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Utbildningar och kompetens hos andra 

utbildningsaktörer inom MSB:s 

ansvarsområde  

Bakgrund: 
Detta dokument är en översikt över statliga utbildningsaktörer och befintliga 

utbildningar som genomförs inom området samhällsskydd och beredskap, dvs. inom 

det område där MSB:s utbildningsverksamhet tillhandahåller kurser och utbildningar. 

Kartläggningen baserar sig på en inventering av vad som finns publicerat på Internet 

avseende externa utbildningar av andra aktörer än MSB.  

Syftet med dokumentet är att bidra till en översikt som visar vilka andra aktörer, 

utbildningar, kompetens och ämneskunskap som finns inom MSB:s ansvarsområde. 

 

Eftersom utbildningsaktörernas kursutbud varierar en aning från år till år så kan det 

finnas kurser och utbildningar som tillhandahålls men inte kommit med i denna 

sammanställning. Det kan också finnas utbildningar och kurser som vi inte lyckats 

fångat upp utifrån våra sökord vid faktainsamlingen. 

Kartläggningen är genomförd maj – juni 2019 

Översikt – Universitet och 
Högskolor 

Blekinge Tekniska Högskola 

Kurser Länk till hemsida för mer information om kursen 

 IT-Säkerhet, 
kandidatexamen 180 hp  

 

https://www.bth.se/utbildning/program/hogskolein

genjorsutbildningar/hogskoleingenjor-i-it-sakerhet/ 

 

Försvarshögskolan, FHS 

Kurser Länk till hemsida för mer information om kursen 

Här listas alla  utbildningar https://www.fhs.se/utbildning/det-har-kan-du-

studera/sok-

https://www.bth.se/utbildning/program/hogskoleingenjorsutbildningar/hogskoleingenjor-i-it-sakerhet/
https://www.bth.se/utbildning/program/hogskoleingenjorsutbildningar/hogskoleingenjor-i-it-sakerhet/
https://www.fhs.se/utbildning/det-har-kan-du-studera/sok-utbildning.html?standardSort=Anm%C3%A4lan&intrests=Statsvetenskap
https://www.fhs.se/utbildning/det-har-kan-du-studera/sok-utbildning.html?standardSort=Anm%C3%A4lan&intrests=Statsvetenskap
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Nedan följer också några 
exempel 

utbildning.html?standardSort=Anm%C3%A4lan&int

rests=Statsvetenskap 

Civil-militärt ledarskap 

Grundkurs 30 hp 

 

http://www.fhs.se/sv/utbildning/kurser/ledarskap/ 

Folkrätt i kris och konflikt 30 
hp 

http://www.fhs.se/sv/utbildning/kurser/folkratt/folk
ratt-30-hp/ 

Krigets lagar 
fortsättningskurs15 hp 

http://www.fhs.se/sv/utbildning/kurser/folkratt/law

-of-armed-conflict-15-hp/ 

 

 

Folkrätt i militära 
operationer – 
påbyggnadskurs 

 

http://www.fhs.se/sv/utbildning/kurser/folkratt/inte

rnational-law-of-military-operations/ 

 

Ansvarsfrågor inom 
folkrätten – 
fortsättningskurs 

 

http://www.fhs.se/sv/utbildning/kurser/folkratt/res

ponsibility-in-international-law-15-credits/ 

 

Ledningsvetenskap 
grundkurs 30 hp 

https://www.fhs.se/sv/utbildning/kurser/ledningsve

tenskap/ledningsvetenskap-grundkurs-30-hp/ 

 

Grundkurs i ledarskap under 

påfrestande förhållanden 30 

hp 

 

http://www.fhs.se/sv/utbildning/kurser/ledarskap/g

rundkurs-ledarskap-pafrestande-forhallanden-30-

hp/ 

 

Göteborgs Universitet 

Kurser Länk till hemsida för mer information om kursen 

Geografi – Risk, sårbarhet 
och säkerhet 

http://www.utbildning.gu.se/kurser/kurs_informatio
n/?courseId=KGG150 

Adaptation to Global 
Environmental Change 15 hp 

http://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information/?co

urseId=HE2233 

 

Säkerhet och konflikter i en 
förändrad värld  

http://www.utbildning.gu.se/kurser/kurs_informatio
n/?courseId=IR1212 

https://www.fhs.se/utbildning/det-har-kan-du-studera/sok-utbildning.html?standardSort=Anm%C3%A4lan&intrests=Statsvetenskap
https://www.fhs.se/utbildning/det-har-kan-du-studera/sok-utbildning.html?standardSort=Anm%C3%A4lan&intrests=Statsvetenskap
http://www.fhs.se/sv/utbildning/kurser/ledarskap/
http://www.fhs.se/sv/utbildning/kurser/folkratt/folkratt-30-hp/
http://www.fhs.se/sv/utbildning/kurser/folkratt/folkratt-30-hp/
http://www.fhs.se/sv/utbildning/kurser/folkratt/law-of-armed-conflict-15-hp/
http://www.fhs.se/sv/utbildning/kurser/folkratt/law-of-armed-conflict-15-hp/
http://www.fhs.se/sv/utbildning/kurser/folkratt/international-law-of-military-operations/
http://www.fhs.se/sv/utbildning/kurser/folkratt/international-law-of-military-operations/
http://www.fhs.se/sv/utbildning/kurser/folkratt/responsibility-in-international-law-15-credits/
http://www.fhs.se/sv/utbildning/kurser/folkratt/responsibility-in-international-law-15-credits/
https://www.fhs.se/sv/utbildning/kurser/ledningsvetenskap/ledningsvetenskap-grundkurs-30-hp/
https://www.fhs.se/sv/utbildning/kurser/ledningsvetenskap/ledningsvetenskap-grundkurs-30-hp/
http://www.fhs.se/sv/utbildning/kurser/ledarskap/grundkurs-ledarskap-pafrestande-forhallanden-30-hp/
http://www.fhs.se/sv/utbildning/kurser/ledarskap/grundkurs-ledarskap-pafrestande-forhallanden-30-hp/
http://www.fhs.se/sv/utbildning/kurser/ledarskap/grundkurs-ledarskap-pafrestande-forhallanden-30-hp/
http://www.utbildning.gu.se/kurser/kurs_information/?courseId=KGG150
http://www.utbildning.gu.se/kurser/kurs_information/?courseId=KGG150
http://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information/?courseId=HE2233
http://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information/?courseId=HE2233
http://www.utbildning.gu.se/kurser/kurs_information/?courseId=IR1212
http://www.utbildning.gu.se/kurser/kurs_information/?courseId=IR1212
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Konflikter i den globala 

ordningen 

http://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information/?co
urseId=IR1112 

Risk, makt och värderingar: 
Kontroverser i ett 
vetenskapsbaserat samhälle 

http://kursplaner.gu.se/pdf/kurs/sv/SC1214 

 

Kemiska risker 15 hp 

http://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information/?co

urseId=ES2413 

 

Ecotoxicology, Master’s 
Programme 120 credits 

 

http://utbildning.gu.se/education/courses-and-

programmes/program_detail/?programid=N2TOX 

 

Strålskydd vid 
katastrofmedicinska insatser 
7,5 hp 

http://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information/?co

urseId=RFA420 

 

Detektorer och mätmetoder 
inom strålskydd och 
beredskap 15 hp 

http://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information?co

urseId=RFA430 

 

Radiofysik 7.5 hp 
https://utbildning.gu.se/kurser/amne/?subject=Rad

iofysik 

 

Högskolan i Gävle 

Kurser Länk till hemsida för mer information om kursen 

Naturkatastrofer och 
riskbedömning 7,5 hp 

http://hig.se/4.12fae2dd1280959bf1c80002450.htm
l?identifier=SBG501 

 

Besluts-, risk- och 
policyanalys 
magisterprogram 60 hp 

http://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/
Akademin-for-teknik-och-
miljo/Utbildningar/Utbildningsprogram/Besluts—
risk—och-policyanalys/BRP---magister-helt-pa-
distans.html 

 

Fundamentalism, terrorism 
och martyrskap I (1-15) 15 
hp  

http://www.hig.se/4.12fae2dd1280959bf1c800024

50.html?identifier=HRK01A 

 

 

Högskolan i Jönköping 

http://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information/?courseId=IR1112
http://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information/?courseId=IR1112
http://kursplaner.gu.se/pdf/kurs/sv/SC1214
http://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information/?courseId=ES2413
http://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information/?courseId=ES2413
http://utbildning.gu.se/education/courses-and-programmes/program_detail/?programid=N2TOX
http://utbildning.gu.se/education/courses-and-programmes/program_detail/?programid=N2TOX
http://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information/?courseId=RFA420
http://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information/?courseId=RFA420
http://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information?courseId=RFA430
http://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information?courseId=RFA430
https://utbildning.gu.se/kurser/amne/?subject=Radiofysik
https://utbildning.gu.se/kurser/amne/?subject=Radiofysik
http://hig.se/4.12fae2dd1280959bf1c80002450.html?identifier=SBG501
http://hig.se/4.12fae2dd1280959bf1c80002450.html?identifier=SBG501
http://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-teknik-och-miljo/Utbildningar/Utbildningsprogram/Besluts--risk--och-policyanalys/BRP---magister-helt-pa-distans.html
http://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-teknik-och-miljo/Utbildningar/Utbildningsprogram/Besluts--risk--och-policyanalys/BRP---magister-helt-pa-distans.html
http://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-teknik-och-miljo/Utbildningar/Utbildningsprogram/Besluts--risk--och-policyanalys/BRP---magister-helt-pa-distans.html
http://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-teknik-och-miljo/Utbildningar/Utbildningsprogram/Besluts--risk--och-policyanalys/BRP---magister-helt-pa-distans.html
http://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-teknik-och-miljo/Utbildningar/Utbildningsprogram/Besluts--risk--och-policyanalys/BRP---magister-helt-pa-distans.html
http://www.hig.se/4.12fae2dd1280959bf1c80002450.html?identifier=HRK01A
http://www.hig.se/4.12fae2dd1280959bf1c80002450.html?identifier=HRK01A
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Kurser Länk till hemsida för mer information om kursen 

Kriskommunikation 7,5 hp 

(Kurs inom Strategisk 
kommunikationsprogramme
t, 180 hp) 

https://hj.se/hlk/utbildning/program/medie–och-
kommunikationsvetenskap/strategisk-
kommunikation.html 

 

Leadership in Crisis 
Management 7,5 hp 

http://ju.se/studera/kurser.html?courseCode=HLCK

16 

 

Hållbar omställning – vägar 
ut ur krisen 15 hp 

http://ju.se/studera/kurser.html?courseCode=LHO

G10 

 

 

Högskolan Skövde 

Kurser Länk till hemsida för mer information om kursen 

Olika kurser inom 
informationssäkerhet 

https://www.his.se/Sokresultat/?q=informationss%

C3%A4kerhet&language=sv 

 

Kalix folkhögskola 

Kurser Länk till hemsida för mer information om kursen 

 Grundutbildning i 
krishantering och 
motiverande 
kommunikation 

 

 

http://www.kalixfolkhogskola.se/gkm/ 

 

Karlstad universitet 

Kurser Länk till hemsida för mer information om kursen 

Kriskommunikation 7,5 hp https://www.kau.se/utbildning/program-och-

kurser/kurser/MKGA81 

 

Riskhantering i samhället 
(magisterprogram) 

 

https://www.kau.se/utbildning/program-och-

kurser/program/SARHS 

 

STORT antal kurser och 
utbildningar inom 

https://www.kau.se/utbildning/kurser/amne/3027 

https://hj.se/hlk/utbildning/program/medie--och-kommunikationsvetenskap/strategisk-kommunikation.html
https://hj.se/hlk/utbildning/program/medie--och-kommunikationsvetenskap/strategisk-kommunikation.html
https://hj.se/hlk/utbildning/program/medie--och-kommunikationsvetenskap/strategisk-kommunikation.html
http://ju.se/studera/kurser.html?courseCode=HLCK16
http://ju.se/studera/kurser.html?courseCode=HLCK16
http://ju.se/studera/kurser.html?courseCode=LHOG10
http://ju.se/studera/kurser.html?courseCode=LHOG10
https://www.his.se/Sokresultat/?q=informationss%C3%A4kerhet&language=sv
https://www.his.se/Sokresultat/?q=informationss%C3%A4kerhet&language=sv
http://www.kalixfolkhogskola.se/gkm/
https://www.kau.se/utbildning/program-och-kurser/kurser/MKGA81
https://www.kau.se/utbildning/program-och-kurser/kurser/MKGA81
https://www.kau.se/utbildning/program-och-kurser/program/SARHS
https://www.kau.se/utbildning/program-och-kurser/program/SARHS
https://www.kau.se/utbildning/kurser/amne/3027
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riskhantering, klimat och 
naturolyckor 

 

Olycksutredning grundkurs 5 
hp 

https://www.kau.se/karlstads-universitets-

uppdrags-ab/uppdragsutbildningar/halsa-natur-

och-teknikvetenskap-7 

 

Kvalificerad 
olycksutredningsmetodik 
7,5hp 

https://www.kau.se/karlstads-universitets-

uppdrags-ab/uppdragsutbildningar/halsa-natur-

och-teknikvetenskap-6 

 

Evenemangssäkerhet I- III  https://www.kau.se/karlstads-universitets-

uppdrags-ab/uppdragsutbildningar/halsa-natur-

och-teknikvetenskap/sakerhet-0 

 

 

Kungliga tekniska högskolan (KTH) 

Kurser Länk till hemsida för mer information om kursen 

Risker i tekniska system 7,5 
hp 

https://www.kth.se/student/kurser/kurs/AH2401 

 

Riskfilosofi 7,5 hp https://www.kth.se/student/kurser/kurs/AK2004?st

artterm=20172 

 

Miljöhistoria 7,5 hp https://www.kth.se/student/kurser/kurs/AK1204-
20092.pdf 

 

Beslutsteori 7,5 https://www.kth.se/student/kurser/kurs/1N5117 

 

 

Linköpings universitet 

Kurser Länk till hemsida för mer information om kursen 

Religion, våld och terrorism 
7,5 hp 

https://liu.se/utbildning/kurs/790g87 

Katastrofmedicin 7,5 hp  https://liu.se/utbildning/kurs/8fa021 

 

 

https://www.kau.se/karlstads-universitets-uppdrags-ab/uppdragsutbildningar/halsa-natur-och-teknikvetenskap-7
https://www.kau.se/karlstads-universitets-uppdrags-ab/uppdragsutbildningar/halsa-natur-och-teknikvetenskap-7
https://www.kau.se/karlstads-universitets-uppdrags-ab/uppdragsutbildningar/halsa-natur-och-teknikvetenskap-7
https://www.kau.se/karlstads-universitets-uppdrags-ab/uppdragsutbildningar/halsa-natur-och-teknikvetenskap-6
https://www.kau.se/karlstads-universitets-uppdrags-ab/uppdragsutbildningar/halsa-natur-och-teknikvetenskap-6
https://www.kau.se/karlstads-universitets-uppdrags-ab/uppdragsutbildningar/halsa-natur-och-teknikvetenskap-6
https://www.kau.se/karlstads-universitets-uppdrags-ab/uppdragsutbildningar/halsa-natur-och-teknikvetenskap/sakerhet-0
https://www.kau.se/karlstads-universitets-uppdrags-ab/uppdragsutbildningar/halsa-natur-och-teknikvetenskap/sakerhet-0
https://www.kau.se/karlstads-universitets-uppdrags-ab/uppdragsutbildningar/halsa-natur-och-teknikvetenskap/sakerhet-0
https://www.kth.se/student/kurser/kurs/AH2401
https://www.kth.se/student/kurser/kurs/AK2004?startterm=20172
https://www.kth.se/student/kurser/kurs/AK2004?startterm=20172
https://www.kth.se/student/kurser/kurs/AK1204-20092.pdf
https://www.kth.se/student/kurser/kurs/AK1204-20092.pdf
https://www.kth.se/student/kurser/kurs/1N5117
https://liu.se/utbildning/kurs/790g87
https://liu.se/utbildning/kurs/8fa021
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Linnéuniversitetet 

Kurser Länk till hemsida för mer information om kursen 

Terrorism – ett 
multidiciplinärt perspektiv 
7,5 hp 

 
https://lnu.se/systemsidor/utbildningsplaner/?id=1S
K183 

Miljöriskkommunikation 7,5 
hp 

https://lnu.se/kurs/miljoriskkommunikation/kalmar

-distans-deltid-vt/ 

 

Miljöriskanalys 
magisterprogram 60 hp 

https://lnu.se/program/miljoriskanalys-

magisterprogram/kalmar-distans-deltid-ht/ 

 

 

Luleå Tekniska universitet 

Kurser Länk till hemsida för mer information om kursen 

Brandingenjör 210 hp http://www.ltu.se/edu/program/TYBRG/TYBRG-

Brandingenjor-1.76954 

 

Kollapsmekanismer för 
brandutsatta konstruktioner 
7,5 hp 

https://www.ltu.se/edu/course/S70/S7012B/S7012

B-Kollapsmekanismer-for-brandutsatta-

konstruktioner-1.160974 

 

 

Risk och säkerhet grundkurs 
7,5 hp 

https://www.ltu.se/edu/course/K00/K0007B/K0007

B-Risk-och-sakerhet-Grundkurs-

1.68318?kursView=kursplan 

 

Riskbedömning och sanering 
av förorenad mark  

(Kursen kan endast sökas av 
programstudent) 

https://www.ltu.se/edu/course/A70/A7006B/A7006

B-Riskbedomning-och-sanering-av-fororenad-mark-

1.69806 

 

Flertal kurser inom 
krishantering och 
stabsarbete vid 
krishantering, riskhantering.  

 

 

https://www.ltu.se/ltu/search?q=krishantering#?cl

udoquery=krishantering&cludocrawlerLang=Swedis

h&cludopage=1 

 

https://www.ltu.se/centres/crr 

https://lnu.se/systemsidor/utbildningsplaner/?id=1SK183
https://lnu.se/systemsidor/utbildningsplaner/?id=1SK183
https://lnu.se/kurs/miljoriskkommunikation/kalmar-distans-deltid-vt/
https://lnu.se/kurs/miljoriskkommunikation/kalmar-distans-deltid-vt/
https://lnu.se/program/miljoriskanalys-magisterprogram/kalmar-distans-deltid-ht/
https://lnu.se/program/miljoriskanalys-magisterprogram/kalmar-distans-deltid-ht/
http://www.ltu.se/edu/program/TYBRG/TYBRG-Brandingenjor-1.76954
http://www.ltu.se/edu/program/TYBRG/TYBRG-Brandingenjor-1.76954
https://www.ltu.se/edu/course/S70/S7012B/S7012B-Kollapsmekanismer-for-brandutsatta-konstruktioner-1.160974
https://www.ltu.se/edu/course/S70/S7012B/S7012B-Kollapsmekanismer-for-brandutsatta-konstruktioner-1.160974
https://www.ltu.se/edu/course/S70/S7012B/S7012B-Kollapsmekanismer-for-brandutsatta-konstruktioner-1.160974
https://www.ltu.se/edu/course/K00/K0007B/K0007B-Risk-och-sakerhet-Grundkurs-1.68318?kursView=kursplan
https://www.ltu.se/edu/course/K00/K0007B/K0007B-Risk-och-sakerhet-Grundkurs-1.68318?kursView=kursplan
https://www.ltu.se/edu/course/K00/K0007B/K0007B-Risk-och-sakerhet-Grundkurs-1.68318?kursView=kursplan
https://www.ltu.se/edu/course/A70/A7006B/A7006B-Riskbedomning-och-sanering-av-fororenad-mark-1.69806
https://www.ltu.se/edu/course/A70/A7006B/A7006B-Riskbedomning-och-sanering-av-fororenad-mark-1.69806
https://www.ltu.se/edu/course/A70/A7006B/A7006B-Riskbedomning-och-sanering-av-fororenad-mark-1.69806
https://www.ltu.se/ltu/search?q=krishantering#?cludoquery=krishantering&cludocrawlerLang=Swedish&cludopage=1
https://www.ltu.se/ltu/search?q=krishantering#?cludoquery=krishantering&cludocrawlerLang=Swedish&cludopage=1
https://www.ltu.se/ltu/search?q=krishantering#?cludoquery=krishantering&cludocrawlerLang=Swedish&cludopage=1
https://www.ltu.se/centres/crr
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Även via CRR – centrum för 
riskanalys och riskhantering  

 

Informationssäkerhet, 
master 120 hp 

http://www.ltu.se/edu/program/FMISA/FMISA-

Informationssakerhet-master-1.76734 

 

Folkrätt och europarätt 7,5 
hp 

https://www.ltu.se/edu/course/J00/J0044N/J0044N

-Folkratt-och-europaratt-1.124732 

 

 

 

Lunds universitet   

Kurser Länk till hemsida för mer information om kursen 

Brandingenjör 210 hp http://www.lth.se/utbildning/brandingenjor  

 

Civilingenjörsutbildning i 
riskhantering 120 hp 

http://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-TARIH 

 

Katastrofriskhantering och 
klimatanpassning  
(Disaster Risk Management 
and Climate Change 
Adaptation) 

Magisterprogram 120 hp 

 https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-TAKAK 

Samhällssäkerhet och 
resiliens, 7,5 hp 

https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-VRSN01 

Underrättelseanalys: 

Underrättelseanalysens 
grunder (baskurs), 30 hp  

 

 

http://www.svet.lu.se/om-institutionen/tre-amnen-
under-samma-tak/underrattelseanalys 

 

 

Civilingenjörsutbildning i 
riskhantering 120 hp 

http://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-TARIH 

 

 

Riskanalys och riskvärdering 
2 dagars kurs, 
uppdragsutbildning 

https://luvit.education.lu.se/LUCE/activities/activity

details_ext.aspx, ?inapp=1&id=310 

 

http://www.ltu.se/edu/program/FMISA/FMISA-Informationssakerhet-master-1.76734
http://www.ltu.se/edu/program/FMISA/FMISA-Informationssakerhet-master-1.76734
https://www.ltu.se/edu/course/J00/J0044N/J0044N-Folkratt-och-europaratt-1.124732
https://www.ltu.se/edu/course/J00/J0044N/J0044N-Folkratt-och-europaratt-1.124732
http://www.lth.se/utbildning/brandingenjor
http://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-TARIH
https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-TAKAK
https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-VRSN01
http://www.svet.lu.se/om-institutionen/tre-amnen-under-samma-tak/underrattelseanalys
http://www.svet.lu.se/om-institutionen/tre-amnen-under-samma-tak/underrattelseanalys
http://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-TARIH
https://luvit.education.lu.se/LUCE/activities/activitydetails_ext.aspx,%20?inapp=1&id=310
https://luvit.education.lu.se/LUCE/activities/activitydetails_ext.aspx,%20?inapp=1&id=310
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Riskanalys inom natur , hälsa 
och miljö 15 hp 

http://www.cec.lu.se/sv/utbildning/miljovetenskap-

grund-och-avancerad-utbildning/kurser/riskanalys-

inom-natur-miljo-och 

 

Våldsbejakande extremism i 
Sverige – Individ, samhälle, 
ideologi och praktik 7,5 hp 
(uppdragsutbildnig) 

https://luvit.education.lu.se/LUCE/activities/activity

details_ext.aspx?inapp=1&id=350 

 

 

  

http://www.cec.lu.se/sv/utbildning/miljovetenskap-grund-och-avancerad-utbildning/kurser/riskanalys-inom-natur-miljo-och
http://www.cec.lu.se/sv/utbildning/miljovetenskap-grund-och-avancerad-utbildning/kurser/riskanalys-inom-natur-miljo-och
http://www.cec.lu.se/sv/utbildning/miljovetenskap-grund-och-avancerad-utbildning/kurser/riskanalys-inom-natur-miljo-och
https://luvit.education.lu.se/LUCE/activities/activitydetails_ext.aspx?inapp=1&id=350
https://luvit.education.lu.se/LUCE/activities/activitydetails_ext.aspx?inapp=1&id=350
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Malmö Högskola 

Kurser Länk till hemsida för mer information om kursen 

Peace and conflict studies https://edu.mau.se/en/Course/FK111L 

 

Mittuniversitetet 

Kurser Länk till hemsida för mer information om kursen 

Risk- och 
krishanteringsprogrammet 
180 hp (Några av 
delkurserna genomförs även 
som enstaka 30 hp-kurser) 

http://www.miun.se/utbildning/program/ekonomi-
juridik-samhalle-och-turism/risk–och-
krishanteringsprogrammet/om-programmet 

 

Mälardalens högskola 

Kurser Länk till hemsida för mer information om kursen 

Säkerhetskristiska system 
7,5 hp 

http://www.mdh.se/utbildning/kurser/sok-kurs-
1.34444?kod=DVA437&anmalningskod=24057&ter
min=ht17 

 

 

Stockholms universitet 

Kurser Länk till hemsida för mer information om kursen 

Informationssäkerhet 

Masterprogram 

 https://sisu.it.su.se/search/info/SMINO 

 

Magisterprogram i 
globalisering, miljö och 
social förändring 120 hp 

https://sisu.it.su.se/search/info/SGMFO 

 

Geomorfologiska processer, 
naturkatastrofer och 
riskanalys, 15 hp  

https://www.su.se/sok-kurser-och-program/ge5033-
1.423612 

Vattenresursers sårbarhet 
och resliliens – lokalt till 
globalt, 15 hp 

https://sisu.it.su.se/search/info/GE7025 

Systemteori och 
resilienstänkande 15 hp 

https://sisu.it.su.se/search/info/BL8049 

 

https://edu.mau.se/en/Course/FK111L
http://www.miun.se/utbildning/program/ekonomi-juridik-samhalle-och-turism/risk--och-krishanteringsprogrammet/om-programmet
http://www.miun.se/utbildning/program/ekonomi-juridik-samhalle-och-turism/risk--och-krishanteringsprogrammet/om-programmet
http://www.miun.se/utbildning/program/ekonomi-juridik-samhalle-och-turism/risk--och-krishanteringsprogrammet/om-programmet
http://www.mdh.se/utbildning/kurser/sok-kurs-1.34444?kod=DVA437&anmalningskod=24057&termin=ht17
http://www.mdh.se/utbildning/kurser/sok-kurs-1.34444?kod=DVA437&anmalningskod=24057&termin=ht17
http://www.mdh.se/utbildning/kurser/sok-kurs-1.34444?kod=DVA437&anmalningskod=24057&termin=ht17
https://sisu.it.su.se/search/info/SMINO
https://sisu.it.su.se/search/info/SGMFO
https://www.su.se/sok-kurser-och-program/ge5033-1.423612
https://www.su.se/sok-kurser-och-program/ge5033-1.423612
https://sisu.it.su.se/search/info/GE7025
https://sisu.it.su.se/search/info/BL8049
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Existential Risk 7,5 hp https://www.philosophy.su.se/utbildning/kurser/av

ancerad-nivå/litteraturkurser/existential-risk-7-5-

hp-1.383182 

 

  

https://www.philosophy.su.se/utbildning/kurser/avancerad-nivå/litteraturkurser/existential-risk-7-5-hp-1.383182
https://www.philosophy.su.se/utbildning/kurser/avancerad-nivå/litteraturkurser/existential-risk-7-5-hp-1.383182
https://www.philosophy.su.se/utbildning/kurser/avancerad-nivå/litteraturkurser/existential-risk-7-5-hp-1.383182
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Enskilda högskolan  Stockholm, THS 

Kurser Länk till hemsida för mer information om kursen 

Mänskliga rättigheter och 
folkrättens grunder 7,5 hp 

https://www.ehs.se/e.uoh.ths.5mr172.881 

Mänskliga rättigheter, 

Kandidat- och 
masterprogram  

 

https://www.ehs.se/e.uoh.ths.mrkan.872 

 

https://www.ehs.se/e.uoh.ths.armas.993 

 

Klimatförändring och 
mänskliga rättigheter 7,5 hp 

https://www.ehs.se/e.uoh.ths.5mr288.997 

 

Umeå universitet 

Kurser Länk till hemsida för mer information om kursen 

Masterprogram i 
krishantering och 
fredsbyggande 120 hp 

http://www.umu.se/utbildning/program-
kurser/program/?code=SAKFM 

 

Programmet för 
internationell kris- och 
konflikthantering 180 hp 

http://www.umu.se/utbildning/program-
kurser/program/?code=SGIKK 

  

Krishanteringssystem i 
jämförande perspektiv, 15 
hp 

http://www.umu.se/utbildning/program-
kurser/kurs/?code=2FO001 

 

Global and Regional 
Governance, 15 hp  

 http://www.umu.se/utbildning/program-

kurser/kurs/?code=2SV031 

 

Geovetenskap med 
inriktning mot 
naturkatastrofer, 7.5 hp 

http://www.umu.se/utbildning/program-

kurser/kurs/?code=5GV059 

 

Återuppbyggnad efter kriser 
och katastrofer 15 hp 

https://www.umu.se/utbildning/kurser/ateruppbyg

gnad-efter-kriser-och-katastrofer/ 

 

Katastrofmedicin 3 hp https://www.umu.se/utbildning/kurser/katastrofme

dicin/ 

 

 

https://www.ehs.se/e.uoh.ths.5mr172.881
https://www.ehs.se/e.uoh.ths.mrkan.872
https://www.ehs.se/e.uoh.ths.armas.993
https://www.ehs.se/e.uoh.ths.5mr288.997
http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/program/?code=SAKFM
http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/program/?code=SAKFM
http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/program/?code=SGIKK
http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/program/?code=SGIKK
http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/kurs/?code=2FO001
http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/kurs/?code=2FO001
http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/kurs/?code=2SV031
http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/kurs/?code=2SV031
http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/kurs/?code=5GV059
http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/kurs/?code=5GV059
https://www.umu.se/utbildning/kurser/ateruppbyggnad-efter-kriser-och-katastrofer/
https://www.umu.se/utbildning/kurser/ateruppbyggnad-efter-kriser-och-katastrofer/
https://www.umu.se/utbildning/kurser/katastrofmedicin/
https://www.umu.se/utbildning/kurser/katastrofmedicin/
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Uppsala universitet 

Kurser Länk till hemsida för mer information om kursen 

Naturolyckor och 
naturkatastrofer 5hp 

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/ku
rser/?kKod=1HY044&lasar=17/18&typ=1 

 

Stort antal kurser inom 
geovetenskap 

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/ut
bkat/?aKod=GVA&lasar=17%2F18 

 

 

 

Örebro universitet 

Kurser Länk till hemsida för mer information om kursen 

Folkrätt med mänskliga 
rättigheter, avancerad nivå 
15 hp 

http://lily.oru.se/studieinformation/tillfalle_alfabet.
cgi?kurskod=RV110A&lasar=2017/2018 

 

 
ÖVRIGA 
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut 

Kurser Länk till hemsida för mer information om kursen 

Exempel på kurser: 

 Demonstration av IT-säkerhet 

 Kurs i Elektronisk säkerhet 

 Kurs inom säkerhet i 

industriella kontrollsystem 

 Avancerad övning i IT-

incidenthantering 

https://www.informationssakerhet.se/kompetensut

veckling/FOI-kurser-inom-informationssakerhet/ 

 

 

Folke Bernadotte Akademin 

Kurser Länk till hemsida för mer information om kurser 

Olika kurser inom ramen för FBA:s 

verksamhet 
https://fba.se/sa-arbetar-vi/utbildning/ 

 

  

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=1HY044&lasar=17/18&typ=1
http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=1HY044&lasar=17/18&typ=1
http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/utbkat/?aKod=GVA&lasar=17%2F18
http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/utbkat/?aKod=GVA&lasar=17%2F18
http://lily.oru.se/studieinformation/tillfalle_alfabet.cgi?kurskod=RV110A&lasar=2017/2018
http://lily.oru.se/studieinformation/tillfalle_alfabet.cgi?kurskod=RV110A&lasar=2017/2018
https://www.informationssakerhet.se/kompetensutveckling/FOI-kurser-inom-informationssakerhet/
https://www.informationssakerhet.se/kompetensutveckling/FOI-kurser-inom-informationssakerhet/
https://fba.se/sa-arbetar-vi/utbildning/
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Kurser Länk till hemsida 

Olika kurser inom 

myndighetens 

ansvarsområde 

https://www.msb.se/sv/utbildning--ovning/ 

Kurs Säkerhet i 

industriella 

informations- och 

styrsytem 

https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2019/juni/nya-

utbildningstillfallen-for-SI3S/ 

 

SKYDDC, Totalförsvarets skyddscentrum 

Kurser Länk till hemsida för mer information om kurser 

Olika kurser inom CBRN området https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/tot
alforsvarets-skyddscentrum/utbildningar-vid-
skyddc/ 

 

 

 

https://www.msb.se/sv/utbildning--ovning/
https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2019/juni/nya-utbildningstillfallen-for-SI3S/
https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2019/juni/nya-utbildningstillfallen-for-SI3S/
https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/totalforsvarets-skyddscentrum/utbildningar-vid-skyddc/
https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/totalforsvarets-skyddscentrum/utbildningar-vid-skyddc/
https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/totalforsvarets-skyddscentrum/utbildningar-vid-skyddc/

