och 
sin omgivning.
 Stéphanie Björklunds mål är att 
arbeta mer brett med HR. Då tror hon 
att hon kommer ha ännu mer nytta av 
studierna. 
 – Arbetslivet är centralt i människ-
ors liv. Att då inneha en position där 
jag ska arbeta för både de anställda 
och för arbetsgivaren ställer särskilda 
krav men är också spännande och 
intressant. ▪

KURSER

Ledarskap under påfrestande  
förhållanden – grundkurs

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

Grundkursen i ledarskap under påfrestande förhållanden  
ger dig en introduktion till civilt och militärt ledarskap  
under påfrestande förhållanden. Du läser olika ledar-
skapsteorier främst inom psykologi, social psykologi och  
organisationsteori om att kunna leda under press och 
kom plexa förhållanden. Du lär dig om ledaren som individ, 
ledarskap i en organisation och hur ledarskap under kris och krig skiljer 
sig från ledarskap under mer vardagliga förhållanden.

Ledarskap under påfrestande  
förhållanden – fortsättningskurs

Behörighet: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden  
eller motsvarande.

Dagens mångkulturella samhälle med allt mer internatio- 
nell verksamhet kräver ledare som förstår och kan leda 
i olika kulturer. Det är samtidigt viktigt för ledare i både 
privat och offentlig verksamhet att kunna agera och ta 
ansvar oavsett vad som händer – en olycka, en naturkata-
strof, ett terrorhot eller en skandal i media. På fortsättnings-
kursen i ledarskap under påfrestande förhållanden fördjupar du dina teo-
retiska kunskaper om ledarskap i ett komplext och internationellt samhälle.

Ledarskap under påfrestande  
förhållanden – påbyggnadskurs

Behörighet: Fortsättningskurs i ledarskap under påfrestande för-
hållanden eller motsvarande.

Påbyggnadskursen i ledarskap under påfrestande förhål-
landen ger dig ytterligare fördjupning i ledarskapets pro- 
blem vid kris, både ur nationella och internationella per- 
spektiv. Kursens fokus ligger på aktuell forskning inom 
området och ett eget uppsatsarbete. Kunskapen kan leda  
till arbete inom många olika typer av organisationer – civila, militära, 
ideella, offentliga och privata. Kunskaperna är särskilt eftertraktade för 
ledarskapsroller med koppling till kris- och konflikthantering.

30 hp
HT 19

30 hp
VT 20

30 hp
HT 19
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Folkrätt Frågor om  
liv och död
Får jag skjuta mot den här personen eller inte? Det är en högst 
verklig fråga för den som befinner sig i en väpnad konflikt och  
den ytterst praktiska tillämpningen av folkrätten. Det menar  
Jann Kleffner, professor i folkrätt på Försvarshögskolan.

– Den del av folkrätten som vi fors-
kar och undervisar om här på För-
svarshögskolan handlar mycket om 
praktisk tillämpning av juridiken i 
kris- och konfliktsituationer. Och 
perspektivet är hela tiden det inter-
nationella, det ligger i folkrättens 
natur, poängterar Jann Kleffner. 
 Krigets lagar, mänskliga rättig-
heter i kris och konflikt, rätten att 
bruka våld, ansvarsfrågor. Det är 
exempel på rättsområden som är 
relevanta för kris, krig, konflikt och 
säkerhet. 

 – Allt detta ryms 
inom ämnet 

folk rätt och är 
det som är 
Försvarshög-
skolans spe-
cialisering, 

säger 

Jann Kleffner, som arbetat på hög-
skolan sedan 2010. 
 Han har verkligen det interna-
tionella perspektivet med sig. Jann 
Kleffner är född i Tyskland och har 
studerat såväl där som i England och 
Nederländerna innan han kom till 
Försvarshögskolan. 
 Det som lockade honom hit var 
att lärosätet precis då öppnats för ci-
vila utbildningar från att tidigare 
enbart varit till för utbildningen av 
officerare.
 – Redan i Amsterdam hade 
jag undervisat civila och militära 
studenter inom samma kurser. Det 
är spännande med blandningen av 
akademisk ambition och närheten 
till praktisk tillämpning. Inom mina 
rättsområden är det högst relevant, 
menar han. 

Förenar civilt och militärt
Folkrättens förening av akademisk 
kultur med forskning och den 
praktiska relevansen är något han 
verkligen vill förmedla till studen-
terna oavsett om de tänker sig en 
civil eller militär karriär. 
 Allt som har med folkrättsliga 

JANN  
KLEFFNER ÄR 

PROFESSOR I FOLK
RÄTT PÅ FÖRSVARS

HÖGSKOLAN
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aspekter av kris, konflikt och säker-
het att göra tycker Jann Kleffner är 
spännande. 
 – Dynamiken mellan den interna-
tionella rätten och en så påfrestande 
situation som en väpnad konflikt 
är blir aldrig tråkig. Där finns det 
många utmaningar och frågor som 
inte har besvarats ännu, säger han. 

Aktuella händelser och  
praktiska övningar
Det finns alltså inte alltid givna svar 
på vad som är rätt eller fel. Mycket 
av utbildningen går därför ut på att 
lära studenterna tillämpa rätt analy- 
tiska verktyg för att komma fram 
till ett juridiskt försvarbart sätt att 
agera i sin framtida verksamhet.
 – Vi tar in aktuella händelser i 
undervisningen och belyser dem ut-
ifrån det juridiska perspektivet. Till 
exempel användandet av kemiska 
vapen i Syrien. Är detta tillåtet eller 
inte? Vad blir konsekvenserna om 
det inte är det? Sådana frågor tar vi 
upp, säger Jann Kleffner.
 Den operativa juridiska aspekten 
måste alltid finnas med. Annars 
finns risk för stora konsekvenser, 

» Dynamiken 
mellan den 
internationella 
rätten och en 
så påfrestande 
situation som en 
väpnad konflikt 
blir aldrig tråkig «

både för individen och för Sverige 
som stat. Det handlar också om frå-
gor som berör rutiner och processer 
för de som planerar och genomför 
militära operationer. 
 – Vi har föreläsningar med prak-
tiska exempel, så som det kan se ut 
i verkligheten för den som befinner 
sig i en väpnad konflikt, säger Jann 
Kleffner. 
 Huvudregeln inom den interna-
tionella folkrätten är att civila aldrig 
är legitima mål. Men när räknas man 

som civil? Om man direkt deltar i 
fientligheter, skjuter med vapen, 
eller kastar en handgranat, förlorar 
man sitt skydd som civil. Men var 
går gränsen mellan direkt och indi-
rekt deltagande? 
 Dessa frågor är högst aktuella i 
dag i länder som Afghanistan, Syrien 
och flera länder i Afrika. 
 – Det är otroligt viktigt att veta 
var gränsen går. Det är ju faktiskt 
frågor om liv och död vi håller på 
med, säger Jann Kleffner. ▪
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Vill du jobba med något 
spännande, välj folkrätt!
– Drömmen är att jobba med cybersäkerhet, säger Michelle Torlén  
om varför hennes val föll på just folkrätt på Försvarshögskolan. 

Hur var ditt första möte med 
utbildningen i folkrätt?
– Jag kände att andra visste så 
mycket mer än jag. Många av dem 
läste på statsvetarprogrammet och 
hade ett försprång i kunskaper om 
världskonflikter och kriser. Det blev 
en utmaning för mig. 

Varför valde du folkrätt?
– Jag har alltid varit samhällsveten-
skapligt lagd och kände att jag ville 
testa en termin folkrätt. Det var så 

otroligt kul och givande så jag fort-
satte. Du vet, när man läser kurslit-
teraturen och känner att man bara 
vill läsa vidare, då vet man att det är 
detta jag ska syssla med. 

Vad är det bästa med  
utbildningen?
– Det är väldigt hög standard och lä-
rarna är som levande uppslagsverk. 
De utmanar oss att tänka själva och 
föreslå hur internationella lagar och 
principer kan appliceras på olika fall. 

Hur kom du i kontakt med  
Försvarshögskolan?
– Jag fastnade för inter vjuerna på 
skolans webbplats där tidigare stu-
denter berättar vad de jobbar med. 

Vad vill du jobba med  
i framtiden?
– Drömmen är att få vara med och 
utveckla Sveriges cyberförsvar. An-
nars finns det många alternativ men 
det måste vara något spännande och 
ha med framtiden att göra. ▪

MICHELLE  
TORLÉN LÄSER  

TREDJE TERMINEN  
FOLKRÄTT
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KURSER

Folkrätt i kris och konflikt  
— grundkurs

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

Att förstå folkrätt hjälper dig att förstå hur det 
internationella samfundet hanterar dagens 
mest angelägna ämnen. På grundkursen 
lär du dig grunderna inom folkrätt och de 
folkrätts liga regler och principer som är sär-
skilt viktiga i kris och konflikt. Kursen passar 
både dig som studerar statsvetenskap och dig som studerar 
juridik. Att vara insatt i folkrätten är en bra grund för arbete 
inom till exempel regeringskansliet, internationella och 
icke-statliga organisationer och tankesmedjor.

Krigets lagar  
– fortsättningskurs

Behörighet: Grundkursen Folkrätt i kris och konflikt eller 
motsvarande.

Krigets lagar, eller internationell humanitär 
rätt, är en del av folkrätten som är speciellt 
utformad för att reglera väpnade konflikter. 
Krigets lagar finns till för att begränsa det 
lidande som väpnade konflikter orsakar, 
både för civila som för stridande. Kursen ger en 
förståelse för hur krigets lagar reglerar vilka stridsmetoder 
och vapen som får användas, när civila ska skyddas och vad 
man då behöver ta hänsyn till. Du får diskutera krigets lagar 
och dess plats i nutida folkrätt och politik. 

Ansvarsfrågor inom  
folkrätten – fortsättningskurs

Behörighet: Grundkursen Folkrätt i kris och konflikt eller 
motsvarande.

Att förstå ansvarsfrågor inom folkrätten hjälper dig att förstå 
hur det internationella samfundet hanterar dagens mest 

30 hp
HT 19

15 hp
VT 20

angelägna ämnen. Kursen hjälper dig förstå 
hur man ser på ansvar inom folkrätten, hur 
stater agerar och hur det internationella 
rättssystemet fungerar. Vilket ansvar har 
stater för handlingar som strider mot folk-
rätten? Kan alla stater åtala krigsförbrytare, 
oav sett var krigsbrottet begicks? Vilket ansvar har interna-
tionella organisationer för folkrätten?

Folkrätt i militära operationer 
– påbyggnadskurs

Behörighet: Fortsättningskurserna Ansvarsfrågor inom 
folkrätten och Folkrätten och fredsfrämjande insatser eller 
motsvarande.

Att förstå ansvarsfrågor inom folkrätten 
hjälper dig att förstå hur det internationella 
samfundet hanterar dagens mest angelägna 
ämnen. Kursen hjälper dig förstå hur man 
ser på ansvar inom folkrätten, hur stater age-
rar och hur det internationella rättssystemet 
fungerar. Vilket ansvar har stater för handlingar som strider 
mot folkrätten? Kan alla stater åtala krigsförbrytare, oavsett 
var krigsbrottet begicks? Vilket ansvar har internationella 
organisationer för folkrätten?

Praktik inom folkrätt

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

Du som har skrivit din kandidatuppsats i folk-
rätt kan genom den här kursen göra praktik 
vid en myndighet, organisation eller ett 
företag i Sverige eller utomlands. Prakti-
ken ger dig möjlighet att delta i det dagliga 
arbetet vid praktikplatsen och få erfarenhet av 
arbetsuppgifter som anknyter till folkrätt. För att söka krävs 
att du har lagt fram en fullständig kandidatuppsats, samt att 
du har opponerat på någon annans kandidatuppsats.

15 hp
VT20

30 hp
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30 hp
VT 20
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O
fficersprogram

m
et

Ett jobb med  
tusen möjligheter
För fyra år sedan tog Helena Bergström examen från Försvarshög
skolans officersprogram. I dag är hon ytstridsofficer på fartyget 
HMS Helsingborg i Berga.  
 – Yrket har visat sig vara mycket roligare än jag föreställde mig, 
säger hon. 

Den 72,8 meter långa korvetten 
HMS Helsingborg ingår i fjärde 
sjöstridsflottiljen i Berga, söder om 
Stockholm. Det gråa fartyget är 
Helena Bergströms arbetsplats. Hon 
jobbar som ytstridsofficer, en person 
som ansvarar för strider som sker 
vid vattenytan. 
 – Jag sitter i stridsledningscen-
tralen – som är hjärnan på fartyget 
– och ansvarar för att ha koll på ytlä-
get, alltså andra fartyg, samt att av-
fyra sjömålsrobotar om det behövs, 
säger Helena Bergström, 29 år.
 Hon tog examen från Officers-
programmet på Försvarshögskolan 
i Stockholm år 2014 och blev direkt 
anställd på fjärde sjöstridsflottiljen 
i Berga. De första åren arbetade hon 
på en mindre bevakningsbåt, som 
senare blev en spaningsbåt. 
 – Efter sex månader som tredje 
officer blev jag förste officer på far-
tyget. Det var en rolig period. Som 
förste officer får du köra båten. Du 
får också mycket ansvar för perso-

nalen och ska se till att alla har rätt 
schema och är på rätt plats i rätt tid. 

Officersprogrammet  
– en varierad utbildning
Helena Bergström har varit scout i 
hela sitt liv. Där lades grunden till 
hennes naturintresse och förmågan 
att jobba med problemlösning i grupp 
under tidspress. Efter studenten i 
sin hemstad Stockholm var hon inte 
sugen på att plugga vidare direkt utan 
gjorde värnplikten på marinbasen i 
Karlskrona i ett år. Sedan följde ett 
år av ströjobb och ett år i Australien 
innan hon kände sig motiverad att 
återvända till skolbänken. 
 – Jag valde utbildning genom 
att tänka ”vilket program verkar 
roligast under studietiden?”. Då 
vann Officersprogrammet eftersom 
där varvas teoretiska studier med 
att vara ute i skog och mark och du 
får även jobba med ledarskap och 
personlig utveckling, säger hon, och 
fortsätter:
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 – Jag visste inte så mycket om 
officersyrket sedan innan och kände 
ingen som läste till det. Men yrket 
har visat sig vara mycket roligare än 
jag föreställde mig och jag känner att 
jag har hittat mitt rätta sammanhang. 

En arbetsgivare med många 
möjligheter
När Helena Bergström började läsa 
på Officersprogrammet var det 
många som sa: ”Ska du verkligen 
göra det? Du kan ju bara ha en ar-
betsgivare resten av livet?”.

 – Så kanske det är men inom För-
svarsmakten kan jag jobba med allt 
från stridsledning, logistik och perso-
nalfrågor till planering, ekonomi, ge-
nomförande och utvärdering av olika 
saker. Och jag kan göra det var som 
helst i landet. Jag har en arbetsgivare, 
men otroligt många möjligheter.
 Att vara officer handlar ytterst 
om att vara chef i en organisation 
som ska försvara Sverige vid ett 
skarpt läge. Helena Bergström är 
givetvis medveten om att jobbet 
kan medföra risker men lyfter hellre 

fram det som hon tycker är det mest 
positiva med att vara officer.
 – Det är alla kollegor och känslan 
av att göra något tydligt tillsam-
mans i kombination med att vara 
ute i naturen. När vi är ute till sjöss, 
oavsett om det är övning eller skarpt 
läge, så måste vi jobba som ett team 
med tydligt uppsatta mål för att vin-
na. 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. ▪

» Lorem ipsum vetja! «

HELENA 
BERGSTRÖM ÄR 

YTSTRIDS OFFICER 
PÅ FJÄRDE SJÖ STRIDS 

FLOTTILJEN I BERGA 
SÖDER OM 

STOCK HOLM

»Det är bra att ha ett starkt 
självförtroende så att du kan ta 
beslut och våga stå upp för dem. Du 
ska kunna tåla att bli ifrågasatt.«
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 »Jag är bra på att se  
styrkan i gruppen«
Gustav Lindberg hade en tydlig framtidsplan. Att bli officer ingick inte i den.  
Men en lika tuff som utvecklande introduktion till det militära fick honom att  
ändra bana. Idag läser han andra året på Officersprogrammet – och stortrivs. 

Gustav Lindberg hade siktet inställt 
på att bli läkare. Han skulle bara 
göra tre månaders grundläggande 
militär utbildning, GMU, innan det 
var dags att söka läkarprogrammet. 
Och det militära var verkligen inget 
för Gustav. Till en början. 
 – I början suger det! Det var precis 
som de där skräckhistorierna man 
hört om att göra lumpen. Du behö-
ver ju ställa om hela ditt liv, säger 
Gustav och skrattar. 
 Men när den första chocken lagt 
sig började en helt annan känsla ta 
plats. En känsla som infann sig när 

han lärde sig att ta hand om andra, 
inte bara sig själv. 
 – Det liksom kastas ansvar på dig 
och du måste verkligen ta vara på 
ansvaret, annars kan alla andra råka 
illa ut. Jag växte enormt som männ-
iska under de där tre månaderna, 
säger Gustav. 

Har ofta tagit ledarrollen
Han valde att fullfölja hela den 
militära grundutbildningen på elva 
månader och började sedan tjänst-
göra som soldat. Det blev även ett 
par månaders civila studier, men 

ganska snart stod det klart att det 
var inom Försvarsmakten han ville 
arbeta. Närmare bestämt som ledare 
inom Försvarsmakten. 
 – Jag har nog alltid fått den där 
ledarrollen, både i mitt kompisgäng 
och andra sammanhang. Jag tror att 
det har att göra med att jag är bra på 
att se alla individer, att se styrkan i 
gruppen. Ensam kommer man inte 
långt.
 Att läsa på Officersprogrammet 
blev ett naturligt steg. Och han  
känner verkligen att han hamnat 
rätt. 
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 – Det blev 
särskilt tydligt 
under samtalsut-
bildningen när vi fick lära oss hur 
man formar en grupp och hur man 
leder in andra människor på rätt 
bana. När vi kom ut och gjorde 
praktiska övningar kände jag att det 

som vi läst om verkligen funkar. 
Det blev lite av en aha-känsla.

Fördelar med att bo och  
studera på samma ställe
Gustav och hans studiekompisar 
både bor och pluggar på Campus 
Karlberg, vid Karlbergs slott i 
Solna. Boendet kostar inget för 
studenterna och de som vill åka 

hem över helgerna behöver inte 
betala för hemresorna. Måltiderna 
ingår också, i matsalen serveras fru-
kost, lunch och middag. När Gustav 
inte studerar gillar han att springa 

och träna. Det finns en mängd olika 
träningsformer att välja mellan, allt 
från klättring och fäktning till yoga 
och crossfit. Det ordnas också myck-
et sociala aktiviteter, på onsdagar är 
det pubkväll och ett par gånger om 
året arrangeras bal på slottet. 
 – Gemenskapen blir väldigt stark 
när man bor så nära varandra. Jag 

tycker att det är särskilt roligt att 
skolan präglas så mycket av traditio-
ner. Varje år har vi till exempel  
något som heter Vikingablotet, då 
klär vi ut oss till vikingar och så ska 
man sno varandras flaggor. Efteråt 
äter vi grillat vildsvin tillsammans 
och har kul i mässen. Det är ett 
roligt sätt att komma närmare var-
andra och välkomna nya studenter. 

Drömjobb med många  
möjligheter
Framtiden då? Gustav har justerat 
siktet, numera är det definitivt in-
ställt på en karriär i försvaret. 
 – Jag vill komma tillbaka till den 
plats där jag är utbildad från början. 
Min dröm är att en dag bli chef över 
P4 Kvarn, det finns oändliga möj-
ligheter där. Jag vill vara drivande 
i att Försvarsmakten ska växa, det 
är något jag tror är viktigt för hela 
samhället. ▪

GUSTAV 
LINDBERG 

LÄSER OFFICERS
PROGRAMMET MED 
IN RIKT NING KRIGS

VETEN SKAP,  
MARK STRID

PROGRAM

Officersprogrammet

Behörighet: Grundläggande behörighet samt godkänd 
militär grundutbildning minst nio månader, godkända med-
icinska krav, fysiska tester och intervjuer, svenskt medbor-
garskap, godkänd säkerhetsprövning. 

Särskild behörighet för krigsvetenskaplig och nautisk 
inriktning: Matematik 2a, 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b 
eller 1a1+1a2. 

Särskild behörighet för militärteknisk inriktning: Fysik 2, 
Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning som 
leder till en officersexamen. Stort fokus läggs 
på att utveckla dig som individ. Utbildningen 
är både fysiskt och intellektuellt utmanande, 
och blandar teori med fältövningar, fysisk 
träning och chefsträning. Du får mat, boende 
och dagpenning under hela utbildningen och 
behöver inte ta studielån. Efter färdiga studier kan du bli 
officer i Försvarsmakten. Programmet har tre inriktningar: 
krigsvetenskaplig, militärteknisk och nautisk.

180 hp
HT 19
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Ledningsvetenskap

Lär dig att leda 
i kris eller krig
I en krissituation ska information samlas in, du måste veta vilka  
resurser du har att tillgå som kan hantera händelsen, du ska  
tolka och förstå situationen för att fatta beslut och kunna ge  
instruktioner. System och metoder för att göra detta får du  
när du läser ledningsvetenskap.

– Det handlar om hur det går till att 
leda en insats i kris eller krig, säger 
Isabell Andersson, lärare i lednings-
vetenskap.
 Det är lätt att blanda ihop led-
ningsvetenskap med ledarskap. 
Men det som skiljer är att lednings-
vetenskap hanterar ledningssystem, 
till exempel organisation, roller, 
metoder för beslutsfattande och 
andra stödsystem. Det som hjälper 
till att skapa förutsättningar för att 
kunna leda, men inte sådant som 
personligt ledarskap och grupp-
dynamik. 
 – Hur det går till att leda en 
insats i kris eller krig och hur man 
utformar sitt ledningssystem. Det 
är de två sakerna ledningsveten-
skap handlar om, säger Isabell 
Andersson.
 Det som är speciellt i de här situa-
tionerna är att det ofta är tidspress 
och att planer ständigt behöver 
anpassas efter nya skeenden. 

Passar om du vill jobba på 
myndighet
Ledningsvetenskap på Försvars- 
högskolan är en grundkurs på 

en termin och är öppen att söka 
för alla som har grundläggande 
behörig het. Den ges bara på höst-
terminen. 
 Det är en fristående kurs som 
kan vara lämplig att kombinera 
med till exempel statsvetenskap. 
Kursen passar för dig som vill 
jobba i myndigheter eller företag 
som jobbar med insatsledning och 
insatsledningssystem. 
 – Du kanske inte är redo för att 
direkt kasta dig in i och leda en  
insats efter den här grundkursen 
men du får förståelse för vilka 
problem ledning av insatser kan 
innebära, vad som behövs av ett 
ledningssystem och vad som krävs 
för att skapa detta, säger Isabell 
Andersson. 

Många studenter är 
yrkesverksamma
Ungefär en tredjedel av studenterna 
på grundkursen i ledningsveten-
skap är yrkesverksamma med en 
bakgrund inom Försvarsmakten, 
polisen eller olika krishanterings-
områden. Flera av de som har gått 
kursen jobbar numera på MSB, 
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Myndig heten för samhällsskydd 
och beredskap, och liknande orga-
nisationer.

Praktiska moment förbereder 
för verkligheten
Kursen har en tydlig koppling till 
verkligheten och blandar teori och 
praktik. 

 – De många praktiska momenten 
betyder att vi har mycket schema-
lagd tid i skolan. Vi jobbar mycket i 
grupper och du måste vara beredd 
på att det tidvis är en hel del obliga-
torisk tid, säger Isabell Andersson. 
 Kursen avslutas med att du, 
tillsammans med de andra studen-
terna, har ett rollspel om en kris. 

Det kan till exempel vara att leda 
en FN-bataljon under en insats eller 
att koordinera polis, brandförsvar 
och militär vid en omfattande 
skogsbrand.
 För många studenter är detta 
en av kursens höjdpunkter och en 
möjlighet att testa allt man lärt sig 
under kursens gång. ▪

» Du kanske inte 
är redo för att leda 
en insats efter den 
här grundkursen 
men du får 
förståelse för vilka 
problem ledning 
av insatser kan 
innebära.«

ISABELL  
ANDERSSON ÄR 

LÄRARE I LEDNINGS 
VETENSKAP
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 »Nu har jag systematik 
i mitt ledarskap«
När han var chef insåg han att vilken fråga det än handlade om måste  
du som ledare vara väldigt duktig på att just leda. Så att jobbet verkligen  
görs och medarbetare förstår varför. Med kursen i ledningsvetenskap  
har Daniel Carlsson fått verktygen han behöver.

– Nu har jag fått en systematik i mitt 
ledarskap, säger Daniel Carlsson som 
arbetar som säkerhetskoordinator på 
FMV, Försvarets materiel verk. 
 Han gillar system. Att ta sig an 
ledarskapsfrågorna och bryta ner 
dem så att det blir verklighet av 
det. Det handlar om vilka faktiska 
saker som behöver skapas i form av 
kommunikationssystem, eventuella 
handböcker eller annat som gör det 
möjligt att leda och styra en verk-
samhet. 
 – På mitt jobb är det viktigt att 
människor säger till när det händer 
något på arbetet. Saker som kan 
på verka säkerheten och andra av-
delningar. Hur ska jag göra för att de 
ska förstå att det är viktigt och hur 
kan jag systematisera så att det går 
enkelt att göra, sådant har jag lärt 
mig på kursen, säger Daniel Carlsson. 

Leder säkerhetsarbetet
Som säkerhetskoordinator leder och 
stödjer Daniel Carlsson frågor som 
på olika sätt har med säkerhet att 
göra. Han leder säkerhetsarbetet, 
det vill säga ser till att FMV lever 
upp till de krav som ställs på myn-
digheten, ytterst genom säkerhets-
skyddslagstiftningen som ska skydda 
det som berör rikets säkerhet. 
 – Genom att ta mig an problemen 
på det här systematiska sättet som 
kursen lärt mig får jag ut mer effekt 
av säkerhetsarbetet. Ledningsveten-
skap syftar till att du ska inrikta och 
samordna de resurser du har och 

göra det mesta av dem, säger Daniel 
Carlsson. 
 På FMV får han vara med och ut-
veckla den senaste teknologin. 
 – Det är häftigt när vi provar grej-
erna, säger han. 
 Daniel Carlsson har en bakgrund 
inom Försvarsmakten och vet vad 
som behövs och efterfrågas. Han 
har själv använt materiel som FMV 
levererat. 

 – Det känns bra att ha erfaren-
het från användarsidan. Soldatens 
förmåga att kunna göra sitt jobb 
och inte skada sig är oerhört viktig. 
Det förutsätter allt från funktio-
nella under kläder till vapen och 
flygplan. Det är skönt att veta att jag 
jobbar för att göra vardagen bättre 
för dem, säger Daniel Carlsson om 
varför jobbet på FMV kändes rätt för 
honom. ▪

DANIEL  
CARLSSON LÄSTE 

30 HÖGSKOLEPOÄNG 
LEDNINGS VETENSKAP 

OCH JOBBAR NU  
PÅ FMV

» Soldatens förmåga  
att kunna göra sitt jobb 
och inte skada sig är 
oerhört viktig. «
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KURSER

Ledningsvetenskap  
– grundkurs

Behörighet: Grundläggande behörighet.

Ledningsvetenskap är läran om insatsledning 
– hur du planerar och koordinerar insatser, 
till exempel vid bränder, stora olyckor och 
andra omfattande kriser. Det handlar om 
situationer där du behöver agera under stor 
tidspress, där människors liv kan stå på spel, 
och där informationen om situationen kan vara bristfällig. 
Insatsledning skiljer sig från verksamhetsledning då det inte 
handlar om att leda en organisation i det dagliga arbetet. 
Det handlar istället om att lösa en specifik situation när den 
inträffar. Kursen har en tydlig koppling till verkligheten och 
blandar teori och praktik.

30 hp
HT 19
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M
ilitärhistoria

Militärhistoria 
– mycket mer än 
kungar och krig
Militärhistoria – ett ämne för den som vill nörda ner sig i gamla  
krig och kungar? Nej, långt därifrån!  
 – Utbildningen har minst lika mycket att göra med nutiden,  
säger Fredrik Thisner, universitetslektor.

Den som studerar militärhistoria lär 
sig om hur militära konflikter och 
krigsmakter hänger ihop med stat 
och samhälle under olika epoker.
 – Det handlar inte om ”kungar och 
krig” hängande fritt i ett vakuum,  
utan om konflikter och militära or-
ganisationer instoppade i ett större 
sammanhang. Det kan till exempel 
vara ett ekonomiskt, politiskt, soci-
alt, kulturellt eller genusvetenskap-
ligt sammanhang. Militärhistoria 
är med andra ord ett brett område, 
säger Fredrik Thisner.

Har du något konkret exempel 
på när militärhistoria borde ha 
använts?
– Ett exempel är när man 2009 
bestämde sig för att ensidigt satsa 
på ett yrkesförsvar och rekrytera 
på frivillig grund. Det gick ju inte 
särskilt bra. När systemet infördes 
hävdade Försvarsmakten att det 
inte fanns några erfarenheter av ett 
yrkesförsvar i modern tid i Sverige. 

Det Försvarsmakten glömde var 
att vi visst har haft ett yrkesförsvar 
i Sverige, från 1901 till början av 
1950-talet, parallellt med det värn-
pliktiga försvaret.

Vad hade det gjort för skillnad 
om man haft den historiska 
kunskapen?
– Då hade man kunnat titta på 
vad utvärderingen av det tidigare 
systemet sa. Dåtidens yrkessolda-
ter sa nämligen exakt samma sak 
som dagens: det är för dåligt betalt, 
det är osäkra karriärvillkor och det 
är oklara meritvärden. En karriär 
som yrkessoldat är helt enkelt inte 
tillräckligt attraktivt i ett land som 
Sverige idag, säger Fredrik Thisner. 
 – Här hade man kunnat använda 
erfarenheter från det förflutna för 
att fatta mindre dåliga beslut. Vi 
hade troligen valt att ha både en 
slags värnplikt och ett yrkesförsvar, 
alltså modellen som införs nu. Tids-
mässigt hade vi vunnit tio år. Vi hade 
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sparat utbildnings resurser, kompe-
tens och pengar.

Men kan man alltid överföra 
dåtida modeller på nutiden?
– Nej, förutsättningar kan själv-
klart ha förändrats. Man skulle 

till exempel inte kunna stoppa in 
systemet med det ständiga ”knekte-
hållet” från 1700-talet i 2000-talets 
Sverige. Det hade blivit fiasko. Det 
systemet gick nämligen ut på att 
soldaterna fick tillåtelse att gifta 
sig och slapp vara drängar. Det kan 

man ju inte locka med idag. 
Det är alltså viktigt att förstå 

sammanhanget, inte bara hur 
det har fungerat utan också varför 
det fungerat på ett visst sätt.

Kan inte prata med de döda
Skillnaden mellan historiker och 
samhällsvetare är att samhällsvetare 
kan skapa eget källmaterial, genom 
till exempel enkätundersökningar 
och intervjuer. En historikers aktö-
rer är däremot oftast döda. 
 – Vi är hänvisade till det källma-
terial som redan finns. Det gör att 
vi måste bli duktiga på källkritik, 
informationsvärdering och infor-
mationsbehandling. Att kunna 
bearbeta, kombinera och analysera 
stora mängder information är därför 
oerhört viktigt för historiker. Kun-
skaper du kan ha nytta av i många 
sammanhang. ▪

» Det handlar inte om 
kungar och krig hängande 
fritt i ett vakuum, utan 
om konflikter och militära 
organisationer instoppade 
i ett större sammanhang. «

Vilken nytta kan jag ha av militärhistoria idag?
– Det finns en massa människor i det förflutna som både 
lyckats och misslyckats. Historien är en mycket stor del 
av det som brukar kallas ”beprövad erfarenhet”. Det är 
däremot inte så att man med hjälp av historien får en 
kristallkula som gör att man kan titta in i framtiden. Där-
emot får man möjlighet att reflektera utifrån de förutsätt-
ningar det förflutnas aktörer haft att utgå ifrån.

Vad gör studenterna under sin praktik?
– Flera har fått praktik hos försvarsattachéerna på olika ambassader, 
ytterligare några ska praktisera på Försvarsmaktens högkvarter, 
någon på polisens kriminalunderrättelsetjänst. 

Vilka egenskaper är bra för mig som vill studera  
militärhistoria?
– Jag tror att det är bra om man är analytiskt lagd, lite klurig sådär. Det 
är naturligtvis en fördel om man är intresserad av historia och för-
svarsfrågor men minst lika viktigt att man är flitig och disciplinerad.

FREDRIK THISNER, 
UNIVERSITETS 

LEKTOR
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Kanske en blivande lärare
När han funderade på att studera historia för fyra år sedan fann han  
Försvarshögskolans kandidatprogram i militärhistoria och kände direkt:  
”Det här är det jag vill läsa.” Sebastian Fröling går nu sin femte termin,  
alltså sista året på kandidatprogrammet i militärhistoria. 

– Jag har alltid varit otroligt historie-
intresserad. Just militärhistoria 
specifikt började kanske intressera 
mig lite senare under tonåren. Då 
jag som säkert många unga, väldigt 
naivt, ansåg att läsa om krig och 
konflikter som något väldigt häftigt. 

Hur tycker du att  
undervisningen är?
– Exakt som jag tänkt mig, men 
samtidigt lite överraskande. Vi har 
studerat om militära händelser så 
sent som invasionen av Irak 2003. 
 – Lärarna är i världsklass. De  
brinner för att historia med vår 
specifika nisch ska få en större plats 

generellt, samt visa upp våra kun-
skaper för våra potentiella framtida 
arbetsplatser. 

Hur är det att läsa på  
Försvarshögskolan?
– Skolan är liten och det ger en 
känsla av att lärarna alltid är till-
gängliga och öppna för samtal. 
Ibland kan man stjäla en del av deras 
lediga tid bara för att be om hjälp 
eller bolla idéer. 

Vad drömmer du om  
i framtiden?
– Känslan just nu är att jag själv 
skulle vilja lära ut i historia, antingen 

på gymnasienivå eller doktorera för 
att sedan själv forska i ämnet och 
kanske undervisa på Försvarshög-
skolan, vem vet. 

Har du några tips till blivande 
studenter?
– Jag måste tipsa om Anna Lindh- 
biblioteket som finns på skolan. Här 
hittar du med största sannolikhet 
allt du behöver i kurslitteratur och 
annat läsvärt med en historisk eller 
statsvetenskaplig prägel. 
 – Glöm inte bort skolans mäss, 
där ni kan träffas varje onsdag och 
torsdag för att sänka skolsorgerna 
med några öl eller glas vin. ▪

SEBASTIAN 
FRÖLING LÄSER 

FEMTE TERMINEN 
PÅ KANDIDAT

PROGRAMMET I 
MILITÄR HISTORIA
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Fick eftertraktad praktik  
på ambassaden i London
– Jag har alltid fascinerats av den civila delen av krig, vad som händer  
med människor, relationer och hur samhället utvecklas. Där kände jag  
att militärhistoria var ett klockrent val, säger Lovisa Åvall. 

Studierna i militärhistoria handlar 
mycket om hur samhället och mili-
tären har interagerat och format 
varandra. Precis det som Lovisa 
Åvall tycker är så spännande.
 Nu gör hon praktik på Sveriges 
ambassad i London. Här är ingen  
praktikdag den andra lik. Ett par 
gånger i veckan går hon på så kallade 
briefings hos olika tanke smedjor 
som ofta lockar stora namn inom 
försvarsområdet.
 – Där träffar jag mycket 
folk och får massor av 
ny input. Idag har jag 
till exempel varit 
på en briefing om 
läget i Ryssland. 
Efteråt skriver 
jag en rapport om 
vad som har sagts. 
Sedan går jag igenom 
rapporten och mina 
reflektioner tillsammans 
med ambassadens försvars-
attaché.
 En annan viktig arbets-
uppgift är att samla in infor-
mation kring försvars- och 
säkerhetspolitik i Storbritan-
nien och Irland. Lovisa Åvall följer 
tidningar, radio, tv och läser facklit-
teratur. Varje vecka sammanställer 
hon det viktigaste i en rapport som 
skickas hem till Sverige.
 Lovisa Åvall hjälper även till med 
administration kring diplomatiska 
besök hjälper till vid evenemang på 
ambassaden.
 – Jag känner att jag har hamnat 
väldigt rätt på min praktik. Som his-
toriker får du lära dig att ta till dig 

stora mängder informa-
tion och sedan sortera ut vad som 
är viktigt och sant. Jag har också 
lärt mig ut veckla min analytiska 
förmåga under utbildningen. Det är 
kunskaper som jag verkligen haft 
nytta av på praktiken.
 Sista terminen har studenterna  
på kandidatprogrammet i militär- 
historia möjlighet att göra 20 veckors 
praktik. Lovisa Åvall och hennes 
kursare är de första som går ut kan-

didatprogrammet i militärhistoria 
så det rådde viss nervositet över hur 
deras praktikansökningar skulle tas 
emot.
 Men det visade sig att oron var 
obefogad. Lovisa Åvall fick positiva 
svar både från ambassaden i London 
och Försvarsmakten i Sverige. Flera 
av hennes kurskamrater har fått 
eftertraktade platser på ambassader 
runtom i Europa, andra har sökt sig 
till kommuner eller myndigheter. ▪

LOVISA ÅVALL 
LÄSTE KANDIDAT 

PR OGRAMMET I 
MILITÄR HISTORIA OCH 

GJORDE PRAKTIK PÅ 
SVERIGES AMBASSAD 

I LONDON
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PROGRAM

Militärhistoria  
– kandidatprogram

Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B och 
Historia A, alternativt Engelska 6 och Historia 1b eller Histo-
ria 1a1 + 1a2.

För att förstå dagens kriser, konflikter och 
krig krävs ett historiskt perspektiv. Studier 
i militärhistoria gör dig väl insatt i bakgrun-
den till dagens säkerhetspolitiska karta. 
Programmet har flera praktiska inslag som 
rollspel, övningar och en praktiktermin. Fram-
tida yrken kan vara handläggare, analytiker och utredare 
i Försvarsmakten samt angränsande myndigheter inom 
säkerhetssektorn, men också inom journalistik, på arkiv eller 
museer.

KURSER

Militärhistoria – grundkurs

Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B och 
Historia A, alternativt Engelska 6 och Historia 1b eller Histo-
ria 1a1 + 1a2.

Det här är kursen för dig med historieintresse 
eller för dig som funderar på en karriär som 
analytiker. Många av dagens problem grun-
dar sig i gamla konflikter och militärhistoria 
ger dig därför en förståelse till varför världen 
ser ut som den gör. Hur hänger krig, krigsmakt 
och samhälle ihop? Hur påverkar teknisk förändring, militära 
reformer och sociala förhållanden varandra? Förståelsen är 
viktig för dig som vill jobba med försvarsfrågor, säkerhets-
politik och analys.

180 hp
HT 19

30 hp
VT 20

Militärhistoria  
– fortsättningskurs

Behörighet: Grundkurs i militärhistoria eller motsvarande.

Hur gick det till när underrättelsetjänsten  
fick sin moderna form? Vilken roll spelar  
historien för ryskt agerande idag? På  
fort sättningskursen får du fördjupa dig i  
detta samtidigt som du lär dig att hantera  
och strukturera information på ett vetenskapligt 
sätt. Kursen passar dig som vill fördjupa dig ytterligare i militär-
historia, eller för dig som i ditt yrkesliv kommer att arbeta med 
analyser och olika typer av utredningsarbete.

Militärhistoria  
– påbyggnadskurs

Behörighet: Fortsättningskurs i militärhistoria eller mot-
svarande.

Påbyggnadskursen i militärhistoria lämpar sig 
för dig med ett militärhistoriskt intresse eller 
som vill arbeta med analytiska frågor inom 
säkerhetssektorn. Du får grund läggande 
analytiska verktyg för att arbeta i olika funk-
tioner. exempelvis som analytiker, utredare eller 
handläggare. Du lär dig inhämta, sammanställa och bearbeta 
information och att skriva uppsats på ett vetenskapligt sätt.

30 hp
VT 20

30 hp
HT 19

↪  Läs mer om utbildningarna  
på forsvarshogskolan.se
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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 höstterminen 2019 
öppnar 15 mars.

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

Antagning
Du får ditt antagningsbesked på 
antagning.se. Om du anmält dig 
till utbildningar som startar på 
höstterminen kommer beskedet i 
mitten av juli. Om du anmält dig till 
utbildningar som startar på vårter-
minen kommer beskedet i mitten av 
december. 

Behörighet
För att kunna antas till högskoleut-
bildning krävs att du uppfyller vissa 
behörighetskrav. Alla utbildningar 
kräver grundläggande behörighet, 
vissa utbildningar har även mer 
specifika behörighetskrav, så kallad 
särskild behörighet. Behörighetskra-
ven till Försvarshögskolans program 
och kurser hittar du på vår webb-
plats och i den här katalogen.

Grundläggande behörighet för  
dig med slutbetyg från 2014
Examen från ett högskoleförbere-
dande program, eller Yrkesexamen 
med Godkänt betyg (lägst E) i 
Svenska 2 och 3 alternativt Svenska 
som andraspråk 2 och 3 och i Eng-
elska 6. Du kan komplettera med 
svenska och engelska i efterhand.

Särskild behörighet
Till vissa utbildningar krävs för-
utom grundläggande behörighet 
även särskild behörighet. Vilka 
behörighetskrav som gäller framgår 
under respektive kurs och program. 
Generellt gäller att lägsta betygskrav 
är betyget Godkänd.

Examen
Försvarshögskolan utfärdar examen 
på grundnivå och avancerad 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 examensbevis. 

Komplettering
Om du vid sista anmälningsdag inte 
har avslutat eventuell behörighets-
givande utbildning kan du komplet-
tera din anmälan i efterhand. 

Pedagogiskt stöd
Som student med funktionsned-
sättning kan du vid behov få 
pedagogiskt stöd för att kunna 
genomföra dina studier. Behovet av 
hjälp bedöms individuellt. Om du 
har frågor gällande pedagogiskt stöd 
kan du kontakta Försvarshögskolans 
samordnare för studenter med funk-
tionsnedsättning: funka@fhs.se. 

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

Studenthälsan
Studenthälsan är till för dig som 
studerar vid Försvarshögskolan. 
Studenthälsan erbjuder medicinsk 

och psykologisk mottagning, ergo-
nomisk rådgivning, hälsosamtal och 
kurser.

Studiedokumentation – Ladok
Uppgifterna från din anmälan och 
kommande studieresultat registreras 
i studiedokumentationssystemet 
Ladok. Vissa uppgifter ur Ladok 
lämnas vidare till Statistiska central-
byrån, Utbildningsdepartementet 
och Centrala studiestödsnämnden.

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

Studievägledare
Om du funderar på att börja stude-
ra 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 arbetsmarknaden är 
du välkommen att kontakta För-
svarshögskolans studievägledning: 
studievagledning@fhs.se, telefon 
08-553 429 32.

Terminstider
Höstterminen 2019:  
2 september 2019 – 19 januari 2020
Vårterminen 2020:  
20 januari 2019 – 7 juni 2020 
Observera att utbildningsstarterna 
kan variera inom dessa datum.

Viktiga datum
Höstterminen 2019
15 mars Webbanmälan öppnar
15 april Sista anmälningsdag
11 juli  Antagningsbesked med 

svarskrav
26 juli Sista svarsdag
1 augusti Andra antagningsbeskedet

Bra att veta från A–V
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Vi vill fortsätta att utbilda dig 
Även efter att du har tagit din examen och kommit ut i yrkeslivet  
finns vi här för dig och din arbetsgivare. Vi vill fortsätta att vara  
en del i din utveckling och bidra till din kompetensutveckling  
genom våra uppdragsutbildningar. 

Försvarshögskolan har helhetsgreppet i Sverige på 
officersutbildning och utbildning för totalförsvar, 
ledarskap, kris och säkerhet. I nära samarbete med 
Försvarsmakten utbildar vi officerare från grundnivå 
upp till avancerad nivå på Högre officersprogrammet. 
 Till den civila sektorn erbjuder vi kurser i kris bered-
skap, informationssäkerhet och militärt fackspråk, 
och hos oss hittar du också ledarskapsutbildningar-
na Utveckling av grupp och ledare (UGL), Indirekt 
ledarskap och Utvecklande ledarskap. Så välkommen 
tillbaka, vi vill fortsätta vara din mötesplats med andra 
ledare, tänkare och praktiker inom kris och säkerhet, 
i dag och i morgon. ▪

Vem kan anmäla sig?
Arbetsgivare inom såväl offentlig som privat 
sektor köper kursplatserna. Du som privatperson 
kan alltså inte anmäla dig till dessa kurser. 

Allt finns på webben
På forsvarshogskolan.se hittar du utförlig  
infor mation om alla uppdragsutbildningar.  
Hur långa de är, om de ger högskole poäng, vad 
de kostar, om det finns rekommenderade för-
kunskaper och hur anmälan går till.
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forsvarshogskolan.se
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