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Yttrande angående ansökan från Försvarshögskolan om rätt
att utfärda officersexamen samt generella examina på
grund. och avancerad nivå
(Remiss 2007-08-08, dm U2007/49561UH)
Högskoleverket föreslår att:
• Försvarshögskolan ges rätt att utfärda officersexamen
• Försvarshögskolan erhåller generell examensrätt på grundnivå
• Försvarshögskolan erh åller magisterexamensrätt inom huvudområdet
krigsvetenskap sam t inom huvudområdet statsvetenskap
• Försvarshögskolans ansöka n om magisterexamensrärr inom militärhistoria avslås.

H ögskoleverket föreslår vidare att stycket "Förm åga till säkerhetsmässige tänkande i olika
situ ationer", som finns under rubriken "Färdigher och förmåga " i den nu föreliggande .
examensbesktivningen för den nya yrkesexamen, flyttas till rubriken "Värderingsförrn åga
och förhållningssätt ".

Ansökan
För granskning av Försvarshögskolans ansökan har Högskoleverket utsett fYra
sakkun niga: professo r Gunhild Beckman (ordförande), fiI.dr Lars And ersson, överste
Johan Fölsrad och fil.dr Kerstin Keen.
Bedömningen baseras dels på skriftligt und erlag och dels på d en inform ation som
inhämrades vid platsbesöker den 2-3 okto ber 2007.
Ett förslag till examensbeskrivning för officersexamen som utbildningsdepartementers
referensgru pp ragit fram fanns som bilaga till ansökan. D å Högskoleverket anmodats att
yttra sig i frågan har verket bett de sakkunn iga att även förhålla sig till den för eslagna
texten.

De sakkunn igas yttrande bifog as.
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Bedömning
Med utgångspunkr i c:xamensbeskrivningen av officersexamen anser de sakkunniga att de
krav som kan ställas för rätt att utfärda denna examen uppfjrlls. I sitt yttrande (sid 5)
lämnar de ett bidrag till att göra lärandemålen i examensbeskrivningen tydligare.
Gruppen har granskat ansökan om examina på grundnivän inom Försvarshögskolans fem
profilområden och anser att samtliga uppfjrller de krav som kan ställas för rätt att utfärda
examen på denna nivå. De sakkunniga anser också att det saknas skäl till att begränsa
examensrätt på grundnivå till vissa huvudområden. och föreslår att Försvarshögskolan
beviljas generell examensrätt på grundnivå.
Däremot kan dock samma resonemang inte föras när det gäller magisterexamensrätt som,
fr.o.m . den l juli 2007, är placerad på avancerad nivå. Efter granskning av de JYra
ansökningarna och med hänsyn till kriterierna för Högskoleverkets övriga prövningar för
examensrätt på denna nivå anser bedörnargruppen att Försvarshögskolan bör ges rätt att
utfärda magisterexamen inom huvudområden krigsverenskap samt statsvetenskap men
inte inom militärhistoria.

Högslroleverkets ställningstagande
Högskoleverket instämmer i de sakkunnigas bedömning och föreslår att
Försvarshögskolan ges rätt att fr.o.m. den l januari 2008 utfärda officersexamen, generell
högskole- och kandidatexamen samt magisterexamen i krigsvetenskap respektive
statsvetenskap.
Högskoleverket föreslår också att texten i examensbeskrivningen för officersexamen
ändras enligt tidigare nämnda förslag.
Beslur i detta ärende har. efter föredragning av avdelningschef Clas Uno Frykholm och
utredaren Ann Catrin Lagerkvist. fattats av universitetskansler Anders Flodström i
närvaro av
lichef Lennart Ståhle.

Kopia till:
Försvarsdepartementet
Försvarshögskolan
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Ang. examensrättsprövning av ansökan från
Försvarshögskolan

Härmed överlämnas bedömargruppens yttrande.
Gunhild Beckman
ordförande

Examensrättsprövning av ansökan från Försvarshögskolan
Bedömargruppens yttrande
Sammanfattning
Bedörnargruppen har med utgångspunkt i högskolelagen och högskoleförordningen granskat
de av Försvarshögskolan (FHS) inlämnade ansökn ingarna om examensrätter och det
förelig gande förslage t till en ny yrkesexamen, officersexamen. Vi har tagit del av de
kvalitetsaspekter och kriterier för exam ensrättsprövningar som utarbetats av Högskoleverket
(HSV) under de gångna åren. I vårt arbete har vi även beaktat den nya examensordningen som
trädde ikraft den I januari 2007 .
När det gäller examina på grundnivån (högskole- och kandidatexamen) anser vi att FHS bör
erhåll a generell examensrätt. Att samtliga lärosäten med statlig huvudman, inklusive Sveriges
Lantbruksuniversitet har denna rätt kan vara en tillräcklig motivering.
När det gäller examina på avancerad nivå (magi ster- och masterexamen) kan vi inte föresl å att
FHS beviljas generell examensrätt. I den nya examensordningen ställs högre krav på
lärarkompetens och forskningsanknytning än vid tidigare prövningar av magisterexamensrätt .
De nya begreppen område och huvudområde kräver också förklaring. I samband med
examensprövningama för avancerad nivå våren 2007 (civilekonomexamen, masterexamina
för högskolor utan vetenskapsområde) har Högskoleverket tillsammans med utsedda
sakkunniga kommit fram till att begreppet huvudområde kan vara bredare men bör inte vara
smalare än det tidigare begreppet huvudämne.
Med hänvisning till ovanstående föreslår bedömargruppen att
- Försvarshögskolan ges rätt att utfärda officersexamen
- Försvarshögskolan erhåller generell examensrätt på grundnivå och att
- Försvarshögskolan erhåller magisterexamensrätt inom huvudområdet krigsvetenskap
samt inom huvudområdet stats vetenskap.
Däremot anser vi att underlaget för bedömning av militärhistoria inte är tillräckl igt väl
genomarbetat och att huvudområdet är alltför smalt för att i nuläget kunna ge
magisterexam ensrätt.
Bedömargruppen vill samtidigt fram föra att en hel del arbete återstår. Vi kan i detta
sammanhang förutom det som framgår i nedanstående bedömningar bJ.a. nämna:
• att samtliga kurser som ges vid FHS bör följa gemensam mall för kursbeskri vning
• att kursplaner utarbetas för samtliga kurs er inom VFU I och VFU II
• att tydlig krav specifikation för antagning till krigsvetenskap där skillnad för de
studenter som ska gå Officersprogrammet och de studenter som ska läsa en generell
utbildning preciseras
• att tydligare redovisa behörighetskrav till samtliga kurser inom krigsvetenskap
• att inte tänka i bundna kandidat/m agisterp rogram, utan i kandidatutbildning, där
huvudområdet omfattar 90 hp och övri ga 90 hp kan kombineras enligt stud entens eget
val, respektive magisterutbildning om 60 hp

Uppdraget
Försvarshögskolan (FHS) har till utbildningsdepartementet den 12 juli 2007 lämnat in
ansökan om rätt att utfärda en ny treårig yrkesexamen, officersexamen, generella examina på
grundnivå (högskole- och kandidatexamen) och generella magisterexamina på avancerad
nivå. Utbildningsdepartementet har den 9 augusti 2007 skickat ansökan för prövning till
Högskoleverket (HSV). Högskoleverket har utsett professor emerita Gunhild Beckman
(ordförande), fil dr Lars Andersson, överste Johan Fölstad samt fil dr Kerstin Keen som
sakkunniga i denna prövning. Utredarna Jana Hejzlar och Ann Catrin Lagerkvist har fungerat
som administrativ projektledning.
Gruppen har tagit del av det underlag som successivt levererats av FHS samt genomfört ett en
och en halvdags besök vid Försvarshögskolan då olika grupper intervjuades (bil.l). Eftersom
underlaget för regeringens beslut skulle vara utbildningsdepartementet tillhanda senast den 8
november utsattes både FHS och Högskoleverkets bedömare för en påtaglig tidspress.
FHS och Försvarsmaktens (FM) skolor har utvärderats i fråga om högskolemässighet både år
2005 och 2006. Vid den första prövningen (HSV rapport 2005 :52 R) kritiserades på ett flertal
punkter det då föreliggande förslaget till en akademiserad grundläggande officersutbildning.
Samtidigt fick lärarkompetensen vid FHS och den akademiska nivån på Stabs- och
Chefsprogrammen goda omdömen. I uppföljningen året därefter ansågs att de förändringar
som gjorts av förslaget till grundläggande officersutbildning gick i rätt riktning men å andra
sidan ifrågasattes FHS kapacitet och rutiner för att kunna kvalitetssäkra utbildningen.
I bägge rapporterna lyfte HSV fram de institutionella hindren för att FHS faktiskt skulle
kunna ansöka om examensrätt. Dessa hinder undanröjdes genom att riksdagen i juli 2007
beslöt att Försvarshögskolan f r o m den I januari 2008 skulle bli en statlig högskola lydande
under högskolelagen. HSV fick regeringens uppdrag att pröva examensrätterna.
Enligt den examensordning som gäller sedan I januari 2007 tillhör magisterexamen den
avancerade nivån. Detta innebär högre kvalitetskrav för att få rätten att examina på denna
nivå, bland annat i fråga om lärarkompetens och forskningsanknytning .
Vi har
•
•
•

valt följande disposition för vårt yttrande:
Generell bedömning av FHS
Bedömning av Officersprogrammet
Bedömning av generella examina:
Kandidatexamen i ledarskap under påfrestande förhållanden
Kandidatexamen i ledningsvetenskap
Kandidatexamen i militär teknik
Kandidat- och magisterexamen i krigsvetenskap
Kandidat och magisterexamen i statsvetenskap med inriktning krishantering och
internationell samverkan
Kandidat- och magisterexamen i statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik
Magisterexamen i militärhistoria
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Generell bedömning av Försvarshögskolan
Organisation
Försvarshögskolan leds aven styrelse som fastställer verksamhetens inriktning och mål. Den
operativa ledningen sköts av rektor som tillsätts av regeringen. Vid sin sida har rektor en
prorektor (med civil bakgrund) och en vicerektor (med militär bakgrund). Prorektor är
samtidigt ordförande i Forsknings- och utbildningsnämnden (FoUN). Vicerektor är samtidigt
chef för Ledningen för högskoleutbildning av officerare (LH), ett organ som hanterar frågor
kring officersprogrammet. Utbi ldningen bedrivs vid 3 institutioner, Militärvetenskapliga
institution (MVD, Institutionen för ledarskap och management (ILM) samt Institutionen för
säkerhet och strategi (ISS).
FoUN har en väl utarbetad arbetsordning innefattande ansvarsområden, beslutsordning, regler
för val av ledamöter till nämnden samt rutiner för tillsvidareanställningar av lektorer och
professorer. Arbetsordningen antogs 2005 -I I-18. I och med att FHS inrättas som egen
högsko la bör FoUN som helhet ses över.
FoUN har till sin hjälp en Förslagsnämnd för anställningsärenden som bereder ärenden för
beslut i nämnden . FoUN har, enligt dess ordförande, för avsikt att se över arbetsordningen för
FoUN och revidera där så behövs i och med att FHS formellt blir högskola.
Var och en av de tre institutionerna leds av en av rektor utsedd chef och en ställföreträdande
chef, varav den ena är militär och den andra civil. institutionschefen har det övergripande
organisatoriska och ekonomiska ansvare t. institutionsstyrelser sakn as. Istället finns ett antal
Ämnesråd (ÄR) inrättade på institutionerna. Deras ordföranden utses av insti tution schefen.
Ämnesråden tillkom som ett forum för öppen samverkan där professorer och representanter
för olika ämnen och studenter informellt kunde diskutera hur utbildning och forskning skulle
planeras och genomföras för att uppnå högsta möjliga kvalitet. Antalet ÄR varierar mellan
olika institutioner. Denna organisation har enligt samstämmiga uppgifter varit en flexibel och
bra organisation under nuvarande akademiseringsskede. Ämnesråden har även på delegation
från FoUN kunnat fastställa kursp laner. Även om ÄR fungerat mycket bra bör samtliga
institutioner från och med 200S-0 1-01 ledas aven vald institutionsstyrelse. Råden kan mycket
väl vara kvar som beredande organ till institutionsstyrelsen.

Infrastruktur
Försv arshögskolan har i sin nuvarande myndighetsform funnits sedan 1997 men dess rötter
kan spåras till I SOO-talet. År 2005 flyttade FHS till nya lokaler på campus KTH i centrala
Stockho lm. Den har nu följaktligen nya grannar, förutom KTH även Danshögskolan,
Operahögskolan, Röda Korsets sjuksköterskeskola och ett antal forskningsinstitut.
I det nya huset är FHS samlokaliserad med Folke Bernadotte Akademin, Utrikespolitiska
institutet och Anna Lindh-biblioteket, något som berikar både utbildnings- och
forskningsmiljön. Tillgången till biblioteksresurser är rent allmänt stor i Stockholm. Det unika
med just Anna Lindh-biblioteket är ämnesinriktningen på utrikes- och säkerhetspolitik,
militärhis toria, militärteknik, försvarsfr ågor, krigsvetenskap, ledarskap och management samt
folkrätt . Bibliotekets samlingar består av närmare 190 000 volymer och mer än 300
tidskrifter.
Den tekniska utrustningen som behövs för utbildningen är ändamålsenlig och inom vissa
områden mycket god. Byggnadens arkitektoniska lösning ger goda möjligheter till spontana
möten, något som framhölIs av både de anställda och studerande som bedömargruppen mötte.
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Kvalitetsarbete
Den viktigaste faktorn inom kvalitetsarbetet vid en högskola är rekrytering av
välkv alificerade lärare. FHS har genom åren utvecklat en framgångsrik och strategisk
rekrytering av internationellt fram stående forskare från framförallt civila högskolor och
uni versitet. Denna strategi har re sulterat i att det p å FHS i dagsläget verk ar drygt 100 lärare,
varav 18 professorer, 5 docenter, ytterligare 40 disputerade lärare samt 40 lärare med högre
militär kompetens. Många av lärarna har en stor andel forskning i sin tj äns tgö ring, mell an 5080 procent och alla anställda har viss tid avsatt för kompetensutv eckling. Sedan 1992 har
Försvarsmakten lämnat ekonomiskt bidrag for att stärka den vetenskapliga grunden vilket
förutom de ovan nämnda rekryteringar möjliggjort att det hö sten 2007 utbildas 42
forskarstuderande. Dessa är inskrivna vid uni versiteten i Gö teborg, Karlstad, Stockholm,
Uppsala eller vid KTH.
Förs varshögskolans styrelse utarbetade 2003 en vi sion for högskolan, som tar fasta på att
utveckla ny kunskap och bedriva utbildning, samt att bli en högskola med exam ensrätt for
både militära och civila studerande. Ansvaret for det interna kvalitetsarbetet ligger sedan
några år på FoUN, som målmedvetet har arbe tat fram ett kvalitetsprogram antaget av
styrelsen i augusti 2007 . Enligt detta program ska kvalitetsarbetet struktureras i tre nivåer och
kunna följas upp årligen. Samtidigt har FoUN ansvarat för att kvalitetsgranska kursutbudet.
FHS har tagit vara på den långa erfarenhet som Fö rsvarsmakten har genom sin så kallade
förtroendemannaorganisation. Studentrnedverkan anses vara en självklarhet. Det underlag
som studentkåren har lämnat till bedömargruppen visar att det finns både informella och
formella möjligheter till att utöva studentinflytande. De studenter som bedömargruppen
träffade bekräftade att det finns en mycket öppen attityd på alla nivåer. Det finns en lång och
god tradition av kursutvärderingar och åtgärder vidtagna till följd av gjorda utvärderingar
redovisas på ett föredömligt sätt för kommande studentgrupper. En särskild antagningsnämnd
liksom en disciplinnämnd är inrättade vilka garanterar studenternas rättssäkerhet.
Jämställdhetsplan och policy for jämställdhetsarbete är fastställda. Det är också känt att både
FHS och FM har arbetat aktivt för att rekrytera fler kvinnor men resultat av detta arbete är
fortfarande magert. Antalet män överväger fortfarande stort både bland lärare liksom bland de
studerande, särskilt inom den Militärvetenskapliga institutionen. Samtidigt finner
bedömargruppen att flera kursplaner, särskilt dem framtagna av ILM och ISS prägl as av
genusperspektiv. Ett sätt att markera vikten av denna kvalitetsaspekt skulle kunna vara att
tillsätta en professor i genusvetenskap.
Årligen anordnas internationella konferenser och lärarna medverkar flitigt på konferenser
utomlands samt ingår i internationella vetenskapliga nätverk. Innehållet i ku rsplanerna,
internationell kurslitteratur samt antalet utländska föreläsare visar på en imponerande
internationalisering på hemmaplan. Samtidigt tycks möjligheterna till studentutbyte vara
alltfor begränsade. Det är viktigt att Försvarshögskolan bygger upp kontakter och avtal med
utländska universitet och högskolor vid sidan av det existerande samarbetet med främst
nordiska försvarsutbildningar och möjliggör studentutbyten.

Stabilitet, kritisk och kreativ miljö
Utan tvekan har FHS under de gångna åren utvecklat en stabil högskolemiljö med ett
tillräckligt antal tillsvidareanställda och välmeriterade lärare och forskare. De ekonomiska
föruts ättningarna, med en blandning av anslags- och uppdragsfinansierad verksamhet fr.o.m .
januari 2008 tycks ge en bra grund for stabilitet.
När det gäller den kritiska och kreativa miljön finns goda förutsättningar, Lärarnas
publikationslistor är omfattande. Den forskning, forskarutbildning och utbildning som bedrivs
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vid FHS sker i samverkan med ett antal universitet i Sverige, nordiska militära högskolor och
militära högskolor i Nederländerna, Storbritannien m fl. Detta bör i hög grad bidra till en
stimulerande miljö för studenterna både på grund- men främst på avancerad nivå.
Bedömargruppen är övertygad om att också blandningen av "civila" och "militära" studenter
vid FHS kommer att bidra till utvecklingen av den kritiska och kreativa miljön.
FHS vill uppenbarligen erbjuda nischade utbildningar inom sina forskningsområden. Vid
platsbesöket framgick flera gånger tydligt budskapet att man ser dessa som komplement och
inte som konkurrenter till etablerade högskoleutbildningar, något som vi bedömer som
välgenomtänkt och positivt. I några av ansökningarna nämns fårslag på olika kombinationer
av kurser som tillsammans med huvudområdet kan leda till en examen. I dess a fårslag tas
uteslutande upp kurser som erbjuds aven eller flera institutioner vid Försvarshögskolan.
Bedömargrupper rekommenderar en större öppenhet och genomtänkt rekryteringsstrategi
gentemot studenter som genomgått utbildningar inom humaniora, beteende- och
samhällsvetenskap, juridik eller naturvetenskap vid andra lärosäten.

Bedömning av Officersprogrammet (OP)
Förslag till examensbeskrivning
Högskoleverket har också fått i uppdrag att yttra sig över ett förslag till examensbeskrivning
får en ny yrkesexamen, officersexamen. Bedömargruppen anser att det föreliggande förslaget
är relevant och ändamålsenligt. Det följer gängse principer får examensbeskrivning får
yrkesexamina. På en punkt föreslår dock gruppen en ändring. Det gäller "Förmåga till
säkerhetsmässigt tänkande i olika situationer" som nu finns under rubriken "Färdighet och
förm åga". Det ligger i sakens natur att många militära operationer innebär stora risker.
Däremot ska maximal säkerhet i förhållande till de operativa kraven alltid eftersträvas.
Bedömargruppen föreslår därfår att "Förmåga till säkerhetsmässigt tänkande i olika
situationer" flyttas till rubriken " Värderingsförmåga och förhållningssätt". Därigenom
markeras att säkerhetstänkandet inte är ett mål i sig, men ett förhållningss ätt som ska prägla
officersprofessionen utan negativ inverkan på den operativa kvaliteten.

Utbildningens mål, innehåll och organisation
FHS har sedan den tidigare granskningen genomfört ett omfattande utvecklingsarbete. Arbetet
är imponerande i sitt omf'ang och i stort sett samtliga de punkter som föregående granskning
tog upp som begränsande för att nå examensrätten har beaktats.
En genomgång av de uppsatta målen och kursplanerna får Officersprogrammet visar på en
genomtänkt, förankrad och välutvecklad utbildningsstrategi. Platsbesök bekräftar detta genom
att samtliga intervjuade grupper, från ledningen till ämneslärare och studentrepresentanter har
en gemensam syn och tydlig insikt i målen och planerna .
I föreliggande förslag till examensbeskrivning preciseras de mål som skall uppfyllas för att
erhålla den nya yrkesexamen. En genomgång av uppsatta mål och av utbildningsplanen och
de kursplaner som skall leda frarn till att studenten uppnår de uppsatta målen visar på en
genomtänkt och progressiv utbildningsstrategi. Uppdelningen av utbildningen i en teoretisk
del under terminerna I, 2, 3 och 6 samt en verksamhetsförlagd utbildning, VFU, under
terminerna 4 och 5 gör det möjligt får studenterna att ta del av och förstå samband mellan
teori och praktik på ett lämpligt sätt. Kursplanerna följer en enhetlig mall där innehåll ,
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upplägg, lärandemål, kurslitteratur samt examinationsformer redovisas utförligt.
Undervisningen består av föreläsningar, diskussioner och seminarier sam t iblan d även mindre
enskilda arbeten. Under den verksamhe tsförlagda utbildningen (VFU) förekommer
föreläsningar och seminarier men de praktiska övningsmomenten överväger. Ytterligare ett
tydligt bevis på att inte bara ge en gedigen teoretisk utbildning utan även en gedigen
professionell utbildning, är den kurs (som löper över alla termin er) som ur ett etiskt och
värderingsgrund at perspektiv sätter in studenten i den militära professionens krav. Denn a kurs
är föredömligt framtagen baserad på forskningsresultat samt beprövad erfarenhet och ger
därmed studenten en god grund för etiska och värderingsbaserade ställningstaganden kring
yrkets särart. Samtidigt får studenten möjlighet att reflektera över sina egna förutsättningar för
ett krävande yrke. Avslutningsvis har utbildningen under termin 6 en s.k.. synteskurs som ger
studenten möjlighet att knyt a de teoretiska och metodiska kunskaperna med
professionsutövningen och dess krav på värdegrund och etiskt förh ållning ss ätt, Ett
examensarbete om l S hp ställer krav på kun skap och analytisk form åga sam t träning i
litteratursökning, dokumentatio n och självständig skriftlig framst ällning. Dessutom försvaras
arbetet vid ett vetenskapligt seminarium. Sammanfattningsvi s ger utbildningen studenten en
god förberedelse för en kommande yrkes verksamhet som officer. De teoretiska kunskaperna
vilar på stabil vetenskaplig och militärprofessionell grund. De praktiska färdigheterna är
yrkesrelevanta, och det etiska förhållningssättet betonas från början. För praktikterminerna,
VFU, behöver innehållet i kursplanerna utvecklas.
Försvarshögskolans möjligheter och förmåga att hämta in och bedöma professionens behov
och krav bedöms som goda. Dels har FHS en stor andel lärare som är officerare och dels har
FHS en roll att utveckla kunskapsfålt i samverkan med Försvarsmaktens olika
utbildningsinstitutioner. Vi bedömer det som att profession sperspektivet är väl
omhändertaget. FHS bör även bidra till profession sutvecklingen genom att utveckla former
för hur forsknings resultat kan komma professionsutövaren till nytta.

Lärarkapacitet och kompetel/s
I de tidigare utvärderingarna påpekades att den lärarkomp etens som behövs for att kunn a
bedriva en högskolern ässig utbildning i stort saknades vid Försvarsmaktens skolor. Samtidigt
var det oklart om och i vilken omfattning lärarna vid FHS institutioner faktiskt skulle delta i
utbildningen för att säkra kvaliteten.
Efter ett års uppehåll pågår under innevarande läsår utbildning av totalt Il S studenter. När det
nya OP ska starta och nya studenter (ca l SO) antas varje år kommer behovet av olika
lärarkategorier att öka.
OP kommer att innehålla ett stort ant al kunskapsfålt forutom den verksamhetsförlagda
utbildningen (VFU) och examensarbete. De olika ämnenas karaktär ställer olika krav på
lärarnas vetenskapliga respektive militära kompetens. De högre vetenskapliga
kvalifikationerna är relativt lätta att bedöma, lärarna är antingen minst disputerade eller inte.
När det gälle r den högre militära nivån har bedömargruppen valt att definiera den som
militära lärare nivå 3 och högre. Eftersom OP ska vara en yrkesutbildning som kräve r en väl
definierad yrkeskunskap beh övs det i utbildningen en god blandning av teori och praktik. I
den totala lärarkapaciteten finns det också utrymme for en andel lärare i färdighetsmoment
med lägre akademisk eller militär grad. Det är värt att notera att flera lärare besitter såväl
militär som akademisk kompetens .
I den redovisning vi fått från FHS framgår att ILMs bidrag i undervisning inom OP idag, vad
avser den vetenskapliga kompetensnivån är störst, motsvarande ca 2 disputerade
heltidsekvivalenter. De andra två institutionerna bör med fördel öka sitt engagemang, från
nuvarande ca 0,5 heltidsekvivalenter under programmets uppbyggnad. När det gäller den
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militära kompetensnivån på minst nivå 3 är andelen lärar e inom militärteknik (MT) relativt
hög men i särklass högst inom krigsvetenskap (KV) , mot svarande ca 2,5 h eltidsekvivalenter.
Under det förra året då inga studenter antogs till officersutbildning genomgick många lärare
inom FMs skolor utbildning i högskolepedagogik vilket är lovvärt. På sikt b ör dock alla dessa
lärare även genomgå utbildning i vetenskaplig teori och metod

Behörighet och antagning
Utifrån det underlag som vi gått igenom kan vi inte helt bedöma antagningsprocessen. För att
antas till officersprogrammet ställs ett antal särskilda krav. FM och FHS har till en del
gemensamma rutiner för detta . Det återstår dock en del arbete för att utveckla en rätts säker
och effektiv process för behörighetsgranskning och antagning. Bedömargruppen
rekommenderar Högskoleverket att särskilt gran ska dett a vid en kommand e uppföljning.

Ekonomi och styrning
Ledning och styrning av officersprogrammet genomförs på följande sätt :
• Ledningen för högskoleutbildning av officerare (LH) utarbetar ett förslag till
utbildningsplan eller reviderar utbildningsplanen baserat på genomförd utvärdering
• Utbildningsplanen föredras för Forsknings- och utbildningsnämnden som fastställer
densamma
• Fas tställd utbildningspl an går till ämnesråden som utvecklar eller reviderar kursplaner
samt fastställer desamma
• Fastställda kursplaner går tillbaka LH som utifr ån kursplaner schemaläg ger
utbildningen
• LH leder genomförandet av programmet samt förde lar tid till institutionerna utifrån
deras kursplaner. LH ansvarar vidare för beställning, samordning och dialog me d
Försvarsmakten avseende VFU
• LH genomför kursutvärderingar
Den ekonomiska styrningen sker på motsvarande sätt . FHS f'ar anslag från
Försvarsdepartementet för genomförande av Officersprogrammet. Detta anslag delas upp
internt genom att LH tilldelas medel för att upphandla VFU-delen. Institutionerna tilldelas
medel för genomförande av undervisningen. LH har det ekonomiska uppföljningsansvaret för
hela utbildningen.
LH genomför kvalitetssäkring av VFU samt av programmets helhet genom att sammanväga
institutionernas egna utvärderingar.
FHS styrning och ledning av officersprogrammet tycks vara tydlig och ha goda
förutsättningar att kunna balansera kraven från de ämnesansvariga insti tuti onerna med kravet
på professionsrelaterad utbildning (VF U). LH fyller en vikti g funktion för att upp nå detta.
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Bedömning av generella examina

Kandidatexamen i Ledarskap under påfrestande för h ållanden
Huvudområdet Ledarskap under påfrestande förhållanden ingår i Institutionen for ledarsk ap
och management, ILM. Detta område har successivt utvecklats i samarbete med Örebro
universitet.
Må l, inneh åll och organisation

Examen omfattar totalt 180 högskolepoäng, varav 90 hp krävs inom ledarskap.
Kandidatutbildningen inom huvud området är indelad i tre nivåer med tydlig progression. De
tre nivåerna innehåller ett antal delkurser. På A och B nivå ges fyra delkurs er per nivå,
omfattande 7.5 högskolepoäng vardera. Varje nivå har delkurs i Vetenskapsteori och metod
och enligt kursplaner finns ständiga kopplingar mellan teori och fallstudier.
Krav på uppsat s finns även på B-nivå (7.5 hp). Den tredje nivån, C-nivån , innehåller ett
examensarbete om 15 hp.
Samtliga kursbeskrivningar följer en enhetlig mall som ger en klar och tydlig beskrivning av
varje enskild kurs med specifika krav, litteraturlistor och examinationsform.
Ä·/Il llesdj up och äm nesbredd

Kursplanerna visar dels att studenterna får en bred introduktion till ledarskap och organisation
i största allmänhet, dels konkreta fall från både civilt och militärt ledarskap . En tydligt
uppställd litteraturlista med stor andel engelsk litteratur och klara inslag av genusperspektiv
finns. På C-nivå har studenterna själva möjlighet att själva välja speciallitteratur.

Liirarkompetens och ko mpetensutveckling
ILM är en mångvetenskaplig institution med många forskarutbildade lärare, varav 3
professorer och 3 docenter. Då många av institutionens lärare har möjlighet till stor andel
forskning, sker en kontinuerlig kompetensutveckling.
FHS uppger, att ca 10 % (eller ca 170 timmar) årligen rar användas till kompetensutveckling
(för forskare kan det vara annat än forskning) och ca 5 % till administration.
Dessutom samarbetar institutionen både med Örebro och Stockholms universitet.
Omdöme

Utbildningens organisation, mål och innehåll samt lärarkompetens uppfyller de krav som kan
ställas for erhållande av kandidatexamen i ledarskap under påfrestande förh ållande,
Examensbeskrivning, kursplaner och litteraturlistor är föredömliga.
Denna utbildning har alla möjligheter att vara attraktiv för både män och kvinnor,
yrkesverksamma och ungdomar.

Kandidatexamen i Ledningsvetenskap
Huvudområdet Ledningsvetenskap ingår i Institutionen för Militärvetenskap , MY!. Den
övergripande beskrivningen av målsättningen för kandidatutbildningen är mycket kortfattad.
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Däremot är specifika mål bättre beskrivna under rubrikerna kunskap och förståelse, färdighet
och formåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt. Detta huvudområde erbjuds inte
inom Officersprogramrnet till skillnad från de andra huvudområdena inom MYr.

Mål, inneh åll och organisation
I examensbeskrivningen för Ledningsvetenskap finns ingen klar redovisning av vilka kurser
som krävs för att uppnå fördjupning och progression inom huvudområdet om 90 hp. Samtliga
kursbeskrivningar följer en enhetlig mall som ger en klar och tydlig beskrivning av varje
enskild kur s med specifika krav, litteraturlistor och examinationsform. Ett förslag på kur ser
att kombinera med huvudområdet for att uppn å 180 hp presenteras. Krav på ett själ vständigt
arbete omfattande 15hp finns.

Å'mllesdjllp och ämnesbredd
Bredden i huvudområdet är tillgodosedd . Det vore bra om kurserna nivågrupperades så att en
utomstående kan forstå hur progression i utbildningen kan uppnås. Internationell litteratur är
omfattande. Infrastrukturen är mycket god och det flexibla ledningslaboratoriet utgör en
världsunik resurs.

Ldrarkompetens och kompetensutveckling
Lärarstaben består av tre kategorier: Lärare med formell akademisk utbildning, lärare med
högre militär utbildning eller en kombination av de två. Det finns en professor i
ledningsvetenskap, flera disputerade lärare, civilingenjörer samt lärare med både militär och
civilingenjörsutbildning. Lärarkompetensen får betraktas som god.

Omdöme
Utbildningens organisation, mål och innehåll samt lärarkompetens uppfyller de krav som kan
ställas för erhållande av kandidatexamen i ledningsvetenskap.

Kandidatexamen i Militärteknik
Huvudområdet Militärteknik ingår i Institutionen for Militärvetenskap, MY!. Militärteknik är
väl etablerat vid FHS och har sedan lång tid tillbaks också ett väl fungerande samarbete med
KTH inom ramen för grundutbildning men framfor allt på doktorand/forskningsnivå.

Mål inneh åll och organisation
I målbeskrivningen preciseras utförligt allmänna krav som kunskap och förståelse, färdighet
och formåga samt värderingsförm åga och förhållningssätt.
Ansökan om kandidatexamen i Militärteknik, 180 hp, ger en klar och välstrukturerad
redogörelse for utbildningens upplägg, omfattning och mål. Grundkravet är minst 90 hp inom
huvudområdet med successiv fördjupning. Därtill kommer forslag på valmöjligheter, totalt 60
hp, samt kravet på ett självständigt arbete på 15 hp . I målbeskrivningen framhålls speciellt
vikten av att ge studenten baskunskaper men även vetenskaplig insikt for att självständigt
kunna granska och analysera ett område i mycket snabb utveckling, dvs. studenten ska ha en
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god "förändringsberedskap", Förutom kunskapskrav inom olika teknikområden påtalas
vikten av förståelse för samhälleliga aspekter på teknikutveckling liksom människors ansvar.
Samtliga kursbeskrivningar följer en enhetlig mall som ger en klar och tydlig beskrivning av
varje enskild kurs med specifika krav, litteraturlistor och examinationsform.

Åmnesdjup och ämnesbredd
Både bredd och djup i huvudområdet är tillgodosedd. Det vore bra om kurserna
nivågrupperades så att en utom stående lättare kan förstå hur progression i utbi ldningen kan
uppnås.

Liirarkompetens och kompetensutveckling
Förutsättningarna för att ge en bra utbildning i Militärteknik måste bedömas som goda .
Lärarkompetensen är god. Lärarstaben består av lärare med god akademisk kompetens och
militär kompetens, bl.a. en professor och en lektor i militärteknik, en adjungerad pro fessor i
skyddsteknik samt nio militära lärare på nivå 3 eller högre. Genom samverkan med KTH
bedrivs doktorandstudier vid FHS. Samverkan på doktorandnivå bedrivs även med Finska
Förs varshögskolan.

Omdöme
Utbildningens organisation, mål och innehåll samt lärarkompetensen uppfyller de krav som
kan ställas för erbållande av kan didatexamen i militärteknik.

Kandidatexamen och Magisterexamen i Krigsvetenskap
Huvudornrådet Krigsvetenskap erbjuds vid Militärvetenskapliga Institutionen, MVI. Vid
institutionen bedrivs omfattande undervisning och forskning inom krigsvetenskap och
angränsande ämnesområden. MVI är den institution som har det största ansvaret för
utbildningen i officersprogrammet. Institutionen bedriver en omfattande uppdragsutbildning
framförallt på uppdrag av försvarsmakten bl.a. Chefsprograrnmet.

Må l, in nehåll och organisation
Utbildningens mål för kandidatexamen på 180 hp, varav minst 90 inom huvudornrådet
krigsvetenskap redovisas så att kunskap och förståe lse, fiirdighet och förmåga samt
värderingsförmåga och förhållningssätt framgår. I examensbeskrivningen för ämnet
krigsvetenskap på kandidatnivå redovisas antagningskrav, utbildningens omfattning med
precisering av kursfordringar och kurspoäng, examinationsformer samt kravet på ett
självständigt arbete om minst 15 h ögskolepoäng. Vissa kurser, som omfattar operationer som
kräver militär utbildning av olika slag och på olika nivåer, är inte öppna för civila studenter.
Det är viktigt att information om detta är helt klar . Samtliga kursbeskrivningar följer en
enhetlig mall som ger en tydlig beskrivning av varje enskild kurs med specifika krav,
litteraturlistor och examinationsform.
I den exam ensbeskrivning för magisterexamen i krigsvetenskap , 60 hp, som utgör underlag
för ansökan om examensrätt uppfylls de formella krav som ställs på en magisterexamen
beträffande poäng, mål och innehåll. Kursuppläggningen är däremot något oklar. Av
kursplanerna framgår inte klart vilka kurser som ges på avancerad nivå. Samtliga kursplaner
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anger grundni vå även om vissa kurs er anges som påbyggnad skurser under rubriken
fördjupningsnivå. Ett själv ständigt arbete på 15 hp ingår. Övergripande m ålbeskrivning för
såväl kandidat- som magisterexamen skulle med fördel kunna framhävas tydligare.
Utbildning på avancerad nivå i ämnet krigsvetenskap bedri vs redan vid MVI eftersom ämnet i
stor omfattning ingår i Förs varsmaktens Chefsprogram. Chefsprogrammet, som tidigare varit
föremål för bedömning, ansågs av HSVs bedömargrupp 2005 hålla en hög utbildningsnivå.
Det större sj älvständiga arbetet ansågs hålla hög kvalitet. Lärarstaben vid MVl har därmed
god erfarenhet av utbildning på avancerad nivå.
Ämnesdjup och dmnesbredd
Både bredd och djup i huvudområdet är tillgodosedd. Det finns en tydlig progression i
kandidatutbildningen. De internationell a perspektiven är genomg ående vä l representerade
inom kurslitteratur och kursinnehåll.
Lärarkompetel/s
Lärarstab en indel as i två kategorier: lärare med formell akademisk kompetens, elva
disputerade lärare, samt fyrtio lärare med hög militär utbildning. Inom krigsvetenskap finns
f.n. tre professorer och en amerik ansk gästprofessor. Handledarkapacitet för examensarbeten
förefaller vara god.
På institutionen bedrivs omfattande forskning inom krigsvetenskap med många nationella och
internationella projekt.
Omdöme
Utbildningens organisation , mål och innehåll samt lärarkompetensen uppfyller de krav som
kan ställas för erhållande av såväl kandidatexamen som magisterexamen i krigsv etenskap.

Kandidatexamen och Magisterexamen i Statsvetenskap med inriktning
krishantering och internationell samverkan
Huvudområdet Statsvetenskap med inriktning krishantering och internationell samverkan
ingår i Institutionen för Strategiska Studier, lSS. Detta område har successivt utvecklats vid
Försvarshögskolan och kursplanerna är godkända vid Uppsala respektive Örebro universitet.
M ål, innehåll och organisation
Kandidatexamen, 180 hp varav minst 90 hp inom huvudområdet, är indelad i tre niv åer med
tydlig progression. Den tredje nivån innehåller ett självständigt arbe te om 15 hp. l underlaget
redovisas examensmål som kunskap och först åelse, färdigheter och förm åga sam t
värderingsförmåga och förh ållningssätt. Krav på självständigt och kritiskt förhållningssätt
genomsyrar hela utbildningen.
Kursplanerna följer dock inte den mall som har utarbetats på FHS utan är förmodligen
uppb yggda enligt Uppsala universitet. Övergripande mål för såväl kandid at- som
magisterexamen saknas. I examensmålen preciseras krav på fördjupad kunskap och förståelse,
färdighet och förmåga och värderingsförmåga och förhållningssätt. Kravet på visad förrn åga
att förstå faktorer av betydelse för kris och krishantering genomsyrar kursplanen för
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avancerad nivå. Förmåga att samla in data, analysera, kritiskt utvärdera och dra slutsatser
poängteras samtidigt som en särskild metodkurs saknas.
Två av delkursema på avancerad nivå ges på engelska. Möjlighet till att byta ut två delkurser
mot praktik finns, men förkunskapskravet för att få praktik överensstämmer inte med
förkunskapskrav för att antas till magistemivån.

Åmnesdjup och ämnesbredd
Utbildningarna möjliggör såväl bredd som djup inom huvudområdet. Det finns en tydlig
progression såväl inom kandidatutbildningen som i steget upp till magisterutbildningen.
Genusperspektivet finns väl företrätt. Ämnets inriktning innebär att de internationella
perspektiven är genomgående väl representerade inom kurslitteratur och kursinnehåll.

Lärarkompetens och kompetensutveckling
Inom detta huvudområde finns ett stort antal mycket kvalificerade forsk are varav flera
professorer och filosofie doktorer med stor erfarenhet av undervisning och med ett stort såväl
nationellt som internationellt nätverk. Lärarkåren utgörs av tre professorer, varav en t.f., och
tio disputerade lektorer. Dessutom utnyttjas disputerade lärare från andra discipliner vid FHS.

Omdöme
Utbildningens organisation, mål och innehåll samt lärarkompetens uppfyller de krav som kan
ställas för erhållande av såväl kandidatexamen som magisterexamen för statsvetenskap med
inriktning krishantering och internationell samverkan.

Kandidatexamen och Magisterexamen i Statsvetenskap med inriktning
säkerhetspolitik
Huvudområdet Statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik ingår i Institutionen för
Strategiska Studier, SS!. Undervisning i ämnet har bedrivits vid FHS under flera år. Ans ökan
bygger på tidigare kursplaner godkända vid Stockholms universitet, med vilket
Försvarshögskolan har ett avtalsreglerat samarbete.

Mål, innehåll och organisation
Kandidatexamen, 180 hp varav minst 90 hp inom huvudområdet, är indelad i tre nivåer med
tydlig progression. De tre nivåerna innehåller ett antal delkurser. Den tredje nivån innehåller
ett självständigt arbete om 15 hp. I underlaget redovisas examensmål som kunskap och
förståelse, färdigheter och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt. Krav på
självständigt och kritiskt förhållningssätt genomsyrar hela utbildningen. Kursplanerna följer
dock inte den mall som utarbetats på FHS.
I beskrivningen för magisterexamen preciseras krav för antagning till utbildningen samt
stipulerade krav för avläggande av magisterexamen, 60 hp. Utbildningens upplägg följer
grundstrukturen i kandidatutbildningen men med omfattande krav på ämnesfördjupning.
insikter i teoribildning, metodfrågor, förmåga att självständigt kunna formulera och analysera
problemställningar, kunskap om olika forskningsområden och dess olika frågeställningar.
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Övergripande mål för såväl kandidat- som magisterexamen saknas.

Ä'mllesdjllp och ämnesbredd
Utbildningen möjliggör såväl bredd som djup inom huvudornrådet. Det finn s en tydlig
progression såväl inom kandidatutbildningen som i steget upp till magisterutbildningen.
Ämnets inriktning innebär att de internationella pers pekti ven är väl företrädda i kurslitteratur,
kursinnehåll och fallstudier.

Lärarkompetens och kompetensutveckling
För ämnet på både kand idat och magisternivå finns en mycket väl meriterad lärarstab
best ående av en professor, en docent och fem disputerade lektorer. Dessutom utnyttjas lärare
från andra discipliner vid FHS . På institutionen förekommer därutöver många kompetenta
lärare och forskare t.ex. ino m folkrätt som bidrar till en stimulerande och kreativ miljö.

Omdöme
Utbildningens organisation, mål och innehåll samt lärarkompetensen uppfy ller de krav som
kan ställas för erh ållande av såväl kandidatexamen som magisterexamen i statsvetenskap med
inriktning mot säkerhetspolitik.

Magisterexamen i Militärhistoria
Huvudområdet militärhistoria finns vid militärvetenskapliga institutionen MVI , som har en
särskild militärhistorisk avdelning. Till skillnad från de övriga tre tidigare nämnda
ansökningar om magisterexamen föreligger ingen ansökan om kandidatexamen i
militärhistoria. Både i ansökan och på Försvarshögskolans hemsida refere ras till kurse r i
militärhistoria i samarbete med Stockholms univers itet. På hemsidan meddelas även att efter
2004 har kurser i militärhistoria endast givits i liegränsad omfattning.
Mål, inneh ålloch organisation
Examensbeskrivning för magisterexamen i historia med inriktning mot militärhistoria, saknar
övergripande mål. Beskrivningen, som omfattar såväl kandidat som magisternivå, verkar vara
mer av utkast än färdig utbildningsplan. Av planen framgår, att såväl C nivå som magisterkurs
planeras först till 2009-10. Det är oklart av examensbeskrivningen om magi sterexamen i
militärhistoria omfattar 240 hp militärhistoria eller endast 30 hp militärhistoria på avancerad
nivå. Av förkun skapskraven framgår, att en student med kandidatexamen i hi storia,
idehistoria eller ekonomisk historia kan antas till magisterutbildningen i militärhistori a, varfor
specialiseringen i mil itärhistoria skulle kunna inskränka sig just till 30 hp , dvs. en termins
studier, specifikt i militärhistoria.
Examensbeskrivningen är svårl äst.
Till magisterexamensbeskrivningen har även fogats kursplaner på kandidatnivå, och dessa
kursplaner visar god a ansatser för kurser i militärh istoria på A-B nivå, där de första två
terminerna kännetecknas av dels kronologisk genomgång, dels tematisk fördjupning av resp .
period, dels metod och teoriutbildning i anknytning till resp. period. De kronologiska delarna
examineras genom salskri vningar, de tematiska och teoretiska delarna genom seminarier.
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Trots att militärhistoriska avdelningen ingår i Militärvetenskapliga institutionen, är inte
kursplanerna upplagda enligt den mall, som används inom den institutionen. Kursplanerna är
dock mer lättlästa än examensbeskrivningen.

Åmuesdjup och iimnesbredd
Eftersom det enligt inlämnad ansökan skulle vara möjligt att avlägga magisterexamen både
med totalt 240 hp i militärhistoria och endast 30 hp i militärhistoria är det svårt att uttala sig
om möjlighet till ämnesdjup och ämnesbredd. Inlämnad kursplan för magisterterminen
innebär, att den första kursen gemensam för alla studenter på magisternivå ger viss
historiografisk bredd. Magisterkursen omfattar förutom 15 hp examensarbete 7,5 hp
introduktionskurs och 7.5 hp metodkurs. Introduktionskursen introducerar historia som
vetenskap, och litteraturlistan upptar i flera fall just litteratur, som ibland används på A nivå i
historia.
Under metodkursen 7.5 hp kan ca 200 sidor vara valfiia. Examensarbete innebär dock
fördjupning inom ett specifikt område.
Om en student läser enligt kursplaner för kandidatexamen, måste magisterterminens
introduktionskurs upplevas alltför basal. Metodkursen 7.5 hp har samma huvudbok på både
kandidat och magisternivå, och av kursplanerna att döma, verkar kraven på kandidatnivå vara
högre än på magisternivå. Det är alltså tveksamt om kursplanen för militärhistoria
magisterkurs 30 hp (masterskurs I år) innebär studier på avancerad nivå.

Läser studenten däremot enligt kursplaner för kandidatexamen i militärhistoria finns
möjlighet till bredd under de första två terminernas kronologiska genomgång av historien från
antiken till år 2000 och möjlighet till specialisering under de första två terminernas tematiska
studier som under examensarbetet tredje terminen .
Stor del av kurslitteraturen på kandidatnivå är på engelska.
Genusperspektivet finns i begränsad omfattning på kandidatnivå, däremot inte alls på
magisternivå.

Lärarkompetens och kompetensutveckling
Lärarkåren i militärhistoria vid FHS består aven professor, en pro fessor emeritus, en docent
och en doktorand. FHS hänvisar till samarbete med Stockholms universitet, som enligt
ansökan har lång erfarenhet av fiistående kurser i militärhistoria, men enligt tillgängliga
hemsidor gavs sådana kurser främst 1994-2002.

Ekonomi och styrning
Företrädare för militärhistoriska avdelningen hänvisar till det stora intresse för militärhistoria,
som f.n. tar sig uttryck i växande litteratur kring andra världskriget och till att
Mittuniversitetet lyckats locka många till fiistående kurser. Militärhistoria ingår inte som
obligatorisk kurs i officersexamen, och uppdragsutbildning lär knappast bli aktuellt, varför
kurser i militärhistoria lär finansieras via anslag för HST och HPR. Det är fullt möjligt för
FHS att bölja ge kortare fiistående kurser på halvfart och på det viset bygga upp sin
erfarenhet av att ordna öppna kurser i militärhistoria. .
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Omdöme

Organisation, mål och innehåll i magisterutbildning för militärhistoria uppfyller ej de krav
som kan ställas för erhållande av magisterexamen. Samband mellan krav på kandidatnivå och
magisternivå är också alltför oklara.
Får Försvarshögskolan generell examensrätt på kandidatnivå, kan en successiv uppbyggnad
av utbildningen i militärhistoria till kandidatnivå ske under de närmaste åren.
Allmän kommentar:
Området krigshistoria röner idag ett allt större intresse i det civila samhället. Militärhistoria,
som vanligtvis ses som ett smalare ämne men tangerar många kunskapsområden inom
krigshistoria, borde kunna ingå i ett nytt huvudområde vid FHS nämligen krigshistoria.
Utbildningen ges till att bölja med på kandidatnivå. Sannolikt blir intresset får utbildningen
från det civila samhället större med huvudområdet krigshistoria än enbart militärhistoria.
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Platsbesök vid FHS den 2-3 oktober 2007
T isdag 2/10
09.00 - 11.30

Enskild överläggning

11.30 - 12.30

L unch

12.30 - 13.15

FHS ledning kring både OP och genere lla examcnsr ätter, resten av
dagen OP

•
•
•

Heruik Landerholm, rektor
Gerry Larsson, professor, prorektor
Lars Bergström, överste l:a graden , vicerektor samt chef LH

13.30 -14.15

Ämnesråd i krigsvetenskap (KrY) och led a rskap (Led)

KrV
•
•
•
•
•

Nils Marius Rekkedal, professor, ordf. Ämnesrådet i krigsvetenskap
Niklas Wikström, studierektor
Jonas Lind, överstelöjtnant
Lars Ericson Wolke, tf professo r
Claes Isoz,studeranderepresentant

Led
•
•
•

Bo Talerud , docen t, ordf. Ämnesrådet i ledarskap
Berit Carlstedt, docen t, sekreterare Ämn esrådet i ledarskap
Ove Lind, studierektor

14.30 - 15.30

Lärarna KrV (inkl, de idag anställda vid Karlberg) samt Led

KrV
•
•
•
•
•

Göran Moberg, överstelöjtnant
Håkan Gunneriusson, FD
Toni Holmberg, överstelöjtnant
Jan Nilsson (K), överstelöjtnant
Patrik Wiklund (K), fil. m ag.

Led
•
•
•

Ewa Olstedt, FD
Niklas Edm an, major, fil. mag.
Patrik Råberg (K), major
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15.45 - 16.30
•
•
•
•
•

LH

Lars Bergström , överstel :a graden, vicerektor samt chef LH
Johan Rene, överste, chefLHlG
Conny Ling , överstelöjtnant CPA)
Sofie Badilla, handläggare högskolefrågor
Peter MårdelI, överstelöjtnant

16.30 -17.15

Enskild överläggning

Onsdag 3/10
09.00 - 09.45
•
•
•
•
•
•
•

FoUN kring både OP och generella examina

Gerry Larsson, ordfårande FoUN
Daniel Brolen, handläggare FoUN
Berndt Brehmer, professor
Magnus Petersson, FD
Peter A Mattson, FD
Hans Troedsson, överstelöjtnant
Claes Isoz, studeranderepresentant FoUN

10.00 - 11.15

Lärare MVI , lLM , ISS om generella examensrätter

MVI
•
•

Hans Liwång, studierektor
Eva Jensen, FD

ILM
•
•

Agnieszka Bron, professor
Eva Halden, FD

ISS
•
•
•

Bo Wallander, kommendör, tf institutionschef
Birgitta Ryden, FD, studi erektor
Stig Rydell, överstelöjtnant

11.30 -12.15
•
•
•
•
•
•

Berörda ämnesråd, ej KrV och Led

Berndt Brehmer, ordf. Ämnesrådet i ledningsvetenskap
Stefan Axberg, ordf. Ämnesrådet i militärteknik
Jan Hallenberg, ordf. Ämnesrådet i statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik
Gunnar Åselius, ordf. Ämnesrådet i militärhistoria
Magnus Ekengren, tf ordf. Ämnesrådet i statsvetenskap med inriktning krishantering
och internationell samverkan
.
Anders Westman, studeranderepresentant Ämnesrådet i militärteknik
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12.15 - 13.00

Lunch

13.00 - 13.30

Enskild överläggning

13.30 - 14.00

Representanter för Studentkåren FHS

•
•
•

Dan Rasmussen, ordförande
Per Åkerblom, huvudförtroendeman
Johan Lindgren, projektledare

14.15 - 15.00
•
•
•
•
•

FHS ledning

Henrik Landerholm
Gerry Larsson
Lars Bergström
Eva Fors, kanslichef
Gunnar Gustafsson - Wiss , förvaltningschef

15.15 - 15.45

Enskild överläggning
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Officersexamen
Omfattning

Officersexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180
ltögskolepoäng.
Mlil

För officersexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som
krävs för alt självständigt arbeta som officer.
Kunskap och forståelse

För officersexamen skal1 studenten
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och dess beprövade
erfarenhet och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
samt kunskap om sambandet mel1an vetenskap och beprövad erfarenhet och
sambandets betydelse för yrkesutövningen,
- visa sådant brett kunnande i militära ämnen som krävs får att i en
ledande befattning ansvara för personal och materiel i militära operationer,
- visa förståelse för mekanismer och interaktion i militära konflikter längs
hela skalan av konflikter,
- visa kunskap om krishantering i påfrestande situationer för samhäl1et,
och
- visa kunskap om såväl nationella som internationella relevanta
författningar och regelverk.
Färdighet ochjörlllåga

För officersexamen skall studenten
- visa förmåga att med en helhetssyn planera, leda och med adekvata
metoder genomföra uppgifter inom givna ramar,
- visa förrnåga att utbilda, informera och stödja olika grupper,

19

- visa förrn åga att tillämpa sitt kunnande får att hantera olika situationer,
företeelser och frågeställningar utifrån uppgiftens, individens och gruppens
behov,
- visa förmåga att kritiskt och systematisk"! granska, bedöma och använda
relevant information,
- visa förrn åga till lagarbete och samverkan med grupper med olika
sammansättningar,
- visa förmåga till säkerhetsmässigt tänkande i olika situationer, och
- visa förmåga att i såväl nationella som interrationella sammanhang
muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och
lösningar med olika grupper.

Värderingsjörmåga ochjörhållningssätt
För officersexanlen skall studenten
- visa självkärmedom och förmåga till inlevelse,
- visa förmåga att inom yrkesutövningen göra bedömningar med hänsyn
till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med sllrskilt
beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i
samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet militära,
sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter. och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och
fortlöpande utveckla sin kompetens.
Självställdigt arbete (examensarbete)

För officersexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng.
Övrigt

För officersexamen skall också de preciserade krav gälla som
Försvarshögskolan själv bestämmer inom ramen för kraven i denna
examensbeskrivning.
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