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1. Rektor har ordet
När Försvarshögskolan ger sig in i 2022 har en rad omfattande utvecklingsprojekten gått i mål och vi
möter det nya året i en helt ny organisation med nya arbetsformer och med en ny ekonomimodell.
Högskolans vision och strategi från 2020 skapade gemensamma mål och sedan dess har fokus legat på att
skapa de organisatoriska och processuella förutsättningar som krävs för att systematiskt och effektivt
arbeta mot ett starkare och bättre FHS. Med dessa viktiga utvecklingsprojekt i mål kommer högskolans
samlade utvecklingskraft läggas på kärnverksamhetens behov inom forskning, utbildning och samverkan.

Inom forskning satsar vi därför på att bygga upp starka forskningsmiljöer genom att exempelvis förbättra
forskningsstödet i form av ett Grants Support Office, i syfte att vinna ytterligare externa forskningsmedel i
samverkan med det omgivande samhället, samt genom satsningar inom öppen vetenskap.

Inom utbildning kommer vi att göra en högskolepedagogisk satsning som tydliggör och förstärker
Försvarshögskolans pedagogiska profil. Vi ska fortsätta utveckla vårt långsiktiga utbildningsutbud och
samtidigt öka den civil-militära mötesplatsen i undervisningen. Även inom de militära programmen sker
viktig utveckling för att möta de behov som uppstår av omvärldsutvecklingen och de ökande
försvarssatsningarna.
Försvarshögskolan har alltid haft samverkan och nyttiggörandet av vår forskning och utbildning högt på
agendan och under 2022 ska detta arbete systematiseras genom en tydlig struktur för samverkan
gentemot lärosäten, myndigheter, näringsliv och alumni, både nationellt och internationellt.

För att Försvarshögskolan ska nå sina mål inom forskning, utbildning och samverkan så krävs en effektiv,
kunnig och serviceinriktad förvaltning. Kraften har hittills riktats mot att stödja de stora förändringsprojekten och att skapa den ekonomimodell och de styrprocesser som den nya organisationen kräver. Ett
viktigt projekt kvarstår i det avslutande arbetet med Försvarshögskolans sammanhållna kvalitetssystem
för utbildning och forskning. Kvalitetssystemet skall inte bara klara UKÄ:s kvalitetsgranskning, utan också
bidra till strukturen som ska leda till vår vision. I övrigt riktas nu energin i stor utsträckning mot det
löpande verksamhetsstödet för att skapa förutsättningar för kärnverksamhetens utvecklingsmål att bli
världsledande inom forskning och utbildning.

Innevarande verksamhetsplan är ett operativt verktyg för strategisk styrning och kommer under 2022 att
vara ett levande dokument för att inrikta verksamheten i en snabbt föränderlig omvärld. Försvarshögskolan behöver fortsatt utvecklas för att bidra till samhällets förmåga att möta dagens och
morgondagens komplexa säkerhetsutmaningar på lokal, nationell och internationell nivå. I ryggen har vi
ett försvarspolitiskt inriktningsbeslut med tydliga ambitionshöjningar i termer av både kvalitet och
kvantitet, tillika en forskningspolitisk proposition som öppnar för många möjligheter att stärka vår
forskning och våra forskningsmiljöer. Som ett resultat av viktiga lärdomar under pandemin och tekniska
sjumilakliv möter vi också framtiden som en modernare arbetsplats med ett flexiblare arbetssätt.
Jag ser varmt fram emot ett innehållsrikt år fyllt av diskussion, utbyte och samarbete med alla
medarbetare på Försvarshögskolan.

Robert Egnell
Rektor
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2. Vision, strategiska mål och utvecklingsinriktning
Vision och strategiska mål
Försvarshögskolan (FHS) har en vision som sträcker sig fram till 2030. De tillhörande strategiska målen
och strategierna avser perioden 2020–2025. Målen följs årligen upp med hjälp av indikatorer i lärosätets
årsredovisning.
VISION

Försvarshögskolan – ett världsledande lärosäte inom försvar,
krishantering och säkerhet
MÅL 1

Försvarshögskolans utbildning
håller högsta nationella och
internationella kvalitet och är ett
attraktivt val för de mest
motiverade och kvalificerade
studenterna. För kompetensförsörjning och livslångt lärande
är lärosätet förstahandsval för
försvars- och säkerhetssektorn.

MÅL 3

MÅL 4

Försvarshögskolan är ett
lärosäte med samhällsnyttan
som grundsyfte. Samverkan
genomsyrar alla delar av
verksamheten. Vår forskning och
utbildning är efterfrågad av
relevanta aktörer inom försvarsoch säkerhetssektorn. Vi är den
självklara samarbets-partnern
för, offentlig, privat och ideell
sektor för kunskapsutveckling
och kompetensförsörjning inom
försvar, krishantering och
säkerhet.

Försvarshögskolan sätter
kunskapen och lärandet i
centrum för att skapa
förutsättningar för kvalitetsdriven och effektiv forskning,
utbildning och samverkan.
Genom tydliga interna processer
och arbetssätt är vi ett lärosäte,
en arbetsgivare och en
myndighet som åtnjuter stort
förtroende hos såväl studenter,
medarbetare, uppdragsgivare
som tillsynsmyndigheter.

MÅL 2

Försvarshögskolan är en
nationellt och internationellt
ledande forskningsmiljö med
stor forskningsproduktion av
högsta kvalitet och relevans
inom området försvar, krishantering och säkerhet.
Forskningen ger ny kunskap till
försvars- och säkerhetssektorn
och till vetenskapssamhället
samt bidrar till Försvarshögskolans utbildningars
forskningsanknytning.

Bilden illustrerar Försvarshögskolans vision och strategiska målsättningar.

Utvecklingsinriktning
FHS är ett lärosäte med enorm potential. Med ett examensområde inom försvar, krishantering och
säkerhet, och genom att vara en mötesplats för militära och civila perspektiv, praktiska erfarenheter och
olika akademiska discipliner så är vi centralt placerade för att genom vår forskning och utbildning göra
substantiella bidrag till stärkt försvarsförmåga, ett fungerande totalförsvar, nationell och internationell
säkerhet och hållbara demokratiska samhällen. FHS vision och mål visar på en högt ställd ambitionsnivå
och en tydlig riktning för lärosätets fortsatta utveckling.

Den utveckling som rektor anser är högskoleövergripande och prioriterad fastställs i verksamhetsplanen
med dess tillhörande bilagor: lokalförsörjningsplan, investeringsplan, miljöhandlingsplan,
jämställdhetsplan och handlingsplan för informationssäkerhet. Utvecklingen ska underbygga FHS
strategiska mål och genomföras i den anda som framkommer i de tillhörande strategierna. I viss mån
bidrar även utvecklingen till att de strategiska riskerna reduceras. Om rätt utveckling har prioriterats och
genomförts kommer det med tiden att påverka indikatorerna och visa ökad måluppfyllelse. På nästa sida
framkommer vilka utvecklingsområden för respektive strategiskt mål som FHS avser att fokusera på
under 2022.
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Bilderna illustrerar Försvarshögskolans utvecklingsområden 2022.
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3. Strategiska risker
Som visionen gör gällande är FHS ett lärosäte som har potential att etablera sig som ett bland de främsta i
världen inom sitt område. De strategiska målen pekar ut riktningen för den utveckling som vi behöver
genomföra i syfte att vi ska röra oss mot den visionen. Genom vår årliga omvärldsanalys har vi emellertid
identifierat att det finns en del utmaningar och risker för oss på vår väg mot visionen.

I den årliga omvärldsanalysen tittar undersöks politiska, ekonomiska, sociala och teknologiska
möjligheter samt risker som påverkar FHS förmåga att genomföra verksamheten i enlighet med visionen
och de strategiska målen. Riskerna beskrivs på en övergripande nivå i termer av strategiska riskområden.

Bilden illustrerar Försvarshögskolans strategiska riskområden.

De strategiska riskområdena är nedbrutna i följande konkreta risker:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Risk för sjunkande kvalitet i utbildningarna, pga. underbemanning av militär eller vetenskaplig
kompetens.
Risk för ohälsa bland studenterna (i de fall corona-restriktioner påverkar undervisningen och den
sociala studiemiljön).
Risk att ökad internationalisering i utbildningsverksamheten blir svårare/tar längre tid att
åstadkomma (på grund av eventuella corona-restriktioner).
Risk att FHS inte förmår att balansera kraven på utbildning och forskning på ett sätt som skapar
den forskningsmiljö som eftersträvas.
Risk att FHS inte kan stärka forskningsmiljön genom ökad internationalisering (på grund av
eventuella corona-restriktioner).
Risk att FHS inte kan öka andelen disputerade officerare.
Risk att FHS inte kan möta förmodad ökad efterfrågan på forskning kopplat till samhällets och
konflikters ökade digitalisering och automatisering (exempelvis cyberkrigföring och AI).
Risk att FHS måste stänga ner verksamheten (på grund av att medarbetare blir sjuka, satta i
karantän eller inkallade till samhällsviktig verksamhet).
Risk för sjunkande intäkter.
Risk för sjukskrivningar, hög personalomsättning och otillräcklig output (effektivitets- och
kvalitetsbrister) både i kärn- och stödverksamheten.
Risk att FHS inte kan tillmötesgå studenters förväntningar på att FHS tillgodogör sig ny teknik och
nyttjar möjligheterna till flexibla samt kreativa studieformer.
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•
•
•
•

Risk att FHS inte kan möta studenters och det omgivande samhällets förväntningar kopplade till
Agenda 2030.
Risk att FHS drabbas av en säkerhetsincident som kan påverka FHS anseende.
Risk att FHS drabbas av en säkerhetsincident som kan påverka liv.
Risk för brister i FHS ekonomistyrning.

Sannolikheten för samtliga av ovanstående risker har bedömts vara relativt låg medan bedömningen
avseende konsekvensen varierar mellan försumbar och mycket allvarlig. För att hantera riskerna har
organisationsenheterna planerat in åtgärder i sina respektive handlingsplaner. Hur arbetet med
åtgärderna fortlöper följs upp i tertial två och tre.
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4. Löpande verksamhet
Utöver den utveckling som genomförs på FHS bedrivs även en omfattande reguljär kärn- och
stödverksamhet i Stockholm och i Karlstad som är minst lika viktig för lärosätets framgång.

FHS är en specialiserad högskola som forskar, utbildar och samverkar inom området försvar,
krishantering och säkerhet. Från och med 2019 utbildar lärosätet på alla akademiska nivåer.
FHS utbildar och forskar inom följande ämnen:
•
•
•
•
•
•

Statsvetenskap
Historia med inriktning militärhistoria
Ledarskap och ledning
Juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt
Krigsvetenskap
Försvarssystem

Härefter beskrivs utbildnings- och forskningsverksamheten i stora drag samt den samhällsnytta som
verksamheten leder till.

Utbildning

Vid FHS bedrivs såväl anslagsfinansierad utbildning som utbildning på uppdrag av olika myndigheter och
organisationer (avgiftsfinansierad utbildning). I jämförelse med de flesta andra högskolor har FHS en hög
andel uppdragsutbildning.
Förra året, det vill säga 2021, hade FHS 962 (820 året innan) anslagsfinansierade helårsstudenter samt
383 (390 året innan) helårsstudenter inom poänggivande uppdragsutbildning. Därtill har lärosätet en
omfattande uppdragsverksamhet som inte är poänggivande.

FHS erbjuder följande utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå:
• Kandidatprogram i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet eller historia med
inriktning mot militärhistoria
• Officersprogrammet med krigsvetenskaplig, militärteknisk eller nautisk inriktning
• Magisterprogram i internationell operativ juridik
• Magister i politik, säkerhet och krig med inriktning statsvetenskap eller krigsvetenskap
• Högre officersprogrammet 1
• Masterprogam i utveckling av system för försvar och säkerhet
• Masterprogram i ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet
• Masterprogram i krig, kultur och samhälle

Forskning och forskarutbildning

FHS forskning omfattar både grundforskning och praktisk forskning inom området försvar, krishantering
och säkerhet. Inom lärosätets unika nisch finns en bredd som innefattar totalförsvaret och dess olika
funktioner. FHS expertis spänner från militära operationer till civil krishantering.

Ambitionen är att erbjuda en mångvetenskaplig forskningsmiljö där ämnena stimulerar och berikar
varandra. Vid FHS finns kompetenser som till exempel krigsvetare, statsvetare, historiker, folkrättsjurister
och psykologer. Lärosätet har en hög grad av samarbete mellan forskare och praktiker såsom officerare
och andra yrkesverksamma inom försvars- och säkerhetssektorn.
1

Det Högre officersprogrammet kan läsas ett eller två år och leder då till antingen magister- eller masterexamen.
Utbildningen är avgiftsfinansierad och genomförs på uppdrag av Försvarsmakten. Övriga utbildningsprogram är
anslagsfinansierade.
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Fram till 2018 har forskarutbildningen vid FHS skett i samarbete med andra lärosäten. I och med det egna
examenstillståndet på forskarnivå inom området försvar, krishantering och säkerhet har FHS nu drygt 20
doktorander antagna vid lärosätet.
Examenstillståndet inom området försvar, krishantering och säkerhet, bygger på en hög kompetens inom
de två ämnen inom vilka forskarutbildning ges:
•

•

Krigsvetenskap
Ett ämne som i Sverige är unikt för Försvarshögskolan. Forskningen behandlar frågeställningar
kring försvarsplanering och doktriner, skapande av militär förmåga, militär maktutövning och
krigföring.

Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet
Forskningen inom statsvetenskap fokuserar på frågeställningar kopplade till utrikes-, försvarsoch säkerhetspolitik, hantering av kriser, krisberedskap och samhällets skydd, samt internationell
samverkan.

Vid FHS är ett tjugotal professorer, ett drygt trettiotal doktorander (inräknat dem som är antagna vid
andra lärosäten men har sin dagliga verksamhet vid FHS) och drygt 70 disputerade lärare verksamma.
Bedömningen är att forskningsverksamheten kommer att öka i omfattning även under 2022.
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5. Samhällsnyttan
FHS är på många sätt unik. Bland annat genom specialiseringen då lärosätet utbildar officerare och civila
ledare samt experter inom området försvar, krishantering och säkerhet. FHS existensberättigande ligger i
det särskilda bidraget till försvars- och säkerhetssektorns kunskapsutveckling och kompetensförsörjning.
Genom forskning, utbildning och samverkan bidrar lärosätet till svensk försvarsförmåga, totalförsvar,
nationell och internationell säkerhet och hållbara demokratiska samhällen.

Bilden på nästa sida illustrerar på en övergripande nivå FHS samhällsnytta, från de resurser lärosätet
förfogar över till de målsättningar och långsiktiga effekter som FHS utbildning och forskning bidrar till
nationellt och internationellt. Orsakssambanden i effektkedjan är inte säkerställda utan grundar sig på
antaganden från lärosätets sida. Antagandena förklaras i texten efter bilden.

Vad gäller de nationella och globala målsättningar som FHS bidrar till har lärosätet gjort ett urval baserat
på relevans kopplat till lärosätets vision och strategiska mål. Urvalet har urskilts efter en genomgång av
budgetpropositionen (BU) samt andra för Försvarshögskolan relevanta externa styrdokument,
exempelvis regleringsbrev (RB) från Utbildningsdepartementet.
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Mål i UoH RB från Udep.
Utbildningsutbudet ska svara mot
studenternas efterfrågan och
arbetsmarknadens behov.

Mål i BP, UO 16
Utbildning och forskning vid
universitet och högskolor ska hålla en
internationellt sett hög kvalitet och
bedrivas effektivt.

Mål i BP, UO 16
Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande
kunskapsnation, där högkvalitativ forskning, högre utbildning och innovation leder till
samhällets utveckling och välfärd, näringslivets konkurrenskraft och svarar upp mot de
samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige och globalt.

Resurser
Studenter och
kursdeltagare
Doktorander
Lärare
Forskare
Andra medarbetare
Kontakter och nätverk
Akademisk miljö
Infrastruktur
Finansiella medel

Mål i FHS RB från Udep.
Bidra till genomförandet av FN:s
säkerhetsrådsresolutioner om
kvinnor, fred och säkerhet.

FHS strategiska mål om:
Aktivitet
Utbildning
Forskning

Mål i FHS RB från Udep.
Under 2021-2023 ska 53%
av de nyrekryterade
professorerna vara kvinnor.

1. utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2. forskning och forskarutbildning
3. samverkan och nyttiggörande
4. förutsättningar för kvalitet och effektivitet

Mål i UoH RB från Udep.
Arbeta med jämställdhetsintegrering i syfte att
verksamheten ska bidra till
att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Mål i BP, UO 13 Kvinnor
och män, flickor och pojkar,
ska ha samma möjligheter
och villkor när det gäller
utbildning, studieval och
personlig utveckling.

Prestation
Kunskap

Primära mottagare
Försvars- och
säkerhetssektorn
Forskarsamhället
Lärare
Politiker
Intresserad allmänhet

Kortsiktiga effekter
Mål i Agenda 2030
God utbildning för alla.
Jämställdhet.

Kompetensförsörjning av, och
ökad kunskap i, försvars- och
säkerhetssektorn.
Generell kunskapshöjning och
innovation i samhället.

Medellång effekt
Mål i Agenda 2030
Minskad ojämlikhet. Hållbara
städer och samhällen.

Ökad förmåga i samhället att
förstå, förebygga samt
hantera kriser, konflikter och
krig.

Långsiktig effekt
Mål i Agenda 2030 Bekämpa
klimatförändringen. Fredliga
och inkluderande samhällen.

Ökad trygghet och säkerhet i
samhället utan att orsaka
ökade miljö- och
hälsoproblem i samhället.

Mål i FHS RB från Udep.
Utbilda personal för att
därigenom bidra till att
det militära försvarets
kompetensbehov
tillgodoses.

Mål i BP, UO 16
Forskningssamverkan
och forskningens
samhällspåverkan ska
öka.

Mål i BP, UO 6
Värna samhällets
funktionalitet, värna vår
förmåga att upprätthålla grundläggande
värden som demokrati,
rättssäkerhet samt
mänskliga fri- och
rättigheter

Mål i BP, UO 6
Minska risken för
olyckor och kriser som
hotar vår säkerhet.

Mål i BP, UO 6
Enskilt och tillsammans
med andra, inom och
utom landet, försvara
Sverige och främja vår
säkerhet.

Sveriges generationsmål
Till nästa generation lämna
över ett samhälle där de
stora miljö-problemen är
lösta, utan att orsaka
ökade miljö- och
hälsoproblem.

Mål i BP, UO 13
Kvinnor och män ska ha
samma rätt och möjlighet att
vara aktiva samhällsmedborgare och att forma
villkoren för beslutsfattandet i samhällets alla
sektorer.
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Resurser
FHS studenter, doktorander och kursdeltagare är inte bara lärosätets viktigaste målgrupp, tillsammans
med bland annat lärare och övriga medarbetare utgör de också en betydelsefull resurs. Studenterna och
doktoranderna bidrar exempelvis till att ständigt utveckla kvaliteten i verksamheten och har inflytande i
viktiga beslut. Kontakter, nätverk, akademisk miljö, infrastruktur och finansiella medel är andra resurser
som är nödvändiga i bedrivandet av utbildning och forskning.

Aktiviteter

Med de resurser som FHS förfogar över genomförs utbildnings- och forskningsaktiviteter. Aktiviteterna
består av utbildningar på grundnivå och avancerad nivå inom området försvar, krishantering och säkerhet
samt forskning och forskarutbildning. Aktiviteterna är anslagsfinansierade men också till stor del
avgiftsfinansierade och till viss del bidragsfinansierade.

FHS strategiska mål för utbildning på grund och avancerad nivå är att ”utbildningen ska hålla högsta
nationella och internationella kvalitet samt vara ett attraktivt val för de mest motiverade och kvalificerade
studenterna. För kompetensförsörjning och livslångt lärande ska lärosätet vara förstahandsval för
försvars- och säkerhetssektorn”. FHS strategiska mål för forskning och forskarutbildning är att ”vara en
nationellt och internationellt ledande forskningsmiljö med stor forskningsproduktion av högsta kvalitet
och relevans inom området försvar, krishantering och säkerhet. Forskningen ska ge ny kunskap till
försvars- och säkerhetssektorn och till vetenskapssamhället samt bidra till forskningsanknytningen i FHS
utbildningar”. Att FHS har en nära koppling mellan forskning, utbildning, praktisk tillämpning och
samhällsnytta är en viktig framgångsfaktor. Detta är även grundläggande för att lärosätet ska kunna vara
en specialiserad högskola, vilket eftersträvas.
Lärosätets interna målsättningar är härledda ifrån samhällsbehov som exempelvis finns målsatta i olika
nationella styrdokument. På detta vis bidrar FHS verksamhet till uppfyllandet av ett antal nationella
målsättningar, exempelvis att kvinnor och män, flickor och pojkar får samma möjligheter och villkor när
det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling samt att utbildning och forskning vid universitet
och högskolor ska hålla en internationellt sett hög kvalitet och bedrivas effektivt. Lärosätet har även en
handlingsplan för jämställdhet som bland annat syftar till att FHS verksamhet ska bidra till att de
jämställdhetspolitiska målen uppfylls samt att den nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s
säkerhetsråds resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet genomförs.

Prestationer och primära mottagare

FHS är en högskola inom försvar, krishantering och säkerhet med nyttiggörandet som grundsyfte.
Samhällsrelevans och professionsinriktning genomsyrar därför verksamheten. Det som produceras
genom lärosätets utbildnings- och forskningsverksamhet är kunskap. Kunskapen lämnar
Försvarshögskolan i form av exempelvis publikationer samt studenter och kursdeltagare med en viss typ
av kompetens. Kunskapen kan bland annat mätas genom nyckeltalen helårsstudenter, helårsprestationer,
antal utfärdade examina och antal publikationer, dessa nyckeltal redovisas i en del av årsredovisningens
tabeller. FHS antar att den kunskap som produceras genom lärosätets utbildnings- och
forskningsverksamhet primärt mottas av försvars- och säkerhetssektorn. Antingen genom att studenter
och doktorander anställs inom sektorn efter utbildningen, eller att de redan är anställda och återgår till
sektorn med förstärkt kunskap efter utbildningen. När det gäller forskningsverksamheten producerar FHS
kunskap i form av exempelvis vetenskapliga publikationer, forskningsrapporter, studier och öppna
föreläsningar som kommer till nytta i sektorn.

En viktig aspekt av detta är det livslånga lärandet där FHS, som en konsekvens av de stora
samhällsutmaningar världen står inför, ser ett stort behov av kompetensutveckling för anställda inte
minst inom offentlig sektor på statlig, regional och kommunal nivå, men även inom den privata sektorn.
För att möta detta behov bedriver lärosätet en rad uppdragsutbildningar inom totalförsvar och
samhällssäkerhet för huvudsakligen offentliga uppdragsgivare.

Kortsiktiga effekter

Som bilden visar bidrar FHS utbildningsverksamhet således till att kompetensförsörja försvars- och
säkerhetssektorn. Dessa kortsiktiga effekter understödjer uppfyllandet av flera nationella målsättningar
men även till genomförandet av Agenda 2030 som innefattar globala mål. FHS utbildar exempelvis
officerare för att det militära försvarets kompetensbehov ska kunna tillgodoses. Genom att lärosätet
bidrar till att säkerställa försörjningen av officerare ökar Försvarsmaktens möjligheter att åstadkomma en
utökad krigsorganisation och ett militärt försvar som framgångsrikt kan lösa sina uppgifter. Samtidigt
utgör FHS ett centrum för kunskapsutvecklingen av samhällsskydd och säkerhet ur ett bredare
totalförsvarsperspektiv.
Genom jämställdhetsintegrering bidrar FHS också till att de individer som har utbildats på lärosätet får
med sig kunskap för att kunna vara aktiva samhällsmedborgare, oavsett kön, och kunna forma villkoren
för beslutsfattandet på alla nivåer i samhället. En hållbar utveckling, så som den formuleras i Agenda
2030, förutsätter ett säkert samhälle med robusta och jämställda institutioner.

FHS forskningsverksamhet bidrar å sin sida till de nationella målen genom att dels öka kunskapsnivån
inom försvars- och säkerhetssektorn, dels bidra till en generell kunskapshöjning och innovation i
samhället. Lärosätet ser samverkan i forskningen med olika aktörer inom området, både myndigheter och
privata aktörer, som ett sätt att fortsätta vara en viktig resurs i form av kunskapsutveckling – för hela
samhället, särskilt under utvecklingen av det nya totalförsvaret.

Dessa kortsiktiga effekter som lärosätets forskning genererar bidrar därmed till att uppfylla den
nationella målsättningen om forskningssamverkan och att forskningens samhällspåverkan ska öka. I detta
arbete ligger även de viktiga kvalitetsaspekterna att bidra till inkluderande perspektiv och ökad
jämställdhet, något som både inbegriper FHS och hela försvars- och säkerhetssektorn. Vad gäller Agenda
2030 ska ett jämställdhetsperspektiv genomsyra alla mål i agendan. Ett verktyg som nämns för att uppnå
målen är forskning.

Medellånga effekter

De samhällsfunktioner som FHS utbildnings- och forskningsverksamhet relaterar till kan sammanfattas i
termer av säkerhetspolitik och samhällssäkerhet inklusive militärt försvar samt civilt samhällsskydd och
krishantering. På medellång sikt antar lärosätet att den kunskap som lärosätet genererar bidrar till att
ansvariga aktörer erhåller ökad förmåga att förstå, förebygga samt hantera kriser, konflikter och krig.

Dessa medellånga effekter bidrar till att uppfylla flera nationella målsättningar men även till Agenda 2030
som innefattar globala mål. Vad gäller försvar och samhällets krisberedskap, bidrar den kunskap som FHS
genererar till att bland annat öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den
samlade förmågan i totalförsvaret. Kunskapen bidrar vidare till att minska risken för olyckor och kriser
som hotar samhällets säkerhet. Säkra och motståndskraftiga samhällen är därtill en viktig
hållbarhetskomponent i genomförandet av Agenda 2030.

Långsiktiga effekter

I slutändan syftar FHS utbildnings- och forskningsverksamhet ytterst till att öka tryggheten och
säkerheten i samhället generellt, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem. Denna långsiktiga effekt
bidrar till att uppfylla flera målsättningar, bland annat Sveriges generationsmål och mål i Agenda 2030
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genom att lärosätet bidrar till att utveckla fredliga och inkluderande samhällen samt att lärosätet
integrerar kunskap om klimatförändringar i lärosätets utbildningsverksamhet. Stora delar av FHS
verksamhet ökar därtill Sveriges förmåga att, enskilt och tillsammans med andra, försvara landet.
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6. Övergripande budget
FHS får anslagsmedel för utbildning och forskning från både Utbildningsdepartementet och
Försvarsdepartementet.

Den nära kopplingen mellan FHS verksamhet och den samhällsnytta den erbjuder avspeglas i
myndighetens finansiering. Detta genom att lärosätet har en hög andel intäkter från avgifter
(kundbeställningar), jämfört med andra universitet och högskolor. Den större delen av avgiftsintäkterna
kommer från beställningar från Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
För 2022 beräknas att andelen avgifts- och bidragsintäkter för forskning och utbildning kommer att stå
för över hälften av FHS intäkter, i jämförelse med erhållna anslagsmedel.

Efterfrågan på den utbildning och forskning som FHS bedriver fortsätter att öka. För 2022 har FHS, i
Budgetpropositionen 2022-2024, föreslagits att få ytterligare omkring 11,5 mnkr inom ramen för anslag
1:7 Officersprogrammet mm., vilket är i enlighet med några av FHS äskanden. Anslagen från Utbildningsdepartementet bibehålls på en något högre nivå även 2022 i linje med regeringens tidigare aviserade
satsningar. Avgiftsintäkterna förväntas även de öka i förhållande till 2021 i takt med att efterfrågan,
främst från Försvarsmakten, ökar.
Budgetarbetet för 2022 har präglats av de många förändringar FHS står inför årsskiftet 2021-2022.
Lärosätet går exempelvis in i en ny organisation, förändrar metoden för fördelning av lönekostnader,
implementerar en ny databas i Agresso och nytt lönesystem. Av dessa anledningar har budgetarbetet
försenats och fortsätter in på 2022 med mål att ha en kvalitetssäkrad budget i balans inför styrelsesammanträdet i februari.

Finansiering av utveckling

På FHS är den grundläggande principen för finansiering av utveckling att utrymme skapas för detta inom
ramen för ordinarie finansiering.

Rektor har emellertid möjlighet att fatta beslut om att använda en del av myndighetskapitalet till
strategiska satsningar av utvecklingskaraktär. För 2022 har det beslutats om medel för att stärka
myndighetens arbete inom samverkansområdet, samt en ev. användning av myndighetskapital från anslag
för att öka intaget av doktorander.
Vidare finansieras viss utveckling av så kallad gemensam overhead (OH). För 2022 har det beslutats om
att lägga sådana utvecklingsmedel för exempelvis utökad digitalisering som en förlängning av
ekonomimodellsprojektet samt säkerhets- och kvalitetsfrämjande åtgärder vilka har sin grund i
lagstadgade krav och förordningar.

Investeringar

I budgetunderlaget 2022-2025 bedömde FHS investeringsbehovet för 2022 till 13 mnkr och detta
fastställdes som investeringsram i FHS planeringsdirektiv för 2022. FHS har lagt en investeringsbudget för
2022 som ryms inom denna ram.
I regleringsbrevet för FHS för budgetåret 2022 framgår att låneramen hos Riksgälden höjts från 47 mnkr
till 50 mnkr för 2022.
I FHS årliga planeringsdirektiv har en inriktning för planeringen av investeringar fastställs. För
verksamhetsåret 2022 är inriktningen enligt följande:
•
•
•
•

Informationssäkerhetshöjande åtgärder
Omsättningsplan IT
Digitalisering av utbildning och förvaltning
Fastighetsförbättrande åtgärder

Mer information om investeringsbudgeten, och vad den kommer att användas till under 2022, finns i
lärosätets investeringsplan.
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