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Studera för
en säker framtid

Unikt program i
statsvetenskap!
LÄS STATSVETENSKAP MED INRIKTNING
MOT KRISHANTERING OCH SÄKERHET.

Militärhistoria ger
dig en framtid
SUGEN PÅ ATT JOBBA MED FÖRSVARSFRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK?
HÄR FÅR DU RÄTT FÖRSTÅELSE.

Älskar du att resa?
GÖR SOM TILDE, MATTIAS OCH MARTINA.
LÄS EN DEL AV UTBILDNINGEN UTOMLANDS.

Det här läser du på
Försvarshögskolan
GRUNDNIVÅ:

Militärhistoria – kandidatprogram
Statsvetenskap inriktning krishantering
och säkerhet – kandidatprogram
Officersprogrammet
AVANCERAD NIVÅ, INTERNATIONELLA PROGRAM:

Internationell operativ juridik – magisterprogram
Politik, säkerhet och krig – masterprogram
Utveckling av system för försvar och säkerhet
– masterprogram
AVANCERAD NIVÅ, NATIONELLA PROGRAM:

Krig, kultur och samhälle – masterprogram
Ledarskap och ledning för försvar, krishantering
och säkerhet – masterprogram
FRISTÅENDE KURSER:
Som exempelvis Folkrätt i kris och konflikt, Ledarskap och ledning, Irreguljär krigföring,
Nordisk försvarspolitik, militärhistoria och statsvetenskap.
Du hittar mer information om alla fristående kurser på fhs.se.
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Studera med oss!
Tillsammans bidrar vi
till ett säkrare Sverige
och en säkrare värld.
Vi befinner oss i en föränderlig och osäker omvärld. Cyberattacker, spän
ningar mellan stormakter och påverkanskampanjer i en gråzon mellan krig
och fred genomsyrar en säkerhetspolitik som blir alltmer komplex.
Samtidigt står världen inför stora utmaningar kopplade till klimatför
ändringar, radikalisering och terrorhot samt en galopperande teknologisk
utveckling. Därtill har vi fått känna på verkningarna av en världsomspänn
ande pandemi.
Försvarshögskolans uppdrag som specialiserad högskola är att förstå
och hantera den här verkligheten. Genom forskning och utbildning ska vi
bidra till ett säkrare Sverige och till en säkrare värld.
Försvarshögskolans identitet och vision ryms i en enda mening: Vi ska
vara ett internationellt ledande lärosäte inom försvars- och säkerhets
sektorn. Vi är på riktigt. Under vårt tak möts civila och militära, samt
teoretiska och praktiska perspektiv på gårdagens, dagens och framtidens
säkerhetsutmaningar. Här utvecklas instrument för effektivt agerande i
händelse av väpnade konflikter eller svåra samhällskriser.
Om du har viljan och passionen att bidra till att göra världen till en lite
säkrare och tryggare plats är det till oss du ska söka dig – i uniform eller
utan. Då behöver vi just dig. Och jag kan garantera en sak: Hos oss är du
inte en i mängden.
Varmt välkommen till
Försvarshögskolan.
Robert Egnell, rektor

DET HÄR LEDER
UTBILDNINGARNA TILL
Hos oss får du en gedigen akademisk
utbildning som samtidigt är yrkesnära.
Vi ger dig verktyg och kunskaper som
gör dig redo för arbetslivet, kanske
som analytiker, officer, diplomat, chef
och ledare, säkerhetsexpert eller
krishanterare.
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Fyra skäl att välja
Försvarshögskolan
1.

2.
3.

4.

Familjärt med stark gemenskap
Välkommen till den lilla högskolan där du verkligen
kommer fram som individ. Här går ungefär 2 000
studenter. Det är en idealisk storlek för att skapa både
stark sammanhållning och trivsel mellan alla studenter
och ge dig nära tillgång till dina engagerade lärare.

Teori varvas med praktisk träning
Du får inte bara teoretiskt lärande. På våra utbildningar får du även föreläsningar och seminarier med
praktiska moment. Här får du använda dina kunskaper
i realistiska rollspel och andra verklighetsnära övningar,
eftersom vi vet att det boostar ditt lärande.

Utbildningar nära verkligheten
– och nära ditt drömjobb
Försvarshögskolan har ett gott anseende hos näringsliv och myndigheter. Under studietiden möter du ofta
yrkesaktiva föreläsare. En examen från Försvarshögskolan öppnar många dörrar till intressanta karriärer
inom försvar, krishantering och säkerhet. Din praktik
kan vara biljetten in.

Den extra dimensionen när
civilt möter militärt
Försvarshögskolan är det enda lärosätet i Sverige med
akademiska utbildningar både inom det vanliga, civila
området och det militära området. Med det dubbla
perspektivet får du en unik chans. Här skapas en
förståelse som bidrar till bred samhällssäkerhet och
ett bättre totalförsvar.
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Vad är det bästa
med Försvarshögskolan?
Några röster från nuvarande studenter:

» Kombinationen av det praktiska och det
teoretiska i undervisningen. Det berikar!«
» Det är en extremt stimulerande miljö
för den som är intresserad av säkerhet,
försvar och ledarskap.«
» De unika utbildningarna, som inte finns
någon annanstans i Sverige.«
» Kopplingen till arbetslivet, med
gästföreläsare som jobbar inom
sektorn.«
» Mixen av studenter. Man
har klasskamrater med olika
bakgrunder och erfarenheter.«
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STINA AHLSTEDT
ÅLDER: 26 ÅR
LÄSER: KANDIDAT
PROGRAMMET I
MILITÄRHISTORIA

»Det är ännu intressantare än
jag hade kunnat tänka mig «
Möt Stina som läser tredje året på kandidatprogrammet med inriktning
militärhistoria. Hon fascineras av hur 1800- och 1900-talets snabba utveckling påverkat samhället och tipsar om hur du kan boosta dina studier
genom att köra ett pass i Försvarshögskolans gym.
Varför valde du att läsa militärhistoria?
Jag är övertygad om att man måste förstå
och reflektera över det förflutna för att
kunna tänka framåt. Annars riskerar
man att fatta felaktiga beslut som får
stora konsekvenser. Militärhistoria
handlar om vårt samhälle och vårt försvar, så det angår alla.
Har du något drömjobb?
Jag vet inte exakt vad jag kommer jobba
med sen, men jag vet att jag kommer

Detta skulle jag vilja säga
till mitt 18-åriga jag:
Oroa dig inte så mycket och sluta
bry dig om vad andra tycker och
tänker. Allt kommer ordna sig.

älska det jag gör. Kanske ser jag mig som
strategisk analytiker på militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST?
Möter du fördomar om militärhistoria?
Ja alltid, ingen reagerar neutralt inför
militärhistoria. Folk tycker att det låter
spännande eller nördigt. Jag tror att namnet leder tankarna lite fel. Fokus är ju inte
på årtal och gamla kungar. Kurserna som
fångat mig handlar om underrättelsemetoder och säkerhetspolitiska strategier.
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Är studierna annorlunda mot vad du
trodde?
Kurserna har överraskat mig så positivt.
Det är ännu intressantare än jag hade
kunnat tänka mig – och jag älskar det vi
lär oss. Det är bra struktur och kompetenta lärare, som verkligen brinner för
sina ämnen.

Hur är de du pluggar med?
Eftersom programmen bara finns här,
så har alla ett visst driv och intresse.
Och vi kompletterar varandra. Vissa kan
Napoleons liv utan och innan, och i de
diskussionerna har ju jag inget att göra.
Däremot använder jag historien till att
förstå helheten. Det är tydligt att vi alla
har ett intresse för försvars- och säkerhetsfrågor och för krig, fred och kris
någon gång i historien.
Du skriver kandidatuppsats nu.
I vilket ämne?
Jag har valt att skriva om hur narrativet
kring internationella insatser har förändrats – från det svenska engagemanget i Bosnien till det i Afghanistan. Jag
brinner för frågor om maktförhållanden
och strategisk kultur. Att se hur svenska
beslutsfattare motiverar deltaganden i
internationella insatser tror jag kan säga
mycket om en nationell identitet eller
bakomliggande intressen.
När jag behöver ett avbrott är det
perfekt att det finns gym och idrottshall.
När jag tränar kopplar jag bort helt, och
kommer tillbaka med energi och ser med
nya ögon på det jag håller på med.

» Precis innan tentan ställer du dig bredbent
med armarna uppåt och känner dig som en
segrare. Sen går du in.«
Beskriv stämningen här.
Öppen och välkomnande – och väldigt
trygg. Ett bra exempel är att man kan
lämna sina grejer i biblioteket när man
går iväg en stund. Högskolans storlek
gör att man känner igen varandra och
har en personlig kontakt med lärarna.
Som student är man en person, och inte
bara ett namn på en klasslista.
Eftersom programmen bara finns här
på Försvarshögskolan är många inflyttade – och vill träffa nya vänner. Att hitta
kompisar gick av bara farten.
Har du några bra tips inför tentor?
Jag minns min första tenta – jag var så
nervös! Mina tips är enkla: Börja i tid
och var helt klar en dag i förväg. Man
blir lugn av att ha marginal. Råplugga
inte sista natten. Och sen tar du ett
djupt andetag och gör vad du kan. Det
värsta som kan hända är att du får göra

om tentan, det är inte värre än så. Det
låter klyschigt, men är sant. Och en sak
till. Se till att alltid fira i förhand. Precis
innan tentan ställer du dig bredbent med
armarna uppåt och känner dig som en
segrare. Sen går du in. ▪
SNABBFAKTA OM STINA:
På nattduksbordet: Vattenglas och
Oprah Winfreys bok ”Ett vet jag säkert”.
Motto: Allt går om man bara vill. Det är
inställningen som räknas.
Favoritmat: Pannkakor med nutella,
drottningsylt och grädde.
På fritiden: Bakar, är i skogen eller
tränar. Har spelat fotboll i alla år, men
nu blir det innebandy, gym och löpning.
Lyssnar helst på: Pianomusik, dubstep
eller svensk pop.
Reser helst till: Nya Zeeland.

Militärhistoria 180 hp
För att förstå dagens kriser, konflikter och krig krävs ett
historiskt perspektiv. Studier i militärhistoria gör dig därför
väl insatt i bakgrunden till dagens säkerhetspolitiska karta.
VAD LEDER PROGRAMMET TILL?
Många av dagens problem grundar sig i gamla konflikter och
militärhistoria ger dig därför en förståelse till varför världen
ser ut som den gör. Förståelsen är viktig för dig som vill jobba
med försvarsfrågor och säkerhetspolitik, och en framtid inom
dessa sektorer är trolig.
OM PROGRAMMET
Militärhistoria handlar om samspelet mellan stora samhällsstrukturer och den militära sektorn under olika epoker. Det
finns också flera praktiska inslag som rollspel och övningar,
vilket är uppskattat bland studenter. Programmet genomförs
också i nära relation med framtida arbetsgivare.
Utbildningen inleds med en introduktionstermin där du får
titta närmare på internationella relationer, samtida krigföring, beslutsfattande och beslutsprocesser. Du fortsätter
sedan med militärhistoria från antiken till idag. Du lär dig
förstå hur krig, krigsmakt och samhälle hänger ihop och hur

teknisk förändring, militära reformer och sociala förhållanden påverkar varandra.
De viktigaste verktygen för en historiker är källkritik och
förmågan att värdera och bearbeta stora mängder information. Det kritiska tänkandet genomsyrar utbildningen och
ökar din förmåga att självständigt ta ställning till olika
problem och förklaringar.
VALBAR TERMIN OCH PRAKTIK
Den tredje terminen läser du en valbar kurs, antingen på
Försvarshögskolan, på ett annat lärosäte eller vid ett utländskt universitet som vi har utbyte med.
Sista terminen kan du göra praktik vid organisationer,
företag och myndigheter med koppling till försvars- och
säkerhetssektorn, där informationsbehandling
och utredningsarbete står i centrum.
BEHÖRIGHET
Grundläggande behörighet + Engelska B
och Historia A, alternativt Engelska 6 och
Historia 1b eller Historia 1a1 + 1a2.

UTBILDNINGSSTART
HÖSTTERMINEN
2022

Försvarshögskolans utbildningskatalog 2022|2023

5

När Rasmus såg Försvarshögskolan
föll allt på plats
Rasmus Lindstedt läser på statsvetenskapsprogrammet och sporras
av Försvarshögskolans höga anseende och tryggheten inför framtiden.
Han uppskattar blandningen av civila och militära utbildningar, som
ger honom ett ytterligare perspektiv på allt han läser. Och ett kontaktnät för framtiden.
Du har en spännande väg in till
Försvarshögskolan.
Jag pluggade teknik på gymnasiet, och
började jobba i byggbranschen. Men jag
kände att det inte var rätt. Tankarna om
vad jag skulle göra istället pendlade vilt
– från läkare till sjökapten. En eftermiddag när vi byggde KTHs nya campus
fastnade blicken på en skola som hette
Försvarshögskolan. När jag kom hem
googlade jag. Där fanns statsvetenskap,
som alltid funnits som ett intresse vid
sidan av naturvetenskapen. Det var där
och då som allt föll på plats för mig.
Varför statsvetenskap på just
Försvarshögskolan?
Jag övervägde Uppsala, Linköping och
Stockholm. Men Försvarshögskolan
hade nischen med krishantering och
säkerhet, som lockade mig väldigt. Och
jag gillar att det är en helt annan miljö,
en annan typ av skola. Jag var på ett
Öppet hus och blev helt såld.
Hur är lärarna?
Väldigt bra. Du ser dem intervjuas i
morgontidningarna, på dagarna har de
föreläsningar för dig och på kvällen ser
du dem i debatter i tv. Våra lärare är engagerade och brinner för att lära ut. De är
liksom bäst inom sina områden. Och du
känner dem och tar en öl med dem här
på mässen, det är väldigt informellt och
trevligt.
Beskriv stämningen här.
Det känns som att man känner alla. Jag
har aldrig behövt äta lunch ensam, utan
det är bara att gå och sätta sig hos någon.

Mitt råd till dig som
bläddrar i den här utbild
ningskatalogen är att vänta tills
du verkligen hittar det du vill. Och
hittar något du gillar.

Antingen pluggar de det som jag pluggar,
eller så pluggar de något jag vill plugga.
Vi är som en familj.
Vad läser du den här terminen?
Jag skulle ha varit iväg som utbytesstudent, men coronapandemin kom i
vägen. Det visade sig vara en lyckträff.
Nu blev det en kurs i folkrätt i kris och
konflikt istället, och det är det roligaste
och mest intressanta jag någonsin läst.
Vet du vad du vill arbeta med?
Folkrätt och internationella relationer är
det område som känns mest intressant
för mig just nu, liksom Sveriges försvarssamarbeten och försvarsförmåga. Jag är
intresserad av hur ett fördjupat samarbete mellan Sverige och Finland skulle
se ut.
Var vill du göra din praktik?
Gärna på UD eller Försvarsdepartementet.

SNABBFAKTA OM RASMUS:
På fritiden: Umgås, jobbar extra, är
kommunpolitiker och mekar med min
bil.
Favoritfordon: Min 1985 Jaguar XJ med
V12:a, som är körbar till och från.
Lyssnar helst på: P1 och Ulrik Munther.
Tv-serier du vill tipsa om: Dips och
House of Cards.
Drivkraft: En jämlik värld där det blir
bättre för dem som har det sämst.
Reser helst till: Finland, för där har jag
släkten.
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Vilken nytta tror du att du får av utbildningen?
Det är tydligt att högskolan har högt
anseende. De som går ut härifrån får bra
platser inom svensk förvaltning. Det är
skönt att veta att den inriktning jag valt
på mina studier är efterfrågad. Jag slipper
oroa mig över jobb, så känns det.
Vad är det bästa med Försvarshögskolan?
Gemenskapen mellan studenter och
kvaliteten på utbildningen.
Du har varit studentambassadör och
hjälpt gymnasieungdomar. Hur presenterar du högskolan?
Försvarshögskolan är rätt för alla som är
intresserade av krishantering och säkerhet, eftersom det är det enda lärosätet i
Sverige där du kan läsa de här ämnena.
Det är också den enda skola där du är i
en civil–militär miljö, alltså där en stor
del av dina lärare och hälften av dem i
korridoren har uniform.
Att blanda civila och militära utbildningar ger ett extra perspektiv och ett
kontaktnät för framtiden. Vi kommer
troligen stöta på varandra längre fram.
Du vill tipsa om en särskild soffa …
Ja, försök ta soffan längst in i biblioteket.
Den är absolut bekvämast. Jag pluggar
nästan bara på plats. Miljöerna är bra och
jag känner så många i klasserna över mig
att jag alltid kan fråga och diskutera med
dem. ▪

RASMUS LINDSTEDT
ÅLDER: 22 ÅR
LÄSER: KANDIDAT
PROGRAMMET I
STATSVETENSKAP

Statsvetenskap 180 hp INRIKTNING KRISHANTERING OCH SÄKERHET
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 säkerhetsfrågor
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, 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.
Utbildningen har flera praktiska inslag som rollspel
och övningar och bra förberedelser för framtida praktik
och arbetsliv. Till exempel avslutas fortsättningskursen i

statsvetenskap med ett två veckor långt rollspel.
I slutet av utbildningen läser du vetenskaplig metod och
skriver en uppsats. Genom att lära dig hur vetenskaplig
kunskap tas fram kommer du lättare kunna värdera påståenden du möter, både i media och på arbetsplatsen. Du
får större förståelse för samhällsdebatten inom området,
och blir bättre på att ifrågasätta det som utges för att vara
sanning.
VALBAR TERMIN OCH PRAKTIK
Den tredje terminen läser du en valbar kurs, antingen på
Försvarshögskolan, på ett annat lärosäte eller vid ett utländskt universitet som vi har utbyte med.
Sista terminen kan du göra praktik vid myndighet, organisation eller företag i Sverige eller utomlands. Du får delta i det
dagliga arbetet på praktikplatsen och får erfaren
het av arbetsuppgifter som anknyter till stats
vetenskap och kris- och konflikthantering.
BEHÖRIGHET
Grundläggande behörighet + Engelska B
och Samhällskunskap A, alternativt Engelska
6 och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

UTBILDNINGSSTART
HÖSTTERMINEN
2022
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HERMAN MOSTAFA
ÅLDER: 27 ÅR
PRAKTIK: MYNDIGHETEN
FÖR SAMHÄLLSSKYDD
OCH BEREDSKAP

Från skolbänken till fartfyllt allvar
Den sista terminen på de treåriga programmen väljer du mellan praktik
och en ytterligare kurs. Herman Mostafa på statsvetenskapsprogrammet
valde praktik – och den ledde vidare till en anställning på Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, MSB.

SNABBFAKTA OM HERMAN:
Favoritmat: Kurdisk dolma (helst gjord
av min mor).
På fritiden: Dokumentärer och Real
Madrid.
Lyssnar helst på: Kent.
Tv-serier du vill tipsa om: Falsk identitet, Tehran, The Spy.
Drivkraft: Brinner för att bekämpa
förtryckande och icke-/antidemokratiska krafter och hoppas kunna bidra till
ett fortsatt starkt skydd av Sverige och
vår demokrati.
Reser helst till: Paris.

Hur hittar man sin praktikplats?
Jag är aktiv på sociala medier kring frågor jag brinner för. Jag valde att slänga ut
en krok, där jag skrev att jag är student
på Försvarshögskolan och ville göra
praktik inom mina hjärtefrågor. Otroligt
nog så var det en person från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
som hörde av sig och frågade om jag
skulle vara intresserad av omvärldsbevakning. Och det var en enkel fråga att
svara ja på.
Högskolan är också ett bra stöd och
kan förmedla kontakter. Försvarshögskolan är högt ansedd bland myndigheter och säkerhetsföretag, som hör av sig
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när de söker praktikanter eller studenter
som vill skriva examensarbeten.
Hur kändes det att gå från skolbänken
till praktik på en av Sveriges mest
omtalade myndigheter?
Jag ska inte ljuga – det var nervöst att
komma ut på en kvalificerad arbetsplats
efter att ha suttit och lärt sig teori i tre
år. Skulle jag kunna omsätta det jag lärt
mig i praktiken?
Praktiken är ju förvisso till för att lära
sig, men jag gick in med inställningen att
jag ville kunna bidra med något också. Vi
hade ett uppstartsmöte och fick saker att
läsa in oss på. Så mitt tillvägagångssätt

» Jag var inställd på att tas emot som en
student, men slogs av att jag blev tagen på
allvar. Det fick mig att känna mig uppskattad
och behövd.«
var att plugga på så hårt jag kunde. Jag
ville vara redo från dag ett.
Hur togs du emot?
Av en jättebra handledare som var ett
enormt stöd. Alla var hjälpsamma och
förstående för min, i jämförelse med
omgivningen, korta erfarenhet.
Jag var inställd på att tas emot som
just en student, men slogs av att jag blev
tagen på allvar. De fick mig att känna
mig uppskattad och behövd. Det blev
tydligt att man var där på grund av att
man har en kompetens.
Kände du dig redo att möta verklig
heten?
Haha, nej, jag kände mig absolut inte
redo att jobba inom det området, om
jag ska vara ärlig. Jag tror inte att någon
känner sig hundra procent redo inför
första dagen. Det är ju en läroprocess.
Man får vara ödmjuk inför utmaningen,
men man måste våga anta den. Det är
det viktiga.
Vad du fick göra?
Min nyfikenhet kom till nytta. I grova
drag kan jag säga att jag fick titta på
informationsmiljöer och påverkansaktiviteter som kommer utifrån och är
riktade mot Sverige. Det är narrativen

Detta skulle jag vilja säga
till mitt 18-åriga jag:
Låt nyfikenheten leda vägen.
Våga ha stora ambitioner och
stora drömmar, alldeles oavsett
förutsättningarna.

– alltså hur man pratar om Sverige – som
är intressanta. Ingen arbetsdag var den
andra lik. Och jag älskade att dagarna var
så dynamiska.
Idag är du anställd. Hur kommer du
fortsätta utvecklas nu?
Det här är en arbetsplats där jag kommer
fortsätta växa. Kollegorna har jobbat
i många år, och kommer från olika
bakgrund, utbildningar och arbetsplatser. Det är häftigt att ta del av det och
dra nytta av varandras kompetenser och
erfarenheter. När man kompletterar varandra reducerar man också svagheterna
i ett team. Dessutom har jag en ständig
hunger efter att lära mig mer och frågar
mycket. Och det är något som förhoppningsvis aldrig kommer att förändras. ▪

HERMANS TIPS TILL DIG SOM SKA VÄLJA UTBILDNING:
– Det är svårt att prioritera bland sina val – och svårt att vara hundra procent säker på
vad man vill. När du tvekar tycker jag att du ska låta dina intressen vara ledstjärnan.
Om du gör val utifrån dina intressen blir det mycket enklare att bita ihop när tentan
är extra utmanande. Men framför allt banar det väg för ett spännande yrkesliv där du
får jobba med det du brinner för. Så tänk bortom utmaningarna. Du har ett mål.

Väljer du att
göra praktik?
Den sista terminen på statsvetenskapsoch militärhistoriaprogrammen väljer du
mellan att läsa en ytterligare kurs eller
att göra praktik – en möjlighet att prova
på ditt väntande yrkesliv och att knyta
kontakter. Den kan också leda vidare till
en anställning. Här är några av praktikplatserna under våren 2021.
STATSVETENSKAP
Säkerhetsenheten, Stockholms stad
BAE Systems Bofors, Karlskoga
Svenska Röda Korset, Stockholm
UD, Enheten för konsulära och civilrätts
liga ärenden, Stockholm
Vattenfall, Solna
Embassy of Spain in Stockholm
FOI, Stockholm
Ramboll Sweden AB, Stockholm
Agera Värmland, Karlstad
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, MSB
Socialdepartementet, Enheten folkhälsa
och sjukvård, Stockholm
Nixu, Stockholm
Nordis – Agentur für Kommunikation,
Essen, Tyskland
SRS Security AB, Stockholm
Konrad-Adenauer-Stiftung, Stockholm
Läkare i Världen, Stockholm
MILITÄRHISTORIA
KPMG Sverige
Svenska Freds, Stockholm
Försvarsmakten, Ledningsstridskolan
Hangö Frontmuseum, Lappvik, Finland
2Secure Sverige, Stockholm
Veterancentrum, Stockholm
UD-ES, OSSE2021, Stockholm
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FÖ RSVARSH Ö GS KO L A N S ST UD E N T K Å R

» Vi tar hand om dig när du börjar
på Försvarshögskolan «
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.
Lina Bonander är ansvarig för studentkårens studiesociala utskott, som arrangerar insparken för nya studenter. Hon
minns hur det kändes. Lina kommer
från Torsby i Värmland och beskriver
det stora steget att flytta och börja läsa
statsvetenskap på Försvarshögskolan.
– Stockholm kändes stort och svårt att
greppa. Men Försvarshögskolan är den
bästa platsen att studera på, eftersom det
är litet och familjärt.
Hon beskriver den pirriga känslan att
för första gången ta ett steg i en tydlig
egen riktning i livet. Och alla frågorna
som surrade i huvudet … Hade hon valt
rätt? Skulle hon känna sig ensam?

– På mindre än två sekunder kände jag
en hemmakänsla. Det var helt fantastiskt.
Det var ett så varmt bemötande, men det
var också att jag kände mig hemma med
de andra studenterna. Det var som att jag
kom till en samlingsplats för såna som
jag. Man hade genast något att prata om.
Det finns goda skäl att satsa på det

Jag vill få fler att våga flytta
till Stockholm och börja på
Försvarshögskolan. Åh, vad jag är
glad att jag vågade göra det!

sociala. Studentkåren menar nämligen
att studier och det sociala hänger ihop.
– För att lyckas med sina studier är det
viktigt att man trivs och har vänner. Du
ska känna dig trygg och veta att du är
en del av ett sammanhang. Så vi brinner
verkligen för att skapa den här känslan
och välkomna alla nya. ▪

» Här är ingen anonym. Man hälsar på alla.
Och det är himla fint att man kan göra det i
Sveriges stora huvudstad. När man är ny får
man direkt en bas och en familj.«

Det här händer dina första veckor
Vad händer när jag kliver innanför
dörrarna 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 välkomstföreläsningar 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 avsluta
insparken med en ”sittning”, alltså en
festlig och traditionsenlig middag med
sång, tal och spex.

Får man någon introduktion till själva
studierna?
Ja. Eftersom många är nervösa för just
studierna har vi ”pluggstugor”. Där
frågar du allt om hur det är att studera
på Försvarshögskolan. Vad är skillnaden
från gymnasiet? Hur är det att skriva
en tenta? Studievägledaren 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. Det finns ingenting du behöver
förbereda, utan kom precis som du är.
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Förekommer det någon alkoholhets?
Nej, vår inspark är långt ifrån filmernas nollningar med alkoholhets och
hierarkier. Det handlar om att bli
riktigt varmt välkomnad och känna
sig inkluderad, få vänner och knyta
kontakter. Alla ska våga och jag lovar
att ingen blir ”förnedrad”. Sen dricker
vi såklart någon öl. ▪

LINA BONANDER
ÅLDER: 22 ÅR
ANSVARIG FÖR STUDENT
KÅRENS STUDIESOCIALA
UTSKOTT

L INA SVAR AR PÅ

Vanliga frågor om Försvarshögskolan
Vad händer om jag 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 försöket, så kommer det alltid en omtenta.
Då har du också fått feedback från din
lärare och vet vad du behöver utveckla
till nästa gång.
Finns det en studentpub?
Ja, vi har en studentpub som heter
”Mässen”. Den är öppen onsdagar och
torsdagar och drivs av officerare som
läser på Högre officersprogrammet. Här
samlas både studenter och anställda –
och det är helt klart trevligaste puben i
hela Stockholm.
Finns det möjlighet att träna på plats?
Ja, vi har både ett gym och en idrottshall. Här kan du gå på pass – allt från
bodypump till yoga – och i idrottshallen
spelar vi innebandy tillsammans någon
dag i veckan.

Vart vänder man sig om man skulle må
dåligt under studierna?
Skulle du bli stressad, känna prestationsångest eller må dåligt på något annat
sätt under dina studier kan du alltid ta
kontakt med Studenthälsan. Där kan du
delta i gruppaktiviteter eller boka privata
samtal med professionella som hjälper
dig.
Måste man vara insatt i försvarsfrågor
för att läsa på Försvarshögskolan?
Nej. Det är vanligt att tro att man måste
ha tidigare kunskap om försvaret för
att gå på Försvarshögskolan, men det
behövs absolut inte. Däremot blir man
fort intresserad och nyfiken när man
studerar i en civil–militär miljö.
Vad är den stora skillnaden mellan
studier på gymnasiet och högskola?
Att du behöver ta mer eget ansvar
för dina studier. Föreläsningar är inte
obligatoriska som på gymnasiet, utan

det är du som bestämmer ditt upplägg.
En annan skillnad är att vi studerar en
kurs åt gången. Det innebär att du får
chansen att ”djupdyka” och fokusera fullt
på kursen.
Och det är inget fel i att avbryta eller
göra uppehåll i sina studier. Om du börjat
studera och vill ändra dig vänder du dig
till studievägledaren för stöd kring nästa
steg. ▪

UNDRAR DU ÖVER
NÅGOT?
Hör av dig med dina frågor till
studievägledningen på Försvarshögskolan. De hjälper dig med
precis allt du behöver veta inför
och under dina studier.
Kontakt:
studievagledning@fhs.se
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Älskar du att resa? Gör som Tilde, Mattias och
Martina. Läs en del av utbildningen utomlands.
Någon vill förbättra sina språkkunskaper, en annan vill
bygga ett internationellt 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
utbytesprogrammet 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
ekonomiskt stöd i form av ett stipendium.

Får vi fresta? Här är våra partner
lärosäten för dig som läser stats
vetenskap och militärhistoria:
St Andrews University, Skottland
Sciences Po Paris, Frankrike
Sciences Po Grenoble, Frankrike
University of Defence, Tjeckien
Varna Free University, Bulgarien

Våra partnerlärosäten för
officerstudenter:

General Tadeusz Kościuszko Military
Academy of Land Forces, Polen

Royal Military Academy, Belgien

War Studies University, Polen

University of Defence, Tjeckien

University of Bologna, Italien

Helmut Schmidt Universität, Tyskland

St Cyr Coëtquidan, Frankrike

Theresian Military Academy, Österrike
Military Academy of Lithuania, Litauen
War Studies University, Polen
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E T T H ALVÅR PÅ ST. A N D RE WS UN I V E RS I T Y I S KOT TLAND

» Överraskande! «
Tilde Björkman kände sig rastlös och ville uppleva en ny plats. I St. Andrews lockade både det skotska höglandet
och själva lärosätet, som klassas som ett av de tre bästa universiteten i Storbritannien. Dessutom visade sig
surfen här vara över förväntan, och med en bra våtdräkt så gör tydligen inte kylan så mycket.
Har det blivit så som du tänkt dig?
Allting är väldigt mycket över förväntan.
Kurserna är otroligt intressanta och det
är mycket eget ansvar, betydligt mer än
hemma skulle jag säga. Men det bidrar
till att man får pröva sina vingar lite.
Hur bor du?
Det är helt fantastiskt! Det är ett stort
slottsliknande hus byggt 1865 med
spiror och torn. Utbytesstudenter får
boendet ordnat, och det ger många möjligheter att lära känna folk.
Vad är mest annorlunda och exotiskt?
Traditionerna helt klart! Universitetet är
grundat 1413, så under åren har det skapats väldigt många akademiska traditioner ... En sak som sticker ut är ens ”akademiska familj”. Det är som ett mentorskap,
där äldre studenter introducerar en till
lärosätet och staden. Man väljer själv
vilken familj man vill tillhöra.

Hur är det att studera på engelska?
Det mest utmanande har varit att våga ta
plats under seminarierna och formulera
argument på akademisk engelska i helt
nya ämnen. Det tog ett par seminarier
att bli varm i kläderna och hitta tillbaka
till mitt självförtroende. Men nu går det
strålande!
Hur ser ditt kompisgäng ut?
Det är en mix från olika länder – några
britter, några amerikaner, en tjej från
Ukraina och så min svenska vän. Med
olika nationaliteter, bakgrunder och erfarenheter blir det intressanta och roliga
samtal. Dessutom är det perfekt för att
bolla idéer för uppsatser och uppgifter.
Man får många nya perspektiv som man
kanske inte hade tänkt på innan.
Var brukar du sitta och plugga?
Jag och mina vänner pluggar på något
av alla bibliotek eller caféer i byn.
En fördel med en studentstad som
St. Andrews är att otroligt många
byggnader tillhör universitetet. Det
finns vrår och källarvalv och alla
möjliga platser där man kan plugga
ostört.

Det krävs en hel del pyssel
och pappersarbete i
ansökningsprocessen, men oj så
värt det!

Vad gör du på fritiden?
Surfen här är över förväntan, och med en
bra våtdräkt så gör inte kylan så mycket.
Jag är med i universitetets Crosscountry
club och springer några dagar i veckan
med dem. Det är ett otroligt bra sätt att
se omgivningarna på. Sen går jag på
kroki genom universitetets Art society
och utöver det är det en hel del event av
olika slag. Baler, jazzkvällar, fester och
modevisningar …
Skulle du rekommendera fler att plugga
utomlands?
Absolut! Det är en otrolig upplevelse.
Det är ett bra sätt att testa och utmana
sig själv, både i fråga om att skapa sig
nya vänner och kontakter men även i att
sköta allt det administrativa och lära sig
att anpassa sig till en ny miljö, arbetssätt
och kultur.
Vad kommer du sakna mest när du
kommer hem till Sverige?
De vänner jag har fått här hamnar högst
upp på den listan. Men även arkitekturen, alla gamla monument och ruiner
och att alltid kunna se havet, nästan
oavsett var man är. Det är också något
charmigt med att gå in till staden och
alltid springa på folk man känner. Sedan
kommer jag nog sakna alla aktiviteter
som är kopplade till universitetet.
Beskriv din upplevelse med ett ord:
Överraskande!
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E T T H ALVÅR PÅ S C I E N C E S P O I G RE N O B L E, F R ANK R IK E

» Äntligen! «
Mattias Levin råder alla som kan att
plugga utomlands. Han tipsar om att
välja ett universitet med en inriktning
som stämmer med dina egna mål,
eller ett land och språk man är
intresserad av. När det gäller alla
praktiska funderingar man kan ha
har han bara en sak att säga:
Det löser sig!
Nämn en skillnad mellan Sverige och
Frankrike.
I Sverige är vi väldigt framåt med alla
IT-lösningar och lärplattformar. I Frankrike är det inte samma framkant och det
är bara att anpassa sig efter det.
Hur bor du?
Jag hyr en lägenhet i stadskärnan, och
trivs väldigt bra. Många andra bor på
studentboende eller i kollektiv.
Vilket språk studerar du på?
Jag är bara på A-nivå i franska så jag studerar kurser på engelska. När det gäller
att skriva uppsatser så är det ofta enklare
att göra det på engelska än svenska, efter
som litteraturen, även den hemma på
Försvarshögskolan, ofta är på engelska.
Men i utbytet ingår kurser i franska, och
det uppskattar jag väldigt mycket.
Hur ser ditt kompisgäng ut?
Kompisarna är från många länder, mesta
dels från Europa. Jag spelar handboll i
ett lag och det är kul, för där är det bara
fransmän. Det känns viktigt för mig att
umgås med fransmän när jag nu är här.
Påverkas studierna av att ni är från
olika länder?
De flesta är européer men det finns
också studenter från Brasilien, Kina,
Marocko, Turkiet och några som är flyktingar från exempelvis Syrien. Eftersom
vi studerar internationella relationer är
det intressant att få perspektiv från dem
som kommer från de länder som av-

handlas. Lär
vi oss om
en konflikt,
så finns det nästan
alltid någon i klassen från
något av de inblandade länderna.
Vad är det roligaste med att plugga
utomlands?
Det är nog känslan av att vara någon
annanstans och få nya perspektiv. Det
låter som en klyscha, men det är inte
desto mindre sant.
Hur skiljer sig själva undervisningen?
Det är lite olika sätt att göra saker, lite
olika ”koder” som man snabbt lär sig.
I Frankrike vill man att alla deltar i debatten i klassrummet, så tysta studenter
som knappt svarar på tilltal är inget
man uppskattar. Generellt är lärarna lite
hårdare i bedömningarna och betyg på
uppgifter publiceras så alla kan se. Det
är uppfriskande att undervisningen är
annorlunda!
Rekommenderar du att läsa utomlands?
Ja, det finns så många fördelar: Nya
perspektiv, livserfarenhet och kontakter
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Lär vi oss om en konflikt,
så finns det nästan alltid
någon i klassen från något av de
inblandade länderna!

med människor från hela världen. Studier utomlands ser bra ut på CV:et också.
Och får du sen möjlighet att lära dig ett
nytt språk är det självklart en fördel.
Vad har du för tips?
Det finns så mycket praktiskt man kan
fundera på: ”Var ska jag bo”, ”Tänk om
kurserna är för svåra”, ”Vad krångligt det
verkar med det och det”. Där vill jag bara
säga en sak: Det löser sig! På frågan om
var du ska studera, så tycker jag du ska ta
reda på om universitetets fokus stämmer
med dina egna mål. Det andra är att välja
ett land och språk man är intresserad av.
Det ger en ”bonus” som kanske är viktigare än själva studierna egentligen.
Beskriv din upplevelse med ett ord:
Äntligen!

E T T H ALVÅR PÅ U N I V E RS I TÀ D I B O LO G N A , I TA LIE N

» Befriande «
Martina Nygren Leijerfelt njuter av italienska kvällar med skratt, sorl och
pizzadoft nerifrån gränden, och rekommenderar precis alla att åka utomlands och prova på att byta sammanhang. Redan nu vet hon hur mycket
hon kommer sakna de nya vännerna, maten, stämningen – och att kunna
köpa en burrata för 1€ …

Varför ville du plugga utomlands?
Det är en så otrolig möjlighet att få ta
del av ett annat samhälle och träffa nya
människor, så det kändes som en självklarhet att söka. Jag rekommenderar
alla som kan att åka iväg som
utbytesstudent. Man lär
sig så mycket om både
sig själv och andra,
för att inte nämna det nya landet
såklart!
Det är så lätt
att fastna i sin
verklighetsuppfattning och nya
sammanhang är alltid
nyttigt för att bredda sina
perspektiv.
Saknar du någon där hemma?
Tiden går väldigt fort här nere och jag är
snarare stressad över att inte hinna göra
och se allt jag vill innan jag måste hem.
Familjen och kompisarna finns ju kvar
där och väntar hemma i Sverige. Och de
är inte mer än ett FaceTime-samtal bort.

Jag rekommenderar alla
som kan att åka iväg som
utbytesstudent. Man lär sig så
mycket om både sig själv och
andra, för att inte nämna det nya
landet såklart!

få vindpustar som luktar pizza och god
mat. Det är helt fantastiskt!

i Milano mellan Spanien och Italien, som
ju Spanien vann till deras stora glädje.

Har du råkat ut för några missförstånd?
När jag försökte mig på italienska på
en dejt råkade jag säga att jag
gillar honom (Tu mi piaci), när jag egentligen
skulle fråga om han
gillade min drink.
Han flinade brett
innan han förklarade vad jag sagt.

Vad är roligast med att läsa utomlands?
Att få se så mycket nytt! Få helt nya upp
levelser och rensa hjärnan lite från den
vanliga bubblan. Nya perspektiv helt
enkelt.

Berätta om ditt
kompisgäng.
Jag umgås mest med
mina svenska flatmates
och andra skandinaver vi
träffat, men vi har också ett spanskt
gäng vi hänger med. De drog bland annat
med oss på semifinalen i fotboll som hölls

Vad kommer du sakna mest?
Alla kompisarna här nere, och stämningen! Det är som att alla är lite på semester,
eftersom vi bor här tillfälligt. Och maten
såklart. Att inte kunna köpa en burrata
för 1€ … Alla svenskar här nere kommer
jag såklart hålla kontakten med, men
jag har också planerat in en resa med en
nyzeeländare och bjudit några spanjorer
att hälsa på mig i Stockholm.
Beskriv din upplevelse med ett ord:
Befriande.

Nämn något som är annorlunda.
Jag hade ingen aning om vad jag kunde
förvänta mig, annat än att äta gott!
Men jag har träffat så mycket härliga
människor och har ett mycket rikare
socialt liv än vad jag hade trott. Det är
lite som en språkresa – och nästan till
och med som en backpackingresa.
De äter middag så sent i Italien, och
det gör att kvällslivet ständigt sorlar.
Om jag öppnar fönstret när jag borstar
tänderna vid midnatt hör jag liv och
skratt från gatorna och kan till och med
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L I V E T E F TE R EX A M E N

» Jag känner mig som
ett fotbollsproffs «
Simon Fagerström läser statsveten
skap och jobbar som programmerare när han headhuntas till en av
världens största banker Citi. Han
ska leda deras operationella Cyber
Threat Intelligence Team i Budapest. Idag är han Lead Analyst för
Europa, Mellanöstern och Afrika på
bankens kontor i London. Och inom
kort väntar en ny utmaning. Ericssons globala Cyber Defense Center
har hört av sig.

SIMON
FAGERSTRÖM
ÅLDER: 27 ÅR
HEADHUNTAD TILL
ERICSSONS GLOBALA
CYBER DEFENSE
CENTER

Från kontoret på sjunde våningen ser
man ut över de gamla varvsdockorna i
Canary Wharf, där fartygen gick ut under
brittiska imperiets dagar. Skyskrapan i
Londons finanskvarter ligger runt 120
mil från Katedralskolan i Linköping, där
Simon gick naturvetenskapsprogrammet. Kunde han se det här framför sig
när han gick ut gymnasiet? Han skrattar
när han får frågan.
– Absolut inte! Men jag har fått höra att
man måste vara intresserad av något för
att bli duktig på det. Och jag känner att
det är helt sant. Det här är mitt intresse.
Jag känner inte att jag går till jobbet, utan
jag vaknar och loggar in på datorn och
börjar med det jag tycker är kul.
Steget före fiender och hackers
Amerikanska Citi är en av världens största banker. Det betyder att banken är ett
strategiskt mål, med gott om information som andra vill komma över. Och
cybersäkerhet handlar idag om att ligga
steget före. Simons team måste förstå
fienden innan attacken kommer.
– Vad kommer de göra? Vad är de ute
efter och hur kommer deras hackers gå
till väga? Vi övervakar hackers på många
olika sätt. När vi ser att någon börjat
utveckla ett nytt malware, så försöker vi
förstå det och utveckla skydd innan det
kommer.
När det råder kaos någonstans i
världen och USA och väst blandas in, så
förbereder sig Simons team.

– Konflikter på marken förs även i
cyberrymden. Det handlar om attacker
där man tar sig in i nätverk och gör skada,
eller där fientliga aktörer försöker ta sig
in för att begå spionage.
Letar luckor hos varandra
Teamet behöver ligga steget före, och
Simon ansvarar för partnerskap som rör
underrättelseutbyte med bland annat
myndigheter, polisiära organisationer
och företag. Arbetet följer en viss ordning: strategiskt tänkande, operationellt
arbete och taktiskt arbete.
– Och vi samarbetar med andra banker
med samma hotbild. Vi försöker hitta
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luckor hos oss själva och varandra. Det
blir nästan lite traditionell underrättelse: ”Vi kan dela det vi vet, om ni delar
tillbaka”.
SIMON OM ATT PLUGGA PÅ
FÖRSVARSHÖGSKOLAN:
– Det var stimulerande och utman
ande. Alla hade något mål med att
de var där. Någon ville jobba på Röda
Korset, en annan ville till en tankesmedja, en tredje skulle jobba militärt.
Försvarshögskolan var en kittel med
drivna personer och många perspektiv och sätt att se på världen.

» Jag öppnar ögonen på morgonen och slår på
Reuters för att se vad som hänt i världen. Jag
har väl alltid haft lite koll på vad som händer
i världen, men nu är det allmänbildning på
steroider!«
Bara några timmar på sig
Simon beskriver att hans team dras in i
allt. När det händer något i världen, så
ska de leverera en rapport om vad det
betyder ur ett cyberperspektiv inom bara
några timmar. Och även när det inte är
kris och dramatik, så gäller det att vara
vaken. Arbetet drivs enligt principen
”follow the sun”.
– När vi vaknar loggar vårt Asienteam
ut. Och när vi loggar ut går amerikanarna
på. Och sen är jag i krisjour dygnet runt,
beroende på vad som händer i regionen.
Alla har gått sina länders försvars
högskolor
Kollegorna har gått samma väg som
Simon – genom sina länders motsvarighet till Försvarshögskolan. Hans chefer
kommer tidigare från myndigheter, polisiära organisationer och privat sektor.

– Ja, i mitt analytikerteam har vi nog
en snittålder på 30 år. Den äldsta vi har
inom teamet är närmare 50 – och hans
ålder är ett undantag som sticker ut.
Från Rymdskeppet till vardagsrummet
När Simon headhuntades från Sverige för
att leda Citis operationella Cyber Threat
Intelligence Team i Budapest kom han
rakt in i ett kontor som hämtat ur en
film. Ett stort svart rum, skärmar på hela
väggarna … Byggnaden går under namnet
Rymdskeppet.
– Då jobbade jag mer tekniskt. Idag
sitter jag i en skyskrapa i ett finansiellt
center i London. Just här har vi ett normalt kontorslandskap. Men inom kort
sitter jag hemma och jobbar.
För Simon har headhuntats igen, till
svenska Ericsson den här gången. Från
sin lägenhet i London kommer han

Mitt råd till dig som bläddrar
i utbildningskatalogen är
att välja en utbildning som ger dig
den bredaste basplattan du kan
hitta, och försök sen styra dig mot
det mål du vill nå. Försvarshög
skolan var fantastiskt bra i den
bemärkelsen.

rapportera till chefen för Ericssons globala Cyber Defense Center. Och efter att
ha genomlevt Storbritanniens coronalockdown har han allt han behöver hemma i sin lägenhet.
– Mina närmaste medarbetare finns
ändå inte på kontorsstolen bredvid mig,
utan är utspridda över hela världen. Och
London stannar jag i, eftersom det är
en bra bas med ett stort nätverk. Men
Sverige satsar stort och börjar komma
långt nu … ▪

När du är färdig med dina studier
När du avslutat studierna
och vill ta ut en examen
ansöker du om examensbevis. Examensbeviset
intygar att du har klarat av
dina studier.
Försvarshögskolan anordnar varje år ceremonier
där examinerade studenter
firas.
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L I V E T E F TE R EX A M E N

» Att jobba med
fred är världens
roligaste och
viktigaste uppgift «
När Sara Husic läste Media på gymnasiet hemma i
Lidköping drömde hon om att jobba med film, fotografi
eller musik. Men så blev det inte. Istället ledde flera olika
jobb fram till en bra position inom logistik och inköp i bilindustrin. Men det var något som skavde. Det räckte inte.
Hon ville jobba med något hon var intresserad av. Något som var
roligt. Där hon såg fram emot att åka till jobbet varje dag.
Varför gav du upp ett bra jobb med
bra lön?
Jag kände så tydligt att det inte räckte
för mig. Jag ville jobba med något jag var
intresserad av. För det var inte roligt, jag
såg inte fram emot att åka till jobbet.
Hur kom dina tankar in på militärhistoria på Försvarshögskolan?
Jag har varit intresserad av militärhistoria sedan jag var ung. Jag såg filmer,
serier och läste tunga faktaböcker.
Saving Private Ryan, Band of Brothers,
slaget om Stalingrad ... Jag är särskilt
intresserad av rysk historia och har lärt
mig ryska på distans.
Men det här var min hobby, och jag
hade väl aldrig trott att jag skulle få jobba
med det. En studievägledare gav mig
modet att följa min dröm och satsa på
det jag var intresserad av. När jag kom in
kände jag att jag skulle ångra mig hela
livet om jag inte tackade ja.
Sista terminen valde du att göra
praktik. Varför?
Jag såg det som ett strategiskt val. Att
läsa ytterligare en kurs kan jag göra när
som helst, men att komma ut på praktik
som student från Försvarshögskolan
har jag bara chans till en gång i livet. Jag
kände att det skulle ge mig kontakter

Vad kan du tänka dig att
göra för resten av ditt liv
utan att få betalt för det? Den
känslan! Våga ta steget och följa
dina drömmar även om det känns
läskigt. Allt löser sig!

och ett nätverk som skulle kunna leda
till en anställning. Och jag var sugen på
att börja jobba.
Varför ville du till Svenska Freds- och
Skiljedomsföreningen?
Jag trodde att jag ville jobba med säkerhetsarbete inom Försvarsmakten. Efter
att ha studerat krigsvetenskap och
historisk konfliktlösning kände jag att
nya förhållningssätt växte fram inom
mig, något som också förtydligades i
en bok av Svenska Freds, som jag läste i
min research för C-uppsatsen om svensk
vapenexport. Jag fastnade för att fokusera på långsiktig fred med diplomatisk
konfliktlösning.
När Svenska Freds ordförande kom
på besök till Försvarshögskolan hade jag
precis plöjt boken två gånger på raken.
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SARA HUSIC
ÅLDER: 34 ÅR
FICK JOBB PÅ SVENSKA
FREDS EFTER SIN
PRAKTIK DÄR

Jag mailade henne – och fick praktikplats. Det var pirrigt att börja där såklart,
eftersom jag kände att jag ville detta så
gärna.
Vad fick du göra?
Jag fick bland annat sitta med i möten
med UD:s enhet för nedrustning av kärnvapen och jag var med och uppdaterade
vapenexportstatistik till den rapport som
släpps varje år. Jag fick göra en egen kampanj där jag risade och rosade personer
som agerat för eller emot fred. Och sen
startade Fredsakademin, som lär ut Hållbar fred och mänsklig säkerhet till unga.
Där blev jag involverad.
Du fick ditt drömjobb. Hur firade du när
du blev anställd?
Om jag ska vara helt ärlig hade vi så
mycket att göra då att det bara var så
självklart. Jag var redan en del av organisationen. På fredagen var jag praktikant,
och på måndagen fick jag lön.
Varför behöver Svenska Freds dig som
kan 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.

» Min mamma är
väldigt stolt och hon
har blivit medlem i
Svenska Freds.«
Varför älskar du ditt jobb?
För att vi har så roligt tillsammans. 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.
Känns det svårt att arbeta för fred när
världen är så full av konflikter?
Ja, vad ska man säga om omvärldssituationen? Förändringsarbete är långsiktigt
och vi firar varje seger. Svenska Freds var
med och bidrog när klustervapen och
minor förbjöds. 2021 har förbudet mot
kärnvapen röstats fram. Nästa förbud vi
vill ska träda i kraft är autonoma vapen.
Men det är även en seger att vårt begrepp
Hållbar fred, där långsiktighet och diplomati minskar risk för nya konflikter,
används av våra politiker idag. ▪
SNABBFAKTA OM SARA:
Uppvuxen i: Lidköping.
På nattduksbordet: The Daily Stoic.
Favoritmat: Bananpannkakor.
På fritiden: Träning, promenader och
astrologi.
Lyssnar helst på: Spirituella poddar
och rysk RnB.
Favoritämnet på gymnasiet: Historia.
Drivkraft: Jag lever efter den moraliska
principen Ahimsa, eller ickevåld, som
innebär att alla levande varelser ska
samexistera i fred med varandra. Det
inkluderar också förhållandet du har
till dig själv. Om vi alla utgår från denna
filosofi tror jag att fred på jorden är fullt
möjlig.
Reser helst till: Italien eller Istanbul.

SANDRA WASSBRO
ÅLDER: 30 ÅR
KONSULT INOM KRIS
HANTERING PÅ
4C STRATEGIES

» Det finns ett större syfte«
Sandra Wassbro har skapat en karriär i hetluften. Utgångspunkten:
Att vara med och lösa samhällsproblem. Via några år på Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap är hon idag konsult på 4C Strategies.
Det börjar med att Sandra Wassbro valde
utbildning med omsorg. Hon tog reda
på vart de som läst statsvetenskap på
Försvarshögskolan börjar arbeta efter
studierna – och gillade det hon såg.
– Det finns många statsvetenskaps
program, men Försvarshögskolan adderar ämnena krishantering och säkerhet.
Det ger en fördel, och titta på omvärldsläget. De här är ämnen som behövs när
vi ska lösa samhällsproblemen.
I covid-krisens centrum
Ett sommarvikariat på Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap leder till
anställning. Hennes team arbetar dygnet
runt och är kanalen in till myndigheten.
Utrikesdepartementet tar kontakt i januari 2020 när EU chartrat plan för att flyga
hem medborgare från Wuhan, där en ny
smitta upptäckts. Sandra sitter nu i första ledet på myndigheten som samordnar Sveriges hantering av covid-krisen.
– Tjänsten är säkerhetsklassad, så jag
kunde inte berätta om allt jag gjorde.
Hur svensk krishantering går till kan
utnyttjas om det hamnar i fel händer.
Stress och press ger mersmak. Hon
söker sig vidare till 4C Strategies, som är
ett av de största privata konsultbolagen

Om du är intresserad av det
du pluggar och tycker det
är roligt att lära dig mer kommer
det att vara lättare att orka med.

inom krishantering med kontor och
uppdrag över hela världen.
– Här är många från Försvarshög
skolan. Det är välkänt att det finns en
kompetens där. Att jag läst på Försvars
högskolan och jobbat på MSB var av
görande.
Nu utbildar hon kunder inom kris
beredskap och informationspåverkan.
Hon hjälper dem öva, förbereda sig och
ha en plan för hur de ska agera.
Valde rätt väg
Sandra vet att hon hamnat rätt. En av
fördelarna är att få jobba med extremt
kompetenta personer som är intresserade
av samma frågor.
– De har samma inställning som jag –
att det finns ett större syfte. Vi vill bidra
till ett säkrare samhälle. Alltså tänk att jag
får betalt för att hålla på med det här. ▪
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SOPHIE MELLSTIG
ÅLDER: 28 ÅR
LÄSER TERMIN TRE PÅ
OFFICERSPROGRAMMET,
INRIKTNING
KRIGSVETENSKAP

» Gemenskapen inom
Försvarsmakten är fantastisk «
När Sophie Mellstig började Officersprogrammet hade hon redan jobbat
sju år inom Försvarsmakten, bland annat som båtchef och i en insats i
Irak. Men den långa vägen är faktiskt inget hon förespråkar. Tvärtom vill
hon peppa den som vill ta klivet direkt från värnplikten: ”Sök och kom hit!
Våga chansa!”
Officersprogrammet – hur ska jag
tänka om jag är osäker?
Det är lätt att tveka när man inte har så
mycket erfarenhet. Jag var likadan. Men
när jag möter någon som funderar så
säger jag ”Sök!”. Försvarsmakten behöver
fler officerare – och definitivt dem som
är närmare de värnpliktiga i ålder. Gör
inte som jag och jobba sju år inom Försvarsmakten innan du vågar ta dig vidare.
Vi ska inte kunna allt direkt. Ingen av

oss här har erfarenhet av att vara officer,
vi är här för att lära oss och utvecklas.
När vi lämnar Karlberg har vi fått med
oss verktygen för att utvecklas vidare
inom vår egen ledarstil.
Vart siktar du med dina studier?
Att utbilda sig till officer ger möjligheter
till en lång karriär. Den största drömmen är att bli överbefälhavare – general
– men det finns så otroligt mycket mer

» I min dagbok från Irak
skrev jag: det här är mitt
jobb, vi är här för att lösa
en uppgift och vi gör rätt
saker.«
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Tveka inte. Tro inte att du
måste ha gjort så mycket
innan du påbörjar officers
studierna. Allting måste inte vara
perfekt. Lita på din magkänsla.

i Försvarsmakten. Det viktigaste är att
vara öppen för alla typer av möjligheter
och att göra ett bra jobb varje dag. För
det är det dagliga arbetet som kommer ta
oss framåt. Vägen kommer vara lång och
krokig, och det gäller att ta varje chans
som ges och fortsätta utvecklas.
Berätta om din drivkraft.
När jag var på insats i Irak lärde jag mig
att den lilla kontakt jag knyter kan få en
stor påverkan här hemma. Allt jag gör
får effekter och konsekvenser – både i
det lilla och i det stora. Och om jag kan
påverka vår förmåga och effekt med det
lilla jag kan, så räcker det för mig. Det är
drivkraft nog, att allt jag gör spelar roll
på ett eller annat sätt.

» Den personliga resa
jag gör inom Försvars
makten hade jag inte
kunnat göra på någon
annan plats.«
Hur var Irak?
Jag lärde mig extremt mycket om mig
själv. Jag fick ett kvitto på att utbildningen
inom Försvarsmakten ger resultat. Vi blev
utsatta för tre större raketattacker med
skadade och omkomna. Hemma övar,
övar och övar vi, och när det smäller så
agerar vi precis som vi ska. Ryggmärgsbeteendet sitter där. I min dagbok från
Irak skriver jag ”det här är mitt jobb, vi är
här för att lösa en uppgift och vi gör rätt
saker”. Jag skriver att jag kan det här.
Hur trivs du på Officersprogrammet?
Jag trivs jättejättebra. Jag njuter och
försöker ta vara på den här tiden. Jag ska
jobba resten av mitt liv, så det här är en
väldigt lyxig fas i mitt liv.
Jag får en treårig generellt erkänd
ledarutbildning, kontakter för framtiden
och massor av praktisk övning. Dessutom står Försvarsmakten för boende
och mat. Det krav som ställs på mig är
att klara studierna och ta examen. Det är
en fantastisk möjlighet.

Officersprogrammet 180 hp
Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till en officersexamen. Programmet blandar teori med verksamhet av mer praktisk karaktär,
som övningar i fält, fysisk träning och truppföring. Efter avslutade och godkända
studier kan du få en officerskarriär.
VAD LEDER PROGRAMMET TILL?
Som officer i Försvarsmakten är du en ledare genom hela din karriär och har
ansvar för personal och verksamhet. Din huvuduppgift är att leda militära
operationer på olika nivåer.
OM PROGRAMMET
Programmet har tre inriktningar: krigsvetenskap, militärteknik och nautik. Valet
av inriktning påverkar var i försvaret du kommer att jobba och ditt huvudämne,
det du läser mest av på programmet.
Under dina tre år på programmet kommer du studera krig, krigföring och
konflikthantering med militära medel. Du lär dig hur ett militärt försvar är uppbyggt och hur det kan användas i både fred och konflikter. Stort fokus ligger
på att utveckla dig i din roll som ledare och chef. Genom teori och övningar
upptäcker du dina egna förutsättningar, värderingar och utvecklingsbehov. Du
lär dig också hur du genom ditt ledarskap kan påverka andras stress, känslor,
utveckling och lärande.
Programmet innehåller även fältövningar i ledarskap, taktik och överlevnad
och ger dig inte bara en möjlighet att öva på det du lärt dig, utan också viktiga
erfarenheter och insikter om gruppdynamik, ledarskap och etik. Under termin
fyra och fem är du på verksamhetsförlagd utbildning på någon av Försvarsmaktens fack- eller funktionsskolor.
FÖRMÅNLIG UTBILDNING
Under din utbildningstid
är du Grundlägganbåde kadett i Försvarsmakten och student vid
Militär bakgrund:
Försvarshögskolan.
Du
får
bland
annat2013,
boende, mat, kurslitteratur och hemde militär utbildning (GMU)
resor. Dessutom
får
du
dagersättning.
Sammantaget
betyder det att du inte tar
grundkurs amfibie på Berga 2014,
studielån. stridsbåtschefsutbildning 2014–
2015 och färdig båtchef hösten
BEHÖRIGHET
2015. Därefter jobbat som stridsLäs om behörighetskraven
till Officersprogrammet på:
båtschef på 2:a amfibiebataljonen
fhs.se/officersprogrammet
på både Underhållskompaniet och

Hur utmanande är de akademiska
studierna?
För mig var det en stor oro inför skolstart,
eftersom jag inte hade suttit i skolbänken
på länge. Men jag kom in i det snabbt.
Man vill såklart satsa på höga betyg, men
det viktiga är kunskapen jag tagit till mig.
Så studierna är inget att oroa sig för. Du
ska klara dina tentor och inlämningar –
och annars gör du om dem.
Det finns ingen prestige eller konkurrens här. Om någon har svårt att hänga
med i en kurs, så pluggar man tillsammans. Det finns oändliga möjligheter
för oss alla inom Försvarsmakten, så vi
sporrar och pushar varandra.

tionsbok till varje situation. Så jag fyller
på med kunskaper, även om det kan
vara svårt att se hur jag ska använda allt.
Sen får jag plocka fram det jag lärt mig
och vara ödmjuk inför uppgiften och
verkligheten.

Är det något som har förvånat dig?
Jag trodde att vi skulle få mer konkreta
verktyg. Men det finns ingen instruk-

Vad är det bästa med Försvarsmakten?
Gemenskapen. Om inte den är nog så
vet jag inte vad mer man ska locka med.

Kustjägarkompaniet och slutligen
ANMÄLNINGSPERIOD
en insats till Irak 2020.
1 december 2021–31 januari 2022.

Vi kommer hamna i extremt prövande
miljöer, men du är aldrig ensam.
Hur vältränad behöver man vara?
Det där med att vara i bra form är verkligen det minsta man ska oroa sig för.
När du har genomfört en värnplikt eller
jobbar inom Försvarsmakten är fysisk
träning en del av vardagen. Träning här
är socialt och kul. ▪
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» Man blir direkt en familj «
Som en av de runt 250 nya kadetterna på Officersprogrammet på Karlbergs
slott i Solna kommer du rakt in i gemenskapen. Det går per automatik, när
man bor, tränar och pluggar tillsammans, äter frukost, lunch och middag ihop, och tar del av Försvarshögskolans många traditioner.
PONTHUS
JESSMOR

Din första dag på
Officersprogrammet hälsas du välkommen och får lära
dig hitta på slottet.
Du hämtar ut uniform,
stridsutrustning, kängor och
allt annat som behövs i skogen och på
skolan och får göra dig hemmastadd där
du ska bo. Sen börjar det. De närmaste
veckorna händer mycket. Från att du
skjuter in ditt vapen till att du introduceras i den sociala gemenskapen och får
din fadder. Ponthus Jessmor är aktiv i
studentkåren och berättar att det går
väldigt snabbt att komma in i livet på
slottet.
– Gemenskapen blir väldigt stark
när man bor så nära varandra. När man
slutar för dagen åker ingen hem till sig,
utan man blir direkt en familj. Det går
snabbt när man äter frukost, lunch och
middag tillsammans i matsalen.

ÅLDER: 22 ÅR

LÄSER TERMIN TRE PÅ
OFFICERSPROGRAMMET,
INRIKTNING
KRIGSVETENSKAP

Traditioner som guldkant
Den allra första kullen kadetter mönstrade in på Karlbergs slott i november 1792
och vissa traditioner har faktiskt sina
rötter i den tiden.
– Allt sker med en förnyad touch, man
lägger till och drar ifrån, men det är en
speciell känsla att många traditioner
funnits så länge. Det betyder att vi får
gemensamma minnen med dem som
gick ut för många år sedan. Traditionerna blir en inramning och en guldkant.

Det bästa med officersutbildningen är tryggheten
inför framtiden. När jag är klar är
jag garanterad jobb i resten av
mitt liv, om jag sköter studierna.
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FRÅGA STUDIEVÄG
LEDAREN!

» Jag vill göra allt jag kan
för att förbättra Officers
programmet, så att de som
kommer efter mig kan bli ännu
bättre officerare. Det blir ett litet bidrag till
att vara med och utveckla Försvarsmakten. «

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 Officersprogrammet.
Kontakt: annika.montin@fhs.se
08-553 428 72

BEHÖRIGHET/ANSÖKNING
En stor del av de sociala aktiviteterna utgår från ordnar – studentklubbar – med
till exempel hemort, intressen eller
vapenslag som utgångspunkt. På onsdagar är det pubkväll och två gånger om
året arrangeras bal på slottet. Du kan
ingå i Höga Rådet, det hålls traditionsenliga middagar och varje höst genomförs något som kallas Wikingabooth.
– 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. Så det är väldigt lätt att
lära känna varandra.
Träning en rolig del av fritiden
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 utomhushinderbana.
– Vi saknar inget. Själv gillar jag att
hänga i gymmet och att ta längre löprundor runt Kungsholmen. Min målsättning
är att bli både starkare och uthålligare,
och vid examen hoppas jag på att få
minst silver i OP-Fys-testerna.

Känn ingen oro för studierna
Ponthus berättar att många som kommer nya oroar sig för hur svåra själva studierna kommer vara. Men gemenskapen
sträcker sig även till pluggandet och han
beskriver att alla stöttar varandra.
– Mitt svar brukar alltid vara att de
gärna får ta mina anteckningar från den
kursen. Vi behöver inte konkurrera, jag
behöver inte ha bättre betyg än dig, vi
ska inte slåss om praktikplatser eller
annat. Ingen behöver känna sig ensam
och vi hjälps åt.
Tre lugna år
Många av de stressmoment som brukar
finnas när man flyttar till en annan stad
och börjar studera är lösta redan från
start. Boendet är ordnat och du kommer
rakt in i vänner och gemenskap.
– Här är alla lugna när de kommer.
Man behöver faktiskt inte oroa sig för
någonting när man går Officersprogrammet, förrän man ska fundera på vilket
regemente man vill jobba på.
– Och i allra bästa fall får man en
anställningsintervju redan innan man är
klar. ▪

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

VÄLJ INRIKTNING
När du söker till programmet
väljer du en av tre inriktningar:
krigsvetenskaplig, militärteknisk
eller nautisk. 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. Här gör du delar av din
verksamhetsförlagda utbildning
(VFU) termin 4–5.

STUDIEHJÄLP
Vill du ha tips för goda studievanor,
vässa din studieteknik eller få
handledning i akademiskt skrivande? Du får allt det stöd du behöver
i dina studier genom bland annat
vår studie- och språkverkstad och
digitala hjälpmedel.

AVBROTT/UPPEHÅLL
Det är inget fel i att avbryta eller
göra uppehåll i sina studier. Om du
börjat studera och vill ändra dig
vänder du dig till studievägledaren
för stöd kring nästa steg.
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När du vill läsa vidare
– här är våra program på avancerad nivå
Internationella masterprogram med
undervisning i huvudsak på engelska
Politik säkerhet och krig inriktning statsvetenskap
eller krigsvetenskap – masterprogram 120 hp
Masterprogrammet ger dig en avancerad förståelse för frågor
som rör säkerhetspolitik, krishantering, krig och krigföring.
Du får unika verktyg att självständigt och kritiskt analysera
komplexa processer och beslutsfattande inom krigsvetenskap
och statsvetenskap med inriktning mot krishantering och
säkerhet.

Nationella masterprogram
Krig, kultur och samhälle – masterprogram 120 hp
Masterprogrammet i militärhistoria handlar om relationen
mellan krig, kultur och samhälle ur ett internationellt och
ett historiskt helhetsperspektiv. Utbildningen är forskningsförberedande men ger dig också en unik spetskompetens
som är efterfrågad inom försvars- och säkerhetssektorn,
samt möjlighet till en praktiktermin.

Utveckling av system för försvar och säkerhet
– masterprogram 120 hp
Det här är ett tvärvetenskapligt, internationellt masterprogram i skärningen mellan samhällsvetenskap och
ingenjörsvetenskap. Utbildningen är framtagen i nära samarbete med myndigheter och företag i försvars- och säkerhetssektorn och ger dig kunskaper om hur tekniska system
integreras med människor och organisation för att möta en
komplex hotmiljö.

Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och
säkerhet – masterprogram 120 hp
Det här programmet ger dig en bred teoretisk men också
praktisk kunskap om hur organisationer och insatser leds
vid omfattande kriser och svåra samhällspåfrestningar. Du
kommer studera problem och utmaningar som ledare och
ledningsorganisationen ställs inför, både före, under och efter
en insats.

Internationell operativ juridik
– magisterprogram 60 hp
Det här programmet passar för dig som vill fördjupa dig i den
särskilda internationella, och i viss mån nationella, rätt som
reglerar väpnade styrkors och andra aktörers handlingar i
väpnad konflikt och kriser. Du kommer bland annat studera
krigets lagar, mänskliga rättigheter och
rättsliga ramverk för fredsoperationer.

Läs mer
om kursernas
innehåll på
fhs.se

Fristående kurser
Höstterminen 2022

Vårterminen 2023

Folkrätt i kris och konflikt – grundkurs 30 hp
Folkrätt i militära operationer – påbyggnadskurs 30 hp
Ledarskap och ledning – grundkurs 30 hp
Militärhistoria – påbyggnadskurs 30 hp
Statsvetenskap – påbyggnadskurs 30 hp
Irreguljär krigföring, 10 hp
Nordisk försvarspolitik, 10 hp
Science, Technology and War, 10 hp

Ansvarsfrågor inom folkrätten – fortsättningskurs 15 hp
Krigets lagar – fortsättningskurs 15 hp
Folkrätt och samtida konflikter, 7,5 hp
Praktik, juridik med inriktning folkrätt, 30 hp
Ledarskap och ledning – fortsättningskurs 30 hp
Militärhistoria – grundkurs 30 hp
Militärhistoria – fortsättningskurs 30 hp
Statsvetenskap – grundkurs 30 hp
Statsvetenskap – fortsättningskurs 30 hp
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Bra att veta från A till V
Anmälan
Du anmäler dig till våra program
och kurser på antagning.se. Länkar
dit finns på respektive program- och
kurssida på forsvarshogskolan.se.
Anmälan till höstterminen 2022
öppnar 15 mars.
Anmälan till Officersprogrammet
är öppen 1 december–31 januari.

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
utbildningar som startar på höstterminen kommer beskedet i mitten av juli.
Om du anmält dig till utbildningar
som startar på vårterminen kommer
beskedet i mitten av december.
Antagningsbesked till Officers
programmet kommer i juni.

Behörighet
För att kunna antas till högskoleut
bildning krävs att du uppfyller vissa
behörighetskrav. Alla kurser och program kräver grundläggande behörighet
som innebär att du har examen från ett
högskoleförberedande gymnasieprogram (eller motsvarande), eller yrkesexamen med godkänt betyg i svenska
2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6.
En del kurser och program har sär

skilda behörighetskrav utöver grundläggande behörighet. Det kan till
exempel vara krav på godkänt resultat
i vissa gymnasiekurser eller tidigare
högskolestudier.

Examen
Försvarshögskolan utfärdar examen
på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. På grundnivå utfärdas även
yrkesexamen; 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.

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

Pedagogiskt stöd
Som student med funktionsnedsättning kan du vid behov få pedagogiskt
stöd för att kunna genomföra dina
studier. Behovet av hjälp bedöms
individuellt och du ansöker via
nais.uhr.se. Om du har frågor gällande
pedagogiskt stöd kan du kontakta
Försvarshögskolans samordnare för
studenter med funktionsnedsättning:
studievagledning@fhs.se.

Studenthälsan
Studenthälsan är till för dig som
studerar vid Försvarshögskolan.
Studenthälsan erbjuder medicinsk och
psykologisk mottagning, ergonomisk
rådgivning, hälsosamtal och kurser.

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

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

Viktiga datum
Höstterminen 2022
15 mars Anmälan på antagning.se
öppnar
15 april Sista anmälningsdag
21 juni Sista kompletteringsdag
9 juli
Antagningsbesked med
svarskrav
23 juli Sista svarsdag
29 juli Andra antagningsbeskedet

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

TERMINSTIDER
Höstterminen 2022:
29 augusti–15 januari
Vårterminen 2023:
16 januari–4 juni
Observera att utbildnings
starterna kan variera inom
dessa datum.

Avs: Försvarshögskolan, Box 27805, 115 93 Stockholm

Det finns ingen prestige
eller konkurrens på
Officersprogrammet. Om någon
har svårt att hänga med i en kurs,
så pluggar man tillsammans.
Sophie, Officersprogrammet

Jag vet inte exakt vad jag
kommer jobba med sen,
men jag vet att jag kommer älska
det jag gör.

Våra lärare är engagerade
och brinner för att lära ut.
De är liksom bäst inom sina
områden. Och du känner dem och
tar en öl med dem här på mässen,
det är väldigt informellt och
trevligt.
Rasmus, Statsvetenskapsprogrammet

Stina, Militärhistoriaprogrammet
På mindre än två sekunder
kände jag en hemmakänsla.
Det var helt fantastiskt. Det var
som att jag kom till en samlings
plats för såna som jag.

Välkommen in i vår värld: fhs.se

Adresskälla: CSN

Lina, Statsvetenskapsprogrammet

