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Mänskliga rättigheter - lika för alla!

Som många andra har säkert även du reflekterat över utvecklingen 
i världen den senaste tiden. Det finns exempel från flera världsdelar 
på att länder vänder sig inåt, formulerar sig svepande och dömande 
om andra länder och kulturer. Därmed växer sig en allmän känsla av 
en oförutsägbar framtid allt starkare. 

Mänskliga rättigheter är ett försök att skapa precis motsatsen: de är 
lika för alla, på alla platser och i alla situationer. Därmed skapar de 
förutsägbarhet och trygghet.

Rätten att bli behandlad som alla andra och utan diskriminering är 
grundläggande element i de mänskliga rättigheterna (MR). 

För att kunna förhindra kränkningar och istället utveckla ett rättig-
hetsbaserat samhälle behövs kunskaper om de mänskliga rättighe-
terna – deras framväxt, innehåll och tillämpning idag.  Vid Teologiska 
högskolan Stockholm (THS) kan du studera mänskliga rättigheter 
både som en treårig kandidatutbildning och på avancerad nivå. 
Kurserna utvecklar såväl filosofiska som juridiska och samhällsveten-
skapliga perspektiv på MR och ger också möjlighet till praktik vid en 
organisation eller myndighet som arbetar med MR-frågor. 

Din examen ger dig både teoretiska kunskaper och praktiska verktyg 
för att kunna arbeta med mänskliga rättigheter, till exempel inom 
statsförvaltningen, civilsamhället eller internationella organsationer 
med arbete på lokal- eller mellanstatlig nivå.

Information om våra kurser och om studier vid THS finner du i denna 
folder och på vår hemsida, www.ths.se.

Varmt välkommen!

Kjell-Åke Nordquist
Utbildningsledare programmet Mänskliga rättigheter
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Kandidatprogram 
i mänskliga rättigheter (MR) 180 högskolepoäng samt fristående kurser

Programmet ges på heltid och startar varje hösttermin. Kurserna ligger parallellt på halvfart.  De fl esta av 
kurserna kan också sökas som fristående kurser. Närvaro är obligatorisk på föreläsningar och seminarier. 

Ett avslutat kandidatprogram leder till en kandidatexamen i mänskliga rättigheter om 180 hp.

År 1

HÖSTTERMIN

aug-okt •  Mänskliga rättigheter och fi losofi ns grunder, 7.5 hp, MR171
  Grundläggande kurs om mänskliga rättigheter som ett fi losofi skt projekt, en introduktion i olika fi losofi ska argument med
  fokus på antiken fram till medeltiden. 

 •  Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder, 7.5 hp, MR172
  Övergripande och grundläggande kurs i internationell rätt och mänskliga rättigheter. Särskilt fokuseras på utvecklingen av
  mänskliga rättighetssystemet nationellt, regionalt och på global nivå.

nov-jan •  Mänskliga rättigheter och demokratins framväxt, 7.5 hp, MR173
  Övergripande och grundläggande kurs om moraliska och historiska perspektiv på mänskliga rättigheter och demokrati. 

 •  Kvinnor och mänskliga rättigheter, 7.5 hp, MR174
  Om kvinnors mänskliga rättigheter där förutsättningarna för jämställdhet, lika rättigheter och status i samhället granskas 
  och analyseras. 

VÅRTERMIN

Förkunskapskrav: 15 hp mänskliga rättigheter.

jan-mars • Religions- och övertygelsefrihet, 7.5 hp, MR281
  Om religions- och övertygelsefrihetens förankring i svensk och internationell rätt samt hur den kan förverkligas i ett 
  mångkulturellt samhälle.

 •  Funktionshinder och mänskliga rättigheter, 7.5 hp, MR282
  Om hur rättigheter för personer med funktionsnedsättning har utvecklats och utformats i Sverige och globalt.

april-juni • Yttrande- och tryckfrihet, 7.5 hp, MR283
   Om yttrande- och tryckfrihetstraditionen nationellt, regionalt och internationellt ur ett fi losofi skt och juridiskt perspektiv. 

    Programstudenter väljer en av följande två kurser:

   - Barnets rättigheter, 7.5 hp, MR284
  Om barnets rättigheter enligt barnkonventionen och andra konventioner, med exempel från Sverige och internationellt. 

   - The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities, 7.5 Credits, MR175
  This course addresses the human rights of indigenous peoples and ethnic minorities, taking up contemporary tensions 
  such as religious, social and political conditions, between national sovereignty and collective and individual rights, as well 
  as questions of identity. 

Programmets uppbyggnad                                                                                      Med reservation för ändringar.
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År 2    

HÖSTTERMIN

Förkunskapskrav: 45 hp mänskliga rättigheter. 

aug-okt • Mänskliga rättigheter – en kritisk analys, 7.5 hp, MR285
  En fi losofi skt inriktad kurs som tar upp kritiska teorier i förhållande till mänskliga rättigheter, såsom feminism och 
  postkolonialism.

 • Asyl- och fl yktingrätt, 7.5 hp, MR286
  Om asylrätten ur ett juridiskt, politiskt, historiskt och fi losofi skt perspektiv. Internationell, europeisk och svensk lagstiftning
  och praxis behandlas.

nov-jan • Rasism och diskriminering, 7.5 hp, MR287
  Om rasismens idéer och spridning  - historiskt och i nutid – och om motreaktion i form av lagstiftning, deklarationer 
  och konventioner. 

 • Klimatförändring och mänskliga rättigheter, 7.5 hp, MR288
  Om mänskliga rättigheters roll i klimatavtal och klimatförhandlingar, om etiska frågeställningar inför olika framtida scenarier.

VÅRTERMIN

Förkunskapskrav: 75 hp mänskliga rättigheter. 

jan-mars • Fred, konfl ikt och religion, 7.5 hp, MR289
  Utifrån grundläggande konfl iktteori behandlar kursen fredsbegrepp och globala konfl iktmönster samt religionens roll i 
  relation till dessa.

 • Uppsatsarbete, 7.5 hp, MR252
  Studenten genomför en självständig undersökning som presenteras skriftligt.

Förkunskapskrav: 90 hp mänskliga rättigheter. 

april-juni • Internationell humanitär rätt, 7.5 hp, MR371
  Om de regler som är tillämpliga i en väpnad konfl ikt.

 • Mänskliga rättigheter, teknologi och övervakning, 7.5 hp, MR372
  Om hur övervakningssamhället utmanar våra mänskliga rättigheter. Kursen behandlar demokratiska perspektiv, liksom  
  makt, kultur och genus i relation till teknologi och övervakningens arenor.

År 3    

HÖSTTERMIN

Förkunskapskrav: 105 hp mänskliga rättigheter. 

aug-okt • Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter, 7.5 hp, MR373
  En tematisk kurs där rättvisa analyseras utifrån fi losofi ska teorier och tillämpas på samtida globala frågeställningar.

 • Metod mänskliga rättigheter, 7.5 hp, MR349
  Om vetenskaplig metod anpassad för att behandla problem inom studiet av mänskliga rättigheter. 

nov-jan • Examensarbete mänskliga rättigheter, 15 hp, MR350
  Kandidatuppsats skrivs och opponering genomförs.

VÅRTERMIN

Förkunskapskrav: 150 hp mänskliga rättigheter inkl. examensarbete om 15 hp. 

jan-juni • Praktikkurs mänskliga rättigheter, 30 hp, MR392
 Kunskapen i mänskliga rättigheter praktiseras i en konkret arbetssituation. 

  Alternativ till praktikkurs:
 1. Litteraturkurser 15 hp och 2 valbara kurser från 200-nivå
 2. 30 hp andra relevanta ämnen, ex. juridik, statskunskap, teologi/religionsvetenskap
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MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Tresor Buka Singbo 
Kandidatprogrammet

Emelie Rhodén
Kandidatprogrammet

Jag tror på att alla människor har lika värde och lika värdighet 
vilket är något som driver mig varje dag till att läsa en kandi-
dat i mänskliga rättigheter.  Jag tror att allt börjar vid en själv, 
vid ens egna värderingar, åsikter, kunskaper och okunskaper.

Tack vare mina studier här har jag fått utforska mig själv som 
person och även fått en vidare bild över hur vår värld ser ut 
från olika perspektiv. 

Teologiska högskolans program i mänskliga rättigheter har 
inte bara gett mig tillfällen att engagera mig inom högskolan 
utan även skapat möjligheter för framtiden. Högskolan har 
gett mig både resurser och verktyg att öka mina kunskaper 
inom ämnet och att kunna argumentera för min sak. 

Tack vare högskolans storlek känner man alltid sig sedd och 
hörd och man möts av ett positivt klimat. 

Om vi ser till vår omvärld idag så är mänskliga rättigheter 
högaktuellt och något vi alla måste strida för. Jag vet att vi 
tillsammans kan skapa en tryggare och ljusare värld och jag 
hoppas att du vill vara med. 

Intresset för att läsa kandidatprogrammet Mänskliga rättig-
heter på Teologiska högskolan Stockholm (THS) växte fram i 
samband med ett projekt som jag startade för drygt sex år se-
dan med huvudsyfte att förena Sverige och Kongo (Afrika) för 
att kunna motverka fördomar och höja kunskapen om andra 
kulturer i Sverige.

Teologiska högskolans goda rykte förde mig från jobbet inom 
rättpsykiatrin och min organisation till THS.

Huvudsyftet till att jag valde just Mänskliga rättigheter var att 
jag ville fördjupa mig i de frågor som jag redan jobbade med 
genom min egenstartade hjälporganisation. Målet med orga-
nisationen är att ge stöd åt människor, främst utsatta barn 
och ungdomar, i Demokratiska Republiken Kongo där vi har 
gjort stora insatser genom att bland annat starta en förskola, 
en yrkesskola, en vårdcentral och en fritidsgård. Man behöver 
inte vara ett geni för att hjälpa andra eller ha en akademisk 
examen för att göra skillnad, men att kombinera kunskap och 
vilja har alltid varit bra och jag rekommenderar dig som brin-
ner för att göra skillnad att söka till THS. 



Åsa Smedberg Östling
Masterprogrammet

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Efter att ha arbetat som utredare inom universitets- och hög-
skolesektorn samt drivit eget företag under några år kände 
jag att det var dags att läsa vidare. 

Masterprogrammet i mänskliga rättigheter vid Teologiska 
högskolan Stockholm (THS) har varit två verkligt lärorika och 
stimulerande år. Dels har studierna givetvis inneburit nya 
kunskaper, men framför allt tycker jag att de gett en möjlig-
het att aktualisera mitt tidigare vetande inom såväl humani-
ora som samhällsvetenskap. Det har hänt en hel del i Sverige 
och världen sedan jag sist läste vid universitetet och även om 
kunskap egentligen aldrig blir gammal, behöver den uppda-
teras, vilket denna tvärvetenskapliga utbildning vid Teologis-
ka högskolan möjliggjort. Dessutom innefattar utbildningen 
nya perspektiv på gamla ämnesområden. Som student har 
jag kunnat fördjupa mina kunskaper inom exempelvis filosofi 
och juridik, både teoretiskt och praktiskt. 

Miljön på högskolan har varit välkomnande och jag har mött 
så många intressanta människor och tankar. Lärarna och 
föreläsarna har varit professionella och engagerade och 
externa föreläsare har genom sina specialkunskaper gett yt-
terligare möjlighet till diskussion och förståelse av komplexa 
sammanhang. Dessutom har högskolan ett välsorterat bib-
liotek med kunnig och behjälplig personal. Möten och samtal 
har inte enbart hållits i seminarieform utan högskolans miljö 
stimulerar också till vidare diskussioner under fikapauser och 
matraster, där atmosfären i matsalen bidragit till ett trevligt 
sammanhang. Studieformen har varit relativt fri med egen 
studietid, vilket kräver självdisciplin, men också inneburit att 
det smidigt gått att förena studier med familjeliv. 



Magister- och masterprogram
Tvärvetenskapliga program med 

folkrättsliga, samhällsvetenskapliga och filosofiska perspektiv

År 1                                                                                                                                                        Med reservation för ändringar.

HÖSTTERMIN

• Mänskliga rättigheter, fi losofi , juridik och politik, 30 hp

 Delkurs 1: Mänskliga rättigheter - en idéhistorisk orientering, 10 hp
 En introduktion till mänskliga rättigheter ur fi losofi skt, rättsligt och politiskt perspektiv. 

 Delkurs 2: Folkrätt och mänskliga rättigheter, 10 hp
 Om hur det folkrättsliga systemet är uppbyggt samt om relationen mellan internationell rätt och nationell rätt. 

 Delkurs 3: Filosofi ska utmaningar och mänskliga rättigheter, 10 hp
Filosofi ska och politiska teorier som liberalism och socialism i förhållande till mänskliga rättigheter granskas och specifi ka teoretiska 
perspektiv som feminism, postkolonialism och rättviseteorier analyseras.

VÅRTERMIN

Förkunskapskrav: Mänskliga rättigheter, fi losofi , juridik och politik, 30 hp eller motsvarande.

• Mänskliga rättigheter i ett europeiskt perspektiv, 7.5 hp
Om hur de mänskliga rättigheterna skyddas i svensk och europeisk lag liksom hur de aktualiseras i demokratiska och politiska 
processer. 

• Metodkurs, 7.5 hp
Metodkursen behandlar kvalitativa och kvantitativa metoder för att inom ramen för en juridisk, fi losofi sk eller samhällsvetenskaplig 
analys behandla centrala och aktuella MR-frågor.

• Examensarbete för magisterexamen, 15 hp

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Behörighetskrav: Se nästa uppslag
Anmälningskod: Via Antagning.se: THS-MRMAG
Examen: Ett avslutat magisterprogram leder till en magisterexamen i mänskliga rättigheter 60 hp. 

Magisterprogram, 60 högskolepoäng

Programmen ges på heltid och startar varje hösttermin. Kurserna ges på helfart.

Magisterprogrammet läser tillsammans med masterprogrammet fram till magisterprogrammets examensarbete.



HÖSTTERMIN

Förkunskapskrav: Mänskliga rättigheter, fi losofi , juridik och politik, 30 hp , samt Metodkurs 7.5 hp eller motsvarande på avancerad nivå.

• Examensarbete för masterexamen, 30 hp
I form av ett uppsatsarbete får studenten självständigt, kritiskt och med vetenskapliga metoder analysera ett kvalifi cerat forsknings-
problem inom mänskliga rättigheter ur ett rättsvetenskapligt, religionsvetenskapligt eller samhällsvetenskapligt perspektiv. 

VÅRTERMIN

Förkunskapskrav: 60 hp mänskliga rättigheter på avancerad nivå.

• Praktikkurs, 30 hp
I praktikkursen studeras hur mänskliga rättigheter främjas och tillämpas i organisationer och andra verksamheter, i skilda samhälls-
sfärer samt hur dessa frågor hanteras med hänsyn till verksamhetens interna och externa mål.

 Alternativt följande två kurser:

• Mänskliga rättigheter, religion och etik, 15 hp
Kunskapen om förhållanden mellan religion och mänskliga rättigheter fördjupas genom studier av de stora religionerna i förhållande 
till rättigheter.  

• Mänskliga rättigheter, internationella relationer och social konfl ikt, 15 hp
En tematiskt vald kurs i anslutning till masteruppsatsämnet där den studerande kan träna ett självständigt förhållningssätt till 
forskningsbaserad litteratur.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

År 1                                                                                                                                                        Med reservation för ändringar.

HÖSTTERMIN

• Mänskliga rättigheter, fi losofi , juridik och politik, 30 hp

 Delkurs 1: Mänskliga rättigheter - en idéhistorisk orientering, 10 hp

 Delkurs 2: Folkrätt och mänskliga rättigheter, 10 hp

 Delkurs 3: Filosofi ska utmaningar och mänskliga rättigheter, 10 hp

År 2                                                                                                                                                         Med reservation för ändringar.

Masterprogram, 120 högskolepoäng

Behörighetskrav: Se nästa uppslag
Anmälningskod: Via Antagning.se: THS-MRMAS
Examen: Ett avslutat masterprogram leder till en masterexamen i teologi 120 hp med huvudområde  
mänskliga rättigheter. Högskolan har ansökt om masterexamen i mänskliga rättigheter 120 hp.

VÅRTERMIN

Förkunskapskrav: Mänskliga rättigheter, fi losofi , juridik och politik, 30 hp eller motsvarande.

• Mänskliga rättigheter i ett europeiskt perspektiv, 7.5 hp
Om hur de mänskliga rättigheterna skyddas i svensk och europeisk lag liksom hur de aktualiseras i demokratiska och politiska processer. 

• Metodkurs, 7.5 hp
Metodkursen behandlar kvalitativa och kvantitativa metoder för att inom ramen för en juridisk, fi losofi sk eller samhällsvetenskaplig analys 
behandla centrala och aktuella MR-frågor.

• Konfl ikter mellan rättigheter, 7.5 hp
Om att kritiskt granska teorier om konfl ikter mellan skilda rättigheter och att fördjupa argumenten utifrån fi losofi ska teorier om 
relevanta och aktuella konfl ikter.

• Religions- och övertygelsefrihet i en global värld, 7.5 hp
Olika förståelse av religions- och övertygelsefrihet och relationen till andra fri- och rättigheter är föremål för analys i denna kurs.



Sista ansökningsdag
Program och fristående kurser hösten 2017: 18 april 2017

Fristående kurser våren 2018: 16 oktober 2017

Ansökan sker via Antagning.se
• Kandidatprogram anmälningskod: THS-MRKAN
• Magisterprogram anmälningskod: THS-MRMAG
• Masterprogram anmälningskod: THS-MRMAS
• Fristående kurser: Sök på kurskod (ex MR 171)

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER



Behörighetskrav

Kandidatnivå: Program och fristående kurser

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Sökande kan också 
meritera sig genom akademiska betyg, erfarenhet från MR-arbete eller 
högskoleprov. Förtur ges för sökande med poäng från THS. För kurser 
från termin två gäller dessutom förkunskapskrav på tidigare studier i 
Mänskliga rättigheter, se respektive kurs.

Avancerad nivå: Magister- och masterprogram

Kandidatexamen där huvudområdet utgörs av minst 90 högskolepoäng 
i mänskliga rättigheter eller annat relevant ämne vid teologisk, historisk-
fi losofi sk, samhällsvetenskaplig, juridisk fakultet eller motsvarande. 
Huvudområdet ska inkludera ett självständigt arbete om minst 15 hög-
skolepoäng. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som 
krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på 
grundnivå. Student kan också antas till senare delar av programmet ef-
ter särskild ansökan under förutsättning att de då aktuella förkunskaps-
kraven är uppfyllda.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER



MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Mänskliga rättighetsdagarna 9-11 november 2017 i Jönköping
Mänskliga rättighetsdagarna är Nordens största mötesplats för studenter, forskare, 
myndigheter, politiker och ideellt engagerade människor som arbetar för mänskliga 
rättigheter. För våra studenter är dagarna ett utmärkt tillfälle att delta i intressanta 
seminarier och knyta kontakter inom branschen.

Läs mer på www.mrdagarna.nu
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Öppet hus
Fredagen den 24 mars 2017 inbjuder vi till 
Öppet hus med föreläsning i aktuellt ämne, 
information om utbildningsprogrammen 
samt mingel med studenter.

Ta tillfället att vara Student för en dag på THS 
måndagen den 10 april 2017. Du får delta i en 
kurs, träffa MR-studenter samt få information 
om studierna i mänskliga rättigheter.

Student för en dag

Teologiska högskolan Stockholm
Åkeshovsvägen 29, 168 39 Bromma

Tel 08-564 357 00, ths@ths.se, www.ths.se 

Följ oss på facebook: 
Teologiska högskolan Stockholm - Programmet Mänskliga rättigheter


