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Fyra skäl att välja Försvarshögskolan

VI KAN FÖRSVAR, KRIS HANTERING 
OCH SÄKERHET

Gemensamt för alla studenter på 
Försvarshögskolan, oavsett bakgrund 
och tidigare studier, är intresset för 
att bidra till en säkrare och tryggare 
värld. Vi är ett av få lärosäten i 
världen där civila och militära 
studenter möts och där dina lärares 
erfarenheter och kunskaper kommer 
både från den militära och den 
akademiska sektorn.

ARBETSMARKNADSNÄRA 
UTBILDNINGAR 

På våra utbildningar förbereds 
du för ditt kommande arbetsliv. 
Studietiden kommer inte enbart 
innehålla teoretiska studier. Du 
kommer få omsätta det du lärt dig 
i exempelvis scenariobaserade 
rollspel, i praktiska övningar och 
under praktik på myndigheter, privata 
företag, i internationella eller ideella 
organisationer.

MÅNGA KARRIÄRMÖJLIGHETER

Rådgivare, analytiker, expert, 
forskare. Uppdragen varierar 
och arbetsmarknaden finns både 
nationellt och internationellt efter 
en examen från Försvars högskolan. 
Oavsett vilken utbildning du väljer 
kommer du att få expertkunskaper 
inom ämnet du studerat. Kanske vill 
du använda dem i den politiska och 
diplomatiska sfären, kanske inom 
krisberedskaps- och säkerhetssektorn 
eller i försvarssektorn.

GEMENSKAP OCH NÄTVERK

Försvarshögskolan är ett relativt 
litet lärosäte. Det betyder att du inte 
försvinner i mängden och att det är 
lätt att komma in i gemenskapen och  
bygga nätverk som du tar med dig ut 
i yrkeslivet.
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Här är våra  
program
En examen från Försvarshögskolan öppnar många olika dörrar 
till karriärer inom försvar, krishantering och säkerhet. Du får en 
gedigen akademisk utbildning med verktyg och kun skaper som 
gör dig redo för ett arbetsliv i Sverige eller inter nationellt – kanske 
som säkerhetsexpert, rådgivare, analytiker, chef och ledare, 
krishanterare, diplomat eller officer. 
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START HT 2023

Statsvetenskap inriktning krishantering 
och säkerhet, 180 hp
Statsvetenskap handlar om politik, makt och demokrati.  
Vår profil fokuserar på krishantering och säkerhetspolitik. 
Utbildningen ger dig förståelse för de förhållanden som 
ligger bakom politiska händelser och staters agerande i 
säkerhetspolitiska frågor.

VAD LEDER PROGRAMMET TILL?
Du får förutsättningar för att arbeta med olika perspektiv 
på samhällssäkerhet, till exempel som utredare, rådgivare 
eller analytiker med fokus på risk-, kris- och säkerhets-
frågor inom privat eller offentlig sektor.

OM PROGRAMMET
Studierna lär dig teorier och begrepp inom statsvetenskap 
och säkerhetspolitik, till exempel vad skillnaden på krig, kris 
och konflikt är, eller vad demokrati och rättvisa innebär.
 Under utbildningen diskuterar och analyserar du också 
kriser och säkerhetspolitiska frågor utifrån normer, makt- 

förhållanden och identitet. Du lär dig hur Sverige, EU och 
andra länder är uppbyggda och hur det ökade samarbetet 
mellan nationer har påverkat politik och säkerhetspolitik. 
Utbildningen har flera praktiska inslag.

VALBAR TERMIN, UTLANDSSTUDIER OCH PRAKTIK
Tredje terminen läser du valbar kurs på Försvarshögskolan, 
annat lärosäte eller vid ett utländskt universitet. Sista ter-
minen kan du göra praktik vid myndighet, organisation eller 
företag i Sverige eller utomlands.

Läs mer och hör våra  
studenter berätta här:

START HT 2023

Krig, kultur och samhälle – militärhistoria 180 hp
För att förstå dagens kriser, konflikter och krig krävs ett 
historiskt perspektiv. Militärhistoria handlar om samspelet 
mellan stora samhällsstrukturer och den militära sektorn 
under olika epoker. Studier i militärhistoria gör dig väl insatt 
i bakgrunden till dagens säkerhetspolitiska karta. 

VAD LEDER PROGRAMMET TILL?
Många av dagens problem grundar sig i gamla konflikter 
och militärhistoria ger dig en förståelse till varför världen ser 
ut som den gör. Förståelsen är viktig för dig som vill jobba 
med försvarsfrågor och säkerhetspolitik, och en framtid 
inom dessa sektorer är trolig.

OM PROGRAMMET
Du lär dig om internationella relationer, samtida krigföring, 
beslutsfattande och beslutsprocesser – och om militärhis-
toria från antiken till idag. Du lär dig förstå hur krig, krigs-
makt och samhälle hänger ihop och hur teknisk föränd-
ring, militära reformer och sociala förhållanden påverkar 
varandra. Du övar upp viktiga verktyg för en historiker, som 

ditt källkritiska tänkande och förmågan att värdera och 
bearbeta stora mängder information. Utbildningen har flera 
praktiska inslag.

VALBAR TERMIN, UTLANDSSTUDIER OCH PRAKTIK
Tredje terminen läser du valbar kurs på Försvarshögskolan, 
annat lärosäte eller vid ett utländskt universitet. Sista ter-
minen kan du göra praktik vid myndighet, organisation eller 
företag med koppling till försvars- och säkerhetssektorn 
och där informationsbehandling och utredningsarbete står 
i centrum. 
 

Läs mer och hör våra  
studenter berätta här:
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START HT 2023

Officersprogrammet, 180 hp
Officersprogrammet är ett treårigt högskoleprogram som 
leder till en officersexamen. Under utbildningen utvecklar du 
de kunskaper och förmågor du behöver för att arbeta som 
officer i Försvarsmakten.

OM PROGRAMMET
En officer leder och utbildar militära förband i fred, kris och 
krig. Som officer behöver du kunna se det större samman-
hanget och avgöra hur en viss uppgift ska genomföras för 
att rätt resultat ska uppnås.
 Programmet har tre inriktningar – krigsvetenskap, 
militärteknik och sjökrigsvetenskap. Beroende på inriktning 
kommer du att läsa en blandning av kurser i ämnen som 

krigsvetenskap, försvarssystem, ledarskap och ledning, 
fysiskt stridsvärde och nautik. Inom ramen för dessa kurser 
kommer du även studera operativ juridik och folkrätt samt 
militär engelska. Programmet omfattar både studier på 
campus i Stockholm och verksamhetsför lagd utbildning i 
Försvarsmakten.

Läs mer och hör våra  
studenter berätta här:

Fristående kurser
Försvarshögskolan erbjuder fristående kurser både på 
grundnivå och avancerad nivå inom flera ämnesområden. 
Du kan själv kombinera fristående kurser till en utbildning 
som leder fram till en examen.

 
 

Se våra fristående  
kurser här: 

Fortsätt studera på Försvarshögskolan  
– magisterprogram och masterprogram
Försvarshögskolan erbjuder sex magister- och master- 
program. De här programmen kräver att du har en examen 
på grundnivå (examen från kandidatprogram). 

INNOVATION, FÖRSVAR OCH SÄKERHET, 120 hp

INTERNATIONELL OPERATIV JURIDIK, 60 hp

KRIG, KULTUR OCH SAMHÄLLE, 120 hp

KRIG OCH FÖRSVAR, 120 hp

LEDARSKAP OCH LEDNING FÖR FÖRSVAR,  
KRISHANTERING OCH SÄKERHET, 120 hp

POLITIK, SÄKERHET OCH KRIS, 120 hp
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Varmt välkommen 
till Försvarshögskolan!
Du har säkert funderat på hur vi gemensamt kan göra världen till en säkrare 
plats. Det är vad jag och mina kollegor på Försvarshögskolan forskar och 
utbildar om varje dag.

Att välja utbildning är ett viktigt val i livet och det gäller att hitta något som 
känns rätt för just dig. Försvarshögskolan är en unik mötesplats och vi är inte 
som andra.

Vi strävar efter att locka de bästa studenterna och lärarna och på så sätt 
vara världsledande inom våra expertområden försvar, krishantering och 
säkerhet. 

Cyberhot, klimatkris, pandemi, internationell brottslighet … och så Rysslands 
invasion i Ukraina. Jag anar att du har sett lite mer än vanligt av Försvars-
högskolan den senaste tiden. Efterfrågan på vår kompetens, våra forskare, 
våra experter – och inte minst våra studenter – har aldrig varit större, och vi 
kunde inte ta vårt uppdrag på större allvar.

Du behövs! Vi måste bli många fler som brinner för att bidra till en säkrare 
värld och ett robust samhälle som kan möta alla hot och utmaningar. Om du 
lockas av samma tanke är det till oss du ska söka dig – i uniform eller utan. 
Och jag kan garantera en sak: hos oss är du inte en i mängden. 

Varmt välkommen till en högklassig utbildning, en spännande miljö och en 
unik gemenskap.

Robert Egnell, rektor
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Varför valde du att läsa statsvetenskap 
på just Försvars högskolan? 
Försvarshögskolan stack ut. Det lät 
intressant med en tydlig och unik nisch, 
att det bara är här du får en inriktning 
mot krishantering och säkerhet. Och jag 
gillade de praktiska inslagen och möjlig
heten att plugga utomlands. 

Vad vill du jobba med i framtiden? 
Jag har alltid tänkt att jag antingen vill 
bli lärare eller plugga statsvetenskap. Nu 
kan jag se en framtid där jag kombinerar 
de två saker jag brinner för, och arbetar 
med säkerhetsfrågor inom skolväsendet i 

någon form, eller skolfrågor inom säker
hetsväsendet. Jag kommer hitta min väg. 

Hur var det att börja här? 
Det var nervöst att flytta till Stockholm, 
som jag aldrig ens varit i tidigare. Men 
alla kom ju till skolstarten med samma 
känsla, så det var bara att kasta sig in i 
det hela. Mitt bästa tips för att komma 
in i den sociala gemenskapen är att gå på 
alla evenemang. Våga gå dit, våga prata 
med folk, våga vara dig själv. Jag hamnade 
i grupparbete med två personer. Sen blev 
pluggträffarna till vanliga träffar och 
idag är de mina bästa vänner. 

Ivo Franz Hagström kom hem från studentmässan med en hög kataloger 
och satte sig vid köksbordet. Egentligen var planen att ta ett sabbatsår 
och sen bli lärare, men så började han bläddra. Idag läser han sista året på 
kandidatprogrammet i statsvetenskap – och han tänker hitta en helt egen 
väg framåt där han använder sin utbildning till att skapa tryggare skolor. 

”Du lär dig förstå samhället på ett 
sätt som du aldrig gjort tidigare”

IVO FRANZ 
HAGSTRÖM

ÅLDER: 21 ÅR

LÄSER: SISTA ÅRET PÅ 
KANDIDAT PROGRAMMET 

I STATSVETENSKAP

Vad har överraskat dig mest med 
Försvars högskolan? 
Jag trodde nog att det skulle vara mer 
ensidigt kring försvar, krig och militärt 
fokus och blev väldigt glad när jag insåg 
hur mycket som handlar om kritiskt 
ifrågasättande. Vi diskuterar och pro
blematiserar etablerade sanningar och 
perspektiv om hur makt, kontext och 
identitet präglar meningsskapande och 
relationer. För mig är det superviktigt att 
man inte bara utgår från färdig kunskap, 
utan prövar och ifrågasätter den och 
sätter den i perspektiv. 
 Det är en tillgång att ha vissa föreläs
ningar tillsammans med studenterna 
på Officersprogrammet, eftersom vi 
kommer från olika perspektiv. 

Hur är stämningen på skolan? 
Väldigt välkomnande. När man berättar 
att man pluggar på Försvarshögskolan 
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så tror folk att det ska vara en militärisk 
och strikt stämning, men så är det inte 
överhuvudtaget. 

Vad är den största skillnaden mellan 
gymnasiet och högskolan? 
Det är väldigt skönt att man bara har en 
kurs i taget, alltså fokus på ett ämne och 
ett prov. Svårighetsgraden är såklart lite 
högre, men du har tid att sätta dig in i 
ämnet och förstå det. Sen tentar du av 
det och går vidare till nästa ämne. Och 
det är skönare än i gymnasiet, där du kan 
ha flera olika prov samma vecka. 

Har du några bra studietips? 
Föreläsningarna är frivilliga, men man 
lär sig mycket på dem, kan ställa frågor 
och får svar direkt. Eftersom det är små 
klasser får man en väldigt bra relation till 
lärarna. De är tydliga och pedagogiska 
och ser om man förstår eller inte. De har 
alltid tid att stanna kvar efter lektionen 
och förklara lite mer – och så kan de 
tipsa om annan litteratur. Du kan stoppa 
dina lärare i korridoren, äta lunch med 
dem eller träffa dem på studentpuben. 
De finns alltid där för oss och vill att vi 
ska lära oss, så använd dem. 

Varför känns studierna i statsveten-
skap rätt för dig? 
Det här är en utbildning du har med dig 
hela livet. Du lär dig ifrågasätta, utmana, 
problematisera och förstå samhället på 
ett nytt sätt. Man förstår både det gene
rella och det specifika – och säkerhets
aspekten är ju ständigt aktuell. Jag är 
super nöjd med utbildningen. 
 Med det sagt vill jag fortfarande 
jobba med kvalitetstillsyn och säkerhet 
inom skolväsendet. Skolan är en plats 
där drömmar förverkligas eller krossas. 
Här får det inte finnas någon otrygghet 
eller svikna löften. Vi måste se till att 
kvaliteten håller och att eleverna känner 
sig trygga, och att lärarna är utbildade i 
säkerhetsfrågor. 

Vad lär du dig på utbildningen? 
Om terrorism, krigföring, politisk för
valt ning, politisk filosofi … Vi får ett 
ax plock av olika teorier och kunskaper 
om världen, men det jag verkligen tar 
med mig är det kritiska perspektivet och 
post koloniala tänket om vad makt och 
kunskap är. Makt utövas runtomkring oss 
hela tiden, i allt vi läser, ser och gör. Och 
det är så himla intressant att se och förstå. 

Vad har du för tips inför tentor? 
Jag tror det viktigaste är att lära sig balan
sera vad som är viktigt och mindre viktigt 
att plugga på. Du ska förstå samband och 
teori i grunden, men inte sitta och lära 
dig vartenda ord. Helt enkelt plocka ut 
det mest väsentliga i kursen. 
 Börja i god tid, sitt med kompisar och 
diskutera. Har ni förstått det på samma 
sätt? Sen tror jag att det är viktigt att man 
tar pauser och inte överpluggar. Bestäm 
en sluttid och ge dig själv ledigt sen. Du 
behöver låta kunskapen smälta in. 

Ska man välja högskolestudier med 
hjärta eller hjärna? 
Alltid med hjärta. Det måste vara det 
som är drivkraften. Då kommer man att 
lyckas med det man tar sig för. ▪

SNABBFAKTA OM IVO: 

Uppvuxen i: Laholm

På gymnasiet: Natur/sam-programmet  

På fritiden: Jag läser böcker, skriver 
noveller, gymmar med mina vänner eller 
skippar träningen och tar en öl

Boktips: The Midnight Library av Matt 
Haig – väcker nya tankar om ånger, 
livets mening och förväntningar

Poddtips: Det politiska spelet, 
USA-podden och Raseriet

Musik: R&B, HipHop och en och annan 
jamaicansk dancehall-låt

» Makt utövas runtomkring oss hela tiden, 
i allt vi läser, ser och gör. Och det är så himla 
intressant att se och förstå.«

I  BACKSPEGELN:

Sandra Wassbro läste 
statsvetenskap  
”Att jag läst statsvetenskap på just Försvarshögskolan är i mångt och 
mycket anledningen till att jag fått mina anställningar. Skolan har bra 
rykte – och det har ju vi som läst här också. Min drivkraft är att jag vill 
bidra till att Sverige förblir en stabil stat där våra rättigheter och sam-
hälleliga värden upprätthålls och där vi alla, individer som organisatio-
ner som det offentliga, aktivt arbetar för att öka vår samlade förmåga 
att motstå olika former av påtryckningar och påverkan.”  

SANDRAS TIDSLINJE:  

Operativ analytiker på Polismyndigheten ›  Analytiker på 4C Strategies ›  Tjänsteman i beredskap (TIB) och handläggare omvärlds-
bevakning på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ›  Masterprogrammet Security Studies på Försvarshögskolan ›  Kandidat-
programmet i statsvetenskap på Försvarshögskolan ›  Skadereglerare på Agria Djurförsäkring ›  Reseledare på Solresor
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”Här får du en 
unik inriktning”
Vad är egentligen statsvetenskap? 
När du studerar statsvetenskap tittar du 
närmre på samhällets spelregler genom 
att analysera makt, demokrati, politik 
och politiska system. Statsvetenskap 
används till exempel för strategisk plane
ring inom politik och samhälle, och för 
analys i samband med biståndsarbete 
eller vid militära insatser.
 En helt central aspekt inom statsveten
skapen är makt – alltså förmågan hos en 
grupp eller individ att styra eller påverka 
människor och samhälle. Statsveten
skap är ett väldigt brett ämne, som är 
förankrat i internationella relationer, för
valtningspolitik, komparativ politik och 
politisk teori, men som också hämtar 
inspiration från annan samhällsveten
skaplig forskning.

Och varför ska man läsa statsveten-
skap på just Försvarshögskolan? 
På Försvarshög skolan erbjuder vi en unik 
inriktning mot krishantering och säker
hetspolitik. Det här kan du alltså inte läsa 
någon annanstans i Sverige. Till exempel 
analyserar du hot, konflikter, beslutspro
cesser, identiteter och etiska dilemman 
som rör stat, samhälle och individ.
 Så om du är intresserad av hur säker
het skapas och undermineras, vad och 

vem säkerhet är till för och hur kriser 
förebyggs och hanteras i ett svenskt, 
europeiskt och globalt sammanhang – ja, 
då tycker jag definitivt att Försvarshög
skolan är rätt ställe för dig. 

Varför behövs den här inriktningen? 
För att världen utvecklas mot en stor osä
kerhet och det krävs idéer om hur man 

löser problemen 
tillsammans på 
en övergripande, 
internationell nivå. 
Det handlar om 
frågor som inter
nationell organiserad 
brottslighet, klimathot, 
pandemier och cyberhot, 
informations operationer och 
informationspåverkan. 
 De här hoten och sårbarheterna behö
ver vi lära oss mer om för att bli bättre 
på att förebygga dem och kunna hantera 
dem. Vi behöver dessutom förstå hur de 
hänger ihop med trender och föränd
ringar, framför allt utifrån ett globalise
ringsperspektiv. Den här förståelsen vill 
vi väcka hos våra studenter. 

För vem passar programmet? 
Det finns inget ställe i Sverige med mer 
kompetens inom krishantering och 
säkerhetspolitik än För svarshögskolan, 
så är du målinriktad och intresserad av 
dessa frågor, då är du på rätt plats. 

Berätta om era scenario övningar.  
Vi lägger upp vissa lärmoment som 
rollspel. Scenariot kan vara exempelvis 
en förhandling inom FN eller EU, där 

studenterna spelar olika länder eller 
kommissioner. Beroende på hur diskus
sionerna fortskrider mellan parterna kan 
det sluta i fred och samförstånd – eller i 
fullskaligt krig. 

Får ni in verkligheten på något mer sätt? 
Ja, för att kunna berätta om verkligheten 
kommer våra alumner till skolan, alltså 

» Lite tillspetsat kan man säga att vi studerar 
politik när den betyder som mest. «

EDWARD  
DEVERELL 

LEKTOR OCH DOCENT 
I STATS VETENSKAP  
PÅ FÖRSVARSHÖG- 

SKOLAN

de som läst här tidigare. De delar med 
sig av sina erfarenheter och hjälper till 
att koppla ihop teori och praktik, som vi 
tycker är så väsentligt. 

Vad händer efter utbildningen? 
Då har du väldigt goda möjligheter och 
en bred arbetsmarknad. Alla myndig heter 
behöver förhålla sig till våra in riktningar. 
Några möjliga vägar där är beredskaps
handläggare eller analytiker hos exempel
vis polisen, Säpo, Regerings kansliet eller 
något departement. En annan karriärväg 
är att söka sig till privata konsultföretag 
i säkerhetsbranschen.

Vad gör statsvetenskap spännande, 
viktigt och relevant, med dina ord? 
Vi studerar politikens former och inne
håll, men även det som ofta kallas det 
politiska spelet, i sammanhang som av
viker från det normala. Vi lägger särskild 
vikt vid hur beslut fattas, hur resurser 
fördelas, hur aktörer går samman eller 
rivaliserar och hur fenomen uppfattas i 
tider av djup osäkerhet. Frågor om säker
het och krishantering är ständigt aktuella 
och det finns väl inget som tyder på att 
relevansen skulle avta framöver. ▪
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Vad kan kandidat
programmet i stats
vetenskap leda till?

”Nu ringer min kollega, jag måste ta det. 
Kan vi prata vidare om en stund?” Precis 
så låter det när vi intervjuar Erik Stjern
löf på Länsstyrelsen Östergötland. 
 Det är länsstyrelsens uppdrag att länet 
är redo att hantera kriser som uppstår 
tillsammans med kommunerna, För
svarsmakten och andra aktörer. Och man 
måste vara beredd att släppa det man 
håller på med. 
 – När jag sökte kandidatprogrammet 
i statsvetenskap, så visste jag bara att jag 
ville jobba med krisberedskap eller för
svarsfrågor på något sätt. Det var under 
utbildningen jag fick upp ögonen för 
statliga förvaltningsmyndigheter … 
 När Erik Stjernlöf beskriver sitt jobb 
får han en glöd i rösten. 
 – Länsstyrelser är något för dig som är 
intresserad av hur många olika aktörer i 
samhället, från lokal till nationell nivå, 
klarar kriser och stora samhällsstörningar, 
som strömavbrott, pandemier, större 
olyckor, skogsbränder eller i yttersta fall 
krig. Det handlar om vad vi kan göra för 
att förbereda oss. Och det handlar om 
hur hela samhället agerar om det händer. 

Ett framtidsyrke 
Erik Stjernlöf tipsar om länsstyrelser och 
kommuner, eftersom det finns möjlighet 
att arbeta med spännande frågor över 
hela Sverige. Han nämner att Myndig
heten för samhällsskydd och beredskap, 
MSB, nyligen kommit fram till att Sverige 

Erik Stjernlöf har världens roligaste 
jobb på Länsstyrelsen Östergötland. 
I slutet av kandidatprogrammet 
i statsvetenskap gjorde han sin 
praktik här, och fick anställning. Det 
passar honom som hand i handske, 
eftersom han alltid varit fascinerad 
av hur man förbereder sig för kata-
strofer på bästa sätt. 

”När du tar på dig kris-
beredskapsglasögonen 
blir allt spännande”

behöver betydande förstärkningar av 
personal för beredskapsuppgifter. 
 – Det här är ett framtidsyrke för dig 
som är intresserade av totalförsvaret, 
civil beredskap och civilmilitär sam
verkan. Det råder enighet om att total
försvaret ska återuppbyggas. Sveriges 
beredskapssystem fick dess utom en ny 
struktur hösten 2022, med ”civilområden” 
med tillhörande bered skapskanslier. Det 
är en spännande utveckling där länssty
relser spelar en viktig roll som högsta 
civila totalförsvarsmyndighet i länen. 

Alla perspektiv strålar samman
På Enheten för civil beredskap och rädd
ningstjänst, där Erik Stjernlöf arbetar, 
finns statsvetare, poliser, räddnings
tjänst, statistiker och en diplomat. Efter
som en länsstyrelse arbetar med allt från 
miljöfrågor till hedersrelaterat våld finns 
även andra perspektiv inom räckhåll. 
 Erik Stjernlöf uppskattar närheten till 
olika kompetenser. Det blir effektivt. 
Som exempel nämner han att staben 
som startades för att hantera följder av 
Rysslands krig mot Ukraina behöver ta 

in perspektiv som livsmedelsproduktion 
och energieffektivisering. 
 – Alla i huset har något att bidra med 
in i vår krisorganisation, och vi plockar 
även in sakkompetens utifrån. Vi är med 
och driver utvecklingen av beredskap i 
länet, och ger förutsättningar och under
lag för bra beslut. Jag känner verkligen 
att jag är med och bidrar till att Sveriges 
beredskap stärks. ▪

VI FRÅGADE ERIK:

VAD ÄR DET VIKTIGASTE MED 
DITT JOBB? 

Det är totalförsvarsarbetet, där vi 
rustar Sverige för väpnat angrepp 
tillsammans med Försvarsmakten och 
andra myndigheter. Att förbereda sig 
för det värsta innebär att saker ställs 
på sin spets. Det gör oss bättre på att 
hantera även andra händelser, och 
ger väldigt mycket tillbaka. Du känner 
att du gör något bra för hela landet, 
och även andra länder. Det här gör 
man inte bara för sig själv. 

ERIK STJERNLÖF 

ENHETEN FÖR CIVIL 
BERED SKAP OCH 

RÄDDNINGSTJÄNST 
HOS LÄNS STYRELSEN 

ÖSTER GÖTLAND
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Hur reagerade du när du fick antag-
ningsbeskedet? 
Militärhistoria var det enda jag ville 
plugga, och därför hade jag bara sökt ett 
program. Så det var en stor lättnad och 
lycka när jag kom in, jag tror till och med 
att jag började gråta. Och så hoppades jag 
förstås att det skulle leva upp till förvänt
ningarna. Det har det verkligen gjort. 

Varför kändes valet så självklart? 
Jag älskar verkligen historia, har nog all
tid varit lite ”möpig” och tycker att för

svarsfrågor är spännande. Jag övervägde 
att gå den militära vägen, men fick inte 
mönstra för värnplikt. Så militär historia 
är ”second best”. Eller nej, med facit i 
hand är det faktiskt ”first best”! Det här 
passar mig bättre.

Berätta om din klass. 
Jag ville ha en blandad klass, eftersom 
man utvecklas mest när man möter 
andra perspektiv. Det blev som jag hopp
ades. Åldrar, erfarenheter och intressen 
ger olika infallsvinklar när vi läser om 

Jennifer Bergström läste media-estet på gymnasiet och älskade det, men 
när det var dags att välja högskoleutbildning var det hennes historie-
intresse och fascination för försvarsfrågor som avgjorde. Hon skrollade 
i den långa listan med alla Sveriges kandidatprogram, studsade till när 
militärhistoria dök upp och kände att valet var självklart.  

”Man kan slappna av  
och vara sig själv”

SNABBFAKTA OM JENNIFER: 

Uppvuxen i: Åkersberga

På gymnasiet: Media-estet-program-
met ”Det digitala samhället”

På fritiden: Simtränar, lyssnar på  
poddar, träffar vänner och fotograferar

Poddtips: Historia.nu med Urban  
Lindstedt, Historiepodden med Robin 
och Daniel och P3 Dystopia

Film/serietips: Timeless

Förebild/Någon jag beundrar: Min 
katt, det verkar så skönt att vara som 
han

Reser helst till: Städer med rik historia 
eller varmare platser med mycket under 
vattenytan

JENNIFER 
BERGSTRÖM

ÅLDER: 20 ÅR

LÄSER: TERMIN 3 AV 6 PÅ 
KANDIDAT PROGRAMMET 

I MILITÄRHISTORIA
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platser och perioder i historien. Vi har 
exempelvis anställda i Försvarsmakten 
och före detta militärer i klassen. Sen 
är vi många som är lika varandra och i 
samma ålder. Vänskapsgänget sträcker 
sig över års och programgränserna. 

Hur är relationen till lärarna? 
När föreläsningstiden är slut kan lärarna 
föreslå att man ska ses på studentpuben 
Mässen och prata vidare. De lägger ner 
tid och engagemang. Jag värdesätter att 
man får en personlig relation. Jag trodde 
inte att jag skulle få uppleva det på hög
skolan. Det känns helt enkelt roligare 
att plugga då, och det gör att man kan 
slappna av och vara sig själv. 

Man kommer som man är, man kan 
pröva sina tankar fritt och man får ha fel. 
Men det finns inte så många rätt och fel, 
har jag märkt. Vi uppmuntras att ifråga
sätta, pröva teorier och nya vinklar. 

Har du något studietips? 
Jag blir lätt stressad inför tentor och 
semina rier, men brukar tänka att allt 
löser sig. Man har många chanser att bli 
godkänd. Det tänkesättet har hjälpt mig. 
Jag är här för att lära mig, och i det ingår 
att det kanske inte kommer gå som jag 
planerat exakt varje gång. 

Vad vill du arbeta med i framtiden? 
När jag började på Försvarshögskolan var 
jag orolig att jag valt ett nischat ämne. 
Men varje vecka – och ibland varje dag – 
lär jag mig om ett nytt yrke och arbets
fält inom försvar, säkerhet och fred där 
jag har användning för militärhistoria. 
 Just nu tar jag ödmjukt in alla möjlig
heter från lärare och gästföreläsare och 
från tidigare studenter som kommer 
och besöker studentpuben Mässen. Jag 
känner mig övertygad om att jag kommer 
hitta ett drömjobb. Dessutom har vi 
ett omvärldsläge som gör att vi behövs. 
Efter frågan på oss som har de här kun
skaperna ökar. ▪

VI FRÅGADE JENNIFER:

VAD VILL DU SÄGA TILL DEN 
SOM SKA VÄLJA HÖGSKOLE-
UTBILDNING?

Välj något du verkligen vill plugga. 
Du kommer må bättre och ha roligt, 
som jag har med militärhistoria. Så 
följ ditt hjärta! 

BESKRIV SKILLNADEN MELLAN 
GYMNASIET OCH HÖGSKOLAN.

Det är väldigt mycket roligare väldigt 
mycket oftare. På gymnasiet hade 
man favoritämnen, och så dem man 
var tvungen att genomlida ... På hög-
skolan är allt inom ditt favoritämne. 
Sen är det mycket mer ansvar. Man 
behöver plugga mycket, men man styr 
sin tid själv. Det gillar jag.

I  BACKSPEGELN:

Sara Husic läste  
militärhistoria  
”Jag har expertis inom historiska händelser, krig och 
faktiska konflikter i världen. Vi behöver kunna se 
tillbaka på dåtiden för att argumentera för hur man ska 
göra nu och framåt för att det ska bli rätt. Jag har följt 
min dröm och mitt hjärta och gör exakt det jag vill. Att 
få jobba för fred – det är ju det roligaste och viktigaste 
som finns. Man kan gå hem på kvällen och veta att man 
gör något för det stora syftet, för alla på jorden.”

» Varje vecka lär jag 
mig om ett nytt yrke 
och arbetsfält inom 
försvar, säkerhet 
och fred, där jag 
har användning för 
militärhistoria. «

SARAS TIDSLINJE:  

Engagemangssamordnare på Svenska Freds, Stockholm ›  Projektassistent Fredsakademin på Svenska Freds, Stockholm ›  Kan-
didatprogrammet i militärhistoria på Försvarshögskolan ›  Transportkoordinator och materialplanerare inom bilindustrin ›  Media-
programmet på De la Gardiegymnasiet, Lidköping
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Vad kan kandidat
programmet i militär
historia leda till?

Vad arbetar du med idag? 
Idag är jag är geopolitisk 
analytiker på rådgivningskon
sultfirman Consilio International. 
Min roll innebär omvärldsbevakning. Jag 
tittar på hur stater, länder och allianser 
förhåller sig till sitt geografiska läge, 
vad de har för tillgångar och hur de kan 
använda dem. 
 Våra kunder är främst bolag inom 
näringslivet. Vi bidrar med underlag som 
grundar sig på geopolitik, som gör att de 
får bättre beslutsförmåga. 

 Till exempel kan en kund undra vilka 
olika konsekvenser som kan uppstå för 
företaget om relationen mellan USA och 
Kina försämras. Eller rörande Ryssland, 
för att ta ett aktuellt exempel: Ska kun
den fortsätta bedriva verksamhet där, 
och vad kan konsekvenserna bli? Vi gör 
en analys av läget och ger rekommenda
tioner, som de fattar sina beslut utifrån. 

Vad är det roligaste med ditt jobb? 
Att få bidra med något. Jag hjälper till att 
omsätta förståelse för geopolitik till något 
som är till nytta och spelar stor roll för 
företagen. Jag har verkligen jättekul, så 
kul att jag gärna skulle bo på jobbet! Det 
är ett drömjobb. 

Varför ska man läsa kandidatprogram-
met i militärhistoria? 
För att historia är så mycket viktigare än 
vad man tror. Bland det viktigaste lärarna 
poängterade var att historien inte är det 
som skett – utan det är hur vi tolkar det 
som skett. Eftersom ingenting uppstår 

När Elin Doverborg gick ut gymna-
siet ville hon bli läkare för att hjälpa 
människor. Idag arbetar hon som 
geopolitisk analytiker – och känner 
att hon bidrar, hjälper till och 
gör skillnad precis varenda 
dag på ett annat sätt än 
hon hade tänkt sig. 

Elin har drömjobbet  
som geopolitisk  
analytiker

Jag älskar mitt jobb. Jag 
hade aldrig kunnat nå hit 

om jag inte valt att plugga på 
Försvarshögskolan!

ELIN DOVERBORG  

ÅLDER: 27

PÅ GYMNASIET: NATUR-
PROGRAMMET 
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i ett vakuum är den historiska aspekten 
väldigt viktig för att förstå vår samtid.
 Det är det som gör militärhistoria som 
ämne så unikt, intressant och relevant. 
Här finns grunden till de konflikter och 
skeenden som gör att samhället ser ut 
som det gör idag. Vi kan blicka tillbaka 
och få en helhetsbild av vad som egent
ligen hände – och en förståelse som gör 
att vi kan bidra till att göra morgondagen 

bättre. Samtidigt lägger vi stor vikt på 
källkritik, som är helt essentiellt idag. 
 När jag nämner militärhistoria inser 
jag ofta att folk inte har någon aning om 
vad det är. För mig är det väldigt märk
ligt. Det betyder att fler behöver plugga 
ämnet – och att fler måste förstå vilken 
betydande roll vi har att spela med vår 
kompetens. 

För vem passar kandidatprogrammet? 
För dig som har ett intresse för samhäl
let, varför det blev det som det blev och 
vad vi kan dra för lärdom av det framåt. 
Det är bra att älska att läsa, för du måste 
kunna ta dig igenom en stor mängd 
litteratur och våga tänka utanför boxen 
och analysera. Den förmågan byggs upp 
successivt. Du får sätta olika skeenden i 
sin kontext och se det ur olika perspek
tiv. En del tror att allt handlar om gamla 
kungar och årtal. Vi tittar på varför krig 
uppstår – och kungarna finns ju där – 
men det är inte dem vi fokuserar på. ▪

”Jag ser ämnet militärhistoria som 
samspelet och sambandet mellan 
militära institutioner och samhällets 
utveckling i övrigt – i både krigs och 
fredstid. Vad händer till exempel om 
man inför värnplikt? Hur påverkar 
det kulturnormer och uppfattningar 
och relationer mellan individen och 
staten? Och på vilket sätt påverkar 
svensk vapenindustri, exempelvis 
utvecklingen av JASplan, vår militära 
förmåga och samhällets utveckling i 
stort? 
 Det är viktigt att ha en förståelse 
för att de militära institutionerna har 
funnits länge och varit en central del 
i statens utveckling. Tvärtemot vad 
många kanske tror, så är militärhis
toria mycket här, nu och framåt. Hur 
ska vi ha det imorgon, och vad blir 
konsekvenserna av de beslut vi fattar 
idag? Ju mer tid jag lägger på att 
studera ämnet, desto fler värden 
och användningsområden 
ser jag. 
 Vi lever i en uppkopp
lad, sammanlänkad och 
i viss mån histo rielös 
tid, där många bara 
har blicken på det 
som händer exakt 
nu i en begränsad 
kontext. För min 
generation 90talister 
har exempelvis de som 
haft ett militärt intresse 
varit något av ett skämt. 
Det har betraktats ungefär 

som en konstig hobby med konstiga 
kläder som några få hållit på med, och 
som varit lätt att raljera över. Men du 
behöver inte backa långt för att ha ett 
Sverige som varit helt krigsberett av 
en god anledning. Sen kommer det 
en nedrustning – och ja, nu svänger 
det igen. 
 För att fatta kloka beslut idag är det 
helt nödvändigt att ha en förankrad 
kunskap och förståelse för vad vi som 
samhälle går igenom och möter, och 
hur vi har agerat tidigare. Vi behöver 
ett utzoomat perspektiv. Vi behöver 
analysera kontinuitet och förändring. 
 Det är en sliten klyscha, men det 
är sant att historien har en tendens 
att upprepa sig, och det gäller även 
samhälls frågor som vi tror är unika för 
vår tid.” ▪

Vad är militärhistoria?

HENRIK LÖFGREN  

LÄSER SISTA ÅRET PÅ 
MASTERPROGRAMMET 

I KRIG, KULTUR OCH 
SAMHÄLLE 

» Bland det viktigaste 
lärarna poängterade 
var att historien inte 
är det som skett – 
utan det är hur vi 
tolkar det som skett. «

HENRIKS TIDSLINJE:  

Läser sista året på master programmet i Krig, kultur och samhälle på Försvars hög-
skolan + Praktik på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, på enheten Asymmetriska 
hot vid avdelningen Försvarsanalys ›  Kandidatprogrammet i militärhistoria på För-
svarshögskolan + Praktik som analytiker på ett privat säkerhets företag ›  Jobbade, 
reste, läste en socionomexamen ›  Sam hälls vetenskapligt program med inriktning IT 
i Katrineholm
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Beskriv din väg till Officersprogrammet. 
Jag har alltid varit inställd på att bli polis. 
Sen nämnde min pappa Försvarsmakten. 
Jag hade fördomen att det bara är starka 
män som platsar, men genom en bekant 
fick jag åka på en provapåhelg för tjejer. 
Det var så spännande att jag åkte på ytter
ligare en, och på den vägen är det. Under 
värnplikten fick jag befattning som 
kompanibefäl i Skövde i 15 månader, 
och befälen föreslog att jag skulle söka 
Officersprogrammet. Det slutade med 
att jag muckade en fredag och började 
Officersprogrammet på måndagen. 

Varför vill du utbilda dig till officer? 
Det är en otrolig möjlighet att utvecklas 
som individ. Och så ser jag att det finns 

en möjlighet att hjälpa till på det sätt som 
passar mig. Jag älskar gemenskapen i För
svarsmakten, att vi är ett team. Vi strävar 
efter ett och samma mål: att bevara 
Sveriges demokrati. 

Hur är livet på campus Karlberg? 
Socialt! Man kan umgås med folk så 
mycket man vill, eftersom många 
kadetter får möjlighet att bo på skolan. 
Vi äter frukost i samma matsal och har 
föreläsningar ihop. Sen äter man lunch 
och middag och går kanske till gymmet, 
studentpuben eller löpspåret för en paus 
i pluggandet. Man har samtidigt sitt eget 
boende och kan välja att vara själv, men 
för mig är det här helt underbart. Jag 
gillar gemenskapen.

Måste 
man vara 
vältränad 
när man börjar 
här? 
Nej, känn ingen ångest över det. Här 
finns det otroligt mycket möjligheter att 
träna och hitta träningskompisar. Vi har 
två gemen samma fyspass med plutonen 
varje vecka, och i början tränade jag inte 
mer än så. Min största utmaning var att 
hitta motivation till träningen och tycka 
att det var kul. Men att vara här med 
alla andra, i den här gemenskapen … 
Det kommer naturligt att det blir kul att 
träna ihop, man pushar varandra och gör 
det till en social grej. Just nu har jag som 
eget mål att lära mig göra fler chins. 

Under hela sin uppväxt har Noelle Nielsen vetat att hon vill ha ett aktivt 
yrke, och inte sitta på en kontorsstol. Med Officersprogrammet ser hon 
möjligheten att leva ut den drömmen, samtidigt som hon känner att hon 
bidrar till att bevara Sveriges demokrati. 

”Jag vill vara med och  
bevara Sveriges demokrati”

NOELLE NIELSEN 

ÅLDER: 21 ÅR

LÄSER: TERMIN TRE PÅ 
OFFICERSPROGRAMMET, 

INRIKTNING KRIGS-
VETENSKAP 
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Är det en svår utbildning studiemässigt? 
För många är det nytt att plugga akade
miskt, men man kommer snabbt in i 
det. Redan efter första kursen är man på 
banan. Det är lätt att sätta för höga krav i 
början och tro att man måste lusläsa allt. 
Mitt tips är att lyssna på föreläsningar 
för att förstå vad som är viktigast i det 
ämne du läser. Något som hjälpt mig är 
att plugga tillsammans. Man hjälps åt. 

Vart siktar du? 
Först vill jag tillbaka till Skövde, där jag 
trivdes väldigt bra under min värnplikt. 
Jag har även på min önskelista att åka på 
utomlandsmission och hjälpa till. Jag vet 
inte vart eller i vilken befattning, utan 
bara att jag vill bidra. Min uppfattning 
är att ett potentiellt Natomedlemskap 

kommer bidra till fler möjligheter för 
svenska officerare att tjänstgöra utom
lands. Sen vill jag fortsätta och läsa till 
minst kapten. Jag känner att det finns 
otroliga karriärmöjligheter inom För
svarsmakten. ▪

Vad händer de första dagarna  
på Officers programmet? 

Din första dag på Officersprogrammet hälsas du välkommen och får göra dig hemma-
stadd där du ska bo. Du får lära dig hitta på området och i slottet och hämtar ut din 
uniform, kängor, stridsutrustning och allt annat du behöver.  
 De närmaste veckorna händer mycket – från att du skjuter in ditt vapen till att du 
introduceras i den sociala gemenskapen och får din fadder och åker på en övning 
tillsammans med ditt kompani. 

» I Försvarsmakten jobbar man mycket för 
varandra, och det märks i utbildningen. Vi 
hjälps åt. Alla ska lyckas. Alla ska stå här om 
tre år och vara fänrikar. Alla ska gå i mål. «

BRA ATT VETA OM OFFICERS-
PROGRAMMET

Behörighet En del i behörigheten till 
programmet är att du blir godkänd i 
de tester och intervjuer som görs på 
Plikt- och prövningsverket. Utöver det 
behöver du skicka in intyg, betyg och 
referenser. Du hittar allt om behörig het 
och ansökningsprocessen på fhs.se

Välj inriktning När du söker till 
programmet väljer du en av tre inrikt-
ningar: krigsvetenskaplig, militär-
teknisk eller sjökrigsvetenskaplig. 
Samtliga leder till en officersexamen.

Välj förband Du lämnar önskemål 
om vilket förband du vill tillhöra redan 
innan du blir antagen och får din 
preliminära förbandstillhörighet under 
termin 1. 

Gym och idrottshall på Karlberg  
Som kadett har du fri tillgång till ett 
stort gym och en idrottshall. Om 
du gillar pass väljer du mellan allt 
från tabata och crossfit till fäktning 
och yoga. Annars finns parken med 
löparspår, utegym och en utomhus-
hinderbana.

Studentklubbar och ordnar En stor 
del av de sociala aktiviteterna utgår 
från ordnar – studentklubbar – med 
till exempel hemort, intressen eller 
vapenslag som utgångspunkt.

Studentpuben Varje onsdag är det 
pubkväll på Officersprogrammets 
egen studentpub på Karlbergs slott. 

Fråga studievägledaren! Hör av dig 
med dina frågor till studievägledare 
Annika Montin. Hon hjälper dig med 
precis allt du behöver veta inför och 
under dina studier på Officerspro-
grammet.  
Kontakt: annika.montin@fhs.se,  
telefon 08-553 428 72

VAD VILL DU SÄGA TILL DEN SOM 
TVEKAR?

Kör på! Testa, våga  
chansa! Alla som kommer 

hit sitter i samma båt och ingen 
har erfarenhet av att vara officer, 
så du kommer hitta vänner som 
känner precis likadant som du. 
Kom!
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Kadettkåren har till uppgift att utveckla 
Officersprogrammet ur kadetternas per
spektiv, och vara länk och representant 
i dialogen med Försvarshögskolan och 
Försvarsmakten. En annan uppgift, som 
sköts av det studiesociala utskottet Höga 

rådet, är att ansvara för aktiviteter för 
kadetterna på Officersprogrammet. 
 – Alla är välkomna i Kadettkåren. 
Du kan driva en fråga, som att utveckla 
jäm ställdhetsarbetet eller studiemiljön, 
engagera dig i någon av aktiviteterna, 
starta upp någon ny aktivitet eller bara 
vara med och ha kul. 

Traditioner ger guldkant och 
gemenskap
En del sociala aktiviteter är nya, medan 
andra har sina rötter långt bak i tiden. Den 
allra första kullen kadetter mönstrade in 
på Karlbergs slott i november 1792. 

Joel Pettersson är ordförande för Kadettkåren och lovar att det går  
fort att komma in i gemenskapen på skolan – både tack vare sociala  
aktiviteter och genom att man bor, tränar, äter och pluggar tillsammans. 
Och vill du engagera dig, ja då är du varmt välkommen. 

Kadettkåren  
hälsar välkommen!

 – Det är en speciell känsla att så många 
gått på de här golven före oss. Traditio
nerna förändras och moderniseras så att 
de passar vår tid, och vi förvaltar arvet.
 Kadetterna samlas kring allt från 
pubkvällar, den årliga vinterbalen och 
Lillejul till middagar och spex. Och så 
förstås det årliga Vikingablotet. 
 – Här möts den äldre och yngre års 
kullen. Vi klär ut oss till vikingar, kör 
capturetheflag, dragkamp och en 
mängd andra tävlingar. Sen grillar vi 
vildsvin och har gemensam fest. Den här 
traditionen är 60 år gammal och startade 
just för att skapa gemenskap på Karlberg. 

Stöd i studierna
Sammanhållningen handlar inte bara om 
att ha roligt ihop, utan skapar också en 
stöttande studiemiljö. 
 – Det betyder allt från att man lånar 
ut anteckningar till varandra, till att den 
som är bra på exempelvis matte kan hålla 
matteskola för de som behöver stöd. Det 
går alltid att be om hjälp och vi konkur
rerar inte med varandra. 
 På skolan finns också ett antal ordens
sällskap, som är indelade så att kadett
erna lär känna de som ska till samma 
förband i slutet av utbildningen. Joel 
Pettersson konstaterar att skolans starka 
gemenskap fyller flera funktioner. 

 – Genom allt det vi gör slår vi två flugor 
i en smäll. Vi har roligt tillsammans och 
lyckas bättre i våra akademiska studier 
samtidigt som vi lär känna våra blivande 
kollegor. ▪

Under din utbildningstid är du 
som kadett både student vid 
Försvarshögskolan och officers-
aspirant i Försvarsmakten.

Du som läser Officersprogram-
met får bland annat boende, mat, 
kurslitteratur och hem resor. 
Dessutom får du dag ersättning. 

JOEL PETTERSSON 

LÄSER TERMIN 2 PÅ 
OFFICERSPROGRAMMET, 

INRIKTNING KRIGS-
VETENSKAP 

» Det går alltid att 
be om hjälp och vi 
konkurrerar inte 
med varandra. «
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OLIVER SCHREIBER 

LÄSER EN TERMIN 
PÅ UNIVERSITY 

OF ST ANDREWS 
I SKOTTLAND

 UTLANDSSTUDENT OLIVER SCHREIBER: 

”Det är obeskrivligt!”
Oliver Schreiber har lämnat Försvarshögskolans byggnad för en termin på 
University of St Andrews i Skottland – och han rekommenderar det varmt. 

”Jag har alltid velat studera utomlands 
– och nu är jag dessutom på en av de 
allra bästa skolorna i Storbritannien. Jag 
tänker att det kommer vara en väldigt 
värdefull erfarenhet som samtidigt ger 
mig ett mer unikt CV. 
 Det som har överraskat mig är stor
leken på universitetet och närheten till 
allt. Det känns som om hela staden 

är ett stort universitet, vilket känns 

otroligt kul! Alla aktiviteter i stan anord
nas av studenter, för studenter.  
 Jag vill rekommendera fler att ta den 
här chansen. Erfarenheten du får här går 
inte att simulera, oavsett vad du läser. Ut
över de rena studierna utvecklar du dina 
språkkunskaper, men du lär dig framför 
allt om det akademiska livet utanför 
Sverige. Det tror jag är en otroligt bra 
erfarenhet inför framtiden.” ▪

Älskar du att resa? Läs en del 
av utbildningen utomlands.
Någon vill förbättra sina språkkunskaper, en annan vill 
bygga ett inter nationellt kontaktnät. En sak är säker: 
studier utomlands ger minnen och vänner för livet. Ta 
del av Försvarshögskolans partnerskap med andra 
universitet och lärosäten i Europa.  

När du åker utomlands med Försvarshögskolan genom 
utbytes programmet Erasmus+ kan du tillgodoräkna dig 
utlandsstudierna i din utbildning, du får hjälp att hitta 
bostad, du är försäkrad dygnet runt och du behöver inte 
betala några kursavgifter. Dessutom får du extra ekono-
miskt stöd i form av ett stipendium. 

Får vi fresta? Här är våra partner  läro säten för dig som läser statsveten-
skap och militär historia på kandidatnivå:

University of St Andrews, Skottland* 

Sciences Po Grenoble, Frankrike 

University of Defence, Tjeckien

Varna Free University, Bulgarien

General Tadeusz Kościuszko Military 
Academy of Land Forces, Polen

War Studies University, Polen

University of Bologna, Italien

*Lärosätet är inte inom Erasmus och saknar möjlighet till stipendium. Där emot betalas ingen kursavgift. 



18 Försvarshögskolans utbildningskatalog 2023|2024

FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR:

”Vi tar emot dig och  
välkomnar in i gemenskapen ”
Det börjar direkt när du kliver innanför tröskeln. Dina två första veckor är 
ett pärlband av roliga aktiviteter och teambuilding. Inom några dagar är 
du inne i ”familjen”, har fått nya vänner och känner dig hemma. Det här 
har studentkåren som sin hjärtefråga – och särskilt Emma Nilsson, som 
är ansvarig för studentkårens studiesociala utskott. 

Vad är speciellt med Försvarshögskolan? 
Skolan är inte så stor, och det skapar en 
fantastisk gemenskap. Man har väl alltid 
haft sitt gäng, men skillnaden är att här 
är alla som går på skolan det gänget. 
Man känner sig trygg och bekväm, för 
man känner alla i de olika årskurserna.  

Beskriv stämningen. 
Öppen och familjär. Alla är välkomna 
och alla får vara med, det är verkligen så. 
Vi har väldigt roligt.

Hur är det mellan studenter och lärare? 
Man kommer väldigt nära sina lärare. 
Det här är ju ett specialiserat lärosäte 
med lärare som är väldigt engagerade i 
sina ämnen – kanske mest framstående 
i Sverige. De älskar det de lär ut och vill 

att vi ska lära oss och ställa frågor, både 
i klassrummet och när du träffar dem på 
vår studentpub ”Mässen”. 

Hur får man kompisar? 
Det går lite av sig självt. Var öppen, prata 
med folk och var med på aktiviteter. 
Häng mycket i skolan, rör dig i lokalerna 
och plugga här. Och plötsligt har du hur 
mycket kompisar som helst och ett rikt 
socialt liv. Du får kompisar i alla årskur
ser och lär också känna de som pluggar 
Officersprogrammet på Karlberg.

Är det många som stannar kvar och 
pluggar på skolan? 
Ja, jag behöver aldrig messa och bestäm
ma med en kompis att vi ska stanna kvar, 
utan vet att det kommer vara massor av 

folk jag känner som sitter i biblioteket, 
i kårhuset eller på ”hyllan”, som är en 
öppen yta där det är lite mer prat. 

Vilka är de vanligaste frågorna du får? 
”Var får man tag på kurslitteratur? Vad är 
ett seminarium? Är undervisningen obli
gatorisk och hur går en tenta till?” Mitt 
svar är att du kan vara lugn. Försvarshög
skolan är duktiga på att skola in oss stu
denter i universitetsvärlden. Du får allt 
förklarat och beskrivet för dig, och de 
svarar på alla frågor. Mitt råd är att ta ditt 
första år till att komma in i studierna. 

Men vad händer om man inte klarar 
en tenta?
Man är alltid nervös för första tentan 
men det är ingenting att oroa sig över. 
Klarar man inte tentan på första försö
ket, så kommer det alltid en omtenta. 
Då har du också fått feedback från din 
lärare och vet vad du behöver utveckla 
till nästa gång. Efter det finns det också 
chans till fler omtentor. ▪

EMMA NILSSON 

ÅLDER: 23 ÅR

ANSVARIG FÖR  
STUDENT KÅRENS 
STUDIESOCIALA 

UTSKOTT
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Det här  
händer dina 
första veckor
Vad händer min första dag? 
Då drar vi igång två veckor med 
roliga aktiviteter. Dag ett delas 
din klass in i grupper och ni får 
faddrar. Det blir välkomstföre 
läsningar och rundvandring i 
lokalerna och i närområdet, så att 
du får koll på bra kaféer och var 
man kan äta eller ta en öl.
 Under insparksveckorna ordnar 
vi picknick i en park, poängjakt 
och teambuilding, pubkvällar och 
brännbollsturnering. Vi brukar av
sluta in sparken med en ”sittning”, 
alltså en fest lig och traditions enlig 
middag med sång, tal och spex.

Får man någon introduktion till  
själva studierna? 
Ja. Eftersom många är nervösa 
för just studierna har vi ”plugg
stugor”. Där frågar du allt om hur 
det är att studera på Försvars
högskolan. Vad är skillnaden 
från gymnasiet? Hur är det att 
skriva en tenta? Studievägled
aren är med och svarar på dina 
frågor. Sen kan du sätta dig och 
börja plugga direkt med dina nya 
klasskompisar, undervisningen 
drar igång lite parallellt med 
insparken.

Har Försvarshögskolan overaller? 
Nej. Och det finns ingenting du 
behöver förbereda, utan kom 
precis som du är. 

Förekommer någon alkoholhets? 
Nej, vår inspark är långt ifrån fil
mernas nollningar med alkohol
hets och hierarkier. Det handlar 
om att bli riktigt varmt välkom
nad och känna sig inkluderad, få 
vänner och knyta kontakter. Alla 
ska våga och jag lovar att ingen 
blir ”förnedrad”. ▪

UNDRAR DU ÖVER 
NÅGOT?
Hör av dig med dina frågor till 
studie vägledningen på Försvars-
högskolan. De hjälper dig med 
precis allt du behöver veta inför 
och under dina studier.

Kontakt: studievagledning@fhs.se

Ny på Försvarshögskolan?  
Välkommen till studentkåren! 

Studentkåren bevakar studenternas intressen på skolan, bland 
annat genom att vara med där besluten fattas.  

 – Vi är en studentkår med mycket inflytande, konstaterar 
Emma Nilsson. Skolan tar alltid in studentperspektivet och 
det är ett nära samarbete med ömsesidig respekt. 
 Inom studentkåren finns också det studiesociala ut-
skottet, som anordnar sociala aktiviteter. Ska det vara fler 

sittningar? Kanske en vårbal? Eller en spökbollscup? 
 – Välkommen med alla dina idéer om hur vi gör skolan ännu 

roligare. Du engagerar dig på den nivå som passar dig. Nyligen 
var det ett gäng som startade skoltidningen ”Spaning” och några 

ordnade maskerad på ”Mässen”. Vad vill du se här på skolan?

Sittning = en stor middag med fest efter. Här 
möter du många traditionella sånger och tal.

Fräscht gym  
och idrottshall
Gymma, gå på bodypump och yoga eller 
spela innebandy en trappa ner i Försvars-
högskolans lokaler. Ett perfekt avbrott i 
studierna! 

Häng på student-
puben ”Mässen” 
Här träffas man på onsdagar och tors-
dagar kl 16–21. Oftast är det vanlig pub, 
men ibland ordnas quiz, ölprovning eller 
föreläsningar. Här träffar du också lärare 
och anställda på skolan. 

Emmas  
bostadstips
Ställ dig i SSSB:s bostadskö samma dag 
som du blir antagen, alltså direkt. Var inte 
kräsen utan ta det du får, och byt sedan 
upp dig längre fram. Stockholms student-
bostäder finns på sssb.se. 
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Bra att veta från A till V
Anmälan
Du anmäler dig till våra program och 
kurser på antagning.se. Länkar finns 
på respektive program och kurssida 
på forsvarshogskolan.se. Anmälan till 
höstterminen 2023 öppnar 15 mars. 
Anmälan till Officersprogrammet är 
öppen 1 dec–31 jan.

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

Antagning
Du får ditt antagningsbesked på 
antagning.se. Om du anmält dig till en 
utbildning som startar på hösttermi
nen, så kommer beskedet i mitten av 
juli. Om du anmält dig till en utbild
ning som startar på vårterminen, så 
kommer beskedet i mitten av decem
ber. Antagningsbesked till Officers
programmet kommer i juni.

Behörighet
För att kunna antas till en högskole
utbildning behöver du uppfylla vissa 
behörighetskrav. Alla kurser och pro
gram kräver grundläggande behörighet, 
som innebär att du har examen från ett 
högskoleförberedande gymnasiepro
gram (eller motsvarande), eller yrkes
examen med godkänt betyg i svenska 2 
och 3 alternativt svenska som andra
språk 2 och 3 och i engelska 6.
 En del kurser och program har sär
skilda behörighetskrav utöver grund
läggande behörighet. Det kan till 
exempel vara krav på godkänt resultat 
i vissa gymnasiekurser eller tidigare 
högskolestudier.

Examen och examensbevis
Försvarshögskolan utfärdar examen 
på grundnivå (kandidatprogram), 
avancerad nivå (magister och 

master program) och forskarnivå. På 
grundnivå utfärdas även en yrkes
examen: officersexamen. När du är 
klar med dina studier kan du ansöka 
om examen. Om kraven för examen är 
uppfyllda utfärdas examen och du får 
ett examensbevis.

Examinationer
Klarar man inte examinationen (kan 
vara tenta eller muntlig examination) 
på första försöket, så kommer det alltid 
tillfälle till omexamination. Då har du 
fått feedback från din lärare och vet 
vad du behöver utveckla till nästa gång.

Gym och idrottshall 
Du har tillgång till Försvarshögsko
lans gym och idrottshall. Här kan 
du träna själv, spela innebandy med 
gänget eller gå på pass som exempelvis 
bodypump och yoga. 

Komplettering
Om du vid sista anmälningsdag inte 
har avslutat behörighetsgivande 
utbildning kan du komplettera din 
anmälan i efterhand.

Pedagogiskt stöd
Som student med funktionsnedsätt
ning kan du vid behov få pedagogiskt 
stöd för att kunna genomföra dina 
studier. Behovet av hjälp bedöms  
individuellt. Om du har frågor gällan
de pedagogiskt stöd kan du kontakta 
studievagledning@fhs.se.

Puben
På studentpuben ”Mässen” samlas och 
umgås både studenter och anställda.  

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

Studenthälsan
Skulle du bli stressad, känna presta
tionsångest eller må dåligt på något 
annat sätt under dina studier, så finns 
Studenthälsan. De erbjuder medicinsk 
och psykologisk mottagning, ergo
nomisk rådgivning, hälsosamtal och 
kurser.

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

Studie- och språkverkstad 
Här kan du få handledning och ställa 
frågor om studieteknik, studievanor, 
presentationsteknik och akademiskt 
skrivande.

Studievägledare
Om du funderar på att börja studera 
vid Försvarshögskolan och har frågor 
om till exempel våra program och kur
ser, hur du kan sätta ihop din examen 
eller vilka möjligheter som finns på 
arbetsmarknaden, så är du välkommen 
att kontakta våra studievägledare på
studievagledning@fhs.se.

Uppehåll i studierna 
Det är möjligt att ansöka om att göra 
uppehåll i sina studier. Om du påbörjat 
studierna vid Försvarshögskolan och 
funderar på ett uppehåll, så kontaktar 
du studievägledaren för stöd kring 
nästa steg.

TERMINSTIDER

Höstterminen 2023:  
28 augusti–14 januari

Vårterminen 2024:  
15 januari–2 juni

Observera att utbild nings-
starterna kan variera inom 

dessa datum.



Viktiga datum
För kandidatprogram och fristående 
kurser med start höstterminen 2023:

15 mars  Anmälan på antagning.se 
öppnar

17 april Sista anmälningsdag

21 juni Sista kompletteringsdag

12 juli  Antagningsbesked med 
svars krav

21 juli  Sista svarsdag

27 juli Andra antagningsbeskedet

För Officersprogrammet se fhs.se

Dubbelkontrollera viktiga  
datum inför din ansökan  

på antagning.se



fhs.se

Avs: Försvarshögskolan, Box 27805, 115 93 Stockholm

Välkommen in i vår värld:
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Varmt välkommen till 
en högklassig utbildning,  
en spännande miljö och 

en unik gemenskap!


