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Sammanfattning 
Ett ansträngt omvärldsläge som under föregående år ytterligare försämrats av 
Rysslands invasion av Ukraina, samt en pandemi som tydliggjort behovet av ett 
samhälle med god krishanteringsförmåga och gott ledarskap på alla samhällsnivåer, 
gör att efterfrågan på Försvarshögskolans unika kompetens och studenter fortsätter 
att öka. Det här är inte kortsiktiga utmaningar för samhället utan en långsiktigt 
förändrad strategisk kontext. Försvarshögskolan bör de närmaste åren växa 
avsevärt för att kunna möta det omgivande samhällets förväntningar och kraftigt 
ökade kompetens- och kunskapsbehov, samt för att fortsätta att utvecklas i sin 
centrala roll som försvars- och säkerhetssektorns specialiserade lärosäte och som 
motor för totalförsvarets utveckling inom högskolesektorn. Försvarshögskolans 
budgetunderlag 2024-2026 bör läsas som det första steget i en tillväxtprocess med 
strävan att reducera gapet mellan Försvarshögskolans förutsättningar och 
samhällets förväntan.  

Det är av stor vikt att anslaget från Försvarsdepartementet fortsätter att anpassas 
dels för genomförandet av Officersprogrammet med ökande intag av kadetter, dels 
för att satsa på Försvarshögskolans forskarutbildning, vilket bidrar till 
kompetensförsörjningen av disputerade officerare inom försvarssektorn. Detta är 
nödvändigt för den fortsatta akademiseringen av den militära professionen i 
allmänhet och inom Försvarshögskolan i synnerhet.  

Avseende utbildning finansierad av anslag från Utbildningsdepartementet betonar 
högskolan behov av utbildningssatsningar för att stärka Försvarshögskolans 
förmåga att möta samhällets omfattande behov av kompetens inom civilt försvar, 
krishantering, och säkerhet. Behoven uppstår för uppbyggnaden av totalförsvaret, 
civilförsvaret och det civila krishanteringssystemet för ett robust, hållbart och 
demokratiskt samhälle som kan hantera alla olika typer av hot och kriser. 

Försvarshögskolan framför därmed sammanfattningsvis följande äskanden om 
höjning av anslag: 

Tkr, i förhållande till 2023 års anslagsnivå 2024 2025 2026 

Anslag från Försvarsdepartementet*    
Anslag 1:7 ap.1, för genomförande av Officersprogrammet* 19 000 30 000 37 000 

Anslag 1:7 ap. 1, för forskning och forskarutbildning (hp1) 9 000 15 000 20 000 

Anslag från Utbildningsdepartementet    
Anslag 2:61, utbildning på grundnivå och avancerad nivå  6 000 12 000 18 000 

Anslag 2:62, forskning och forskarutbildning 0 5 000 15 000 

* Detta är Försvarshögskolans nuvarande bedömning. Lärosätet kommer att återkomma 
med specificerade underlag i en hemställan tillsammans med Försvarsmakten. 
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1 Försvarshögskolan – ett världsledande lärosäte inom försvar, 
krishantering och säkerhet 

Försvarshögskolan är ett specialiserat lärosäte som utbildar officerare, civila ledare 
och experter inom området försvar, krishantering och säkerhet. Lärosätet är den 
militära professionens akademiska hem, och är genom en rad högt eftertraktade 
civila programutbildningar och fristående kurser hela Totalförsvarets och 
krishanteringssystemets lärosäte. Högskolan är den centrala mötesplatsen, där 
utbildning och forskning kan genomföras med utgångspunkt i olika perspektiv; från 
civila och militära professioner och från teori och praktik. Försvarshögskolan riktar 
sig till hela försvars- och säkerhetssektorn och har den kunskap och expertis som 
krävs för att kompetensförsörja hela systemet. Högskolan bidrar därmed till svensk 
försvarsförmåga, totalförsvar, nationell och internationell säkerhet och hållbara 
demokratiska samhällen - Försvarshögskolan forskar och utbildar för en säkrare 
värld. 

De senaste åren har säkerhetsläget både i närområdet och internationellt försämrats 
och den utvecklingen förstärktes ytterligare med Rysslands invasion av Ukraina. 
Samtidigt prövar klimatförändringarna och pandemin våra samhällens förmåga att 
hantera kriser. Allt detta belyser vikten av god beredskap, säkerhetsanalyser, 
krishanteringsförmåga och gott ledarskap, vilka alla är Försvarshögskolans 
expertområden.  

Omvärldsläget har, tillsammans med ambitionsökningen i riksdagens 
totalförsvarsbeslut från december 2020 skapat en ökad efterfrågan på 
Försvarshögskolans forskning och utbildning, vilket förväntas stärkas ytterligare av 
Sveriges ansökan om medlemskap i Nato. Det är inte bara officersutbildningarna 
som behöver växa, utan även kompetensförsörjningen inom hela totalförsvaret och 
krishanteringssystemet, i såväl det offentliga som det privata. Utbildningsbehoven 
inom den snabbt växande sektorn civilt försvar och krishantering är långt större än 
Försvarshögskolan ensamt kan tillgodose. Förhoppningen är dock att 
kompetensförsörjningen kan säkras genom att Försvarshögskolan kan fungera som 
motor inom universitets- och högskolesektorn och att både forskning och utbildning 
kan sprida sig till andra lärosäten som i ökande utsträckning visar intresse för dessa 
frågor. Den här typen av utbildning är även lämpliga för livslångt lärande och 
omställningsstudiestöd. 

Försvarshögskolan bör växa avsevärt de närmaste åren för att nå sin fulla potential 
som försvars- och säkerhetssektorns specialiserade lärosäte. Försvarshögskolan har 
idag ett starkt fundament för denna tillväxt med ett komplett akademiskt system, 
samt en stark organisation redo för tillväxt inom forskning, utbildning och 
nyttiggörande verksamhet i samverkan med det omgivande samhället. 
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2 Utbildning och forskning inom officersprofessionen  
- verksamhet finansierad av anslag från Försvarsdepartementet 

2.1 Kompetensförsörjning av officerare 

Försvarshögskolan är en förutsättning för Försvarsmaktens tillväxt och har ett 
åtagande i regleringsbrevet att samverka med Försvarsmakten om dimensionering 
av Officersprogrammet. Officersprogrammet genomförs under tre år, till två 
tredjedelar som campusförlagd utbildning och cirka en tredjedel som 
verksamhetsförlagd utbildning. Försvarshögskolan köper det stöd som behövs för 
praktiska utbildningsmoment under Officersprogrammets campusförlagda 
utbildningstid, samt det stöd och de kurser som ingår i den verksamhetsförlagda 
utbildningen av Försvarsmakten 

Anslaget 1:7 för Officersprogrammet m.m. har nivåhöjts i en trappa från 2021 med 
sista steget om 6 mnkr under 2023. Höjningen föranleddes ett äskande som 
grundades på den prognos av antalet kadetter1 som gjordes 2019. Sedan äskandet 
inlämnades har dock både antalet faktiskt antagna kadetter, liksom prognosen för 
fortsatt antagning, höjts avsevärt. Inför antagningen till 2023 kan 
Försvarshögskolan konstatera ett rekordhögt ansökningsantal med 1045 personer 
som sökt till Officersprogrammet, varav 31 procent kvinnor, vilket är fler än året 
innan. 

Under 2021 har Försvarshögskolan även gjort kostnadsbedömningar inför de 
underlag som Försvarsmakten lämnade till regeringen i november 2022. 
Bedömningarna baserades enligt överenskommelse med Försvarsmakten, på 
hypotesen om en ytterligare tioprocentig höjning av antalet kadetter vid 
Officersprogrammet, vilket innebär en ökning av den årliga antagningen med 25 
kadetter från tidigare planerade 250 till 275. I fullt utbyggt system innebär det en 
ökning med 75 kadetter, från 750 till 825. Ett medlemskap i Nato kan därutöver 
komma att påverka utbildningens innehåll och omfattning.  

Försvarshögskolan är därmed i stort behov av en ökning av anslaget för 
Officersprogrammet enligt beräkningarna nedan för att säkerställa Försvarsmaktens 
tillväxt. 

Officersprogrammet har hittills rymts inom tilldelad ram trots de ytterligare 
utökade kadettvolymerna tack vare besparingar genom justering till mindre 
resurskrävande läraktiviteter och utökning av kadettgruppers storlek. Därutöver 
har omförhandlingar med Försvarsmakten och andra myndigheter lett till kostnader 
för köpta utbildningstjänster inte ökat trots betydande volymökningar av kadetter. 
Dessa åtgärder, tillsammans med att Försvarshögskolan inte har hunnit rekrytera 
lärare i samma takt som kadettkullarna växt, har medgivit att programmet kunnat 
genomföras inom ram, dock med en över tid mycket tung belastning för inblandade 
lärare.  

 
1 Studenter vid officersprogrammet 
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Bedömningar om Officerprogrammet år 2024 – 2026 
I nedanstående diagram visas utvecklingen av antalet kadetter i Officersprogrammet 
enligt bedömningen från 2019, liggande bedömning innan Nato-inträde och 
bedömning efter Nato-inträde. En ökning av den årliga antagningen av kadetter får 
stegvis en ackumulerande påverkan av det totala antalet kadetter i programmet. 
Angivna äskanden av anslag i avsnitt 2.2 relaterar till differensen av staplarnas höjd.  

Diagram 1: Totalt antal kadetter vid Officersprogrammet, bedömning från 2019, 
bedömning från 2022 samt ytterligare höjning av årligt intag med 10%. 

 

Det ökande förväntade kadettantalet, tillsammans med den höga inflationen och 
fortsatt ökande pensionskostnader, leder till kostnadsökningar för genomförandet 
av Officersprogrammet. Därutöver nyttjas en betydande del av anslaget för köpta 
tjänster från Försvarsmakten, KTH och Totalförsvarets Plikt och prövningsverk, 
vilket innebär en sårbarhet för andra myndigheters prissättning.  

Det ökande antalet kadetter leder även till ytterligare behov av undervisningslokaler 
vid Försvarshögskolan, då Militärhögskolan Karlbergs undervisningslokaler redan 
med nuvarande kadettkullar inte längre räcker till. Den problematiska situationen 
förstärks av den förestående renoveringen på Karlberg som inleds 2024. Detta 
innebär att Försvarshögskolan omedelbart behöver hyra in nya 
undervisningslokaler, vilket till stor del kommer att belasta anslaget för 
genomförande av officersprogrammet. Försvarshögskolan har ännu inte ingått 
hyreskontrakt men har en pågående dialog om en möjlig lösning med Akademiska 
hus och KTH. Beräkningar i budgetunderlaget utgår från att högskolan ingår 
kontrakt för planerade lokaler under 2023. 

Konsekvenser vid utebliven anslagshöjning 
Försvarshögskolan kan inte nå de av Försvarsmakten kommunicerade behoven av 
nyutexaminerade officerare utan äskade anslagshöjningar. Vissa ytterligare 
kvalitetssänkande anpassningar kan göras för att hålla siffrorna uppe genom 
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reducering av lärartätheten och viktiga praktiska och professionsnära läraktiviteter. 
Den återkoppling som lärare ger den enskilda kadetten är centralt för kadetternas 
utveckling. Minskad lärartäthet leder sannolikt till en lägre grad av måluppfyllelse 
samt innebär en risk för fler underkända kadetter och därmed en sämre 
genomströmning.  

Ytterligare en möjlighet är att reducera Försvarshögskolans beställning till 
Försvarsmakten för genomförande av verksamhetsförlagd utbildning. Praktiskt 
innebär en sådan ändring att kurserna under den verksamhetsförlagda utbildningen 
reduceras – vilket innebär färre lärare, övningar och övningstillfällen för kadetter i 
programmet. Genom att reducera innehållet i den verksamhetsförlagda utbildningen 
minskar kadetternas förmåga att koppla samman teori med praktik och sannolikt 
även insikten av betydelsen för denna interaktion i yrkeslivet. Kadetterna blir 
därmed sämre förberedda för arbetsuppgifterna vid anställning som officer. 
Praktiskt reduceras förmågan som den beskrivs i Prop. 2020/21:30 s. 111-112: 
Kriget ställer krav på personlig färdighet och ledarskap och det är av vikt att 
officerare tränas i krigsbefattning och ges möjlighet till att föra förband. Det är också 
av vikt att officerare har de kunskaper och färdigheter som krävs för utbildning av 
krigsförband och krigsförbandsproduktion samt andra uppgifter i fredstid.  

Erfarenheter från extern- och intern granskning av Officersprogrammet under 
perioden från 2014 till 2021 pekar just på betydelsen av lärarkompetens och 
lärartäthet. Individuell återkoppling har stor betydelsen för utveckling av kadettens 
lärande. Den är dessutom uppskattad av kadetterna i program- och kursvärderingar.  

Utan ökade resurser för Försvarshögskolan är det också mycket svårt att göra de 
kontinuerliga anpassningar av utbildningen som krävs för att möta en ständigt 
föränderlig strategisk miljö och införseln av ny teknologi (till exempel inom cyber, 
AI och automatisering) som potentiellt kommer att i grunden förändra krigföringens 
karaktär och därmed officerens kompetenskrav.  

Äskande avseende anslag 1:7 för Officersprogrammets genomförande 
Försvarshögskolan föreslår att Anslaget 1:7 ökar stegvis med sammanlagt 32 mnkr för 
att täcka ökade kostnader för genomförande av Officersprogrammet. 

Tkr, i förhållande till 2023 års anslagsnivå 2024 2025 2026 

Anslag 1:7, äskande pga liggande bedömning om ökande kadettantal 10 000 10 000 10 000 

Anslag 1:7, äskande vid ytterligare 10% ökning av Officersprogrammet 5 000 15 000 22 000 

Anslag 1:7, utökade undervisningslokaler  4 000 5 000 5 000 

Summa äskande anslag 1:7 för genomförande av Officersprogrammet 19 000 30 000 37 000 

 

2.2 Kompetensförsörjning av disputerade officerare 

Försvarshögskolan äskar om ökade anslag för forskning och forskarutbildning för 
att lärosätet ytterligare ska bidra till långsiktig kompetensförsörjning inom området 
försvar, krishantering och säkerhet genom att utbilda fler doktorander med militär 
bakgrund. Högstposten för forskning inom ramen för anslaget behöver höjas i takt 
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med att anslaget höjs. Detta för att säkerställa att lärarnas kompetens bibehålls när 
kadettkullarna ökar, samt att utbildningen är forskningsanknuten även när 
utbildningen anpassas efter nya kunskapsområden. Till redan nämnda områden 
relaterade till en förändrad strategisk miljö och ny teknologi finns även stora behov 
av forskning om det civila försvaret och samhällets motståndskraft i krig. Här finns 
historiska aspekter om hur Totalförsvaret var uppbyggt under det kalla kriget och 
hur samhällsförändringar sedan dess påverkar återuppbyggnaden av totalförsvaret, 
samt viktiga erfarenheter från dagens Ukraina.  

Den disputerade officeren är den nyckelkompetens som garanterar att den centrala 
kombinationen av vetenskaplig kvalitet2 och professionell relevans säkras i den 
militära utbildningen och forskningen. Disputerade lärare är en förutsättning för att 
säkra en forskningsanknuten utbildning samtidigt som professionskompetens är 
avgörande för en god kvalitet i officersutbildningarna. Forskarutbildningen 
säkerställer en tillförsel av disputerade lärare som kan bidra till utvecklingen av 
högskolans akademiska miljö liksom till Försvarsmaktens och totalförsvarssektorns 
kompetensförsörjning av forskarutbildade officerare. Den yrkesnära militära 
forskningen är viktig för Officersprogrammets forskningsanknytning och 
försvarssektorns utveckling, inte minst forskning relaterad till Nato inför ett 
eventuellt inträde. Mot bakgrund av detta vill Försvarshögskolan öka antalet 
doktorander och förstärka forskningen.  

Försvarshögskolan har i dagsläget två egna forskarutbildningsämnen inom vårt 
övergripande forskningsområde Försvar, krishantering och säkerhet. Inom 
forskarutbildningsämnet Krigsvetenskap finns i dagsläget sexton doktorander 
antagna. En förutsättning för en långsiktig kompetensutveckling inom området 
försvar, krishantering och säkerhet är att antalet doktorander inom området ökar. 
Försvarshögskolan har förutsättningar att kunna öka antalet doktorander och, när 
våra egna ämnen är akademiskt mogna, inrätta fler forskarutbildningsämnen.  

Ett initiativ som Försvarshögskolan har tagit för att främja officerare som vill 
doktorera är en nordisk forskarskola för officerare. Denna är under utveckling 2023 
och Försvarsmakten satsar medel för att stötta med att finansiera administrativa 
kostnader. 

Äskande avseende anslag 1:7 för forskning och forskarutbildning 
Försvarshögskolan föreslår att Anslaget 1:7 (högstpost 1) ökar stegvis med sammanlagt 
16 mnkr för att förstärka lärosätets möjligheter att kompetensförsörja det egna 
lärosätet med militära disputerade lärare och försvarssektorn med disputerade 
militärer samt förstärkt forskning inför Nato-inträde. 

Tkr, i förhållande till 2023 års anslagsnivå 2024 2025 2026 

Anslag 1:7, äskande för forskning och forskarutbildning 9 000 15 000 20 000 

 
2 Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har i oktober 2021 fastslagit att beslut som rör 
uppläggning, genomförande av och kvalitet i Försvarshögskolans utbildning, samt 
organisation och kvalitet i forskning måste fattas av personer med vetenskaplig kompetens 
(UKÄ dnr 31-00206-21) 
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2.3 Antagning av kadetter på Officersprogrammet 

Försvarshögskolan stöds av Totalförsvarets plikt- och prövningsverk vid urval inför 
antagning till Officersprogrammet, i enlighet med krav i Försvarshögskolans 
förordning3. Plikt- och prövningsverket har dock inte ett förordningsstyrt krav på 
att ge stöd till Försvarshögskolan.  

Det är viktigt att Plikt- och prövningsverket kan tillhandahålla tillräcklig 
prövningskapacitet för Officersprogrammet, för att inte antagningen av kadetter ska 
begränsas av detta. Försvarshögskolan ser det därför som angeläget att skapa 
långsiktighet och tydlighet i styrningen av Plikt- och prövningsverket och att 
myndighetens instruktion bör reglera uppdraget att pröva till Officersprogrammet. 
Försvarshögskolan stödjer därmed Plikt- och prövningsverkets förslag till tillägg i 
myndighetens instruktion: Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska vidare på 
uppdrag av Försvarshögskolan genomföra prövning av den som har ansökt till 
Officersprogrammet. 

2.4 Förutsättningar för Delegationen för militärhistorisk forskning 

Försvarshögskolan avser att fortsätta att bedriva verksamheten inom ramen för 
Delegationen för militärhistorisk forskning med oförändrad inriktning och med 
finansiering från anslag 1:7 ap1.  

Försvarshögskolan föreslår att regeringen beslutar om förutsättningarna för 
Försvarshögskolan att bedriva verksamhet inom ramen för delegationen för 
militärhistorisk forskning i enlighet med hemställan inlämnad 2012. 

 

3 Utbildning och forskning för demokratiska och starka 
samhällen 
- verksamhet finansierad av anslag från Utbildningsdepartementet 

3.1 Växande utbildning inom totalförsvar, krishantering och ledarskap 

I det ansträngda omvärldsläget upplever Försvarshögskolan en kraftigt ökande 
efterfrågan på våra utbildningar– från både studenter och arbetsgivare. Det senaste 
årtiondet har en ny civil krishanterings- och säkerhetsprofession börjat växa fram. 
Återinförandet av totalförsvaret har ökat efterfrågan på kompetens i hela 
säkerhetssektorn, civil så väl som militär. Pandemin har också tydligt belyst vikten 
av en stark civil krishanteringsförmåga och av skickliga ledare och samordnare på 
alla nivåer av svensk förvaltning och näringsliv. Det rör sig inte bara om akuta 
säkerhetspolitiska utmaningar utan även om en i grunden förändrad miljö av 
internationella politiska spänningar kombinerat med utmaningar kopplade till 
klimatförändringar, radikalisering och terror, IT-säkerhet och internationell 
brottslighet som gör att Försvarshögskolans forskning och utbildning inom civilt 

 
3 SFS 2007:1164 
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försvar behöver växa avsevärt. Idag har Försvarshögskolan inte ekonomiska och 
infrastrukturella förutsättningar att möta det omgivande samhällets akuta och 
långsiktiga behov av kompetens inom säkerhetsområdet. När nuvarande och 
planerade programutbildningar är fullt utbyggda under 2023 slår de igenom taket 
för de utbildningsanslag som Försvarshögskolan är tilldelat. 

Försvarshögskolan erbjuder åtta utbildningsprogram finansierade med anslag från 
Utbildningsdepartementet. På grundnivå ges två kandidatprogram, dels i 
statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet, dels i militärhistoria. 
På avancerad nivå ges masterprogram i krigsvetenskap, statsvetenskap med 
inriktning mot krishantering och säkerhet, ledarskap och ledning, försvarssystem 
och militärhistoria. Dessutom startade ett magisterprogram i internationell operativ 
juridik hösten 2022. Det är ett program som ger personer med juristexamen en 
möjlighet att fördjupa sig i den särskilda internationella rätt som reglerar väpnade 
styrkors och andra aktörers handlingar i väpnad konflikt och kriser.  

Flera av dessa programbaserade kurser har tillgängliggjorts som fristående kurser 
för att ge personal inom både offentlig och privat verksamhet möjlighet till 
omställningsstudier och att kompetensutveckla sig inom försvar, krishantering, 
säkerhet och ledarskap för livslångt lärande.  

Försvarshögskolan är en liten högskola som har byggt upp ett utbud med fokus på 
utbildningsprogram och undervisning på plats. För att vidareutveckla 
utbildningsutbudet har lärosätet avsatt särskilda medel till kurser inom livslångt 
lärande, som anpassas för att kunna läsas parallellt med arbete. Sådana kurser ges 
på halv eller kvartsfart, ibland på distans och fullt utvecklade kan de även komma att 
ges på kvällar och helger.  

Försvarshögskolan har därför inlett arbetet med att utveckla ett magisterprogram 
som riktar sig till redan yrkesverksamma analytiker eller yngre chefer som får eller 
vill söka sig till nya arbetsuppgifter kopplade till totalförsvarssektorn. Arbetsnamnet 
är Magisterprogram samhällssäkerhet och resiliens. Utbildningen ska vara på svenska 
och ges på halvfart samt distans med endast vissa moment på campus för att lättare 
kunna läsas parallellt med arbete och för att i ökad utsträckning möjliggöra 
kompetensförsörjning av hela Sveriges civila beredskap. Programmet ska fylla ett 
kunskapsbehov genom att vara strukturerat kring tydliga, konkreta sektorsspecifika 
analytiska problem och praktiska utmaningar. Programmet kan komma att ges både 
som uppdragsutbildning och anslagsfinansierad utbildning. 

I tillägg till magisterprogrammet kan Försvarshögskolan även utveckla nya 
fristående kurser på både grund- och avancerad nivå, anpassade för 
yrkesverksamma i totalförsvaret. Exempel på teman för dessa kurser skulle kunna 
vara Cybersäkerhet, Ledarskap i kris, Konsekvenser av digitaliseringen för säkerhet 
och kris, Försvarsvilja och påverkansoperationer, Totalförsvarets folkförankring och 
Ett hållbart totalförsvar. Kurser som ingår i Magisterprogrammet kan också 
erbjudas som fristående kurser, exempelvis Totalförsvar, beredskap och förvaltning; 
Resiliens, sårbarhet och risk samt Att planera, genomföra och utvärdera övningar. 
Vidare kan nya platser skapas på redan befintliga kurser, exempelvis Lagstiftning i 
kris och krig, De nordiska ländernas säkerhetspolitik samt Urban warfare.  
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Försvarshögskolan har ett regeringsuppdrag (Ju2022/02042) att tillsammans med 
Säkerhetspolisen och Försvarsmakten föreslå utbildningar inom 
säkerhetsskyddsområdet. Förslaget på hur dessa ska se ut återrapporteras i slutet 
på februari och innehåller utbildningssatsningar och uppbyggnaden av ett nytt 
kunskapsområde för vilket en vetenskaplig grund behöver skapas i form av ett 
sammanhållet men tvärvetenskapligt forskningsprogram lett av Försvarshögskolan. 
Den slutgiltiga formen och finansieringen av utbildningarna och forskningen har 
inte ännu kommit till ett stadium där det går att göra konkreta äskandet i 
budgetunderlaget. I händelse av att regeringen satsar i enlighet med det 
återrapporterade förslaget kommer emellertid Försvarshögskolan att äska medel 
via en hemställan som komplement till budgetunderlaget. Satsningarna ryms inte 
inom nuvarande äskanden. 

Slutligen arbetar Försvarshögskolan för att tillsammans med andra lärosäten skapa 
en gemensam plattform där både anslagutbildningar och uppdragsutbildningar för 
kompetensutveckling inom Totalförsvaret tydliggörs för både studenter och de som 
är intresserade av livslångt lärande och kompetensutveckling med eller utan 
omställningsstudiestöd.  

Försvarshögskolans viktiga program- och kurssatsningar för att kompetensförsörja 
Totalförsvaret är dock beroende av en höjning av utbildningsanslaget inledningsvis 
motsvarande ca 200 nya platser. 

Äskande avseende anslag 2:61, utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Försvarshögskolan föreslår att utbildningsanslaget 2:61 ökar stegvis med sammanlagt 
12 mnkr enligt nedan: 

Tkr, i förhållande till 2023 års anslagsnivå 2024 2025 2026 

Anslag 2:61, utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 000 12 000 18 000 

 

3.2 Forskning inom totalförsvar, krishantering och ledarskap  

Försvarshögskolan har med glädje konstaterat att anslaget för forskning från 
Utbildningsdepartementet höjts med 15 mnkr. Dessa medel kommer primärt att 
användas till att förstärka högskolans forskarutbildning, samt strategiska satsningar 
på forskningsområden som täcker flera av försvarshögskolans ämnen, till exempel 
samhällssäkerhet, klimat och säkerhet och digitaliseringens konsekvenser för 
området försvar, krishantering och säkerhet. I det senare ingår tillexempel 
cybersäkerhet och AI. De nya forskningsmedlen är en viktig del i kunskapshöjningen 
av hela sektorn i ett viktigt säkerhetspolitiskt skede.  

Som MSB konstaterar i sin rapport Civilt försvar mot 2030 – ett totalförsvar i balans4 
behöver forskningsutförare, däribland Försvarshögskolan, ges fortsatt ökade 

 
4 Slutredovisning av regeringsuppdrag (Ju2022/01209/SSK). Publikation: MSB2095 – 
oktober 2022 ISBN: 978-91-7927-316-3 
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möjligheter att bedriva såväl grundforskning som tillämpad forskning med tydlig 
relevans för civil beredskap. MSB menar att de forskningsmedel som satsas på 
tillämpad forskning om civilt försvar inte står i paritet till de höga ambitioner som 
regeringen har för uppbyggandet av det civila försvaret. Därför behövs fortsatta 
satsningar på forskningsanslag till bland annat Försvarshögskolan, som bör få 
tillskott i form av direkta anslag med fokus på civil beredskap. I rapporten förordar 
MSB ett tillskott om ytterligare 30 mnkr årligen till Försvarshögskolan från 2026. 
Detta ligger i linje med Försvarshögskolans analys och ambitioner för forskningen 
inom detta område. 

Äskande avseende anslag 2:62, forskning och forskarutbildning 
Försvarshögskolan föreslår att utbildningsanslaget 2:62 ökar stegvis med sammanlagt 
15 mnkr enligt nedan: 

Tkr, i förhållande till 2023 års anslagsnivå 2024 2025 2026 

Anslag 2:62, forskning och forskarutbildning 0 5 000 15 000 

 

4 Övrigt 

4.1 Omställning till öppen vetenskap 

För att lärosätet ska klara omställningen till ett öppet vetenskapligt system senast 
2026, enligt regeringens målbild, behövs ändamålsenliga infrastrukturella tjänster, 
stöd och ramverk som hjälper forskarna att vara del av ett vetenskapligt ekosystem. 
Som ett led i omställningen har lärosätet slutit transformativa avtal med förlagen 
som innebär att lärosätet förutom prenumerationsavgift också betalar för att 
forskare ska kunna publicera sig med öppen tillgång i tidskrifter. Sedan 2021 har 
kraven på att publicera med öppen tillgång skärpts för forskning som finansierats 
med offentliga medel vilket lett till att kostnaderna för de transformativa avtalen 
ökat och de förväntas öka ytterligare framöver när fler publiceringstyper än 
tidskrifter blir berörda. Utan att ange ett specifikt äskande vill Försvarshögskolan 
lyfta fram att det är troligt att forskningsfinansiärers och lagstiftares ökade krav på 
att tillgängliggöra forskningsdata kommer kräva mer resurser och ökande 
kostnader under de kommande åren. 

4.2 Säkerställa studentkårernas studentinflytande 

Efter kårobligatoriets avskaffande har Försvarshögskolan årligen haft en 
överenskommelse med studentkåren om ett antal tjänster som studentkåren åtagit 
sig att genomföra (arbetsmarknadsdag, välkomnande av nya studenter, 
fadderverksamhet för internationella studenter mm). För detta har 
Försvarshögskolan betalat en årlig avgift. Överenskommelsen har varit till nytta för 
Försvarshögskolan men det har även funnits ett bakomliggande syfte med att hitta 
ett sätt för Försvarshögskolan att ekonomiskt bidra till att stärka studentkåren och 
det viktiga arbetet med studenternas inflytande. Det statliga stödet för 
studentinflytande är viktigt, men inte tillräckligt i omfattning. Förutom att 
studentkåren genom nuvarande förfarande riskerar att hamna i en 
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beroendeställning till högskolan är det också administrativt betungande att hantera 
numera två studentkårers äskande samt uppföljning av tilldelade medel. Utan att 
ange ett specifikt äskande föreslår Försvarshögskolan att det statliga stödet till 
studentkårerna ökar för att stärka arbetet med studentinflytande, minska 
studenternas beroendeställning gentemot högskolan och därutöver minska det 
administrativa arbetet som ett årligt äskandeförfarande medför. 

 

5 Ekonomiska bedömningar 

5.1 Försvarshögskolans ekonomiska utveckling (tabell 1-3) 

Utfall 2022 
Försvarshögskolan redovisar för 2022 ett överskott om 13, 7 (-3,1) mnkr. De totala 
intäkterna uppgick till 694,7 (636,1) mnkr, samtidigt som kostnaderna uppgick till 
681,1 (637,4) mnkr.  

Försvarshögskolans omsättning ökade med 58,6 mnkr under 2022 jämfört med 
2021, vilket innebär en fortsättning på den ökande trenden de senaste åren5 och 
speglar en ökad efterfrågan av Försvarshögskolans verksamhet. Bara de senaste två 
åren har högskolan ökat omsättningen med 107 mnkr. Den snabba tillväxten 
innebär utmaningar med att rekrytera och anpassa infrastruktur i samma takt som 
verksamheten växer. 

De sammanlagda anslagsintäkterna uppgick till 315,6 mnkr vilket innebär en ökning 
med 7,3 mnkr mot föregående år. Myndighetskapitalet för anslagen från 
utbildningsdepartementet (UO 16 2:61 respektive 2:62) är 21,5 respektive 19,6 
mnkr. Förbrukningen av anslaget från försvarsdepartementet (UO 6 1:7 ap1) 
understeg årets tilldelning med 10,4 mnkr varav 5,2 mnkr härrörde från 
forskningsverksamhet6.  

Uppdragsverksamheten har fortsatt att växa i volym jämfört med förra året och 
uppgick till 340,1 mnkr mot 303,6 mnkr förra året. Verksamheten uppvisar ett 
sammanlagt resultat på 11,3 (-3,2) mnkr, varav den avgiftsbelagda utbildningen står 
för ett överskott på 9,9 (-2,4) mnkr. Uppdragsforskningen uppvisar ett överskott på 
1,4 (-0,8) mnkr, vilket minskat det negativa myndighetskapitalet för 
avgiftsfinansierad forskning till -1,5 (-2,9) mnkr. Försvarshögskolan kommer att 
fortsätta att ha fokus på prissättningen för uppdragsforskning med ambition att 
uppnå balans i det ackumulerade kapitalet avseende avgiftsfinansierad forskning 
senast 2025. Det ackumulerade överskottet på avgiftsbelagd verksamhet uppgår 
sammantaget till 28,3 (20,3) mnkr vid 2022 års utgång, vilket understiger tio 
procent av årets uppdragsintäkter. 

Bidragsintäkterna har minskat med 5,3 mnkr jämfört med föregående år.  

 
5 Ett undantag var dock 2020 då omsättningen i princip var oförändrad jämfört med 2019, på grund av 
konsekvenser av coronapandemin 
6 Högstpost 1 och 2. 
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På kostnadssidan har personalkostnader ökat med 14,6 mnkr (3,4 procent). Utöver 
årlig löneuppräkning och att kostnaderna för pensionsavgifter ökat är en förklaring 
att antalet årsarbetskrafter ökade till 407 (401) med anledning av den växande 
verksamheten.  

Övriga driftskostnader ökade med 23,5 mnkr. Orsaken är främst ökade kostnader 
för kursresor inom HOP och OP samt att övrigt resande har ökat.  

Prognos 2023 och bedömningar framåt 
För 2023 har Försvarshögskolan fått ökat forskningsanslag från 
Utbildningsdepartementet. Försvarshögskolan planerar att ha byggt upp den 
verksamheten fullt ut under 2024.  

Anslag 1:7 för Officersprogrammet m.m. har för 2023 höjts med 6 mnkr samtidigt 
som högstposten för forskning och analysstöd inom det säkerhets- och 
försvarspolitiska området dras ned med 3,2 mnkr. Högskolans budget för 
Officersprogrammet för 2023 förutsätter oförändrad kostnad för köpta 
utbildningstjänster från Försvarsmakten, trots ökade volymer av kadetter. Framåt 
behöver de ytterligare volymökningarna att kräva ytterligare anslagstillskott enligt 
äskande i detta budgetunderlag för att undvika fortsatta kostnadsreducerande 
åtgärder som påverkar innehållet i programmet. 

Avgiftsintäkterna bedöms fortsätta öka under budgetperioden, med viss variation 
mellan åren som kan härledas till Försvarsmaktens huvudbeställning av utbildning. 
Försvarshögskolan fortsätter i enlighet med gällande forskningsstrategi att arbeta 
för att gradvis öka bidragsintäkterna.  

Myndighetskapital 
Grundutbildningsanslaget från Utbildningsdepartementet (UO 16 2:61) har 
underförbrukats med 2,3 mnkr och myndighetskapitalet uppgår efter 2022 år 
utgång till 21,5 mnkr. Forskningsanslaget (UO 16 2:62) har förbrukats i nivå med 
årets tilldelning och myndighetskapitalet uppgår till drygt 19 mnkr.  

Nedanstående diagram visar utvecklingen av det utfallet för det ackumulerade 
myndighetskapitalet från avgifter från 2013 till 2022 samt och bedömningar fram 
till 2026. Diagrammet visar även det ackumulerade överskottets procentuella andel 
av uppdragsverksamheten. 
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Diagram 2: Utveckling av myndighetskapital från avgifter. 

 
 

5.2 Investeringar och räntekontokredit (tabell 4) 
Nyanskaffningen under 2022 uppgick till 14,0 (6,3) mnkr varav delar kan hänföras 
till anskaffning som blev försenad under 2021. Investeringsbehovet under perioden 
2023-2025 beräknas uppgå till 13 mnkr årligen, men med tillägg för framflyttning 
från 2022 om 2,5 mnkr till 2023. Investeringarna avser främst IT-relaterad 
infrastruktur, lokalanpassningar på grund av ökade student- och lärarvolymer samt 
säkerhetsåtgärder. Låneupptaget vid 2022 års utgång var 37,3 mnkr.  

Att Försvarshögskolan inom kort behöver införskaffa nya undervisningslokaler på 
grund av att Militärhögskolan Karlbergs undervisningslokaler inte räcker till för 
nuvarande och kommande kadettvolymer kommer troligen att påverka 
investeringsnivån. Om den planerade utökningar av lokaler genomförs kommer 
Försvarshögskolan att ta över investeringar om ca 16 mnkr, vilket är medräknat i 
tabell 4. Det leder i sin tur till att behovet av låneram ökar med 15 mnkr utöver det 
som redovisas i tabell 4. Det borde motsvaras av ett minskat behov av låneram vid 
KTH. 

Behållningen på räntekontot uppgick vid årets slut till 67,0 (67,3) mnkr. Saldot på 
räntekontot består framför allt av balanserad kapitalförändring samt oförbrukade 
bidrags- och anslagsmedel. Försvarshögskolan bedömer att lärosätet inte behöver 
räntekontokredit under 2024. 

5.3 Lokalförsörjning (tabell 5) 
Försvarshögskolan hyr, från och med 2021, en sammanlagd yta om 25 909 kvm 
fördelat mellan fastigheter belägna i Stockholm (22 130 kvm) och Karlstad (1 398 
kvm). Av den totala ytan uthyrdes vid 2022 års utgång 3 779 kvm till 
andrahandshyresgäster. 

Utöver ovan nämnda lokaler genomförs utbildning i Försvarsmaktens lokaler 
(Militärhögskolan Karlberg). Nyttjandeförhållandet för lokalerna på Karlberg 
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regleras genom ett verksamhetsavtal mellan Försvarshögskolan och 
Försvarsmakten inom ramen för genomförandet av Officersprogrammet.  

Försvarshögskolan ser det som positivt för lärosätet att huvuddelen av lokalerna är 
placerade nära andra akademiska miljöer och bedömning är att lokalerna i stort är 
ändamålsenliga. Dock föreligger generellt en viss osäkerhet kring den långsiktiga 
lokalförsörjningsplaneringen, med hänsyn till de behov som framtida 
utbildningsvolymer och pedagogiska metoder innebär samt vilka konsekvenser 
närvaron på arbetsplatsen postpandemin för med sig.  

En fråga som måste lösas ut i närtid är det ökande antalet kadetter på 
Officersprogrammet som leder till ytterligare behov av undervisningslokaler vid 
Försvarshögskolan, då Militärhögskolan Karlbergs undervisningslokaler redan med 
nuvarande kadettkullar inte längre räcker till. Den problematiska situationen 
förstärks av den förestående renoveringen på Karlberg. Detta innebär att 
Försvarshögskolan inom kort behöver införskaffa nya undervisningslokaler. 
Kostnader för planerade nya lokaler finns med i beräkningarna i tabell 5. 

5.4 Avgiftsbelagd verksamhet (tabell 6) 
Huvuddelen av Försvarshögskolans avgiftsbelagda verksamhet består av 
uppdragsutbildning och uppdragsforskning. Utöver uppdragsverksamheten har 
Försvarshögskolan avgiftsintäkter i form av bland annat hyresintäkter och intäkter 
från visst stöd till andrahandshyresgäster.  

Uppdragsverksamheten har ökat med ca 51 mnkr 2022 jämfört med 2021, vilket 
speglar en ökad efterfrågan på Försvarshögskolans utbildning och forskning.  
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6 Tabeller 

6.1 Tabell 1: Total budget 
Försvarshögskolan har i intäktsberäkningarna för åren 2024-2026 (tabell 1-3) 
utgått från anslagsnivåerna som finns angivna i Budgetpropositionen för 2023 i 
2023 års prisnivå.  

De beräknade avgiftsintäkterna bygger på bedömningar utifrån erfarenhetsvärden 
samt signaler från externa aktörer, främst Försvarsmakten.  

 

 
 

  

Total budget 2022 2023 2024 2025 2026

(Tkr, belopp angivna i prisnivå 2023) (År 0) (År 1) (År 2) (År 2) (År 3)
Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat

Verksamhetens intäkter
Anslag 2:61 39 626 39 680 41 004 41 274 41 274
Anslag 2:62 24 275 39 611 39 611 39 610 39 610
Anslag 2:65 61 62 61 61 61
Anslag 1:7 251 595 268 034 268 034 268 980 268 980
Avgifter 359 342 372 328 383 241 382 626 392 058
Bidrag 18 997 18 978 20 000 21 000 22 000
Finansiella intäkter 844 150 800 800 800
Summa intäkter 694 739 738 843 752 751 754 351 764 783
Verksamhetens kostnader
Personal 427 464 452 273 460 000 463 000 467 000
Lokaler 81 763 97 000 99 100 100 100 100 100
Drift/Övrigt 162 758 175 300 178 000 176 000 177 000
Avskrivningar 8 718 13 900 15 600 17 200 18 000
Finansiella kostnader 360 200 350 350 350
Summa kostnader 681 063 738 673 753 050 756 650 762 450
Verksamhetsutfall 13 676 170 -299 -2 299 2 333
Transfereringar 0 0 0 0 0
Årets kapitalförändring/
Årets resultat
Utgående myndighetskapital 69 212 69 382 69 084 66 784 69 118
(inkl årets kapitalförändring)
Utgående oförbrukade bidrag 14 000 10 000 8 000 7 000 7 000

13 676 170 -2 299 2 333-299
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6.2 Tabell 2: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

  

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2022 2023 2024 2025 2026

(Tkr, belopp angivna i prisnivå 2023) (År -1) (År 0) (År 1) (År 2) (År 3)
Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat

Verksamhetens intäkter
Anslag 2:61
- Takbelopp 39 626 39 680 41 004 41 274 41 274
- Beräknad avräkning (A) 39 626 39 680 41 004 41 274 41 274
- Särskilda åtaganden (B)
Anslag 2:61 (C) (=A+B) 39 626 39 680 41 004 41 274 41 274
Anslag 2:65
- Takbelopp 61 62 62 62 62
- Beräknad avräkning (D) 61 62 62 62 62
- Särskilda åtaganden (E)
Anslag 2:65 (F) (=D+E) 61 62 62 62 62
Anslag 1:7
- Takbelopp 207 280 218 245 218 245 219 191 219 191
- Beräknad avräkning (G) 203 612 218 245 218 245 219 191 219 191
- Särskilda åtaganden (H)
Anslag 1:7 (I) (=G+H) 203 612 218 245 218 245 219 191 219 191

Anslag (C+F+I) 243 299 257 987 259 311 260 527 260 527
Avgifter 300 471 311 330 320 455 319 940 327 827
Bidrag 1 087 1 086 1 145 1 202 1 259
Finansiella intäkter 660 117 626 626 626
Summa intäkter 545 517 570 520 581 537 582 295 590 239
Verksamhetens kostnader
Personal 315 063 327 898 333 500 335 675 338 575
Lokaler 64 880 78 217 79 943 81 059 81 137
Drift/Övrigt 146 221 157 488 159 914 158 117 159 015
Avskrivningar 6 915 11 025 12 373 13 643 14 277
Finansiella kostnader 286 159 278 278 278
Summa kostnader 533 364 574 787 586 008 588 772 593 282
Årets kapitalförändring/
Årets resultat

-3 043-4 471-4 26612 153 -6 477



  19 (20) 
Datum Dnr: 

 2023-02-22 
 

Ö 135/2023 

 

6.3 Tabell 3: Forskning och utbildning på forskarnivå 

 
 

6.4 Tabell 4: Investeringar i anläggningstillgångar och räntekontokredit 

 
Av beräknad nyupplåning under 2023 härrör 16 mnkr från investeringar som 
beräknas övertas vid införskaffande av nya lokaler. Av amorteringar från 2024 
härrör 2,5 mnkr från nya lokaler.  

 

  

Forskning och utbildning på 
forskarnivå 2022 2023 2024 2025 2026

 (Tkr, belopp angivna i prisnivå 2023) (År -1) (År 0) (År 1) (År 2) (År 3)
Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat

Verksamhetens intäkter
Anslag 2:62 24 275 39 611 39 611 39 610 39 610
Anslag 1:7 47 983 49 789 49 789 49 789 49 789
Avgifter 58 871 60 999 62 786 62 686 64 231
Bidrag 17 909 17 892 18 855 19 798 20 741
Finansiella intäkter 184 33 174 174 174
Summa intäkter 149 222 168 323 171 216 172 057 174 545
Verksamhetens kostnader
Personal 112 401 124 375 126 500 127 325 128 425
Lokaler 16 883 18 783 19 157 19 041 18 963
Drift/Övrigt 16 538 17 812 18 086 17 883 17 985
Avskrivningar 1 803 2 875 3 227 3 557 3 723
Finansiella kostnader 74 41 72 72 72
Summa kostnader 147 699 163 886 167 042 167 878 169 168
Årets kapitalförändring/
Årets resultat

5 3774 1744 437 4 1781 523

Investeringar i anläggningstillgångar 2022 2023 2024 2025 2026
 (Mnkr, en decimal- belopp angivna i prisnivå 2023) (År -1) (År 0) (År 1) (År 2) (År 3)

Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat
IB lån i Riksgäldskontoret 32,1 37,4 56,2 53,7 49,4
Beräknad nyupplåning 14,0 31,5 13,0 13,0 13,0
- varav investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
Beräknad amortering 8,7 12,6 15,6 17,2 18,0
UB lån i Riksgäldskontoret 37,4 56,2 53,7 49,4 44,4
Maximalt utnyttjande av låneramen under året 41,7 62,5 61,4 58,0 53,4

Föreslagen låneram 50,0 65,0 65,0 65,0 60,0

Beräknad ränteutgift 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3

Ränteantaganden för nyupplåning (%) 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%

Summa räntor och amorteringar 9,0 12,9 16,0 17,6 18,3

Maximalt utnyttjande av räntekontokrediten under året 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Föreslagen räntekontokredit 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
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6.5 Tabell 5: Lokalförsörjning 

 
 

6.6 Tabell 6: Avgifter 

 
 

 

Redovisning av lokaler 2022 2023 2024 2025 2026
(Mnkr, en decimal- belopp angivna i prisnivå 
2023) (År -1) (År 0) (År 1) (År 2) (År 3)

Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat
Area, kvm LOA, (exkl. student- och 
gästforskarbostäder)

- föregående års utgång 25 909 25 909 28 104 28 104 28 104
- ökning under året 2 420
- minskning under året -225
- vid årets utgång (A) 25 909 28 104 28 104 28 104 28 104

Förbättringsutgift på annans fastighet 5,9 7,6 6,8 6,3 6,2
- nyinvesteringar 1,8 2,4 0,0 0,0 0,0
- avskrivningar 0,8 0,8 0,7 0,5 0,1

Lokalhyra (exkl. student- och 
gästforskarbostäder) (B) 76,1 87,7 89,9 91,4 91,7

Genomsnittlig hyra (kr/m2LOA) 2 936 3 119 3 200 3 251 3 264
Sammanställning av lokalkostnader (exkl. 
student- och gästforskarbostäder) ( C) 77,3 82,6 84,9 86,4 86,8

Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA) 2 984 2 940 3 021 3 076 3 089
Lärostätets totala kostnader (D) 681,1 738,7 753,1 756,7 762,5
Totala externa hyresintäkter 14,4 14,2 14,2 14,2 14,2
Justerade totala kostnader (D2) 666,7 724,4 738,8 742,4 748,2
Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala 
kostnader 11,4% 11,2% 11,3% 11,4% 11,4%

Lokalkostnadens andel av justerade totala 
kostnader 11,6% 11,4% 11,5% 11,6% 11,6%

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
(Tkr, belopp angivna i prisnivå 2023)

2022 (B-1) Utfall 339 483 328 228 11 255
varav tjänsteexport 1 002 1 089 -87
2023 (B) Prognos 355 428 358 528 -3 100
varav tjänsteexport 0 0 0
2024(B+1) Beräknat 366 341 366 341 0
varav tjänsteexport 0 0 0
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