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Militärvetenskapliga påbyggnads
examina vid försvarshögskolan 
Försvarshögskolan (FHS) är en militärvetenskap-
lig högskola. Enligt 2 § i lagen om Försvarshög-
skolan (1121/2008), sådan den lyder ändrad i lag 
(559/2016), har Försvarshögskolan till uppgift att 
främja militärvetenskaplig forskning och medde-
la militärvetenskaplig undervisning som grundar 
sig på forskning och bästa praxis i branschen 
samt att fostra studerandena till att tjäna foster-
landet och mänskligheten. När Försvarshögsko-
lan fullgör sina uppgifter ska den främja livslångt 

lärande, samverka med det övriga samhället och 
främja forskningsresultatens genomslagskraft i 
samhället.

Förutom för grundexamina i militärvetenskaper 
är det möjligt att studera även för militärveten-
skapliga påbyggnadsexamina vid Försvarshög-
skolan. Sådana är generalstabsofficersexamen 
(YE) och doktorsexamen i militärvetenskaper 
(MiD). 

 AVANCEMANG INOM OFFICERSUTBILDNINGEN (EXEMPEL)

Löjtnant
(Kandidat i 

militärvetenskaper)
Utbildare

Enhetschef

Stabsofficer

Kapten
(Magister i 

militärvetenskaper)

Major

Magisterexamen i
militärvetenskaper
(120 sp)

Kandidatexamen i 
militärvetenskaper 
(180 + 30 sp)

Doktorsexamen 
i militär-
vetenskaper

Studier

I arbete

Studerar för påbyggnadsexamen

0 3 8 10 14–16 om 18 år

Generalstabs-
officersexamen
(140 sp)
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Generalstabsofficersexamen
Generalstabsofficersexamen (YE) är en militärvetenskaplig påbyggnadsexamen. Det grund-
läggande syftet med examen är att utbilda generalstabsofficerare för Försvarsmaktens och 
Gränsbevakningsväsendets behov som har de kunskaper och färdigheter samt de forskar-
färdigheter som krävs för de högsta officerstjänsterna under normala förhållanden och 
undantagsförhållanden. De som avlagt generalstabsofficersexamen placerar sig vanligen i 
de högsta uppgifterna inom Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet.  

Generalstabsofficersexamen omfattar minst 
140 studiepoäng. Studietiden är ungefär två år. 
I studierna för generalstabsofficersexamen be-
tonas krigskonst, som utgör över hälften av alla 
studier. Examen har som mål att studerandena 
får de kunskaper och färdigheter som krävs för 
de högsta officersuppgifterna. De får även fors-
karfärdigheter som motsvarar en akademisk på-
byggnadsexamen.

 BEHÖRIGHET 

Generalstabsofficersexamen riktar sig till dem 
som avlagt magisterexamen i militärvetenska-
per. Av särskilda skäl kan en person som har en 
annan högre högskoleexamen och som i övrigt 
konstateras ha tillräckliga kunskaper och färdig-
heter för studierna antas som studerande.

 ANSÖKAN

Generalstabsofficerskursen inleds vartannat år, 
och ansökningstiden infaller cirka två år innan 
kursen börjar. Anvisningar om ansökan samt 
tidtabell ges skilt för varje kurs. Som studeran-
de antas i första hand personer som tjänstgjort 
i 4–6 år efter magisterexamen i militärvetenska-
per. Man kan avvika från denna huvudregel om 
en försvarsgren eller ett ansvarsområde har sär-
skilda behov. Beslut om sådana undantag fattas 
alltid av Huvudstaben. För sökandena ordnas ett 
lämplighetsprov som en del av förhandsurva-
let. De som kommit vidare från förhandsurvalet 
kallas till ett urvalsprov som räcker ungefär en 
vecka. Den slutliga antagningen till kursen sker 
cirka ett halvt år innan kursen börjar. En stude-
rande kan under samma läsår ta emot endast en 
studieplats som leder till högskoleexamen.

 FÖRBINDELSETID

För dem som avlagt generalstabsofficersexamen 
är förbindelsetiden högst tre år efter att examen 
avlagts. 
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Doktorsexamen  
i militärvetenskaper
Doktorsexamen i militärvetenskaper (MiD) är en militärvetenskaplig påbyggnadsexamen. 
Utgångspunkten för examen är att skapa forsknings- och vetenskapliga resultat samt pro-
ducera ny forskningsinformation som stöd för försvarsförmågan och utvecklingen av mili-
tärvetenskaperna samt för undervisningen och beslutsfattandet. Doktorsexamen i militär-
vetenskaper erbjuder de forskarfärdigheter som krävs för självständig forskning samt de 
militärvetenskapliga kunskaper och färdigheter som behövs i olika, krävande sakkunnig-
uppgifter. 

De vetenskapliga studierna inom doktorsexamen 
i militärvetenskaper utgör 50 studiepoäng. Som 
lärdomsprov i samband med doktorsexamen 
ska påbyggnadsstuderanden uppgöra en dok-
torsavhandling och försvara den vid en offent-
lig disputation. Doktorsavhandlingen bör vara 
en självständig, vetenskaplig undersökning som 
bygger på det egna forskningsarbetet och som 
innehåller ny vetenskaplig information och påvi-
sar sin upphovsmans kritiska tänkande, grund-
liga kännedom om sitt eget vetenskapsområde 
och behärskande av samt förmåga att tillämpa 
dess metoder. Examen kan avläggas på fyra år 
vid studier på heltid.  

 VETENSKAPSOMRÅDEN

Doktorsexamen i militärvetenskaper kan avläg-
gas inom följande vetenskapsområden: 

•  ledarskap
•  operationskonst och taktik 
•  krigshistoria
•  militärpedagogik
•  militärsociologi
•  militärteknik
•  krigsekonomi
•  strategi

samt av motiverade skäl inom ett annat veten-
skapsområde, om vilket ett separat beslut fattas. 

 BEHÖRIGHET

En sökande som har avlagt lämplig högre hög-
skoleexamen kan antas som studerande för av-
läggande av doktorsexamen i militärvetenskaper. 

Den sökandes doktorsavhandling bör därtill ha 
ett forskningstema som bidrar till militärveten-
skaperna och tjänar totalförsvarets syften, och 
Försvarshögskolan bör ha förutsättningar att ge 
handledning i temat.

Försvarshögskolan förutsätter att en person som 
antas som påbyggnadsstuderande har uppnått 
minst följande bedömningsnivå för examens-
arbetet (pro gradu, avhandling i samband med 
officersexamen, diplomarbete) i samband med 
tidigare högre högskoleexamen:

•  minst cum laude approbatur
 (enligt bedömningsnivån approbatur-laudatur)
•  minst 2 (enligt den numeriska skalan 1–3)
•  minst 3 (enligt den numeriska skalan 1–5)

Om någon annan skala har använts vid bedöm-
ningen ska den erhållna bedömningen uppnå åt-
minstone en jämförbar nivå. Från denna allmän-
na regel kan man avvika på förslag av professorn 
inom ifrågavarande vetenskapsområde. 

 ANSÖKAN

Man kan kontinuerligt ansöka om att få inleda 
studier som leder till doktorsexamen i militärve-
tenskaper. Innan sökanden lämnar in sin ansö-
kan bör han eller hon kontakta den professor 
vid Försvarshögskolan till vars vetenskapsområde 
det tänkta forskningstemat hör. Ett förordande 
utlåtande från professorn är en förutsättning för 
att man ska antas som examensstuderande. Pro-
fessorernas kontaktuppgifter finns på webbsidan 
https://maanpuolustuskorkeakoulu.fi/professorit
Vid ansökan till examensstuderande med tanke 
doktorsexamen i militärvetenskaper används den 
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blankett som finns på sidan https://maanpuolus-
tuskorkeakoulu.fi/tohtoriksi.

Till sin ansökningsblankett bör sökanden foga:
1) En forskningsplan, där följande beskrivs: 
•  temat för undersökningen
•  tidigare forskning inom området
•  problemformulering och preliminära fråge-

ställningar
•  den teoretiska referensramen för undersök-

ningen
•  undersökningsmaterialet och de forsknings-

metoder som kommer att användas
•  en kort utredning om undersökningens plane-

rade avancemang och tidtabell

2) Betyg över tidigare högskoleexamen,
utgående från vilken rätt att avlägga påbygg-
nadsexamen söks.
Om den tidigare examen har avlagts vid För-
svarshögskolan behöver betyget inte sändas.

3) Ett fritt formulerat ansökningsbrev,
där man bör motivera på vilket sätt forsk-
ningstemat gagnar Försvarshögskolan och 
Försvarsmakten

4) Samtycke till säkerhetsutredning av 
person 

•  Fyll i punkterna: B1, B2, C, D, E).
•  OBS! Kom ihåg att underteckna ditt sam-

tycke! 
•  Enligt 19 § i lagen om Försvarshögskolan 

(1121/2008) ber Försvarshögskolan om en 
säkerhetsutredning av dem som ansöker om 
studierätt i enlighet med lagen om säkerhets-
utredningar (726/2014).

5)  Meritförteckning (CV)  
eller matrikelutdrag. 

•  Fogas även till säkerhetsutredningen av per-
son.

Till ansökan kan även fogas: 
•  Rekommendationsbrev 
•  Förteckning över eventuella vetenskapliga pu-

blikationer. 

Ansökningsblanketten och dess bilagor riktas till 
rektorn för Försvarshögskolan och sänds till För-
svarshögskolans registrator på adressen:

Försvarshögskolan
Registratorn
PB 7
00861 Helsingfors

Sökanden kan bli ombedd att uppvisa sina betyg 
i original. Att man ger felaktiga uppgifter om sig 
själv kan leda till att man förlorar studieplatsen. 

 ANTAGNING

Beslut om att anta någon som påbyggnadsstu-
derande fattas av rektorn för Försvarshögskolan 
på förslag av forskningsrådet. Utländska sökan-
de godkänns av personalchefen vid Huvudsta-
ben på förslag av rektorn för Försvarshögskolan. 
Besked om att man blivit antagen som studeran-
de för doktorsexamen i militärvetenskaper eller 
att man inte blivit antagen sänds till sökanden 
per brev. En studerande kan under samma läsår 
ta emot endast en studieplats som leder till hög-
skoleexamen.
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Intervju med en person som studerar 
för doktorsexamen i militärvetenskaper 

Vad fick dig att söka till MiD-studier? 

Jag sökte till programmet uppmuntrad och i 
viss mån kanske också vägledd av professor 
emeritus generalmajor i a Vesa Tynkkynen. I 
bakgrunden fanns förstås också ett intresse 
för krigshistoria som hade vaknat redan under 
tiden i grundskolan. Under kadettiden talade 
man inte ännu med oss om någon eventuell 
MiD-examen, och då verkade studierna inte 
heller som något särskilt konkret alternativ för 
en ung officer. 

Under magisterskedet och arbetet med pro 
gradu-avhandlingen ökade entusiasmen för 
och förståelsen av forskning, vilket slutligen 
väckte tankarna på att eventuellt avlägga dok-
torsexamen i militärvetenskaper. Även den 
inspirerande och på det mentala planet goda 
forskargemenskapen inom krigshistoria vid 
Försvarshögskolan, såsom lärarna, docenterna 
och professorerna, medverkade i hög grad till 
att jag sökte. Utan meningsfull och profes-
sionell undervisning i krigshistoria och han-
dledning inom forskning hade jag sannolikt 
inte kommit att söka till MiD-studier.   

Vilken är din bakgrund?

Jag har i praktiken inlett min militära karriär 
2007 på kadettkurs 94, från vilken jag utex-
aminerades som kandidat i militärvetenskaper 
2010. Min kandidatavhandling hade krigshis-
toria som tema. Efter att jag blev klar inledde 
jag, som hade studerat enligt fältartilleriinrik-
tningen, mitt arbete som ung löjtnant vid Ar-
tilleribrigaden i Niinisalo. Från Artilleribrigaden 
fortsatte jag 2014 till magisterkurs 5 i mil-
itärvetenskaper, och från den utexaminerades 
jag 2016. Temat för min pro gradu-avhandling 
var krigshistoria. Mina MiD-studier inledde jag 
i praktiken 2017. Även i min doktorsavhan-
dling arbetar jag vidare på temat från mina 
tidigare avhandlingar. 

På vilket sätt skiljer sig MiD-studier-
na från dina tidigare studier, och 
vilka nya saker har MiD-studierna 
fört med sig med tanke på ditt kun-
nande? 

MiD- studierna avviker från andra studier i mil-
itärvetenskaper såtillvida att de “skräddarsys” 
för varje studerande och ofta utgående från 
varje studerande, så att de motsvarar de krav 
enligt vetenskapsgrenen som uppställts för 
examen. Det viktigaste i planeringen av studi-
erna är att alla studier som avläggs stöder den 
forskning som utförs inför doktorsavhandlin-
gen och att de bygger upp studerandens kun-
nande samt främjar forskningen med tanke på 
doktorsavhandlingen.

Studerandens självständighet och ansvar för 
studierna betonas, eftersom MiD-studierna 
inte framskrider enligt någon stram, fastställd 
tidtabell på samma sätt som tjänstekarriärkur-
serna.  

MiD-studierna har utvecklat mitt eget kun-
nande som helhet betraktat, men i synnerhet 
har de utvecklat förmågan att tänka analytiskt 
och kritiskt. I och med att jag skrivit och for-
skat har även förmågan att sätta ord på sina 
tankar utvecklats enormt. Ur militär synvinkel 
vill jag också nämna den egna taktiska upp-
fattningsförmågans utveckling. Kunskapen 
om krigshistoria och förståelsen av vissa cen-
trala kulminationspunkters betydelse för den 
nationella taktiska utvecklingen hjälper till att 
förstå lagbundenheterna även när det gäller 
den moderna krigsbilden och skapar en god 
grund för forskning kring framtida krigsbilder. 
MiD-studierna ger alltså en synnerligen sta-
bil grund för karriären som officer även med 
tanke på krigstida uppgifter. 
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Vilka saker eller stunder har varit de 
mest utmanande under dina studier? 
Hur eller med hjälp av vad har du 
klarat av dessa utmaningar?

Det överlägset mest utmanande med studier-
na har varit att planera tidsanvändningen. Att 
kombinera familje- och arbetsliv med studier 
kräver synnerligen detaljerad planering och 
inbördes flexibilitet. Vid krigshistorisk forskn-
ing kräver insamlingen av källmaterial även att 
man planerar tidsanvändningen i detalj, efter-
som en stor del av källmaterialet vid forskning 
inför doktorsavhandlingar finns vid National-
arkivets olika verksamhetspunkter. 

Vilka tips skulle du ge till dem som 
överväger att söka till MiD-studier?

Jag uppmuntrar absolut alla varmt att söka till 
MiD-studier, om man är intresserad och ivrig 
att studera. Det viktigaste är att man själv är 
intresserad av det tema man forskar i. MiD-
studierna ger en utmärkt möjlighet att utveckla 
och utmana sig själv. I synnerhet hoppas jag att 
många unga officerare i framtiden ägnar sig åt 

MiD-studier, eftersom utvecklingen av tänkan-
det och i synnerhet tänkandet med avseende 
på krigskonsten är av alldeles central betydelse 
när det gäller att utveckla vårt försvarssystem 
och försvarsmakten. Som akademiker är du 
inte en sämre soldat eller har sämre din opera-
tionskonst, utan det stöder utvecklingen inom 
analytiskt och kritiskt tänkande. 

Till den som överväger MiD-studier skulle jag 
ge det enkla tipset, att han eller hon gör ett 
gott arbete med pro gradu-avhandlingen i 
magisterskedet och visar professorn sitt in-
tresse att fortsätta med MiD-studier efter mag-
isterskedet. När man väljer tema för pro gradu-
avhandlingen skulle det vara bra att redan i det 
skedet fundera på om det går att utveckla det 
till en doktorsavhandling, vilket för sin del un-
derlättar valet av tema för doktorsavhandlin-
gen. Förstås är det bra att alltid börja med att 
diskutera temat och sitt intresse för studierna 
med den professor vid institutionen som repre-
senterar ifrågavarande vetenskapsgren. 

Kapten Miro Palm
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YTTERLIGARE INFORMATION
Ytterligare information om ansökan, 
antagningen av studerande och inledandet 
av studierna fås genom att kontakta: 

opintoasiainosasto.mpkk@mil.fi 
eller 0299 530 214 (urvalsofficeren) och 0299 530 330 (utbildningsplaneraren)
samt 0299 530 224 (utbildningsplaneraren för generalstabsofficers- & MiD-examina)

Ytterligare information om militärvetenskapliga påbyggnadsexamina och 
hur man söker till dem får du på adressen maanpuolustuskorkeakoulu.fi
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