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Är du intresserad av grundläggande samhällsfrågor? 

Har du ett starkt samhällsengagemang? 

Då är detta programmet för dig.  

Det ger dig de filosofiska, national ekonomiska  

och politiska grunderna för att kunna analysera  

och påverka samhället. 

Programmet omfattar sex terminers studier  

och leder fram till en kandidatexamen.
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Från Oxford till Stockholm
Kandidatprogrammet i filosofi, ekonomi och politik har som förlaga och inspira-
tionskälla PPE-programmet i Oxford. PPE (Philosophy, Politics and Economics) har 
rönt stor framgång och fått många efterföljare vid universitet runt om i världen. 

En orsak till framgången ligger i kombinationen filosofi, ekonomi och politik. 
Många av de problem som uppkommer i samhället är komplexa och sammanfläta-
de med varandra. De har ofta både normativa, ekonomiska och politiska aspekter. 
Om man har förmågan att analysera problemen utifrån alla dessa aspekter så är det 
lättare att förstå och bearbeta problemen. Studier i filosofi, ekonomi och politik ger 
dig sammantaget denna förmåga. 

”Attraherar de allra bästa studenterna”
Krister Bykvist är en av lärarna på kandidatprogrammet i filosofi, ekonomi och  
politik. Han är professor i praktisk filosofi och har tidigare undervisat på PPE- 
programmet i Oxford. Nu tar han med sig erfarenheterna till Stockholm:

‘Innan jag började arbeta i Stockholm så undervisade jag filosofi i Oxford i elva 
år. PPE-programmet är en av de mest populära utbildningarna i Oxford, och den 
attraherar de allra bästa studenterna, som ofta har en internationell bakgrund. 

Enligt min erfarenhet så finns det inget bättre sätt att studera viktiga samhälls- 
frågor på ett mer grundligt och övergripande sätt. Ta till exempel frågorna ”Är  
demokrati det bästa politiska systemet?” och ”Är marknadsekonomi den bästa  
fördelningsmetoden’”? Det är bara genom att kombinera statsvetenskap, ekonomi, 
och filosofi som du kan besvara dessa frågor.

”Programmet ger en unik möjlighet  
att kombinera olika intressen”
De studenter jag undervisat i Oxford 
har varit mycket nöjda med PPE-pro-
grammet.  Något som de ofta påpekar 
är att denna typ av program ger en unik 
möjlighet att kombinera olika intressen. 
De betonar också att man utvecklar 
viktiga intellektuella färdigheter som 
kommer väl till pass oavsett framtida 
yrkesval, eller som en av mina studenter 
uttryckte det: ‘After three years of study, 
you will read articles in the paper or lis-
ten to news programmes and documen-
taries in a completely different way.’

Jag tycker det är utmärkt att Stock-
holms universitet har beslutat att sätta 
igång ett PPE-program. Jag tror också 
att programmet i Stockholm kommer 
att vara snäppet bättre än det i Oxford, 
för i Stockholm kommer du att läsa  
filosofikurser som har en mer direkt  
anknytning till ekonomi och politik, 
och du kommer också att kunna för- 
djupa dina kunskaper genom att skriva 
en längre uppsats.’
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Programmets innehåll
Programmet omfattar sex terminers heltidsstudier om sammanlagt 180 högskolepoäng. 
Studierna bedrivs i ett gemensamt basblock under tre terminer och i ett fördjupnings-
block under resterande terminer. Basblocket består av grundläggande kurser i praktisk 
filosofi, nationalekonomi och statsvetenskap om sammanlagt 90 högskolepoäng. Där-
efter väljer du att successivt att fördjupa dig inom något av dessa områden. Program-
met avslutas med ett examensarbete för kandidatexamen inom det valda området. 

Programmet ger dig en god grund för såväl fortsatta studier som för arbetsmark-
naden. Det ger dig behörighet till studier på avancerad nivå inom det valda områ-
det. Det ger dig en kombination av kunskaper som gör dig kvalificerad för olika  
typer av analys- och utredningsarbeten inom flera sektorer av samhället. 

Programmet ges av Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet i samar-
bete med Nationalekonomiska institutionen och Statsvetenskapliga institutionen. 

Särskild behörighet: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A
Urval: Betyg 67 %, högskoleprov 33 %
Antagning: Endast hösttermin
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Nationalekonomi
Nationalekonomi är studiet av de ekonomiska drivkrafterna i samhället och är vik-
tigt för att förstå hur samhället fungerar. Inom mikroekonomi studeras konsumen-
ters och företags beslut och hur priser bestäms på marknader. Inom makroekonomi 
studeras ekonomin som helhet och hur arbetslöshet, inflation och ekonomisk till-
växt kan förklaras. 

Exempel på frågeställningar inom nationalekonomi: Hur fungerar olika former 
av marknader? Vad finns det för samband mellan arbetslöshet, internationell handel 
och ekonomiskt välstånd? Vilka är effekterna av en valutaunion? Vilka faktorer be-
stämmer utfallet i en löneförhandling? 

Genom att studera nationalekonomi får du kunskap om grundläggande ekono-
miska teorier och dess tillämpningar på aktuella ekonomiska-politiska frågeställ-
ningar. Du får även kunskap om de verktyg i form av matematiska och statistiska 
metoder som nationalekonomer använder. 

Filosofi
Filosofi är studiet av människans och tillvarons mest grundläggande frågor. Inom 
den gren av filosofi som ingår i programmet, praktisk filosofi, studeras grundläggan-
de frågor som rör människans handlingar, både som individ och samhällsmedlem. 
Fokus ligger på frågor knutna till begrepp som rationalitet, normer och värderingar. 

Exempel på frågeställningar inom praktisk filosofi: Vad kännetecknar de hand-
lingar som bör utföras? Vad är en rationell handling? Är rationella handlingar mo-
raliskt önskvärda? Kan normer och värderingar vara sanna eller falska? Vad karak-
teriserar ett rättvist samhälle? Vilket moraliskt ansvar har vi som individer för 
kollektiva problem som fattigdom, miljöförstörelse och klimatförändringar?

Genom att studera praktisk filosofi får du kunskap om grundläggande teorier i  
moralfilosofi och politisk filosofi. Dessa teorier fungerar ofta som mer eller mindre 
medvetna förutsättningar för andra teorier eller resonemang inom politikens värld. 
Du får även lära dig att analysera och värdera argumentationer, både egna och  
andras, samt att behandla komplexa problem på ett analytiskt och systematiskt sätt. 

Bild eller illustration som 
symboliserar filosofi

(Kjell ordnar förslag på bild)

Bild eller illustration som 
symboliserar nationalekonomi

(Kjell, med hjälp av ekonomerna ordnar förslag på bild)
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Bild eller illustration som 
symboliserar statsvetenskap

(Kjell, med hjälp av statvetarna ordnar förslag på bild)
Kandidatprogram i filosofi,  
ekonomi och politik 180 hp

Programmet riktar sig till dig som är intresserad av grund- 
läggande samhällsproblem. Många av dessa problem är  
komplexa och sammanflätade. De har ofta både normativa, 
ekonomiska och politiska aspekter. 
 Programmets unika kombination av filosofi, ekonomi och 
politik ger dig en god grund för att analysera och bearbeta 
denna typ av problem. De kunskaper du får förbereder dig 
för kvalificerade analys- och utredningsarbeten inom skilda 
sektorer av samhället.

Vill du veta mer? 
Kandidatprogrammet i filosofi, ekonomi och politik är ett 
nytt program. Detaljerad information om programmets  
upplägg och innehåll finns på vår hemsida. 

Om du har ytterligare frågor,  
så är du välkommen att kontakta oss. 

Hemsida: www.philosophy.su.se

E-post: info@philosophy.su.se 

Statsvetenskap
Statsvetenskap är studiet av politik. Huvudteman är politisk teori, svensk politik 
och förvaltning, jämförande politik och internationell politik. Statsvetenskapliga 
studier syftar till att förstå, förklara och värdera det politiska livet och dess institu-
tioner med hjälp av vetenskapliga metoder. Centrala begrepp inom ämnet är makt, 
demokrati, jämlikhet och organisering.

 Exempel på frågeställningar inom statsvetenskap: Hur ser maktdelningen ut i 
samhället? Hur väl fungerar de demokratiska institutionerna? Vad är en medborga-
re? Vad styr den europeiska integrationsprocessen? 

Genom att studera statsvetenskap får du kunskaper om samhällets politiska för-
hållanden. Du övar din förmåga att analysera politiska fenomen och skeenden. 
Dessa kunskaper är användbara både för dig som samhällsmedborgare och som 
verksam i yrken där kunskap om politik och förvaltning utgör en förutsättning, ex-
empelvis som utredare, utvecklingsstrateg, jämställdhetskonsult eller rådgivare.

Foto: Eva Dalin, iStockphoto, Stockholmsfoto, Europaparlamentet
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Filosofiska institutionen
SE-106 91 Stockholm 
Telefon: 08-16 20 00. E-mail: info@philosophy.su.se


