Årsredovisning

2021

REKTOR HAR ORDET
Tillväxten i totalförsvaret, pandemin och ett omfattande internt utvecklingsarbete är de faktorer som
främst präglat Försvarshögskolans verksamhetsår 2021. Runt 1 000 personer studerade inom de militära
programmen och det rådde stor efterfrågan på våra civila utbildningar och kompetensutveckling i form av
uppdragsutbildning och expertstöd. Samtidigt har pandemin gjort att lärosätet tvingats till stor flexibilitet
och utveckling av undervisningsformer – inte minst i det digitala formatet. Internt har dessutom ett
mycket omfattande förändringsarbete genomförts, vilket bäddat för en ny organisation, nya styrprocesser
och arbetsformer.
Officersutbildning och totalförsvarstillväxt

Den kraftiga tillväxten i sektorn är i grunden enormt positiv, även om tillväxttakten också innebär utmaningar för

Försvarshögskolan som sektorns lärosäte. Behoven av officerare och civila experter och ledare är stora. Tillväxten var
påtaglig med rekordmånga sökande till Officersprogrammet och en ökande andel kvinnor som sökte. Vid utgången av
2021 studerade runt 1 000 personer vid något av officersprogrammen. Tillväxten sker i stor utsträckning genom

effektivisering. Antalet helårsstudenter och prestationer ökar samtidigt som kostnaderna per student och prestation
minskar.

Försvarshögskolans uppdragsverksamhet växer i takt med totalförsvarsutvecklingen. Lärosätets experter har under
året bland annat sjösatt en digital utbildning i totalförsvarsjuridik, genomfört en pilotversion av en internationell

utbildning i strategiskt ledarskap och beslutsfattande på samhällssäkerhetsarenan samt utkommit med en ny version
av rapporten ”Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar”.

Försvarshögskolan ingick under 2021 även i ett samarbete med Säkerhetskommittén i Finland: Hanaholmen-

initiativet, som är ett samarbetsprogram mellan Sverige och Finland som ska stärka ländernas krishanteringsförmåga
och civila försvar vid sidan av befintligt militärt samarbete.

Trots den snabba tillväxten, omfattande internt utvecklingsarbete, samt externa påfrestningar under pandemin, så
pekar, i princip, alla Försvarshögskolans väsentliga nyckeltal i positiv riktning – inte minst avseende den
vetenskapliga produktionen.

Coronaanpassningar

Coronapandemin satte i mångt och mycket ramarna för Försvarshögskolans verksamhet, med distansundervisning
och arbete i hemmet som huvudregel även detta år. Det var delvis utmanande men gav samtidigt positiva

erfarenheter. Den digitala utvecklingen tog ett rejält kliv framåt med nya former för både undervisning och

samarbete, vilket skapar möjligheter även för framtiden. Försvarshögskolan har utrustat samtliga undervisningssalar
med digitala lösningar för att erbjuda simultan undervisning på plats och distans.

Försvarshögskolan, där civilt möter militärt, akademi möter profession och internationellt möter nationellt, blev en

digital mötesplats. Det gällde till exempel Combined Joint Staff Excercise som är en viktig del i utbildningen på Högre

officersprogrammet. Med kort framförhållning tog lärosätets experter fram en digital spelversion för över 500 finska
och svenska officerare. Även den anrika Solbackakursen genomfördes i delar digitalt.

Försvarshögskolan är dock som bäst när studenter, fakultet och övriga medarbetare kan vara på plats, ses på

seminarier, sitta och studera i Anna Lindh-biblioteket, genomföra scenariospel, bjuda in till öppna föreläsningar,

arrangera forskningskonferenser och mycket med mera.

Omfattande inre utvecklingsarbete för att möta interna och externa förväntningar och behov
Trots pandemin har den interna utvecklingstakten varit hög. I höstas öppnade det nya masterprogrammet i

militärhistoria, samtidigt som våra folkrättsexperter utarbetade ett internationellt magisterprogram i internationell
operativ juridik, med start hösten 2022.
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Totalt erbjuder Försvarshögskolan sex utbildningsprogram på avancerad nivå, varav tre är internationella. Detta är en
viktig del i utvecklingen mot visionen, att bli ett världsledande lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet.

Under det gångna året togs nästa stora steg i arbetet med att förverkliga visionen. Efter ett omfattande utvecklingsprojekt övergår Försvarshögskolan 2022 i en ny organisationsstruktur med tydligare fokus på lärosätets sex unika
ämnen, officersutbildningarna samt uppdragsverksamheten inom totalförsvar och samhällets säkerhet.

Arbetsformerna har också förändrats med större fokus på kollegiala arbetsformer och administrativt har lärosätet
infört en ny ekonomimodell samt övergått till Statens servicecenter för lönehantering. Vi står nu bättre rustade att
möta framtidens utmaningar.

Forskning och utbildning för en säkrare värld
Det har varit ett exceptionellt år. Coronapandemin är inte över och sannolikt heller inte den sista i sitt slag. I Europa
och även i Sveriges närområde råder stor säkerhetspolitisk oro. Tecknen på klimatförändringarnas effekter blir allt
fler och allvarligare. Samhällets motståndskraft sätts på prov. Försvarshögskolan forskning och utbildning behövs
därför idag mer än någonsin. Det är våra studenter som i framtiden utgör de civila och militära ledare som ska
förebygga och hantera samhällskriser och ytterst väpnade konflikter.

Försvarshögskolan har under 2021 ytterligare befäst positionen som ledare av den akademiska utvecklingen av
försvar, krishantering och säkerhet.

Robert Egnell, rektor
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ÅRSREDOVISNINGENS KONTEXT

1.1 Om årsredovisningen och prestationstyper
Försvarshögskolan redogör i denna årsredovisning för den verksamhet som lärosätet bedrivit och de resultat som
uppnåtts under 2021. I årsredovisningen framförs analyser om resultaten utifrån högskolelagen, högskole-

förordningen, Försvarshögskolans förordning, förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag,
regleringsbrev för 2021 samt övriga styrande dokument. Värden i löptext inom parantes avser föregående
verksamhetsår (2020) om inget annat anges.

Försvarshögskolan redovisar verksamhetens prestationer och kostnad per prestation enligt kraven på väsentliga

uppgifter i det gemensamma regleringsbrevet för universitet och högskolor. I övrigt innefattar redovisningen analyser
och bedömningar av verksamhetens resultat (prestationer och prestationernas effekter) samt resultatens utveckling
över tid, i den mån det är möjligt. Enligt Förordningen om årsredovisning och budgetunderlag, 3 kap 1 §, ska

myndigheter från och med 2019 redovisa antal och styckkostnad för handläggning av ärendeslag som omfattar ett

stort antal ärenden. Försvarshögskolan bedömer att lärosätet inte har ärendeslag med stort antal ärenden som kan
betraktas som verksamhetens prestationer eller vars antal och styckkostnad för handläggning är väsentliga för
regeringens bedömning av myndighetens resultat och genomförande av verksamheten.

I detta första kapitel av årsredovisningen sätts årsredovisningen in i en kontext genom en översiktlig bild av

Försvarshögskolan som lärosäte, det gångna årets ekonomiska resultat och väsentliga uppgifter. 1 I kapitel ett

återfinns också härledning av det nyttiggörande och de samhällseffekter som lärosätets verksamhet bidrar till.

I kapitel två redovisar Försvarshögskolan prestationer inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå främst i

termer av helårsstudenter (HST), helårsprestationer (HPR) och genomströmning, totalt samt för kvinnor respektive
män. Tidigare har Försvarshögskolan enligt regleringsbrev haft som ekonomiskt mål att finansiera bibliotek och

styrelse med anslag, en skrivning som tagits bort från och med 2020 års regleringsbrev. Kostnader för bibliotek ingår

dock i tabell 4 som sammanställer de totala kostnaderna för anslagsfinansierad utbildning, då anpassning mot annan

finansiering sker gradvis. I övriga tabeller, som avser utbildning finansierad av anslag från Utbildningsdepartementet,

ingår dock inte dessa kostnader.

Lärosätets forskning och forskarutbildning redovisas i kapitel tre, bland annat i form av prestationer i termer av antal
refereegranskade vetenskapliga publikationer och antal doktorander. Försvarshögskolan erhöll examenstillstånd på
forskarnivå under 2018 men forskarutbildningen startade inte förrän i januari 2019. Av den anledningen redovisas

uppgifter om doktorander i tabellen för väsentliga uppgifter (tabell 1) först från och med verksamhetsåret 2019, med
undantag av antal årsarbetskrafter för doktorander med doktorandanställning.

I det fjärde kapitlet redovisas verksamhet som är gemensam för både utbildning och forskning, exempelvis
kvalitetsarbete, samverkans- och jämställdhetsarbete samt biblioteksverksamhet.

I kapitel fem redovisas Försvarshögskolans kompetensförsörjning och annat högskolegemensamt arbete, exempelvis
miljöledning och lokalförsörjning.

Vad gäller redovisningen av personal i tabell 1 ”väsentliga uppgifter” är uppgifterna för 2021 inte helt jämförbara med tidigare år
eftersom Försvarshögskolan bytte HR-system under 2021, från Unit 4 till Primula. Detta gäller även för övriga personaluppgifter i
årsredovisningen. Ytterligare förklaringar kring detta redovisas i kapitel 5.
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Den finansiella redovisningen återfinns därefter i kapitel sex. Avslutningsvis följer kapitel sju, åtta och nio med
sammanställningar över bilder, diagram, tabeller och återrapporteringskrav samt styrelsens sammansättning
inklusive beslut om årsredovisningen.

Decimalavrundningar kan i vissa fall medföra att summeringar och/eller procentfördelningar inte exakt motsvarar
det sammanlagda värdet av ingående belopp eller antal.

1.2 I korthet om organisation, ekonomi och väsentliga uppgifter
1.2.1 Försvarshögskolans organisation
Försvarshögskolan hade under 2021 i medeltal 444 (420) anställda, varav 187 (162) eller 42 (38) procent var

kvinnor. Under 2021 var andelen lärare och forskare, av totalt antal årsarbetskrafter, 70 (66) procent. Andelen
militära lärare, av totalt antal årsarbetskrafter, var 19 (20) procent.

Som bilden nedan visar är Försvarshögskolan organiserad i två institutioner, Militärvetenskapliga institutionen och

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, där Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) ingår.

Därutöver finns Högskoleförvaltningen där stödverksamheten inklusive biblioteksverksamheten är samlad.
Forsknings- och utbildningsnämnden är det kollegialt valda organet.

Från och med 1 januari 2020 gick Försvarshögskolan in i en justerad organisation. Justeringen innebar en avveckling

av Militära programledningen och en fortsatt utveckling av den verksamheten uppdelad på Militärvetenskapliga

institutionen och Högskoleförvaltningen. Ytterligare omorganisering verkställs årsskiftet 2021-2022, bland annat

genom skapandet av fyra ämnesbärande institutioner. Under 2020-2021 har ett projekt därför genomförts i syfte att

skapa förutsättningar för den omorganiseringen. Projektet, som omfattade elva delprojekt, utgör startpunkten för ett
omfattande utvecklingsarbete som ska möjliggöra för Försvarshögskolan att bli ett ledande lärosäte inom försvar,
krishantering och säkerhet, vilket är den vision som fastställdes av styrelsen i april 2020. 2 Till visionen hör fyra

strategiska målsättningar samt strategier.

Bild 1 Försvarshögskolans organisation

Projekten handlade i korthet om 1) revidering av övergripande arbetsordningar, 2) övergripande strukturer för nya institutioner, 2
a-e) övergripande indelning och strukturer för ämnena, 3) vidareutveckling av kvalitetssystemet, 4) förtydligande kring Forskningsoch utbildningsnämndens ansvar och befogenheter, 5) det lokala stödets organisering och revidering av ekonomimodellen samt 6)
tydliggörande kring rollen för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet i den nya organisationen.
2
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1.2.2 Försvarshögskolans intäkter och ekonomiska resultat i korthet
Försvarshögskolan redovisar för 2021 ett underskott på 1,3 (underskott 3,1) miljoner kronor, att jämföra med

planerat underskott på 4,3 miljoner kronor. Resultatmässigt har coronapandemin haft begränsad påverkan. Det
negativa resultatet har minskat myndighetskapitalet till 56,0 (57,2) miljoner kronor.

Intäkterna 2021 uppgick till 636 (587) miljoner kronor. Att intäkterna ökade i förhållande till 2020 beror på ökade

anslag, främst inom anslaget från Försvarsdepartementet där Försvarshögskolan fick en ökad tilldelning för att möta

de större volymerna inom Officersprogrammet, men även en viss ökning av anslagen från Utbildningsdepartementet i
linje med regeringens satsningar inom utbildning och forskning med anledning av coronapandemin. Även avgiftsintäkterna ökade i förhållande till 2020 vilket speglar en ökad efterfrågan på Försvarshögskolans verksamhet.

Verksamheten har inte varit lika påverkad av coronapandemin som under 2020 då mycket av verksamheten ställdes

in. För 2021 har Försvarshögskolan i större utsträckning hunnit anpassa sin verksamhet till den rådande pandemin. I
övrigt ökade även bidragsintäkterna något. Under 2020 hade Försvarshögskolan ett tillfälligt anslag från
Utrikesdepartementet, vilket inte var fallet 2021.

Under den senaste treårsperioden har intäkterna fördelat sig på finansieringsslag enligt diagrammet nedan. Av de
totala intäkterna tillhörde 77 (77) procent utbildningsverksamhet och 23 (23) procent forskningsverksamhet.

Diagram 1 Fördelning intäkter per finansieringsslag

7

1.2.3 Försvarshögskolans väsentliga uppgifter
Tabell 1 Väsentliga uppgifter
Utbildning och forskning

Totalt antal helårsstudenter 3

Kostnad per helårsstudent, tkr
Totalt antal

helårsprestationer 5

Kostnad per helårsprestation, tkr

Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (HST)
Totalt antal nyantagna doktorander
- andel kvinnor (%)

2021

2020

723

639

615

817 6

712

592

517

485

255
301
3
6

33

271
315
4

29

Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.)
Genomsnittlig studietid för licentiatexamen
Genomsnittlig studietid för doktorsexamen
Totalt antal doktorsexamina

Totalt antal licentiatexamina

Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 9

Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation, tkr 10

28 8
-

-

112

1 293

2

64

0

29
71

357
11

- andel kvinnor (%)

35

292

5
100

Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.)

2017

829

67

- andel män (%)

2018

963 4

- andel män (%)

Totalt antal doktorander med någon aktivitet

2019

31
71
26
-

104

1 312

299
370
1
-

295
374
07
-

36

-

-

30

-

-

33

-

-

-

-

24

16

18

-

-

-

67
-

94

1 467

-

100

1 252

-

-

85

1 382

Exklusive uppdragsutbildning och beställd utbildning. Med anledning av att Försvarshögskolan gick över till nya Ladok under 2018
ändrades brytdatumet från läsår till kalenderår. Därmed är utfallsdata i tabell 1 där antal helårsstudenter (HST) och
helårsprestationer (HPR) redovisas för 2018 och framåt inte helt jämförbar med utfallsdata för tidigare år.
4 Varav 39 procent kvinnor och 61 procent män.
5 Se not 2 ovan.
6 Varav 37 procent kvinnor och 63 procent män.
7 Avrundning från 0,25.
8 Varav 32 procent kvinnor och 68 procent män.
9 På grund av eftersläpning i registreringarna är inte värdena för tidigare år överensstämmande med föregående årsredovisning.
10 Se not ovan.
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Personal 11

2021

2020

2019

2018

2017

Totalt antal årsarbetskrafter

401 12

382

368

341

324

282

252

245

215 14

206

73

77

Medelantal anställda

Totalt antal lärare (årsarb.)
- andel kvinnor (%)
- andel män (%)

Antal disputerade lärare (årsarb.)
- andel kvinnor (%)
- andel män (%)
Antal

professorer (årsarb.) 15

- andel kvinnor (%)

444 13

28
72
93
40
60
13
18

420
27
73
92
35
65
14
24

404
27
86
31
69
14
20

381
23
69
26
74
16
9

374
24
76
70
30
70
18
15

- andel män (%)
Ekonomi

82

2021

76

2020

80

2019

91

2018

2017

Intäkter totalt (mnkr), varav

636,2

587,1

587,6

548,2

517,7

48

47

46

45

44

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr)
- andel anslag (%)

- andel externa intäkter (%)

Forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr)
- andel anslag (%)

- andel externa intäkter (%)
Kostnader totalt (mnkr)
- andel personal (%)
- andel

lokaler (%) 16

492,5
52

450,0
53

448,4
54

417,2
55

85

398,1
56

143,7

137,2

139,2

131,0

119,6

49

46

47

46

48

51

637,4
65
12

54

590,2
65
12

53

578,4
61
12

54

543,9
60
12

52

512,3
61
11

Lokalkostnader per kvm (kr) 17

2 945

3 053

2 614

2 447

2 353

Balansomslutning (mnkr)

198,8

194,0

186,8

176,2

176,8

-1,3

-3,1

9,2

4,2

5,4

- Andel av justerade totala kostnader %

- varav oförbrukade bidrag

- varav årets kapitalförändring

- varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring)

11

18,5
55,9

10

14,7
57,2

10

11,9
60,3

10

9,0

51,0

9

10,3
46,8

Vad gäller redovisningen av personal i tabell 1 ”väsentliga uppgifter” är uppgifterna för 2021 inte helt jämförbara med tidigare år
eftersom Försvarshögskolan bytte HR-system under 2021, från Unit 4 till Primula. Ytterligare förklaringar kring detta redovisas i
kapitel 5.
12 Varav 39 procent kvinnor och 61 procent män.
13 Varav 38 procent kvinnor och 62 procent män.
14 Uppgiften är korrigerad i förhållande till årsredovisningen 2018, från 214 till 215.
15 Inklusive gästprofessorer och adjungerade professorer, exklusive seniorprofessorer.
16 Enligt resultaträkningen.
17 Redovisas i enlighet med SUHF:s rekommendationer om lokalkostnader bilaga 2 till REK 2014:1, dnr 14/069. Antal kvm beräknas
som den totala förhyrda ytan.
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1.3 Nyttiggörande och samhällseffekter
Försvarshögskolan är på många sätt unik. Bland annat genom specialiseringen då lärosätet utbildar officerare och
civila ledare samt experter inom området försvar, krishantering och säkerhet. Försvarshögskolans 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 Försvarshögskolans samhällsnytta, från de resurser lärosätet
förfogar över till de målsättningar och långsiktiga effekter som Försvarshögskolans utbildning och forskning bidrar

till nationellt och internationellt. Orsakssambanden i effektkedjan är inte säkerställda utan grundar sig på antaganden
från Försvarshögskolans sida. Antagandena förklaras i texten innan och efter bilden.

Vad gäller de nationella och globala målsättningar som Försvarshögskolan 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) för 2021 samt andra för Försvarshögskolan relevanta externa styrdokument, exempelvis
regleringsbrev (RB) från Utbildningsdepartementet.

1.3.1 Resurser
Försvarshögskolans 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.
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Bild 2 Försvarshögskolans samhällsnytta
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.

Aktivitet
Utbildning
Forskning

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

FHS strategiska mål om:
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.

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

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

Långsiktig effekt
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 6
Värna samhällets
funktionalitet, värna vår
förmåga att upprätthålla grundläggande
värden som demokrati,
rättssäkerhet samt
mänskliga fri- och
rättigheter

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

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

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.

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

Sveriges
generationsmål
Till nästa generation
lämna över ett samhälle
där de stora miljöproblemen är lösta, utan
att orsaka ökade miljöoch hälsoproblem.
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1.3.2 Aktiviteter
Med de resurser som Försvarshögskolan 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.

Försvarshögskolans 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”. Försvarshögskolans 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 Försvarshögskolans utbildningar”. Utöver de två
strategiska mål som lärosätet har för sin utbildning och forskning har Försvarshögskolan två strategiska mål som
handlar dels om nyttiggörande, dels om interna förutsättningar för genomförandet av en kvalitativ och effektiv

verksamhet. Att Försvarshögskolan 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 Försvarshögskolans 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 Försvarshögskolans 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.

1.3.3 Prestationer och primära mottagare
Försvarshögskolan 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. Försvarshögskolan 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
Försvarshögskolan 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 Försvarshögskolan, 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.

1.3.4 Kortsiktiga effekter
Som bilden visar bidrar Försvarshögskolans utbildningsverksamhet således till att kompetensförsörja försvars- och

säkerhetssektorn.
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Dessa kortsiktiga effekter understödjer uppfyllandet av flera nationella målsättningar men även till genomförandet av
Agenda 2030 som innefattar globala mål. Försvarshögskolan 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, vilket är en uttalad inriktning för Sveriges försvarspolitik. Samtidigt utgör
Försvarshögskolan ett centrum för kunskapsutvecklingen av samhällsskydd och säkerhet ur ett bredare
totalförsvarsperspektiv.

Genom jämställdhetsintegrering bidrar Försvarshögskolan också till att de individer som har utbildats på lärosätet får
med sig kunskap för att kunna vara aktiva samhällsmedborgare 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.

Försvarshögskolans 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

Försvarshögskolan 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.

1.3.5 Medellånga effekter

De samhällsfunktioner som Försvarshögskolans 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 Försvarshögskolan

genererar till att bland annat öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i
totalförsvaret. Att totalförsvarets förmåga att möta ett väpnat angrepp behöver stärkas och att en ny utökad

krigsorganisation ska organiseras framkommer bland annat i totalförsvarsproposition 2021–2025. Kunskapen som

Försvarshögskolan producerar 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.

1.3.6 Långsiktiga effekter
I slutändan syftar Försvarshögskolans 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 genom att lärosätet bidrar
till att utveckla fredliga och inkluderande samhällen samt att lärosätet integrerar kunskap om klimatförändringar i

lärosätets utbildningsverksamhet. Stora delar av Försvarshögskolans verksamhet ökar därtill Sveriges förmåga att,
enskilt och tillsammans med andra, försvara landet.
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2

UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och ansvarar för den akademiska utvecklingen av den militära

professionen. Försvarshögskolan utbildar också dagens och morgondagens civila ledare och experter inom försvars-

och säkerhetssektorn. Fokus ligger på professionsinriktad utbildning och livslångt lärande som utvecklas i samverkan
med den omgivande försvars- och säkerhetssektorn.

2.1 Covid-19:s påverkan på utbildningsverksamheten
Coronapandemin har även under 2021 påverkat utbildningsverksamheten. Den omställning som genomfördes under
2020 har fortsatt och förfinats under 2021 utifrån den erfarenhet och utveckling av de digitala lösningarna för

distansundervisning som lärosätet gjort. En del avgiftsfinansierad utbildningsverksamhet har fått skjutas fram, men
endast i få fall har Försvarshögskolan behövt ställa in planerad verksamhet. All undervisning har så långt det varit

möjligt bedrivits på distans med digitala lösningar under större delen av året. Studierelaterade resor till andra länder
har fortsatt varit inställda. Endast i undantagsfall har det tillåtits avsteg från distansundervisning och i de fallen har
det handlat om praktiska moment som svårligen låter sig göras på distans, framförallt avseende examinationsform

och obligatoriska moment. Alla avsteg från kursplaner har gjorts restriktivt och med dokumenterade beslut om avsteg
med motivering. De lättade restriktionerna i samhället som infördes i slutet av september 2021 innebar viss återgång
till campusbaserad undervisning.

Under våren 2020 genomfördes en enkät till samtliga studenter för att fånga upp hur studenterna under

coronapandemin upplevt övergången till distansundervisning. Resultatet visade att studenterna i stort varit nöjda

med övergången. Ytterligare en enkät initierades i december 2020 där resultatet skulle sammanställas våren 2021,
men på grund av låg svarsfrekvensen kunde inga slutsatser redovisas. Studentkåren har fortsatt varit en del av

Coronagruppen, det vill säga den arbetsgrupp som startades i mars 2020 och därefter haft kontinuerliga veckovisa

möten för att bedöma omvärldsläget och komma med interna förhållningsregler med anledning av coronapandemin.
Coronapandemin har generellt inneburit minskad interaktion vilket gör att den sociala dimensionen runt lärandet
fortsatt varit lidande, både för den enskilde och gruppen. Förutsättningarna för grupparbeten och praktik har

försvårats. Lärande på distans riskerar därtill att reducera deltagarnas möjligheter att lära av varandra och att
utveckla nätverk för framtiden.

Antalet disciplinärenden har generellt ökat inom högskolesektorn och under 2021 syns även en fortsatt ökning av
ärenden vid Försvarshögskolan. Antalet anmälningar är dock fler än antalet utfärdade påföljder eftersom alla

anmälningar inte leder till påföljd utan anmälan kan i vissa fall lämnas utan vidare åtgärd. Misstanken handlar i de
allra flesta fall om försök till vilseledande, till exempel plagiat (inklusive översättning utan källhänvisningar).

Distansundervisningen med anledning av coronapandemin bedöms ligga bakom ökningen. År 2021 beslutade

Försvarshögskolan om 14 påföljder 18, att jämföra med 1 påföljd 19 2020 och 5 påföljder 20 2019. Flera av de påföljder
som beslutades under 2021 härrör från anmälningar som inkom 2020.

Försvarshögskolan har under 2021 fortsatt utbyggnaden av den digitala infrastrukturen och antalet lokaler med

tekniska lösningar, såsom strömmande tjänster i lektionssalar (hybrid) och möjlighet till videomöten i konferensrum.

Varav två kvinnor och tolv män.
En man.
20 Varav två kvinnor och tre män.
18
19
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2.2 Finansiering av utbildning
Vid Försvarshögskolan bedrivs såväl anslagsfinansierad utbildning som utbildning på uppdrag av olika myndigheter

och organisationer. Försvarshögskolan har, i jämförelse med många andra högskolor, en hög andel avgiftsfinansierad

utbildning. Diagram 2 nedan visar hur intäkterna för utbildning är fördelade per intäktsslag. Under 2021 kom 52 (53)
procent av intäkterna för utbildning från avgifter, med Försvarsmakten som största uppdragsgivare. Den höga

andelen avgiftsintäkter medför att Försvarshögskolan till stor del är beroende av sina uppdragsgivare och deras
beställningar har stor påverkan på lärosätet.

Diagram 2 Fördelning av intäkter för utbildning

* I totala intäkter ingår finansiella intäkter som dock inte visas i diagrammets staplar.

2.2.1 Resultaträkning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Tabell 2 Resultatredovisning utbildning

År 2021

År 2020

År 2019

Verksamhetens intäkter
Anslag

235 635

213 014

207 030

Bidrag

1 022

1 128

841

Avgifter
Finansiella intäkter

255 802

235 690

240 392

41

492 500

141

449 972

448 386

Personal

-300 982

-278 038

-253 369

Övrigt

-132 004

-121 759

-134 701

Summa

-492 569

-453 845

-440 526

Verksamhetsutfall

-68

-3 873

7 860

Årets kapitalförändring

-68

-3 873

7 860

Summa

123

Verksamhetens kostnader

Lokaler

Finansiella kostnader

-59 556
-27

-54 011
-36

-52 316
-140

Belopp i tkr, avrundningsdifferenser kan förekomma.
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Omsättningen inom verksamhetsområde utbildning har ökat med 42,5 mnkr jämfört med 2020. Anslagsintäkterna har
ökat med 22,6 mnkr då Försvarshögskolan 2021 blivit tilldelade ytterligare medel inom anslag 1:7 Officers-

programmet m.m. för att kunna möta de ökade studentvolymerna på Officersprogrammet. Avgiftsintäkterna har i sin
tur ökat med 22,1 mnkr med anledning av dels ökad efterfrågan, dels att högskolan under 2021 kunnat genomföra

anpassad verksamhet med anledning av coronapandemin, vilket inte kunde göras i samma utsträckning under 2020.
De totala kostnaderna för verksamhetsområdet har ökat med 38,7 mnkr jämfört med 2020 vilket återspeglas i det
som beskrivits ovan. Årets kapitalförändring uppgår till -0,1 mnkr.

2.3 Bedömningar och prioriteringar om utbildningsutbud
I enlighet med Försvarshögskolans strategi ska lärosätets utbildningar vara eftertraktade av såväl studenter som

Försvarsmakten och övriga arbetsmarknaden. Fokus för verksamheten ska ligga på professionsinriktad utbildning

och livslångt lärande som utvecklas i samverkan med den omgivande försvars- och säkerhetssektorn. Försvarshög-

skolans utbildningsutbud utgår från denna inriktning samt rektors beslutade regler och modell för fördelning av

anslag till utbildning på grundnivå och avancerad nivå. I reglerna framgår bland annat att programutbildning ska
prioriteras.

2018 erhöll Försvarshögskolan examenstillstånd för att utfärda masterexamina samt examina på forskarnivå inom

området försvar, krishantering och säkerhet. Under de tio föregående åren låg fokus på att erhålla detta tillstånd. Då
det målet nu har uppnåtts arbetar Försvarshögskolan, i enlighet med lärosätets nya vision, istället med att förvalta

tillståndet och utveckla kvaliteten samt lärosätets ställning inom försvars-, krishanterings- och säkerhetssektorn. En

uttalad inriktning från rektor har varit att Försvarshögskolan ska utveckla fler masterprogram. Dessutom har

programbaserade kurser gjorts tillgängliga för att ge personal inom både offentlig och privat verksamhet möjlighet att
kompetensutveckla sig inom försvar, krishantering och ledarskap för livslångt lärande.

Hösten 2021 startade masterprogrammet Krig, kultur och samhälle och masterprogrammet i Ledarskap och ledning
för försvar, krishantering och säkerhet, som startade hösten 2020, genomförs nu med två innevarande kullar. Under

året har arbete även pågått för att inrätta ytterligare utbildningsprogram på avancerad nivå, och i juni 2021 beslutade
Försvarshögskolans styrelse att inrätta ett magisterprogram i Internationell operativ juridik som startar hösten 2022.
På avancerad nivå erbjuder Försvarshögskolan därtill masterprogrammet i Politik, säkerhet och krig som är ett internationellt masterprogram med två olika inriktningar, krigsvetenskap eller statsvetenskap med inriktning kris-

hantering och säkerhet. Programmet syftar till att ge studenterna en djupare förståelse för politiska och militära

aspekter av fenomenen kris, säkerhet och krig. Under 2021 var detta masterprogram Försvarshögskolans mest sökta
program och den statsvetenskapliga inritningen hade flest förstahandssökande av alla statsvetenskapliga masterprogram i Sverige. Utveckling av system för försvar och säkerhet är ett annat internationellt masterprogram som

Försvarshögskolan erbjuder. Det syftar till att ge studenter förståelse för de system som har förmåga att bidra till,

eller påverka, samhällets försvar och säkerhet. Vidare kan deltagare utsedda av Försvarsmakten läsa vid det Högre

officersprogrammet, vilket är ett utbildningsprogram på avancerad nivå som tagits fram för Försvarsmaktens behov.
På grundnivå erbjuder Försvarshögskolan ett kandidatprogram som kan läsas med två inriktningar: statsvetenskap
med inriktning mot krishantering och säkerhet, respektive historia med inriktning mot militärhistoria. Under 2021
var den statsvetenskapliga inriktningen det utbildningsprogram i Sverige som hade flest antal förstahandssökande
inom statsvetenskap. Beaktar man inriktningen mot militärhistoria har den det tredje högsta söktrycket bland
historieutbildningar i landet.

Kandidatprogrammets båda inriktningar fokuserar på att förbereda studenter att kunna arbeta inom kunskapsfältet
försvar, krishantering och säkerhet. Flera av Försvarshögskolans ämnen (juridik med inriktning folkrätt, ledarskap

under påfrestande förhållanden och ledningsvetenskap) är inkluderade i programmet genom valbara kurser. Vidare

har programmet flera praktiska inslag som rollspel och övningar. Utbildningen innehåller även omfattande inslag av
analytisk träning och under programmet förekommer gästföreläsare som knyter an till arbetsmarknaden.
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Programmet avslutas med en praktiktermin, vilket ger studenterna möjlighet att få arbetsmarknadsanknytning under
programmets gång.

Officersprogrammet finansieras av anslaget för officersutbildning genom regleringsbrev från Försvarsdepartementet.
Därtill anger Försvarshögskolans regleringsbrev från Utbildningsdepartementet att samråd ska ske mellan Försvarshögskolan och Försvarsmakten om officersutbildningens dimensionering. Samråd sker genom kontinuerlig dialog
med Försvarsmakten om bland annat önskvärt antal studenter som ska antas till Officersprogrammet och antal

deltagare i uppdragsutbildning inom den högre militära utbildningen som Försvarsmakten beställer av Försvars-

högskolan. Hösten 2021 ökade antalet behöriga sökanden till Officersprogrammet och antalet studenter som antogs
kunde därmed öka med ca 14 procent, vilket är i enlighet med Försvarsmaktens växande behov av officerare. Även

andelen kvinnor som antogs till programmet ökade med tre procent jämfört med 2020, och utgör 28 procent av dem
som antogs till programmet hösten 2021.

Försvarsmakten har möjlighet till insyn och påverkan i Försvarshögskolans verksamhet genom representation i

styrelsen, Forsknings- och utbildningsnämnden samt i vissa program- och ämnesråd. I Försvarshögskolans styrelse,
Forsknings- och utbildningsnämnd och i kandidatprogrammets programråd finns också Myndigheten för

samhällsskydd och beredskap (MSB) representerad. Försvarshögskolan håller regelbundna dialoger även med MSB
om prioriteringar i utbildningsutbudet.

För att bemöta det omgivande samhällets behov av utbildning har Försvarshögskolan också ett brett utbud av

uppdragsutbildningar som riktar sig, inte bara mot ovan nämnda myndigheter, utan även mot kommuner, regioner

och andra organisationer i samhället. 21 Försvarshögskolan har ingen utbildning med utbildningsform distans, men i

likhet med övriga sektorn har all genomförd utbildning skett på distans större delen av 2021 med anledning av
coronapandemin.

Under 2021 genomfördes en utredning som mynnade ut i en rapport i januari 2022, Långsiktig strategi för utbyggnad
av utbildningsutbudet, med förslag på 21 åtgärder.

21

Exempel på detta ges i avsnitt 2.7.3 Övrig poänggivande uppdragsutbildning och 2.7.4 Ej poänggivande uppdragsutbildning.
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2.4 Fördelning av antal helårsstudenter
Diagram 3 Fördelning av antal HST

Summeringen av totala antalet HST på grundnivå och avancerad nivå i ovanstående diagram överensstämmer inte med det totala
antalet HST. Anledningen är att studenter som registrerats på utbytesstudier inte har registrerats på någon utbildningsnivå, utan
endast på studier(6 HST).

Under 2021 hade Försvarshögskolan sammanlagt 1 340 (1 223) helårsstudenter och 1 185 (1 097) helårs-

prestationer. 22 Antalet helårsstudenter har fördelat sig enligt diagrammet ovan de senaste tre åren. Antalet helårsstudenter vid lärosätet har ökat under 2021 och ökningen har skett inom ramen för såväl lärosätets programutbildningar som på fristående kurser medan antal helårsstudenter inom uppdragsutbildning har minskat.

Minskningen inom uppdragsutbildningen är dock marginell och kan förklaras som en coronaeffekt på beställd
utbildning.

2.5 Examina på grundnivå och avancerad nivå
I tabellen på nästa sida redovisas antalet examina som utfärdats under året samt inom vilka huvudområden examina
har utfärdats på grundnivå och avancerad nivå, oavsett vilket år utbildningen avslutades. Tabellen avser såväl
anslagsfinansierad utbildning som poänggivande uppdragsutbildning.

22

Inklusive HST och HPR för uppdragsutbildning.
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Tabell 3 Antal utfärdade examina på grund och avancerad nivå
Examenstyp
Högskoleexamen
Officersexamen

Kandidatexamen totalt

varav Historia, inr mot
militärhistoria
varav Statsvetenskap

varav Statsvetenskap, inr kris-int.
varav Statsvetenskap, inr
säkerhetspolitik
varav Ledarskap under
påfrestande förhållanden
varav Statvetenskap, inr
krishantering och säkerhetspolitik
varav Juridik med inr folkrätt

Magisterexamen totalt

varav Krigsvetenskap

varav Statsvetenskap, inr
säkerhetspolitik
varav Statvetenskap, inr
krishantering och säkerhetspolitik
Ledarskap och ledning för försvar,
krishantering och säkerhet
Statsvetenskap med inriktning
mot krishantering och

2021

Totalt
2

186
76
19

6

59%

41%

50%

13%

32%

50%

87%

68%

Totalt
1

120

1

100%

0%

0

32

78%

3

14

100%
33%
64%

0%

67%

8

75%

25%

9

11%

3

66%
81%

36%

1

100%

3

0%

100%

76%

24%

25

50%

0%

57%

83%

0

0%

0%

0

0%

0%

22

9%

91%

33%

67%

10

70%

30%

74

28%

72%

56

16%

25%

50%

43%

17%

89%

75%

8

7

6

13%

2

86%

41%

85%

88%

34

1

17

62%
21%
50%

0%

59%

54

15%

8

22%

100%

19%

43%

71%

0%

Andel
män
0%

33%

0%

64

38%

0

92

Andel
kvinnor

67%

1

Krigsvetenskap

87%

Totalt

3

14

34%

57%

29%

100%

100%

69%

4

62%

Andel
män

5

31%

14%

0%

13%

0

36
22

2019

Andel
kvinnor

7

7

1

2020

61

67%

92

Statsvetenskap med inriktning
mot krishantering och säkerhet

Andel
män

33%

Masterexamen totalt
Försvarssystem

Andel
kvinnor

38%

30

79%

32

50%

0%

100%

71%

29%

0

63%
28%
0%

37%
72%
0%

84%

Under 2021 ökade både det totala antalet utfärdade examina och antalet inom respektive examenstyp. Sannolikt

beror ökningen på att Försvarshögskolan har fler studenter samt att tidigare studenter har ansökt om att få ut sin
examen under året. Vad gäller officersexamina fortsätter ökningen och det beror sannolikt på att studenterna

informeras tydligare om processen kring utfärdandet av examina inför programslut och att examensbeviset är
obligatoriskt för befordran till löjtnant från och med 2019, enligt Försvarsmaktens bestämmelser, samt att
examensbevis krävs för fortsatta studier.

2.6 Anslagsfinansierad utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Försvarshögskolan bedriver utbildning finansierad av anslag på grundnivå och avancerad nivå enligt högskolelagen,
högskoleförordningen, Försvarshögskolans förordning och regleringsbrev.

2.6.1 Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Som diagrammet på nästa sida visar erhåller Försvarshögskolan utbildningsanslag från Utbildningsdepartementet för
finansiering av grundutbildning. 23 Tidigare har Försvarshögskolan enligt regleringsbrev haft som ekonomiskt mål att
finansiera bibliotek och styrelse med anslag, en skrivning som tagits bort från och med 2020 års regleringsbrev.
Kostnader för biblioteket ingår dock i tabell 4, som sammanställer de totala kostnaderna för anslagsfinansierad
utbildning, eftersom anpassning mot annan finansiering kommer ske gradvis över flera år.

23

Anslag 2:61 Försvarshögskolan Grundutbildning, ap.1, under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.
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I övriga tabeller, som avser utbildning finansierad av anslag från Utbildningsdepartementet, ingår dock inte dessa

kostnader. Från Försvars-departementet erhåller Försvarshögskolan anslag för finansiering av genomförandet av det
treåriga Officers-programmet och för utbildning inom Partnerskap för fred. 24

Diagram 4 Tilldelade anslag för utbildning på grund och avancerad nivå

* Inklusive finansiering av bibliotek.

**Avseende anslag från Försvarsdepartementet utgör posten för genomförandet av officersutbildningen inte en fast ram utan
differensen mellan totalt tilldelat anslag 1:7 och de högstposter som specificeras i regleringsbrevet.

2.6.2 Prestationer och kostnader för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Utbildningsanslaget för 2021 innebar höjda anslag med hänvisning till tidigare särskilda satsningar på livslångt

lärande, bristyrkesutbildningar, utbildning hela landet och utbildning på avancerad nivå med sammanlagt 2 639 tkr.

Villkoren om att Anna Lindh-biblioteket och styrelsen ska finansieras med anslag togs bort från Försvarshögskolans
regleringsbrev 2020. Försvarshögskolan kommer att stegvis föra över finansieringen av biblioteket till annan

finansieringsform vilket frigör mer medel till utbildning. Det innebär att medel till kandidatprogrammet, master-

programmen och de fristående kurserna kan trappas upp under åren framöver. Som framgår i tabell 4 på nästa sida är
fördelningen mellan kvinnors och mäns deltagande i utbildningen i stort sett oförändrad jämfört med föregående år.

24

Anslag 1:7, Officersutbildning m.m. under utgiftsområde 6, Försvar och samhällets krisberedskap.
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Tabell 4 Prestationer och kostnader, anslagsfinansierad utbildning, grundnivå och avancerad nivå
Totalt

2021
Andel
kvinnor

Andel
män

963

39%

177

57%

Prestationer
Totalt antal HST

varav grundnivå*

varav avancerad nivå*

Totalt antal HPR

varav grundnivå

varav avancerad nivå

Genomströmning HPR/HST
Kostnader

783
817
678
139

85%

34%
37%
33%
60%
82%

2019

Totalt

2020
Andel
kvinnor

Andel
män

61%

829

36%

64%

43%

126

57%

43%

66%

699

63%

712

67%

614

40%

99

87%

86%

32%
36%
32%
57%
84%

68%

Andel
kvinnor

Andel
män

723

35%

65%

78

59%

41%

Totalt

641

64%

592

43%

56

68%
87%

536
82%

Kostnad totalt (tkr) **

245 648

224 672

211 086

varav avancerad nivå

12 994

9 486

6 115

varav grundnivå

Kostnad per HST totalt
grundnivå

avancerad nivå

Kostnad per HPR totalt
grundnivå

avancerad nivå

232 654

215 187

255
297
73

271
308
75

34%

66%

32%

68%

59%

41%

81%

82%

292
320
78

315

357

94

96

109

351

68%

204 971

301
343

32%

383

* Summeringen av totala antalet HST på grundnivå och avancerad nivå överensstämmer inte med det totala antalet HST.

Anledningen är att studenter som registrerats på utbytesstudier inte har registrerats på någon utbildningsnivå, utan endast på
studier (6 HST).

** Den totala kostnaden redovisas här som total kostnad för anslagsfinansierad utbildning. Kostnaden för avancerad nivå beräknas

på utfall exklusive differensjustering. Kostnaden för grundnivå anges som skillnaden mellan total kostnad och kostnad för avancerad
nivå. Hela differensjusteringen ligger därmed i kostnaden för grundnivå.

Den totala kostnaden för den anslagsfinansierade utbildningen har under 2021 ökat med cirka 21 mnkr jämfört med
2020. Ökningen kan primärt hänföras till den växande utbildningsverksamheten med en ökning av antal antagna
studenter till Officersprogrammet 2021 jämfört med tidigare år samt start av ytterligare ett masterprogram på
avancerad nivå.

Kostnaden per helårsstudent och helårsprestation är mindre jämfört med åren innan. Det beror sannolikt på att det
genom flera utbildningsprogram och fler studenter uppstår vissa stordriftsfördelar. Det kan även bero på lägre

driftskostnader på grund av coronapandemin och övergången till utbildning på distans med digitala lösningar. I
tabellen ovan, som sammanställer de totala kostnaderna för anslagsfinansierad utbildning, ingår kostnader för
bibliotek.

I övriga tabeller, som avser utbildning finansierad av anslag från Utbildningsdepartementet, ingår dock inte denna

kostnader. Kostnad per helårsstudent respektive helårsprestation blir därmed högre än om dessa kostnader fördelats
på all verksamhet i enlighet med SUHF-modellen. 25

25 Den redovisningsmodell som Sveriges universitets- och högskoleförbund kommit överens om och som enligt regleringsbrevet för
universitet och högskolor bör användas för fördelning av indirekta kostnader.
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2.6.3 Officersprogrammet
Officersprogrammet utgör den största delen av Försvarshögskolans anslagsfinansierade utbildning och finansieras av
anslag 1:7 för officersutbildning m.m. från Försvarsdepartementet. Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng, varav

52,5 högskolepoäng utgör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som genomförs med stöd av Försvarsmaktens skolor
och centra.

Studenterna antas till en av tre inriktningar; krigsvetenskaplig, militärteknisk eller nautisk inriktning. Ett antal kurser

inom programmet samläses med uppdragsstuderande från Försvarsmakten som genomför särskild officersutbildning,
flygförarutbildning eller utbildning som officerare med särskild kompetens.

Eftersom utbildningen ska ge de kunskaper och förmågor som krävs för att självständigt arbeta som officer i Försvarsmakten genomförs fortlöpande samråd mellan Försvarsmakten och Försvarshögskolan om programmets innehåll.
Studierna i Officersprogrammet omfattar ämnena krigsvetenskap, försvarssystem, ledarskap under påfrestande

förhållanden, fysiskt stridsvärde och nautik. Kurserna inom de två sistnämnda ämnena genomförs som köpt beställd
utbildning vid KTH respektive Linnéuniversitetet.

Under 2021 har det kontinuerliga kvalitets- och utvecklingsarbetet inom Officersprogrammet bland annat omfattat

framtagande av nya utbildningsplaner för samtliga inriktningar. Det viktigast steget har bestått i utveckling av den
verksamhetsförlagda utbildningen inom krigsvetenskaplig och militärteknisk inriktning med utgångspunkt i
utbildningsformerna förbandspraktik respektive funktionsstudier. Den utbildningsutvärdering av Officers-

programmet med medverkan av externa sakkunniga som påbörjades 2020 slutfördes under våren med godkänt
resultat.

Tabell 5 Programnybörjare, prestationer och kostnader OP
2021

Prestationer
Antal HST*
Antal HPR

Genomströmning HPR/HST
Kostnad*

Kostnad hela OP (tkr)

Kostnad per HST (tkr)

Kostnad per HPR (tkr)

2019

Totalt

Andel
kvinnor

Andel
män

Totalt

Andel
kvinnor

Andel
män

Totalt

Andel
kvinnor

Andel
män

254

28%

72%

219

25%

75%

192

19%

81%

469

23%

77%

429

18%

82%

370

15%

85%

92%

86%

93%

89%

91%

89%

86%

86%

86%

Studenter
Antal programnybörjare

2020

429

22%

78%

384

18%

82%

320

194 437

174 665

169 433

453

455

530

415

407

15%

85%

458

* Kostnaden anges efter differensjustering eftersom den hämtas från en differensjusterad post inom anslag 1.7.

Ökningen av den totala kostnaden för Officersprogrammet under 2021, jämfört med året innan, är i huvudsak
hänförlig till fler studenter. Kostnaden per helårsstudent har ökat med ca 2 procent och helårsprestation har

marginellt minskat med ca 0,4 procent, vilket beror på att vissa centraliserade kostnader för genomförandet av

utbildningen fördelas på fler studenter samtidigt som resurserna inte ökat i samma takt som ökningen av studenter. I

kostnaden per helårsstudent och helårsprestation ingår kostnaden för VFU, utan den blir kostnaden per helårsstudent
istället 273 (271) tkr och per helårsprestation 298 (303) tkr.

Under 2021 registrerades 254 (219) programnybörjare på Officersprogrammet vid programstart. Andelen kvinnor

har ökat från 25 procent till 28 procent. Att studenterna till övervägande del är män kan bland annat förklaras av att
det krävs att sökandena ska ha genomfört militär grundutbildning (vilken huvudsakligen genomförs av män) för att
kunna bli antagna till utbildningen.
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Andelen kvinnor på Officersprogrammet är dock högre än andelen kvinnor som genomför militär grundutbildning.
Antalet studenter på Officersprogrammet har därtill successivt ökat över åren, vilket illustreras i diagram 5. En

kontinuerlig dialog avseende volymen på Officersprogrammet sker mellan Försvarshögskolan och Försvarsmakten.

Diagram 5 Utvecklingen av antal studenter OP

2.6.4 Försvarshögskolans övriga utbildningsprogram
Utöver Officersprogrammet erbjuder Försvarshögskolan ytterligare fem anslagsfinansierade utbildningsprogram,

dessa finansieras av anslag från Utbildningsdepartementet. På grundnivå ges Försvarshögskolans kandidatprogram

med två inriktningar; statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet samt historia med inriktning mot
militärhistoria. På avancerad nivå ges masterprogrammet i Politik, säkerhet och krig med två inriktningar;

statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet respektive inriktningen krigsvetenskap. Programmet
hade tidigare benämningen Politik och krig. Vidare ges masterprogrammet i Utveckling av system för försvar och

säkerhet, masterprogrammet Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet samt Krig, kultur och
samhälle – masterprogram i militärhistoria.

Som tabellen på nästa sida visar är antalet helårsstudenter och helårsprestationer högre för Försvarshögskolans

övriga utbildningsprogram, både på grundnivå och avancerad nivå jämfört med 2020. Den största skillnaden finns på
avancerad nivå där tre av masterprogrammen nu är fullt utbyggda. Därutöver startade höstterminen 2021

masterprogram i militärhistoria. Den totala kostnaden för program på avancerad nivå har ökat medan kostnaden per
helårsstudent och helårsprestation har minskat en aning. Minskningen antas bero på stordriftsfördelar samt att
övergången till utbildning på distans med digitala lösningar leder till lägre driftskostnader.

Som tabellen också visar har kostnaden per helårsstudent och helårsprestation på grundnivå blivit högre. Försvars-

högskolan har ingen förklaring till detta i dagsläget utan kommer att analysera förändringar i samband med kvalitetsuppföljningen.
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Tabell 6 Prestationer och kostnader övriga program, grundnivå och avancerad nivå
2021

Andel
kvinnor

Andel
män

Totalt

Andel
kvinnor

Andel
män

Totalt

Andel
kvinnor

Andel
män

180

48%

52%

159

51%

49%

143

52%

48%

85%

86%

85%

91%

93%

89%

88%

91%

86%

153

Antal HPR

Genomströmning HPR/HST
Kostnad grundnivå *
Kostnad totalt (tkr)

48%

52%

Kostnad per HPR (tkr)

Prestationer avancerad nivå
Antal HST*
Genomströmning HPR/HST
Kostnad avancerad nivå *
Kostnad totalt (tkr)

48%

127

7 924

62

54

63

49

184

57%

43%

79%

82%

74%

59%

41%

58%

42%

80

60%

40%

77%

77%

78%

70%

69%

71%

104

58%

42%

56

59%

6 115

41%

76

91

* Kostnaden beräknas som utfall exklusive differensjustering.

47%

55

71

71
89

53%

134

9 486

12 994

Kostnad per HST (tkr)
Kostnad per HPR (tkr)

52%

7 849

145

Antal HPR

144

9 452
53

Kostnad per HST (tkr)

2019

Totalt
Prestationer grundnivå
Antal HST

2020

109

Genomströmningen på Försvarshögskolans kandidatprogram (grundnivå) har minskat men är fortsatt hög. Den höga
genomströmningen kan kopplas samman med hur förkunskapskraven är utformade till kandidatprogrammets

avslutande praktikkurs. En förutsättning för att studenten ska få gå ut på praktik är att studenten lagt fram och

försvarat sin kandidatuppsats samt opponerat på en annan students uppsats. Genomströmningen för programmen på
avancerad nivå har fortsatt öka jämfört med 2020. Det är flera faktorer som kan ha påverkat genomströmningen

positivt, till exempel en förbättrad urvalsprocess samt att Försvarshögskolan nu erbjuder studie- och språkverkstad.

2.6.5 Fristående kurser

Tabell 7 Prestationer och kostnader fristående kurser
2021

2019

2020

Totalt

Andel
kvinnor

Andel
män

Totalt

Andel
kvinnor

Andel
män

Totalt

Andel
kvinnor

Andel
män

Antal HST

124

57%

43%

105

60%

40%

128

56%

44%

Antal HPR

85

59%

41%

79

60%

40%

89

60%

40%

68%

71%

65%

75%

75%

76%

69%

74%

64%

Prestationer

Genomströmning HPR/HST
Kostnad*
Kostnad (tkr)

4 989

4 496

5 641

Kostnad per HST (tkr)

40

43

44

Kostnad per HPR (tkr)

59

57

64

* Kostnaden beräknas som utfall på relevanta aktiviteter, varför den redovisas exklusive differensjustering.
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Försvarshögskolans fristående kurser finansieras av anslaget för grundutbildning från Utbildningsdepartementet.

Antalet helårsstudenter och helårsprestationer har ökat något 2021 jämfört med 2020. Flera av Försvarshögskolans

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

Kostnaden per helårsstudent har minskat en aning medan kostnaden per helårsprestation har ökat marginellt jämfört
med 2020. Den minskade kostnaden per helårsprestation antas bero på att övergången till utbildning på distans med
digitala lösningar har lett till lägre driftskostnader såsom lokaler. Vad gäller den minskade genomströmningen är det
flera faktorer som kan ha påverkat den. Om minskningen fortsätter kommande år är detta något som
Försvarshögskolan kommer att se över.

Diagram 6 Antal HST för fristående kurser per ämne

Sett till antal helårsstudenter för fristående kurser under 2021 är ämnet juridik med inriktning folkrätt och ämnet
ledarskap under påfrestande förhållanden störst. Detta trots att juridik med inriktning folkrätt har minskat något
jämfört med 2020. Krigsvetenskap fortsätter att hålla antalet helårsstudenter på fristående kurser lågt och satsar
istället på utbildningsprogram.

2.6.6 Öppen nätbaserad utbildning
Försvarshögskolan erbjuder utbildningen grundläggande webbkurs i totalförsvarsjuridik som helt öppen nätbaserad
utbildning samt den grundläggande säkerhetsskyddsutbildningen som är tillgänglig för aktörer inom totalförsvaret.

Det är 2 223 personer som tagit del av den grundläggande webbkursen i totalförsvarsjuridik under 2021. Vad gäller

den grundläggande säkerhetskyddsutbildningen har totalt 38 844 personer tagit del av den sedan den lanserades och
under 2021 var antalet deltagare 19 000. Könsuppdelad statistik är inte möjlig att redovisa för öppen nätbaserad
utbildning då det saknas systembaserad sortering av den uppgiften.

2.6.7 Partnerskap för fred

I enlighet med Försvarshögskolans förordning utgör lärosätet svenskt kontaktorgan för deltagande i Konsortiet av
försvarsakademier och säkerhetspolitiska institut inom ramen för Partnerskap för fred. Konsortiet som avses i

förordningen är Partnership for Peace Consortium (PfP C), som är en samarbetsorganisation inom försvars- och

säkerhetsområdet. Lärosätets anslag från Försvarsdepartementet finansierar verksamheten och under 2021 uppgick
medlen som förra året till 2 mnkr. Inom detta uppdrag arrangerar Försvarshögskolan internationella kurser med
deltagare från olika länder samt representanter från internationella organisationer som NATO, EU, FN och OSSE.
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Under 2021 har Försvarshögskolan infört en progression mellan kursmodulerna. Som förkunskapskrav har också en

kunskapshöjande modul skapats där den studerande har kunnat tillägna sig grundläggande kunskaper genom enskilt
lärande under övervakning och stöd från kursledningen och i förekommande fall andra kursdeltagare. Den andra

modulen handlar mer om fördjupad kunskap och strategisk förståelse. Den tredje modulen är en tillämpningsdel som
fokuserar på strategisk ledning och ledarskap och innefattar bland annat spel och simuleringar där deltagarna får
agera i olika händelseutvecklingar och roller. I progressionen finns också förberett för att kunna bedriva en

alumniverksamhet och mötas kring gemensamma frågor inom Partnerskap för fred vilket kommer att verkställas
under 2022.

2.7 Avgiftsfinansierad utbildning
Försvarshögskolan bedriver avgiftsfinansierad utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt förordning om

uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (2002:760) och förordning (2007:1164) för Försvarshögskolan. I
jämförelse med andra högskolor är en stor andel av den utbildning som Försvarshögskolan genomför avgifts-

finansierad. Under 2021 motsvarade intäkterna från uppdragsutbildning 40 (40) procent av Försvarshögskolans
totala intäkter. Detta motsvarar en faktisk ökning i omsättning med 22,1 mnkr. Uppdragsutbildning sker på

beställning från ett stort antal myndigheter och organisationer. 26 De största uppdragsgivarna är Försvarsmakten 27

och MSB som stod för 83 (83) procent respektive 7 (6) procent av avgiftsintäkterna inom utbildning. I redovisningarna nedan benämns kursdeltagarna ”deltagare i uppdragsutbildning” för att skilja dem från studenter såsom
definierade i 1 kap. 4 § högskoleförordningen.

2.7.1 Deltagare, prestationer och kostnader för poänggivande uppdragsutbildning
De genomförda uppdragsutbildningarnas karaktär, omfattning och kostnad skiljer sig åt väsentligt mellan åren,

beroende på vilka beställningar Försvarshögskolan erhållit. Detta gör att kostnadsredovisningar inte är jämförbara

mellan åren. Av den anledningen redovisar Försvarshögskolan inte kostnad per deltagare, motsvarande helårsstudent
eller helårsprestation, för poänggivande uppdragsutbildning. Genomströmningen redovisas inte heller, då det inte

bedöms vara ett relevant nyckeltal gällande uppdragsutbildningar. Det är uppdragsgivarna som beslutar om vilka som
ska delta i de utbildningar som de beställer av Försvarshögskolan. Som det framkommer i tabell 8 finns det en

överrepresentation av män bland kursdeltagarna. En av anledningarna till detta är att en majoritet av de anställda på
Försvarsmakten är män och det är Försvarsmakten som är den dominerande uppdragsgivaren.

Tabell 8 Prestationer och kostnader poänggivande uppdragsutbildning
Totalt
Prestationer
Antal HST*
Antal HPR

Kostnad**

Kostnad totalt (tkr)
varav HSU/HOP

varav övriga uppdragsutbildningar

383
368

164 484
135 403

29 081

*Kostnaden beräknas exklusive differensjustering.

2021
Andel
kvinnor

Andel
män

10%

90%

11%

89%

Totalt
394
385

164 626
137 341

27 285

2020
Andel
kvinnor

Andel
män

9%

91%

9%

91%

Totalt
330
267

135 480

2019
Andel
kvinnor

Andel
män

11%

89%

10%

90%

108 920

26 561

26 När Försvarshögskolan redovisar uppdragsutbildning ingår även ”annan utbildning” enligt 5 kap. 2 § i förordning (2007:1164) för
Försvarshögskolan.
27 Försvarshögskolan återrapporterar uppdrag inom Försvarsmaktens huvudbeställning efter tertialdialog två och tertialdialog tre.
Tertialdialog tre genomförs i mars 2022.

26

2.7.2 Högre officersprogram
Försvarshögskolans största poänggivande uppdragsutbildning är det Högre officersprogrammet (HOP). Programmet,
som ges på uppdrag av Försvarsmakten, startade 2018 och leder till en magister- eller en masterexamen i

krigsvetenskap. Deltagare har även möjlighet att avsluta sina studier efter ett år och då erhålls en magisterexamen i
krigsvetenskap. För att utbildningen ständigt ska vara aktuell förändras utbildningen i dialog med uppdragsgivaren
mellan åren, vilket försvårar jämförelser över tid. Antalet programnybörjare på det Högre officersprogrammet var
155 28 under 2021, jämfört med 175 29 året innan. Utbildningen har genomförts övervägande del på distans med

anledning av de fortsatta restriktionerna gällande coronapandemin. En successiv återgång till campusundervisning
påbörjades i slutet av september när restriktionerna lättade. Då det finns vissa vinster med den nya digitala

undervisningsformen kommer en variation av undervisningsformer att tillämpas framöver. Övningar, studieresor,
internationella samarbeten och praktik har även under 2021 ställts in, vilket gjort att programmet inte kunnat

utveckla utbildningskonceptets fulla kraft.

Då programmets pedagogik bygger på flexibelt lärande var övergången till den helt digitalt baserade undervisningen
relativt friktionsfri. Gruppdynamiken och den sociala dimensionen runt lärandet kan dock påverkas negativt vid

distansutbildning. Ett av programmets implicita mål är ge deltagarna möjlighet att skapa nätverk för det framtida

arbetet vilket påverkats negativt av coronapandemin. Förhoppningen är att viktiga praktiska utbildningsmoment kan

återupptas då läget medger detta. Genomströmningen är mycket hög med enstaka eftersläpning i det enskilda arbetet.

2.7.3 Övrig poänggivande uppdragsutbildning

Försvarsmakten är en betydande beställare av poänggivande uppdragsbeställningar. Utöver den ovan nämnda högre
officersutbildningen har Försvarshögskolan, på Försvarsmaktens uppdrag, bland annat genomfört följande kurser

under 2021: Development and acquisition of military systems, Operativ logistik, Strategisk logistik och Informationsmiljö. Kursen Strategisk och operativ underrättelsetjänst har revideras i dialog med uppdragsställaren och
genomförts i ny tappning.

En annan kurs som Försvarshögskolan genomfört på uppdrag av Försvarsmakten är Taktisk stabskurs. Kursen syftar

bland annat till att utbilda reservofficerare och vissa yrkesofficerare mot en generell stabskompetens för tjänstgöring
inom eget stridskraftsslag över hela konfliktskalan, såväl nationellt som internationellt. Övningen Combined Joint

Staff Exercise genomfördes i alternativ form med det Högre officersprogrammet (se även 2.7.5 och 4.51).

Poänggivande uppdragsutbildningar som Försvarshögskolan genomfört för andra uppdragsgivare är bland annat en
delkurs i Riskperception och riskkommunikation (7,5 hp) som Försvarshögskolan ansvarar för inom ramen för
masterprogrammet Riskhantering i samhället (120 hp) vid Karlstad universitet.

2.7.4 Ej poänggivande uppdragsutbildning

Uppdragsutbildningen vid Försvarshögskolan som inte är poänggivande syftar främst till att stödja myndigheter,
kommuner, regioner, näringsliv och andra organisationer i deras behov av kompetensutveckling inom krisberedskapen och totalförsvaret. Uppdragens volym och karaktär varierar mellan åren då utbudet tas fram i

samverkan med avnämare och styrs av deras behov. Detta gör att kostnadsredovisningar inte är jämförbara mellan
åren. Nedan redovisas exempel på några uppdrag som genomförts under 2021:
•
•

Strategisk chefsutveckling för chefer på strategisk nivå inom offentlig förvaltning, näringsliv och
organisationer.

Uppdragsutbildningar i ledarskap, bland annat Utvecklande ledarskap, Indirekt ledarskap, Ledarskap och
självkännedom och Utveckling av grupp och ledare.

28
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Varav elva procent kvinnor.
Varav tio procent kvinnor.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Högre kurs i samhällets krisberedskap, steg 1 och 2.

Utbildning för säkerhetsskyddschefer vid myndigheter, regioner och kommuner.
Kursen Chief Information Assurance Officer.
Högre operativ chefskurs.

Totalförsvarsjuridikutbildningar.

Strategisk reservofficersutbildning.

Utbildningar för civila chefer i Försvarsmakten (en av två utbildningsomgångar försköts till 2022).
Solbackakursen för högsta chefer inom totalförsvaret.
Sektorsvisa utbildningar.

Utbildning av olika län kring totalförsvar m.fl.

2.7.5 Utbildningsstöd till Försvarsmakten
Under 2021 har Försvarshögskolan lämnat utbildningsstöd till Försvarsmakten inför Combined Joint Staff Exercise
samt Ledningsövning 21.

Den förstnämnda övningen kom att ställas in i dess tänkta form till följd av pågående pandemi och istället
genomfördes Training Event Joint Operations med ett huvudsakligt fokus på studerande vid det Högre

officersprogrammet och dess finska motsvarighet. Förberedelser inför genomförandet av övningen VIKING 22 har
fortgått under året. Därutöver har Försvarshögskolan bland annat lämnat stöd åt Försvarsmakten avseende
doktrinutveckling, undersökningar för utvecklad rekrytering samt riktad språkutbildning.

2.8 Arbete för breddat deltagande

För att kunna besvara den tematiska utvärdering av lärosätenas arbete med breddad rekrytering och breddat

deltagande, som genomförts av Universitetskanslersämbetets (UKÄ), har Försvarshögskolan under 2021 inventerat
samtliga delar av organisationen och sammanställt en översikt av det arbete som görs vid lärosätet. UKÄ:s

bedömargrupp återkom i december 2021 med sina preliminära rekommendationer om hur arbetet med breddat
deltagande och breddad rekrytering på bästa sätt kan företas framöver. Bedömargruppen kommer att slutgiltigt
presentera sina rekommendationer i mars 2022 och förhoppningen är att det kan fungera som en inriktning för
lärosätets framtida arbete med dessa frågor.

Försvarshögskolan har deltagit inom nätverket Include, som är ett nationellt nätverk som arbetar med breddad

rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning. Besök i gymnasieskolor av Försvarshögskolans studenter,
för att informera om lärosätets utbildningar, avses att startas upp igen under 2022 då de ställdes in under 2020 och
2021 för att dämpa spridningen av covid-19.

För att motverka könsbundna studieval arbetar Försvarshögskolan kontinuerligt i marknadsföring och informationsmaterial med att lyfta exempel på studenter av underrepresenterat kön på respektive program. Det kan exempelvis
vara kvinnor som studerar militärteknisk inriktning på Officersprogrammet eller annan utbildning där något av
könen är i minoritet.

Vid såväl Officersprogrammet som vid den högre militära utbildningen är kvinnor underrepresenterade. Då antagning
till Officersprogrammet förutsätter militär grundutbildning utgör antalet kvinnor som gjort värnplikt eller grundläggande militär utbildning, med efterföljande förberedande officerskurs, en begränsning i möjligheten att öka
andelen kvinnliga studenter. Antalet kvinnor bland de antagna på Officersprogrammet inför hösten 2021 har

emellertid ökat med tre procent jämfört med 2020. I relation till antalet antagna är den procentuella fördelningen av
andel kvinnor på respektive inriktning relativt jämn.

Samverkan med Försvarsmakten samt Plikt och prövningsverket har skett inför rekryteringen till Officers-

programmet. Det sker en kontinuerlig genomlysning av antagningsprocessen till Officersprogrammet i syfte att öka
antalet och bredda rekryteringen till programmet.
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Arbetet med att se över antagningsprocessen har fortsatt under 2021. En annan uppskattad åtgärd som lärosätet har
genomfört de senaste åren är att andra- och tredjeårsstudenter på Officersprogrammet ringer upp de sökande och
berättar om sina personliga erfarenheter från utbildningen.

Återaktiveringen av den könsneutrala skyldigheten att genomgå mönstring sedan den 1 januari 2018 och fullgöra
grundutbildning med värnplikt, kan påverka antalet ansökningar till Officersprogrammet samt antalet nybörjarstudenter positivt. Det kan även delvis förklara att fler kvinnor söker till Officersprogrammet.

Vad gäller uppdragsutbildningarna är det arbetsgivaren som utser deltagarna till utbildningarna. Försvarshögskolan
har därmed mycket begränsade möjligheter att påverka könsfördelningen till dessa utbildningar.

2.9 Studieavgifter för tredjelandsstudenter

Under 2021 hade Försvarshögskolan sju registrerade avgiftsskyldiga studenter varav fyra gick utbildningen

stipendiefinansierat. 30 Försvarshögskolan har inte haft något skäl till att kontakta Migrationsverket under år 2021,

men har skyldighet att göra så, om avgiftsskyldig student avviker från planerad studieplan på ett sätt som kan komma
att påverka uppehållsrätten i Sverige.

30

Fyra män och tre kvinnor, varav två män och två kvinnor är stipendiater.

29

3

FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING

Vid Försvarshögskolan bedrivs forskning av betydelse för hela försvars- och säkerhetssektorn. Med examenstillstånd

på alla nivåer axlar Försvarshögskolan en central roll i denna kunskapsutveckling.

Försvarshögskolans forskning sker inom området försvar, krishantering och bedrivs sedan 2021 inom ramen för sex
ämnen, krigsvetenskap, statsvetenskap, ledarskap och ledning, försvarssystem, militärhistoria, samt juridik med
inriktning operativ juridik och folkrätt. Detta som en del av förberedelserna inför den omorganisation Försvarshögskolan genomför årsskiftet 2021/2022.

3.1 Covid-19:s påverkan på forskningsverksamheten
Coronapandemin har även detta år påverkat forskningsverksamheten vid Försvarshögskolan, framförallt genom att
flera forskningsprojekt har behövt omdisponera sin verksamhet. Den del av forskningen som kräver ett fältnära
arbete, till exempel intervjuer och fältundersökningar, har i flera fall fått skjutas på framtiden.

Under våren 2020 genomfördes en enkät riktad till doktorander där drygt 80 procent svarade (25 av 31

doktorander). Doktoranderna uttrycket ett visst missnöje och detta hanterades genom att högskolan i december 2021
erbjöd möjlighet att söka förlängning av doktorandtid med hänvisning till covid-19. Totalt tio doktorander sökte och

beslut kommer i januari 2022. 31

Ett annat exempel är hur etikprövningar har senarelagts då etikprövningar som rör medicinsk forskning relaterad till
covid-19 har prioriterats av Etikprövningsmyndigheten även detta år. Den forskande personalen vid Försvars-

högskolan har fortsatt lagt mycket tid på att utveckla den digitala undervisningen. Detta har i några fall påverkat
forskningen negativt då det inverkat på den tid som egentligen var avsatt för forskning.

3.2 Finansiering av forskning och forskarutbildning
Diagram 7 Fördelning av intäkter forskning

* I totala intäkter ingår finansiella intäkter som dock inte visas i diagrammets staplar.
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Varav tre kvinnor och sju män.
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Som det framgår av diagram 7 har Försvarshögskolans intäkter för forskning ökat 2021 jämfört med föregående år.

För 2021 utgjorde forskning som finansieras av anslag från Försvars- respektive Utbildningsdepartementet 51 (54)
procent av de totala intäkterna för forskning. Den avgiftsfinansierade forskningen uppgick till 33 (33) procent, där
större delen kommer genom uppdrag från Försvarsmakten. Bidrag stod för 16 (13) procent av intäkterna.

3.2.1 Resultaträkning för forskning och forskarutbildning
Tabell 9 Resultatredovisning forskning

År 2021

År 2020

År 2019

Verksamhetens intäkter
Anslag

72 617

73 752

73 328

Bidrag

23 267

18 413

15 449

Avgifter och andra ersättningar
Finansiella intäkter
Summa

47 761

44 962

50 385

12

143 658

43

38

137 171

139 199

-111 841

-104 647

-100 413

-16 254

-15 418

-20 898

Verksamhetens kostnader
Personal
Lokaler

Övriga driftkostnader
Finansiella kostnader

-16 757
-9

-16 320

-16 524
-44

-144 861

-12

-136 396

-137 878

Verksamhetsutfall

-1 202

774

1 321

Årets kapitalförändring

-1 202

774

1 321

Summa

Belopp i tusentals kronor, avrundningsdifferenser kan förekomma.

Omsättningen inom verksamhetsområdet forskning och utbildning på forskarnivå har ökat med 6,5 mnkr under 2021,
främst med anledning av ökade bidragsintäkter samtidigt som avgiftsintäkterna ökat. Anslagsintäkterna har minskat

något främst beroende på att Försvarshögskolan under 2020 hade ett tillfälligt anslag från Utrikesdepartementet.
Årets kapitalförändring inom forskning är den sammanlagda effekten av ett negativt resultat om -0,4 mnkr inom
anslagsforskningen och ett negativt resultat om -0,8 mnkr för den avgiftsfinansierade forskningen.

3.3 Forskningspublikationer

Försvarshögskolans publikationer registreras i databasen DiVA. Som tabellen nedan visar var det totala antalet
publikationer högre 2021 jämfört med 2020 och 2019. Ofta förekommer en eftersläpning i registreringen av

publikationer i DiVA vilket innebär att antalet publikationer i tabellen har justerats för 2020 och 2019, jämfört med

tabellen i föregående årsredovisning. Antalet refereegranskade publikationer för 2021 är också fler än motsvarande
antal för 2020 och 2019. Trenden de senaste tre åren pekar på en generell produktionsökning.
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Tabell 10 Antal forskningspublikationer

Artikel i tidskrift

2021
Totalt

Artikel, forskningsöversikt
Artikel, recension
Bok

Kapitel i bok, del av antologi
Samlingsverk/antologi
Rapport

Konferensbidrag (publicerat paper)
Redaktörskap (proceedings)
Doktorsavhandling

Licentiatavhandling
Övrigt

Totalsumma

83

1
3
6

2020

Varav
refereegranskade

75

0
1

12

6

0
0
2

170

5

0

6
0

0

11

24

5

75

3

43
21

Totalt

3
0
0
0
0

112

2019

Varav
refereegranskade

63

0
1
7

Totalt

70

0

Varav
refereegranskade

63

0

8

0

6

5

33

21

30

15

9

8

7

7

5
1
3
0
3

157

3
1
0

5

0

104

0

0

0
0

3

15

0

2

0

1

0

3

1

147

94

3.3.1 Volymer och kostnader för forskningsprestationer
I tabell 1, väsentliga uppgifter, redovisas forskningsprestationer i form av kostnad per refereegranskad publikation.
Enligt denna modell får Försvarshögskolan en kostnad per forskningsprestation på 1 293 tkr, vilket är en marginell
minskning jämfört med 2020 (1 312tkr). Eftersom det är sannolikt att det sker ytterligare registreringar av

refereegranskade publikationer i efterhand, precis som tidigare år, så kommer snittkostnaden troligen att sjunka
ytterligare.

3.4 Forskningskompetens vid Försvarshögskolan
Under 2021 bestod Försvarshögskolans forskningskompetens, räknat i årsarbetskrafter, av 13 (14) professorer 32, 36
(24) docenter, 35 (28) lektorer och 0 (1) postdoktor. Ökningen av docenter och lektorer kan förklaras av nyanställningar samt befordringar under året. 33

Under året disputerade 2 34 (8) medarbetare och 6 35 (4) medarbetare antogs som oavlönade docenter. Detta medför

en viktig kompetensförstärkning för sektorn och ligger i linje med lärosätets ambition att bygga upp forsknings-

området försvar, krishantering och säkerhet.

3.5 Anslagsfinansierad forskning
Försvarshögskolans forskningsanslag är en grundförutsättning för kontinuitet och långsiktighet i forskningen.

Försvarshögskolan fick 2021 anslag från två departement (Försvarsdepartementet och Utbildningsdepartementet)
för finansiering av forskning och forskarutbildning. Den största andelen av de tilldelade anslagen för forskning
kommer från Försvarsdepartementet.

Inklusive gästprofessorer och adjungerade professorer, exklusive seniorprofessorer.
Kapitel 5, Avsnitt 5.1.4 Högskolans anställda i siffor.
34 Varav en kvinna och en man.
35 Varav två kvinnor och fyra män.
32
33

32

Diagram 8 Tilldelade anslag forskning
Utbildningsdepartementet:
Forskning och utbildning på
forskarnivå
24 018
46 475

6 514

Försvarsdepartementet:
Forskning för regeringens
behov
Försvarsdepartementet:
Forskning, ämnesutveckling
och forskarutbildning inom
Officersutbildningens ämnen

Försvarshögskolans basanslag för forskning från Utbildningsdepartementet (U 2:62) utgjorde 17 (16) procent av

lärosätets samlade forskningsintäkter. Den marginella ökningen beror på att Försvarshögskolan under året fick ett

ändrat regleringsbrev där anslaget höjdes. Resterande 83 procent av forskningsintäkterna bestod av villkorade medel,
bland annat anslag från Försvarsdepartementet.

Samtliga resurser avsedda för forskning tilldelas högskolans ämnen utifrån principer fastställda av Försvars-

högskolans styrelse. Institutionerna ska vid fördelning av forskningsmedel i varje ämne beakta integ. Anslaget från
Utbildningsdepartementet för forskning och forskarutbildning fördelades under 2021 huvudsakligen mellan

lärosätets ämnen utifrån en modell för fördelning av forskningsanslag som bygger på fördelning av tillgängliga

forskningsmedel mellan ett antal potter. Till exempel avsattes en del av anslaget för att garantera varje ämne en
basfinansiering inom forskning. En annan pott baserades på prestationer i form av antal kollegialt granskade

vetenskapliga publikationer samt forskningsmedel erhållna i konkurrens. Anslaget finansierade även en professor

samt ett forskningsprogram inom området kvinnor, fred och säkerhet där det finns en doktorand. En del av anslaget
fördelades även för att stimulera forskningssamverkan mellan ämnena. Av tilldelat anslag från
Utbildningsdepartementet om 24,0 (21,4) mnkr har 24,4 (17,4) mnkr förbrukats.

Från anslaget för forskning och utveckling, ämnesutveckling och forskarutbildning från Försvarsdepartementet

fördelades 18,0 (15,5) mnkr till Försvarshögskolans doktorandprogram. Resterande anslag fördelades under 2021
huvudsakligen utifrån ämnenas vikt i officersutbildningen. En del av anslaget avsattes, liksom anslaget från

Utbildningsdepartementet, för att stimulera forskningssamverkan mellan ämnena. Av tilldelat anslag från Försvarsdepartementet om 46,5 (46,5) mnkr har 43,0 (43,9) mnkr förbrukats.

3.5.1 Exempel på anslagsfinansierad forskning

Forskning inom ämnet försvarssystem har bedrivits inom ett antal områden med det övergripande syftet att öka

forskningsanknytningen inom Försvarshögskolans utbildningar i ämnet. Forskningen har bland annat handlat om
teoriutveckling, metoder för styrning av teknik- och förmågeutveckling och cyberoperationer som resulterat i
vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter.

Den militärhistoriska forskningen har genomförts inom ramen för ett antal projekt med det övergripande syftet att
bidra till svensk krigföringsförmåga. Publikationerna har bland annat behandlat aspekter av svenskt militärt

tänkande under 1900-talet, analyser av situationen i Östersjöområdet under mellankrigstiden och professionaliseringen av den svenska officerskåren samt förutsättningar för att genomföra väpnad strid i Östersjöområdet.
Den krigsvetenskapliga forskningen har syftat till att öka forskningsanknytningen inom officersutbildningen.
Forskningen har exempelvis berört styrningen av Försvarsmakten i fredstid, militärt taktiskt tänkande hos
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arméofficerare, taktisk sjökrigföringskompetens, totalförsvar, luftmaktsutveckling, rörliga rebellnätverk i

inomstatliga konflikter, gender, fred och säkerhet, mobilisering samt specialoperationer. En del av forskningen har

resulterat i både vetenskapliga artiklar och böcker som publicerats av välrenommerade internationella förlag samt i
fackgranskade tidskrifter.

Inom ämnet statsvetenskap har anslagsfinansierad forskning lett till ett flera publikationer i form av artiklar, böcker
och bokkapitel, såsom en artikel om lärande under pandemikrisen, en bok om resiliens och lokala konstruktioner av
katastrofriskreducering och ett kapitel om kriskommunikation i organisationer.

Inom folkrätt har forskningen inbegripit frågor om skydd av civila i konflikttransformationsprocesser, så kallad

”belligerent equality” inom krigets lagar, krigets lagars allmänna principer, militära operationer i rymden, skydd av

sårade och tillämpning av mänskliga rättigheter i väpnade konflikter. En monografi och flera artiklar och kapitel har
publicerats i välrenommerade internationella förlag samt tidskrifter.

Ledarskapsforskningen har kretsat kring frågor som exempelvis rör olika aspekter av ledarskap såsom tillit, etik och

lojalitet samt om frågor kopplade till totalförsvaret såsom samverkan och rekryteringar. Artiklar har publicerats inom
dessa områden och en monografi om tillitsskapande ledarskap publiceras under 2021.

Inom ledningsvetenskap var forskningen under året inriktad mot olika aspekter av att leda insatser och olika
perspektiv på ledning. Ett exempel utgörs av forskning som undersöker hur presentation av osäkerhet vid

riskbedömningar påverkar tidskritiskt beslutsfattande i en ledningssituation. Denna forskningsinriktning har

publicerats som en vetenskapligt granskad artikel i en relevant tidskrift. Därtill har tre artiklar i form av vetenskapligt
granskade konferensbidrag publicerats i anslutning till den mest centrala konferensen inom den internationella
ledningsforskningen.

3.5.2 Forskning och analysstöd inom säkerhets- och försvarspolitiska området
I regleringsbrevet för 2021 tilldelades högst 6,5 (6,5) mnkr för forskning och analysstöd inom säkerhets- och

försvarspolitiska området, varav 5,6 (4,5) mnkr har förbrukats. Löpande dialog mellan Försvarshögskolan och

projektmottagare vid Försvarsdepartementet sker kontinuerligt. För dessa anslagsmedel har bland annat forskning

på temat påverkansoperationer, underrättelsefrågor, transatlantisk säkerhets- och försvarspolitik producerats under

året. Projekten har avrapporterats i särskild ordning enligt överenskommelse med berörd enhet inom
Försvarsdepartementet.

3.5.3 Delegationen för militärhistorisk forskning
Delegationen för militärhistorisk forskning är ett nationellt forskningsråd med administrativt säte vid Försvars-

högskolan. Delegationen har till uppgift att främja och stödja militärhistorisk forskning genom att dela ut stipendier

till forskning och forskningsrelaterad verksamhet, samt att främja publicering av vetenskapliga resultat. Delegationen
finansieras inom ramen för anslaget från Försvarsdepartementet. Under 2021 beviljade delegationen 7 (8) stipendier
och bidrag. Den sammanlagda summan uppgick till 370 (420) tkr. I denna summa ingår två bidrag om totalt 60 tkr

som beviljades 2020 men som utbetalades först 2021. Totalt uppgick kostnaden för delegationens verksamhet till 454
(462) tkr.

3.6 Avgiftsfinansierad forskning
En stor del av Försvarshögskolans forskning utgörs av forskning som bedrivs på uppdrag av beställare. Liksom
tidigare var Försvarsmakten den största beställaren av Försvarshögskolans uppdragsforskning under 2021.

Försvarsmakten stod för 66 (70) procent av intäkterna från den avgiftsfinansierade forskningen och 22 (23) procent
av de totala forskningsintäkterna. MSB stod för 8 (3) procent av de avgiftsfinansierade forskningsintäkterna, vilka
även inkluderar analysstöd.
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3.6.1 Uppdragsforskning för försvarssektorn
Försvarsmaktens Forskning och teknikutveckling (FoT) är viktig för att kunna bygga långsiktig operativ förmåga i
totalförsvaret samt för att kunna möta såväl kända och identifierade hot som okända händelseutvecklingar. De

sammantagna kostnaderna för Försvarshögskolans uppdragsforskning inom FoT-området uppgick under 2021 till

26,9 (27,6) mnkr.

Huvuddelen av Försvarshögskolans FoT-verksamhet är samlad inom det gemensamma forskningsområdet ”Militära
professionen”. Syftet med det har varit att fokusera den samhällsvetenskapliga forskningen och stärka dess långsiktiga relevans för Försvarsmakten. Försvarshögskolan bedrev under 2021 elva delprojekt inom den ”Militära

professionen”. Samtliga delprojekt stödjer den forskningsförankring som officersutbildningen kräver. Under 2021 har
forskningen både resulterat i ett antal rapporter till Försvarsmakten och vetenskapliga artiklar såväl som
artikelutkast inom flera delprojekt.

Utöver de forskningsprojekt som bedrivs inom ramen för det gemensamma området ”Militära professionen” har
Försvarshögskolans FoT-forskning också bedrivits inom exempelvis cyber och värdering av militär nytta.

3.6.2 Uppdragsforskning för samhällets krisberedskap och totalförsvar

Försvarshögskolan bedriver forskning, analysstöd och utbildning inom krisberedskap och totalförsvar. Analysstöd har
under året bland annat innefattat rådgivning och metodstöd till MSB och Försvarsmakten avseende planering inför
och under de avslutande delarna av Totalförsvarsövning 2020 (fördröjd). En ny version av läromedlet ”Förut-

sättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige” har skrivits, och utvärderingar av övningar och projekt inom
ramen för krisberedskap och totalförsvar har genomförts. Övriga större uppdrag har genomförts åt bland andra
Jordbruksverket, Riksdagsförvaltningen och Livsmedelsverket samt åt Länsstyrelsen på Gotland och Gotlands
regemente.

Försvarshögskolan bedriver också forskning, studier och analysstöd kring terrorism, våldsbejakande extremism,

påverkansoperationer, cybersäkerhet/cyberförsvar, civilt försvar och underrättelsefrågor. Under året genomfördes

sådan forskning och analysstöd åt bland annat Regeringskansliet, MSB och Centrum mot Våldsbejakande Extremism
samt det danska integrationsdepartementet. Försvarshögskolan har under året också gett stöd till EU Radicalisation
Awareness Network – Centre of Excellence, Center of Excellence for Hybrid Threats i Helsingfors samt till den
internationella försvarsövningen Joint Protector 21.

3.7 Bidragsfinansierad forskning

Inbetalade bidrag, exklusive lönebidrag och liknande, uppgick totalt till 27,6 (23,4) mnkr, av dessa har Försvars-

högskolan använt 23,3 (18,4) mnkr. Den bidragsfinansierade forskningen har under året bedrivits med stöd från MSB,
KK-stiftelsen, Brottsförebyggande rådet, Formas, Riksbankens jubileumsfond. Vinnova samt Marianne och Marcus

Wallenberg stiftelse.

Exempelvis har bidragsmedel från KK-stiftelsen inneburit att ett forskningsprojekt i samverkan med försvarsindustrin och berörda myndigheter har kunnat påbörjas. Projektet kommer att löpa under fyra år och berör

omställning mellan fred, kris och krig, samt industrins konkurrenskraft kopplat till förmågan till omställning.

Bidragsmedel från KK-stiftelsen finansierar även en adjungerad professor från försvarsindustrin inom området

styrning av förmågeutveckling.

3.8 Forskarutbildning
Forskarstuderande är avgörande för kunskapsförsörjningen, både i det akademiska systemet och för Försvarshögskolans avnämare. Efter avslutade forskarstudier kommer de disputerade medarbetarna att kunna bidra till

utvecklingen av lärosätets akademiska miljö och kunskapsåterväxt, till Försvarsmaktens och totalförsvarssektorns
kompetensförsörjning samt till samhällets kunskapsutveckling i ett vidare perspektiv.
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I maj 2018 fick Försvarshögskolan rätt att utfärda examen på forskarnivå inom området försvar, krishantering och
säkerhet. Lärosätet har hitintills inrättat två forskarutbildningsprogram: krigsvetenskap och statsvetenskap med

inriktning krishantering och säkerhet. Av högskolans sammanlagda 28 (25) doktorander med doktorandanställning
är 19 antagna vid Försvarshögskolan, se redovisade årsarbetskrafter i tabell 11. De övriga nio doktoranderna är via
avtal antagna vid andra lärosäten men har sin dagliga verksamhet förlagd till Försvarshögskolan. Här finns ett

utländskt lärosäte representerat med Åbo Akademi och bland svenska lärosäten kan nämnas Lunds universitet,
Stockholms universitet och Högskolan Skövde.

Tabell 11 Antal doktorander med doktorandanställning
Totalt antal medarbetare
med doktorandanställning
vid FHS
Antagna vid FHS inom
Krigsvetenskap
Antagna vid FHS
Statsvetenskap
Antagna externt lärosäte

2021
Andel
Totalt kvinnor

Andel
män

2020
Andel
Totalt kvinnor

Andel
män

2019
Andel
Totalt kvinnor

Andel
män

28

32%

68%

25

32%

68%

23

35%

65%

9

57%
33%

43%
67%

11

50%
36%

50%
64%

12

50%
33%

50%
67%

12
7

Avser årsarbetskrafter

17%

83%

10
4

20%

80%

7
4

29%

71%

Försvarshögskolans doktorandprogram tillkom bland annat för att driva på den akademiska kunskapsutvecklingen,

stärka forskningsanknytningen i officersutbildningen samt för att hålla ihop forskarutbildningen och därigenom öka
kvaliteten. Här ingår ämnena krigsvetenskap, ledarskap under påfrestande förhållanden och försvarssystem.

Fördelning av doktorander per ämne och finansieringskälla visas i tabell 12. De flesta av programmets krigsvetardoktorander är antagna vid FHS. Sedan 2017 finns även ett doktorandprogram inom statsvetenskap (med åtta
doktorander 2021) med inriktning krishantering och säkerhet.

Anslaget från Försvarsdepartementet för officersutbildning m.m. får bland annat användas för att finansiera forskarutbildning med bäring på officersutbildningen. Doktoranderna vid Försvarshögskolan har generellt en högre

genomsnittlig lönenivå än doktorander vid andra lärosäten eftersom yrkesofficerare går in i doktorandanställning
med sin aktuella lön.

Försvarshögskolan har under 2021 förbrukat 18,2 (16,9) mnkr från ovan nämnda anslag för finansiering av

forskarutbildning. De doktorander som finansieras av anslag från Utbildningsdepartementet har förbrukat 5,7 (2,6)
mnkr. 36

Av Försvarshögskolans doktorander med doktorandanställning har sex 37 personer antagits av Försvarshögskolan

under 2021, två 38 medarbetare har disputerat och två 39 har lämnat doktorandanställningen innan disputation på
grund att doktorandtiden tagit slut.

I de angivna beloppen ingår inte effekten av differensjustering.
Varav två kvinnor och fyra män.
38 En kvinna och en man. Ingen av dess doktorander var antagna vid Försvarshögskolan.
39 Två män.
36
37
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Tabell 12 Doktorander per ämne och finansieringskälla
2021

Andel
Totalt kvinnor
Anslag Utbildningsdepartementet

8

varav Statsvetenskap

8

varav Krigsvetenskap

13

Anslag Försvarsdepartementet
varav Ledarskap

varav Ledningsvetenskap
varav Försvarssystem
Extern finansiering

varav Statsvetenskap

varav Ledningsvetenskap
Totalt
Avser årsarbetskrafter

50%

50%

33%

1
-

0%
0%

32%

-

60%

40%

3

33%

67%

67%

1

68%

5

33%

60%
26%

12

1
1

25

5

16

0%

100%

1

0%

100%

33%
-

40%
74%

25%

3

-

Andel
män

3

100%
100%

Andel
kvinnor

40%

19

100%

Totalt

60%

79%

67%

2019
Andel
män

5
5

85%

0%

3

Andel
Totalt kvinnor

38%

15%

1

28

38%

21%

2

1

63%
63%

19

2020

Andel
män

0%

32%

75%
67%

100%

68%

10

2
2
1

1
23

60%

40%

25%

75%

30%

70%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

50%

50%

100%
35%

0%
65%

Ett syfte med Försvarshögskolans doktorandprogram (med 19 doktorander 2021) är att stärka och vidareutveckla

forskningsmiljöerna inom de ämnen som ingår. Ett annat syfte är att säkerställa ett komplett akademiskt system för
officerare från grundutbildning till forskarutbildning.

3.8.1 Övriga doktorander

Vid årsskiftet 2021/2022 fanns dessutom två doktorander med annan anställning än doktorandanställning med 50

procent eller mer av sin arbetstid avsatt för forskarstudier, de är inte redovisade i tabell 11 och 12. Dessa doktorander
finansieras av Försvarsmakten samt Försvarshögskolans anslag från Försvarsdepartementet. 40

Till Försvarshögskolan finns även tre doktorander knutna som har kvar sin ursprungliga anställning (och därmed
finansiering) inom säkerhetssektorn (så kallade industridoktorander) men som får en betydande del av sin
handledning av Försvarshögskolan. 41

40
41

Två män.
En kvinna och två män.
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4

KVALITET OCH SAMVERKAN

4.1 Kvalitetsarbete
Vid Försvarshögskolan är det Forsknings- och utbildningsnämnden (FoUN) som har det övergripande ansvaret för att
kvalitetssäkra utbildnings- och forskningsverksamheten. Till grund för detta ligger det utbildningsnära kvalitetsarbetet vid institutionerna, inom ramen för Försvarshögskolans ämnen, kurser och program.

Två utbildningsutvärderingar med medverkan av externa bedömare slutfördes under våren 2021. Utvärderingarna

avsåg Officersprogrammet samt ämnet krigsvetenskap där båda fick betyget tillfredsställande. Processen som helhet
fungerade bra och gav värdefulla råd liksom nya perspektiv. Under hösten 2021 har en ny utbildningsutvärdering

med medverkan av externa bedömare påbörjats i ämnet ledningsvetenskap, som förväntas bli klar under våren 2022.
Vad gäller kvalitetssäkring för forskning har Försvarshögskolan, i enlighet med en nyligen införd rutin, regelbundna
ämnesvisa utvärderingar av all anslags-, uppdrags- och bidragsforskning med sex års intervaller. Utvärderingarna

genomförs av externa bedömargrupper under FoUN:s ledning och fokuserar på aspekter som styrning och

organisation, förutsättningar, utformning, genomförande och resultat, jämställdhet och samverkan. Bedömningen

baseras på ämnets självvärdering, ett urval forskningspublikationer, en sammanställning av disputerad personal och
dess publikationer samt på intervjuer. Bedömargruppens yttrande diskuteras med ledningen och företrädare för

granskat ämne vid ett återföringsmöte, vilket ger underlag för en åtgärdsplan. Den första utvärderingen, som avser
ämnet Försvarssystem, startade under hösten 2021 och beräknas bli slutförd våren 2022. Utvärderingarna

kompletterar uppföljningen av kvantitativ data som sker under prorektors ledning vid den årliga kvalitetsdialogen
med rektor.

Försvarshögskolans nya organisation, som träder i kraft första januari 2022, är delvis en konsekvens av att

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i oktober 2019 gav lärosätet omdömet ”ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete”,

baserat på kvalitetsgranskningen som inleddes hösten 2018. Omdömet initierade interna analyser av UKÄ:s beslut,
samt att en extern utredare genomförde en översyn av Försvarshögskolans kollegiala nämnd, råd och andra organ,
vilket utgjort ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med att skapa starka ämnesmiljöer. I december 2021

beslutade Försvarshögskolans styrelse respektive rektor om den nya organisationens struktur i två arbets-

ordningar. Nivå 1, vilken reglerar grundorganisationen samt styrelsen, rektor och vissa högskoleövergripande

funktioner, och nivå 2, där regleringen av grundorganisationen preciseras och Försvarshögskolans mötesstruktur

beskrivs. Därtill har Försvarshögskolans en delegationsordning där beslutsmandat och befogenheter från rektor och
nedåt i organisationen finns fastställda. Försvarshögskolan är även i slutfasen av översynen av organisation,

styrning och processer inom kvalitetsarbetet och det omfattande projektet att utveckla en kvalitetspolicy för
högskolan.

Under året inkom en anmälan mot Försvarshögskolan till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som berörde

högskolans tolkning av kravet i 2 kap. 6 § i högskolelagen, att vissa beslut ska fattas av personer med vetenskaplig
kompetens. Anmälan gjordes mot bakgrund av att högskolans ledning tidigare bedömde att kravet inte gällde för

högskolan utan att det istället är Försvarshögskolans förordning som reglerar sammansättningen av dels styrelsen,

dels nämnden för forskning och utbildning. Utöver den styrningen uppfattade ledningen att lärosätet är fri att besluta
om myndighetens inre organisation och styrning. UKÄ:s bedömning är att Försvarshögskolan gjort en felaktig

tolkning av lagen. Efter UKÄ:s besked har ledningen vidtagit ett antal åtgärder, till exempel reviderat arbetsordning
nivå 2 för att tydliggöra i vilka organ det krävs en majoritet av vetenskapligt kompetenta, vilka roller och uppdrag

som kräver vetenskaplig kompetens samt definierat den militära kompetensen. Under en övergångsperiod på ett år

kommer särskilda delegationer att tillämpas för att hantera de fall där nya och gamla arbetsformer inte är kompatibla.
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4.2 Lika villkor i utbildning och forskning
Jämställdhetsintegrering är den strategi som Försvarshögskolan använder för att jämställdhetsperspektiv ska ingå i
utbildnings- och forskningsverksamheten. För detta ändamål har Försvarshögskolan en handlingsplan för

jämställdhetsintegrering som uppdateras och följs upp i lärosätets ordinarie planerings- och uppföljningsprocesser.

Handlingsplanen syftar till ökad kvalitet i verksamheten och att Försvarshögskolan ska bidra till uppfyllandet av

Sveriges jämställdhetspolitiska mål. Planen omfattar även lärosätets arbete med att omhänderta målen i Sveriges
handlingsplan för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet.

4.2.1 FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet

FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet antogs av FN:s säkerhetsråd år 2000 och handlar
om krigets påverkan på kvinnor och flickor.

FN har också sju uppföljande resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet. Dessa resolutioner omsätts genom

jämställdhetsintegrering, vilket innebär att genusperspektiv integreras i fredsarbete och att aktörerna verkar för att
öka kvinnors deltagande och inflytande i arbetet med konfliktprevention, fredsbyggande och postkonflikts-

rekonstruktion. Som nämnts har Försvarshögskolan valt att integrera verksamhet som avser FN:s resolutioner om
kvinnor, fred och säkerhet i lärosätets handlingsplan för jämställdhetsintegrering.

Försvarshögskolan arbetar dels med att integrera agendan för kvinnor, fred och säkerhet i alla relevanta utbildningar,
dels med att stärka forskningen inom detta område. En forskningsmiljö inom området är under uppbyggnad och

strategiska forskningsmedel har avsatts för detta och en forskargrupp har knutits till den Anna Lindh-professur i
genus, fred och säkerhet som Försvarshögskolan inrättade 2018. Utfallet av mål och aktiviteter kopplade till FHS

jämställdhetsarbete inklusive arbete inom ramen för nationella handlingsplanen för kvinnor, fred och säkerhet följs
upp i samband med tertialdialog tre 2021 under våren 2022.

Försvarshögskolan redogör mer i detalj för lärosätets verksamhet kopplad till kvinnor, fred och säkerhet i den årliga
rapporten till Utrikesdepartementet och Jämställdhetsmyndigheten. Försvarshögskolan ingår också som medlem i
Utrikesdepartementets arbetsgrupp för genomförandet av Sveriges handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet

2016–2020. Försvarshögskolan har också deltagit i arbetet med att ta fram en ny version av Sveriges handlingsplan
för kvinnor, fred och säkerhet som förväntas träda i kraft under 2022.

4.2.2 Inkluderande studiemiljö

I samband med att utbildningen startar på höstterminen genomför Försvarshögskolan en introduktionsdag där
information ges till alla nyantagna studenter. Dagen innefattar bland annat att studie- och yrkesvägledarna

informerar tillsammans med andra berörda funktioner vid lärosätet, om vad som gäller vid lärosätet och vilket stöd
och hjälp som erbjuds, om behov uppstår.

I syfte att alla studenter ska få lika möjligheter att studera, oavsett förutsättningar och bakgrund, har lärosätet under
2021 gett stöd genom att erbjuda studenter och lärare support från Stockholms universitets studie- och

språkverkstad. Studenter kan boka tid för att få stöd i form av handledning i studiestrategier och skrivande liksom
stöd gällande studieteknik, akademiskt skrivande och presentationsteknik. Studie- och språkverkstaden erbjuder
även stöd till lärare i form av rådgivning inför kursstart eller inför uppsatsskrivande. Studenter med funktions-

nedsättning erbjuds särskilt stöd av studie- och språkverkstaden. Studenter med en varaktig funktionsnedsättning
har därtill möjlighet att få stöd i form av mentorer som hjälper studenterna med att planera och strukturera

studierna. Vidare erbjuder Försvarshögskolan campuslicenser med olika typer av stödprogram för samtliga studenter
vid lärosätet. Försvarshögskolan följer också utvecklingen av det pedagogiska stöd som studenter med

funktionsnedsättning kan få ta del av, bland annat genom aktivt deltagande i seminarier, konferenser och nätverk.

Regelbundna uppföljningar av studenternas prestationer möjliggör för Försvarshögskolan att fånga upp studenter
som inte tar några poäng på utbildningen. Dessa erbjuds samtal med studievägledarna om sina studier.
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Tillsammans med Försvarsmakten arrangerade Försvarshögskolan under 2021 en likabehandlingsdag på Karlberg för
studenter på Officersprogrammet på temat sexuella trakasserier och kränkande behandling.

4.3 Studentinflytande

Studentinflytandet sker genom aktiv medverkan i undervisningen, genom utvärdering av kurser och program samt

genom att studenterna har representanter i Försvarshögskolans olika mötesorgan. Inflytande på ett tidigt stadium i

beslutsprocesser skapar goda förutsättningar för ett reellt studentinflytande. Därför har studentrepresentanter rätt
att delta under beredningen som sker i till exempel ämnesråd, Forsknings- och utbildningsnämndens utbildnings-

utskott och kursplaneutskott såväl som vid beslutsfattandet i lärosätets styrelse, disciplinnämnd samt i Forskningsoch utbildningsnämnden.

Väl fungerande kommunikation mellan Försvarshögskolan och studenterna möjliggör för den enskilde studenten att
kunna tillvarata sina rättigheter och föra information vidare till sina studentrepresentanter. Där spelar Student-

portalen en viktig roll. Den är ett verktyg för att nå ut till alla studenter med regelverk som rör utbildningen eller
studenternas situation och med information om möjligheter till studentinflytande.

Försvarshögskolan bjuder in studentkåren till minst två avstämningsmöten per termin där rektor deltar vid minst ett

av dem. Varje år genomförs också ett informations- och utbildningstillfälle för den nytillträdda kårstyrelsen.

Dessutom hålls löpande avstämningsmöten mellan kårstyrelsen och högskoleförvaltningen. Studentkåren har därtill

möjlighet att lämna in en rapport i samband med högskolans årliga kvalitetsuppföljning av utbildning. Där kan kåren

redogöra för sin syn på studentinflytande vid Försvarshögskolan och lämna förslag till förbättringsåtgärder. De
närvarar även, och föredrar rapporten, vid kvalitetsdialogen med rektor.

Försvarshögskolans studentkår har, i enlighet med riksdagsbeslut om tillförande av direkta medel till studentkår vid
kårobligatoriets upphörande, tilldelats 145 (80) tkr. Vidare har studentkåren fått 120 (120) tkr för att genomföra

studiebevakning och studentinflytande samt anordna event och studiesociala aktiviteter. Dessutom stöttar lärosätet
kåren genom att tillhandahålla möblerade lokaler, datorer, mejladresser och utrymme på lärosätets hemsida.

Styrelsen beslutade under året att öppna upp ansökningsperiod för studentsammanslutningar efter en vilje-förklaring
från studentkåren om att upprätta två fristående kårer. Under perioden har ansökningar inkommit från

Försvarshögskolans studentkår samt Militär- och Försvarshögskolans Kadettkår. Beslut om ställning som

studentkårer tas 2022.

4.4 Studenthälsa
Enligt 1 kap.11 § i högskoleförordningen (1993:100) ska ”högskolorna ansvara för att studenterna har tillgång till
hälsovård, särskilt förebyggande hälsovård som har till syfte att främja studenternas fysiska och psykiska hälsa”.

Studenthälsans mål är att ge studenten stöd och därigenom förbättra studentens psykiska hälsa och förutsättningar
att genomföra studier.

Försvarshögskolan har ett samarbete med studenthälsan i Stockholm (Stockholms universitet) som erbjuder

förebyggande hälsovård för studenter vid Försvarshögskolan. Studenthälsan i Stockholm erbjuder kostnadsfria besök
för studenter och utgör ett komplement till övrig vård inom regionen. Under senare år har det skett en ökning av

studenter från Försvarshögskolan som söker sig till studenthälsans mottagning. Ett flertal rapporter pekar på att den
pågående coronapandemin och övergången till distansundervisning har påverkat studenternas mående. Vid olika
undersökningar anger många av de svarande att omställningen ökat den negativa stressen och ensamhet i
studiesituationen.

Det extra anslag för studenthälsovård som Försvarshögskolan fått har förts över till studenthälsan i Stockholm. Detta
har inneburit att studenthälsan kunnat utvidga sin verksamhet med en ökning av personalstyrkan vilket har lett till
god tillgång för individuella samtal.
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Digitala lösningar för samtal har utvecklats och ska i framtiden finnas kvar som alternativ. Studenthälsan ser att de

når ut till fler och att det ger mer flexibilitet. Studenthälsan planerar att utvidga och utveckla utbudet av workshops
och föreläsningar. Stöd till studieovana studenter beskrivs under 4.2.2.

4.5 Internationalisering

Arbetet med internationalisering har en tydlig inriktning genom lärosätets vision, strategiska mål och strategi.

Försvarshögskolan har inrättat ett nytt magisterprogram på engelska i internationell operativ juridik, vilket är

sökbart under ansökningsperioden oktober 2021 till januari 2022. Totalt finns nu tre engelskspråkiga program, varav
ett program med två inriktningar på avancerad nivå vid Försvarshögskolan.

Därtill är det lärosätets ambition att öka student- och personalmobilitet som ett medel för att nå ökad kvalitet i

verksamheten. För att kunna stödja ambitionerna inom detta område har Försvarshögskolan under året arbetat med

ett internationaliseringsprojekt med syfte att belysa de behov som finns vad gäller stödet från högskoleförvaltningen.
Projektet har identifierat utmaningar och föreslår lösningar i syfte att åstadkomma ökad internationalisering.

Ytterligare förstärkningar planeras och högskolans ledning har tydligt signalerat att detta är en viktig fråga för
högskolans fortsatta framväxt.

År 2021 förändrades Försvarshögskolans ansökningsperioder till engelskspråkiga program på avancerad nivå genom
att högskolan endast deltar i den internationella antagningsomgången som löper från oktober till januari. Detta efter
att fjolårets deltagande i bägge omgångar tjänat som en övergångsperiod till enbart en omgång 2021, för studiestart

hösten 2021. Förändringen kommer från önskemålet om ett mer enhetligt förfarande med tidigare antagningsbesked
till sökande.

I syfte att rekrytera masterstudenter från andra länder marknadsför lärosätet sina utbildningar på Svenska Institutets
plattform ”Study in Sweden” och även en internationell portal för masterstudier. Även riktade punktinsatser för att
rekrytera studenter från svenska lärosäten har genomförts genom personliga utskick till målgruppen sistaårsstudenter på kandidatnivå inom relevanta ämnen.

Vidare ingår Försvarshögskolans i Svenska institutets lärosäteskatalog för stipendier via nytecknat avtal. De master-

program med internationell profil som Försvarshögskolan ger kommer att anmälas till Svenska institutet för att ingå i
programdatabasen. Sökande i den tidiga internationella masteromgången kommer framöver därför kunna söka

stipendier från Svenska institutet, utöver de stipendier från Universitet- och högskolerådet som fram till 2020 var de

enda stipendier som Försvarshögskolan har kunnat förmedla.

Masterprogrammet i Politik och krig och masterprogrammet i Utveckling av system för försvar och säkerhet är

internationella i den meningen att de bedrivs på engelska och vänder sig till intresserade över hela världen. Att
attrahera internationella studenter har dock visat sig varit svårt. Genom att bland annat satsa på förbättrad

information på Försvarshögskolans studentwebb samt att lärosätet sedan hösten 2020 ingår i den internationella

antagningsomgången är förhoppningen att andelen internationella studenter kommer att öka. Inför höstterminen
2022 startar också det nyinrättade magisterprogrammet Internationell operativ juridik som lärosätet hoppas
intresserar internationella studenter.

Under 2021 har ett arbete med att upphandla ett IT-system för att hantera mobilitet såväl inom Erasmusprogrammet

som för MFS-programmet, i enlighet med Erasmusprogrammets krav på digitalisering (Erasmus Without Paper) och

därtill FHS egna digitala mål.

4.5.1 Internationell dimension i utbildning och forskning
Internationella kontakter och samarbeten är en central del i arbetet med att upprätthålla hög vetenskaplig kvalitet i
utbildning och forskning.
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Med anledning av coronapandemin har emellertid möjligheterna att delta på konferenser varit begränsade även
under 2021. Ett flertal har ställts in medan andra har omvandlats till webbkonferenser. Fyra exempel på
internationella konferenser som Försvarshögskolan deltagit i under 2021 är:
−
−
−
−

Webinar on ‘The Certain Conventional Weapons Convention at 40’ (medorganisatör)
European Research Group on Military and Society

International Command and Control Research & Technology Symposium
20th European Conference on Cyber Warfare and Security

Vad gäller internationella samarbeten följer här ett antal exempel:

I likhet med 2020 har Försvarshögskolan under 2021 deltagit i Newport Arctic Schoolarship Initiative (NASI), ett

policydrivande forskningsprojekt kring säkerhet i Arktis. Försvarshögskolan har under året också bedrivit samarbete
inom ramen för några olika NATO-grupper. Arbetet förväntas bland annat kunna bidra till förbättringar för

Försvarshögskolan avseende urval och utbildning inom ramen för övningsverksamhet. Under året har därtill
samarbete med Rotterdam School of Management utvecklats.

Under 2021 har Försvarshögskolan varit värd för en riskutsatt forskare som har bedrivit forskning och undervisning
vid högskolan inom ramen för Scholars at Risk, där högskolan är med som medlem av den svenska sektionen.

Inom Nordefco (Nordic Defence Cooperation) inledde Försvarshögskolan och Försvarsmakten under 2020 en

utredning om hur de nordiska länderna tillsammans ska kunna utöka studentmobiliteten inom ramen för de militära
utbildningarna på avancerad nivå. Arbetet som skulle ha redovisas i maj 2021 har emellertid försenats på grund av
coronapandemin.

Samarbetet mellan Försvarshögskolan och amerikanska National Defense University pågår enligt plan med vissa

begränsningar på grund av coronapandemin. Gemensamma utbildningsmoment kommer att genomföras under 2022.
Nya projekt för 2022 innefattar Wargaming och gemensamma studier/analyser för de strategiskt viktiga områdena
Arktis och Svarta havet.

Den av Försvarsmakten planerade övningen Combined Joint Staff Exercise (CJSE) kom att ställas in till följd av den
pågående pandemin. För att möta de studerandes utbildningsbehov, vid framförallt Högre officersprogrammet,

genomfördes i stället Training Event Joint Operations (TEJO), en helt virtuell utbildning. I TEJO deltog motsvarande

kategori finska studerande som de svenska studerande vid Högre officersprogrammet. Sammantaget deltog drygt 700
personer i genomförandet.

4.5.2 Studentmobilitet
Försvarshögskolan deltar i utbytesprogrammet Erasmus+ och via programmet kan högskolans studenter antingen

studera eller praktisera utomlands. Försvarshögskolans kandidat- och masterprogram har valbara praktikterminer

och programstudenter söker i allt högre utsträckning Erasmusstipendier för att kunna genomföra sin praktik i annat

land inom EU. Stipendieprogrammet MFS (Minor Field Studies) som Sida finansierar har inte kunnat genomföra några
utbyten under 2021 på grund av pandemin och UD:s reseavrådan.

Studentmobilitet för studier och praktik har under 2021 fortsatt vara på en lägre nivå än vanligt på grund av
coronapandemin, söktrycket är dock högt för vårterminen 2022.
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Våren 2021 var två studenter på praktik inom Erasmus och tre studenter studerade inom ramen för

Erasmusutbyten. 42 Hösten 2021 har tre studenter bedrivit studier inom Erasmus+. 43 Dessa siffror kan jämföras med

hösten 2019 då fem studenter praktiserade och fyra studenter studerade inom ramen för Erasmus+. Ingen student på

Officersprogrammet vårterminen 2021 valde att skriva sitt självständiga arbete inom Erasmus på grund av pandemin.
På kandidatprogrammet ges tre fristående kurser på engelska inom den valbara terminen som även erbjuds till
inresande studenter från partnerlärosäten och nio inresande studenter från två av Försvarshögskolans
partnerlärosäten läser dem. 44

Samtliga kurser som brukar ges inom ramen för ”European Initiative for the exchange of Young Officers inspired by
Erasmus” har ställts in under 2021 på grund av coronapandemin.

Bristen på studentbostäder i Stockholm bedöms utgöra en faktor som begränsar intresset för utbytesstudenter att
studera vid lärosätet (se 4.8).

Under året har totalt 13 studenter från partnerlärosäten studerat vid Försvarshögskolan på kandiatprogrammet i

statsvetenskap samt vid masterprogammet i Politik och krig. 45

Inom ramen för den avgiftsfinansierade högre militära utbildningen har Försvarshögskolan tagit emot åtta

internationella deltagare under 2021. 46 Under 2021 studerade även sex svenska deltagare utomlands. 47 Då den högre
militära utbildningen är en uppdragsutbildning som Försvarsmakten beställer är det Försvarsmakten som beslutar
om utbyten av svenska och utländska deltagare.

4.6 Samverkan

Försvarshögskolan samverkar med externa parter för att uppnå resultat som annars skulle ha uteblivit eller där det
finns potential för ett centralt kunskapsutbyte och kvalitetshöjande samarbete som ger alla parter mervärde.

Samverkan som sker inom ramen för utbildnings- och forskningsverksamheten beskrivs främst i kapitel 2 och 3. I det
här avsnittet ges en översiktlig beskrivning av dels formerna för Försvarshögskolans samverkan, dels samverkan av
karaktären generell kunskapsspridning och interaktion med det omgivande samhället.

Försvarsmakten och Försvarshögskolan har överenskommelser om den långsiktiga planeringen och ett antal

grundläggande principer för parternas samverkan. Försvarshögskolan har liknande överenskommelse med MSB.
Under året har en omfattande revidering genomförts avseende överenskommelserna som lärosätet har med
Försvarsmakten. Bland annat har förslag på utvecklade överenskommelser för forskning tagits fram. De nya
överenskommelserna förväntas träda ikraft 2022.

En viktig del av samverkan sker i form av att Försvarshögskolan bedriver uppdragsutbildning, analysstöd och

uppdragsforskning åt främst Försvarsmakten och MSB, men även åt andra myndigheter, organisationer, regioner och
kommuner. Andra uppdrag innefattar kunskapsstöd till riksdagen och regeringskansliet.

Försvarshögskolans uppdragsutbildningar och seminarieverksamhet attraherar generellt deltagare som
representerar många skilda samhällsområden.

Fem kvinnor.
Två kvinnor och en man.
44 Tre kvinnor och fyra män
45 Sex kvinnor och sju män.
46 Sju män och en kvinna.
47 En kvinna och fem män.
42
43
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Kurserna har för ämnet relevanta myndigheter och organisationer representerade vilket leder till kvalificerat

kunskapsutbyte och skapar förutsättningar för bättre samverkan kring centrala frågor inom krisberedskap och
totalförsvar, till exempel säkerhetsskydd och operativ juridik.

För generell kunskapsspridning brukar Försvarshögskolan varje år arrangera öppna föreläsningar med aktuella

teman. Under coronapandemin flyttade dessa ut på den digitala arenan. I september inleddes exempelvis en serie

digitala lunchföreläsningar ”Aktuell forskning” som berörde smygande kriser, destruktivt ledarskap samt frågan om vi
lever i en osäker värld. Därtill har en digital samtalsserie genomförts (Strategiska samtal) där aktuella frågor
diskuteras utifrån olika forskarperspektiv. Vidare har det genomförts en forskarpanel för att diskutera och

uppmärksamma 20-årsdagen av terrorattentatet mot World Trade Center i New York. Försvarshögskolans

forskarnätverk Gender, Peace & Security Working Group har även arrangerat öppna föreläsningar med inbjudna
föreläsare från andra lärosäten under hösten. Rektors seminarieserie ett Rektorssamtal - med ledarskap som

övergripande tema, bjöd på samtal med bland annat generaldirektören för Totalförsvarets forskningsinstitut.

Försvarshögskolans forskare och experter bidrar också med sin kunskap till det omgivande samhället genom att

skriva populärvetenskapliga böcker som ges ut av kommersiella förlag. Under 2021 släpptes till exempel titlarna

Tillitsskapande ledarskap – från teori till praktik och Mellan Neva och Nordsjön, förutsättningar för att genomföra
väpnad strid i Östersjöområdet.

Försvarshögskolans medarbetare besvarar också årligen ett stort antal frågor från media och är anlitade som

föreläsare i olika sammanhang. Lärarna och forskarna är fortsatt anlitade som experter i olika studier, nationell och
internationell dagspress, utvecklingsprojekt och statliga utredningar. En annan typ av samverkan som Försvars-

högskolan bedriver är spel- och övningsverksamhet som kombinerar forskning och utbildning genom att tillämpa och
tematisera forskningsinsikter för deltagare på olika nivåer, till erfarna myndighetspersoner, nationellt och inter-

nationellt. Denna spel- och övningsverksamhet utgör en styrka för lärosätet, såväl pedagogiskt som i utveckling av
både nationella och internationella säkerhetsstrategier och policyer.

2021 ingick Försvarshögskolan och IBM Svenska AB ett samarbetsavtal. Fokus i samarbetet är svensk försvars-

förmåga, totalförsvar, nationell och internationell säkerhet och hållbara demokratiska samhällen. Samarbetet ska
bidra till kunskap om hur tekniken kan effektivisera skydd och försvar mot olika former av hot.

Försvarshögskolans samverkan påverkar i stor utsträckning hur det omgivande samhället uppfattar lärosätet. För att
få en insikt kring detta deltar lärosätet sedan ett år tillbaka i KantarSifo:s årliga anseendeundersökning för lärosäten.

Försvarshögskolan ligger stadigt kvar över snittet bland de 22 lärosäten som deltar. Försvarshögskolan fick poäng 67
(66) av 100 i index, vilket placerar lärosätet på en delad tiondeplats tillsammans med Umeå universitet. Anseende-

undersökningen tydliggör styrkor och svagheter. Försvarshögskolans styrkor enligt undersökningen är att lärosätet

särskiljer sig, har en viktig roll i samhällsutvecklingen och erbjuder en användbar utbildning. De tillfrågade uppfattar
att lärosätet är svagare när det gäller att vara nyskapande och att bedriva framgångsrik forskning.

4.7 Anna Lindh-biblioteket

Under 2021 har biblioteksservice erbjudits vid huvudbiblioteket i Försvarshögskolans lokaler på Drottning Kristinas
väg, och vid biblioteksfilialen på Militärhögskolan Karlberg. Sedan mars 2020 har biblioteket haft digital bemanning
och ställt om mot att fokusera inriktning mot elektroniska resurser samt användning av digitala kanaler för

kommunikation och stöd till användarna. Biblioteket ger dels studenter och deltagare i uppdragsutbildning stöd och
undervisning i informationssökning, dels stöd till Försvarshögskolans lärare när det gäller informations- och

kommunikationsteknik. Biblioteket stöder också högskolans forskare, exempelvis genom förvaltning och utveckling
av Försvarshögskolans publikationsdatabas DiVA, där uppsatser och publikationer producerade vid lärosätet

registreras, samt genom pågående förvaltningsgemensam uppbyggnad av stöd kring hantering och tillgängliggörande
av forskningsdata. Biblioteket bedriver även biblioteksservice vid Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm.
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Biblioteket ansvarar för stöd och utveckling av Försvarshögskolans digitala lärmiljö, vilket omfattar lärplattform, e-

mötestjänsten Zoom, strömningstjänsten FHS Play, enkätverktygen Websurvey och Sunet Survey samt plattformen för
digital examination Inspera. Biblioteket har under året lanserat ett digitalt campus med syfte att underlätta den

studiesociala miljön för studerande på distans men har även arbetat med att stödja genomförandet av övningen

Training Event Joint Operations (TEJO) digitalt. Under året har biblioteket erbjudit IKT 48-pedagogiskt stöd till lärare,

forskare, studenter och medarbetare i att undervisa digitalt och via hybrid. Biblioteket har också inrättat en

inspelningsstudio för inspelning av föreläsningar och arbetat med att utrusta undervisningssalar med hybridlösning
samt möjlighet att sända mellan undervisningssalar.

Vidare har biblioteket under året utvecklat sin digitala support för att öka tillgängligheten till bibliotekets tjänster och
genomfört digital undervisning och handledning i informationssökning. Därutöver har biblioteket arbetat utifrån
inriktning E, vilket innebär fokus på elektroniska resurser vid förvärv till bibliotekets samlingar och vid inköp av
kurslitteratur till läromedelscentralerna.

Genom bland annat tillgängliggörande av fulltexter i DiVA, och transformativa avtal för publicering av vetenskapliga
artiklar med öppen tillgång, har biblioteket arbetat mot regeringens målbild om öppen vetenskap.

Fortsatt stöd har tillhandahållits Folke Bernadotteakademin genom tillgång till databaser och undervisning.

4.8 Upplåtande av bostadslägenhet

Under 2021 har Försvarshögskolan upplåtit tre bostäder i enlighet med förordning (1993:528) om statliga

myndigheters lokalförsörjning. Bostäderna har, genom ett blockhyresavtal mellan Försvarshögskolan och Stiftelsen

Stockholms Studentbostäder, hyrts ut av Försvarshögskolan till utländska studenter inom utbytesprogram med andra
länder. Under hösten har samtliga tre studentbostäder hyrts av inresande Erasmusstudenter från våra partnerlärosäten. Dessutom har högskolan hyrt ett rum av Gymnastik- och idrottshögskolan för vidare uthyrning till
ytterligare en inresande utbytesstudent inom Erasmusprogrammet.
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Informations- och kommunikationsteknik.
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5

HÖGSKOLEGEMENSAMT

5.1 Kompetensförsörjning
Försvarshögskolan ska vara en inkluderande och attraktiv arbetsplats där olika kompetenser och erfarenheter

respekteras och omhändertas. I linje med den inriktningen arbetar Försvarshögskolan med olika insatser för att
attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetens.

Övergripande genomförde Försvarshögskolan en tillfällig förstärkning av HR-funktionen under 2021. Detta genom att
ledningen av HR-verksamheten temporärt leds både av en strategiskt inriktad HR-chef och en operativ personalchef.

Satsningen förväntas ha en positiv inverkan på såväl operationell som strategisk kompetensförsörjning, i form av

exempelvis framtagandet av effektivare rekryteringsprocesser tillsammans med en tydlig resursallokering till det
operativa rekryteringsarbetet. Effekterna av denna satsning väntas under nästkommande år.

För närvarande är drygt 15 procent av de militära befattningarna vakanta. Denna vakanssituation har i princip varit
konstant de senaste fem åren trots att student-/studerandeantalet mer än fördubblats under samma tidsperiod.
Försörjning av Försvarshögskolan med officerare som militära lärare sker genom dialog mellan lärosätet och

Försvarsmakten. Tillsättning av chefstjänster på Försvarshögskolan, där officerare kan vara aktuella, sker inte via
bemanning utan genom utlysning av tjänster med sökförfarande. Med anledning av rådande vakansläge har ett

omfattande arbete genomförts för att hitta nya möjligheter att komma tillrätta med personalbristen. Detta har bland
annat resulterat i att officerare som precis har genomgått det Högre officersprogrammet, inleder sin första

tjänstgöring därefter med att vara militär lärare på lärosätet. Detta är nu etablerat sedan två år och förhoppningsvis
fortsätter detta. På initiativ av Försvarsmaktens personaldirektör tillsattes under oktober en arbetsgrupp,

sammansatt av representanter från Försvarsmakten och Försvarshögskolan, med uppgift att hitta ytterligare vägar för
att förbättra personalförsörjningen avseende militära lärare på lärosätet. Arbetsgruppens resultat förväntas vara
klart under första kvartalet 2022.

5.1.1 Rekrytering

Försvarshögskolan arbetar med att synliggöra högskolan som attraktiv arbetsgivare i olika rekryteringskanaler,

såsom på Försvarshögskolans webbplats, inom sociala medier och i internationella annonseringskanaler. För att

kunna erbjuda medarbetare möjlighet till arbete på distans, oberoende av coronarestriktioner, har Försvarshögskolan
tagit fram regler för flexibelt arbetssätt då Försvarshögskolan ser att det gynnar både verksamheten, rekryteringsmöjligheter och medarbetare.

För att förenkla och förkorta rekryteringsprocesserna har lärosätet under året genomfört en rad insatser, exempelvis
förbättrad funktionalitet i rekryteringsverktyget samt revidering av relevanta mallar. Som en del i introduktionen av
nya medarbetare bjuder rektor regelbundet in dem till en välkomstdag.

5.1.2 Kompetensutveckling under året

För att utveckla och behålla medarbetare har Försvarshögskolans anställda under året erbjudits kompetenshöjande
och karriärstödjande aktiviteter, några exempel ges nedan. På grund av coronapandemin har dock många andra
insatser fått skjutas på framtiden.

Delar av lärarkåren har gått kursen Högskolepedagogisk utbildning steg 1 samt steg 2 och cheferna har gått
utbildning i arbetsmiljö i regi av Försvarshögskolans företagshälsovård.

Under våren startade STHLM mentorprogram som erbjuds chefer med personalansvar. Programmet tillhandahålls i
samarbete med ett antal andra lärosäten i Stockholm.
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För att tillvarata lärdomar av distansarbetet under pandemin och blicka framåt hölls ett chefsseminarium på temat
Arbetsplats post covid-19 under våren. Vidare har utbildning i att hålla hybridmöten erbjudits alla medarbetare.

Därtill har Försvarshögskolan upphandlat intensivkurser i båda svenska och engelska som också riktar sig till alla

medarbetare.

5.1.3 Personalrörlighet
Personalrörligheten, sett som de personer som har börjat och slutat under året i relation till medelantalet anställda

föregående år, var lägre än året innan, 12,3 procent 2021 i jämförelse med 16,6 procent 2020. Jämförande värden för
staten är 9,8 procent 2021 och 10,4 procent 2020. För Försvarshögskolan har personalrörligheten bland kvinnor

minskat från 15,4 procent 2020 till 13,9 procent 2021. Under året har hälften så många män anställts jämfört med

förra året, medan antal som slutat är detsamma vilket innebär att rörligheten för män minskat ännu mer, från 17,3

procent 2020 till 11,2 procent 2021. En förklaring till skillnaden mot staten som helhet är att Försvarshögskolan har
en stor andel officerare med tidsbegränsad anställning.

5.1.4 Högskolans anställda i siffror

Som redovisats i tabell 1 ökade medelantalet anställda under året, från 420 anställda 2020 till 444 anställda 2021.
Antalet årsarbetskrafter ökade också under året i förhållande till föregående år, från 382 till 401. Ökningen av

medelantalet anställda är i linje med den ökande efterfrågan samt tillväxten av Försvarshögskolans verksamhet och
detta förklarar samtidigt ökningen av årsarbetskrafter.

Tabell 13 Anställda i årsarbetskrafter
Totalt
Kärnkompetens – Lärare
Professor, adj.professor*

13

Adjunkt, adj. adjunkt

37

Docent

Lektor, adj. Lektor**
Forskarassistent
Gästlärare

Militära lärare

Annan undervisande personal
Postdoktorer

Doktorandanställning
Forskningsassistent
Totalt

71
0
0

80

2021
Andel
kvinnor
18%
41%
43%
0
0

3%

44

34%

27

34%

0

2020
Andel
män

0

Totalt

82%

14

57%

44

59%
0
0

97%
66%
0

66%

52
0
0

76
33

2019

Andel
kvinnor

Andel
män

36%

64%

24%
41%
0
0

5%

35%

1

100%

26
6

31%

Totalt

76%

14

59%

43

0
0

95%
65%
0%

69%

49
0
0

Andel
kvinnor

Andel
män

34%

66%

20%
42%
0
0

79

11%

1

100%

27
24
9

29%
35%

80%
58%
0
0

89%
71%
0%

65%

282

8

28%

50%

72%

50%

252

27%

53%

73%

47%

245

27%

53%

73%

47%

85
14

68%

123

26%

42%

41%

16

58%

59%

69%

87

131

31%

37%

37%

16

63%

63%

71%

94

120

29%

32%

60%

40%

401

39%

61%

382

38%

62%

368

39%

61%

60%

50

39%

61%

48

39%

61%

Stödkompetens, teknisk och
administrativ personal
Administrativ personal
Bibliotekspersonal
Teknisk personal
Totalt

Totalt kärnkompetens och
stödkompetens
varav ledningskompetens

21

46

61%

40%

39%

* Inklusive gästprofessorer, exklusive seniorprofessorer.

20

61%

39%

20

70%

30%
74%

** Tidigare år har docenter redovisats på en egen rad i tabellen. Från 2020 redovisas docenter i samma grupp som lektorer
(eftersom lektorer också är docenter). Värdena för 2019 är omräknade i enlighet med den sammanslagningen.

Den största ökningen av årsarbetskrafter finns inom undervisning och forskning, lektorer (adjungerade och
biträdande) och annan undervisande personal.
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Ökningen av lektorer förklaras till del av medarbetare som under året befordrats till lektor. 49 Antal årsarbetskrafter
för stödkompetens har minskat något samtidigt som årsarbetskraft för annan undervisande personal har ökat i

motsvarande grad, vilket kan förklaras av den manuella bearbetningen av årsarbetskraftsdata som Försvarshögskolan
gjort för 2020 och tidigare år. Antalet årsarbetskrafter för militära lärare har ökat något jämfört med föregående år.

Bland gruppen lektorer återfinns även docenterna. Under 2021 har Försvarshögskolan antagit sex 50 docenter, totalt

antal docenter är 40 51. Att bli antagen som oavlönad docent är ett led i den akademiska karriärvägen.

Sett till årsarbetskrafter, som tabellen ovan visar, är andelen kvinnor i kärnkompetensen i stort sett oförändrad sedan
föregående år, dock har den minskat mer i gruppen professorer och militära lärare. Andelen kvinnor inom
stödkompetens och ledningskompetens är i stort sett oförändrad jämfört med 2020.

Under 2021 har Försvarshögskolan per 1 november bytt personalredovisningssystem från Agresso lön till Primula i

regi av Statens Servicecenter. Uppgifterna för 2021 är hämtade från Primula efter migrering av data. Övergången till
det nya systemet och, i samband med det, till dess standardiserade rapporter förklarar en del av skillnaden mellan
2021 och tidigare år. Primula tillämpar en annan tidplan för lönekörningar och brytdatum jämfört med tidigare.

Därutöver skiljer sig beräkning av årsarbetskrafter m.m. från Agresso lön. Fram till och med årsredovisning 2020 har

Försvarshögskolan inkluderat timanställda och arvodister i årsarbetskraften medan Primula bara räknar årsarbetstid
på månadsanställda.

5.2 Lika villkorsarbete
Försvarshögskolan arbetar för att främja lika villkor och förebygga diskriminering i sin verksamhet. Arbetet omfattar
alla verksamma vid högskolan och utgår ifrån övergripande styrdokument i form av lärosätets policy för lika

möjligheter och rättigheter samt handläggningsordning vid misstanke om trakasserier, sexuella trakasserier,

repressalier och kränkande särbehandling. Försvarshögskolan har ett råd för jämställdhet och likabehandling som
arbetar med samtliga diskrimineringsgrunder. Rådet har till uppgift att ge förslag på beslut till rektor inom
jämställdhets- och likabehandlingsområdet.

Försvarshögskolan ingår fortsatt i Diskrimineringsombudsmannens nätverk för likabehandlingshandläggare vid

högskolor och i ett nätverk för likabehandlingshandläggare i stockholmsregionen. Försvarshögskolan ingår också i ett
gemensamt samverkansråd med Försvarsmakten, Plikt- och prövningsverket, Försvarets materielverk, Försvarets

Radioanstalt och Totalförsvarets Forskningsinstitut. Samverkansrådet syftar till att främja jämlikhet och jämställdhet
samt motverka diskriminering i försvarssektorn genom fortbildning och utbyte av erfarenheter.

Under 2021 antog Försvarshögskolan en ny handläggningsordning vid misstanke om trakasserier, sexuella

trakasserier, repressalier och kränkande behandling riktad mot anställda. Vidare har Försvarshögskolan fortsatt

arbetet med att vidareutveckla processer och rutiner kopplade till diskrimineringslagstiftningen. Exempelvis har

Försvarshögskolan under året fastställt nya rutiner för att motverka och utreda förekomst av trakasserier. Rutinerna
syftar till att tydliggöra handläggning av likabehandlingsärenden, hur man går tillväga vid en eventuell

diskrimineringsanmälan samt att utgöra ett stöd till verksamheten. Ett informationspaket har kommunicerats via

Försvarshögskolans intranät samt på Studentportalen med en beskrivning av lärosätets rutiner för att motverka och
utreda förekomst av trakasserier.

Befordran till lektor: Nio medarbetare, varav fem kvinnor och fyra män.
Varav två kvinnor och fyra män.
51 Varav 13 kvinnor och 27 män.
49
50
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Försvarshögskolan fick under hösten 2021 resultatet av den granskning som Diskrimineringsombudsmannen utförde
under 2019 av lärosätets arbete med kravet på aktiva åtgärder som följer av diskrimineringslagen. Försvars-

högskolan fick i rapporten kritik avseende kraven på riktlinjer och rutiner som ställs samt även de krav på analys och
åtgärder som följer av diskrimineringslagen, men också viktiga synpunkter på hur det fortsatta arbetet med frågan
ska riktas in.

5.2.1 Åtgärder för jämnare könsfördelning vid rekrytering
Arbetet med att revidera Försvarshögskolans rekryteringsprocess är påbörjat med syfte för att skapa en tydligare
struktur och ordning som indirekt bidrar till en mer objektiv och jämlik rekrytering. Förslagsnämnden för

anställningsärenden har en obligatorisk punkt på agendan vid sina sammanträden för att främja jämn könsfördelning
vid lärosätet. Punkten är till för att stämma av att jämställdhetsperspektivet är införlivat i beslutsfattandet av olika
rekryterings- och befordringsärenden.

5.2.2 Anställning av professorer
Lärosätet har för 2021-2023 ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 53 procent kvinnor.

Under 2021 har Försvarshögskolan rekryterat två professorer, varav ingen kvinna. Huruvida målet uppnås eller inte
mäts dock efter verksamhetsåret 2023.

5.3 Sjukfrånvaro och hälsa
5.3.1 Anställda
Tabell 14 Sjukfrånvaro
Totalt

2021
Andel
kvinnor

Andel
män

Totalt

2020
Andel
kvinnor

Andel
män

Totalt

2019
Andel
kvinnor

Andel
män

Sjukfrånvaro totalt i förhållande
till sammanlagd arbetstid

1,7%

0,8%

0,9%

3,2%

4,8%

2,2%

2,3%

3,7%

1,4%

Sjukfrånvaro, 29 år och yngre

2,3%

2,3%

0,0%

1,4%

1,0%

2,2%

0,3%

0,4%

0,1%

82,7%

34,3%

67,5%

67,6%

55,6%

51,5%

Sjukfrånvaro, 30 år – 49 år

Sjukfrånvaro, 50 år eller äldre

Andel av sjukfrånvaro som
utgörs av långtidssjukfrånvaro*

1,8%
1,5%

1,2%
0,3%

0,6%
1,3%
48,5%

3,1%
3,4%

4,7%
5,5%

1,7%

2,0%

2,5%
67,3%

2,6%

3,4%
4,4%

0,5%
1,9%
62,7%

* Andel av total sjukfrånvaro som varat sammanhängande i en period om 60 kalenderdagar eller mer.

Den totala sjukfrånvaron uppgick till 1,67 (3,2) procent. Av den totala sjukfrånvaron utgörs 82,7 (67,5) procent av
långtidssjukfrånvaro, det vill säga 60 dagar eller längre. Den totala sjukfrånvaron är låg vilket gör att det kan finns
grund för att en större sjuknärvaro förekommit under 2021. En anledning till det kan möjligtvis vara att

medarbetarna har arbetat hemma under större delen av 2021 och då haft möjlighet att kunna arbeta även fast man
varit sjuk. Långtidssjukfrånvaron har sannolikt låg koppling till coronapandemin och den högre andelen

långtidssjukfrånvaro under 2021 beror troligen på att den totala sjukfrånvaron har sjunkit. En del av skillnader
jämfört med tidigare år kan emellertid bero på systembytet (se 5.1.4).

2021 har präglats av pandemi och distansarbete. För att bidra till välmående har Försvarshögskolan fortsatt med
riktade friskvårdsinsatser även under 2021:
•
•
•

Anpassade utomhusaktiviteter, som exempelvis löpteknikspass och vandringar.

Digitala träningspass som även har spelats in för att medarbetare ska kunna ta del av passet när det passar
arbetsschemat.

Ergonomisupport genom att medarbetarna har haft möjlighet att ta kontakt med Försvarshögskolans
hälsopedagoger för en kontroll av ergonomin på sitt hemmakontor.
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5.4 Miljö och hållbar utveckling
5.4.1 Hållbar utveckling
Försvarshögskolan har som högskola och myndighet i uppdrag att främja hållbar utveckling och bidra till FN:s globala
mål i Agenda 2030. Detta sker genom utbildning, forskning och samverkan samt genom att arbeta med

hållbarhetsfrågor i den egna verksamheten. Under 2021 har arbetet fortsatt för att implementera Försvarshögskolans
nya vision och strategi som bland annat anger att ”Vi ska verka för en hållbar och demokratisk samhällsutveckling,
genomförandet av Agenda 2030 och Klimatramverket för universitet och högskolor”.

5.4.2 Utbildning, forskning och samverkan

Med bakgrund av Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärdering 2017 av lärosätenas arbete med att främja hållbar
utveckling, fanns i årets verksamhetsplan ett uppdrag att arbeta med systematisering av integrering av hållbar

utveckling i kärnverksamheten. Som utgångspunkt för det arbetet genomfördes en benchmarking av hållbarhets-

arbetet på andra lärosäten. Parallellt har Försvarshögskolan även påbörjat ett utvecklingsarbete med hur de olika

hållbarhetsperspektiven ska omhändertas i Försvarshögskolans nya organisation 2022. I verksamhetsplanen 2022
finns ett nytt projekt rörande hållbar utveckling: att implementera systematiska metoder och rutiner kring hållbar
utveckling. Under 2022 kommer en inventering genomföras av hur kärnverksamheten arbetar med integrering av

hållbar utveckling kopplat till utbildningen. Detta kommer utgöra en grund för att formulera konkreta hållbarhetsmål
under hösten till verksamhetsplaneringen inför 2023.

Parallellt med det strategiska arbetet på central nivå har utvecklingsarbete genomförts inom utbildnings-

verksamheten, bland annat har det hållits ett seminarium för kursansvariga för att diskutera hur man kan utveckla
hållbarhetsintegrering inom Officersprogrammet. På kursen högskolepedagogik 1 har man arbetat med att ta fram

mer utbildningsmaterial kring hållbar utveckling och utbildning för hållbar utbildning. Ett nytt moment på kursen har
även varit ett seminarium där hållbarhetintegrering i undervisning diskuterats. Anställda har även informerats om
aktuella hållbarhetsevenemang under året, som till exempel Hållbarhetsforum och Berlin Climate and Security
Conference 2021.

Aktuell forskning på Försvarshögskolan kopplat till hållbarhetsområdet berör bland annat barns sårbarhet i relation
till klimatkrisen, motståndet mot Försvarsmaktens jämställdhetsarbete, resiliens och riskreducering i samband med
naturkatastrofer och det internationella forskningsprojektet Creeping Crisis som berör vilken kunskap som behövs
vid smygande kriser som till exempel klimatkrisen.

Försvarshögskolan har under året också genomfört ett seminarium på temat Peace, Ethics and Gender for Sustainable
Development tillsammans med Södertörns högskola. Seminariet var en av flera träffar som kommer mynna ut i den

årliga internationella forskningskonferensen International Sustainable Development Research Society (ISDRS) under
2022. ISDRS är ett globalt nätverk som länkar samman den akademiska forskningen inom hållbarhet med hur den
praktiskt används. Försvarshögskolan kommer tillsammans med fem andra högskolor vara värd för nästa års

konferens som hålls i Stockholm. Till det förberedande seminariet bjöd Försvarshögskolan och Södertörns högskola in
övriga värdar för konferensen med syfte att presentera forskning kopplat till temat samt att främja nätverkande och
potentiella samarbetsmöjligheter.

5.4.3 Hållbarhet i verksamheten
Försvarshögskolans miljöarbete utgår från förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter, vilket

innebär att högskolan har ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i verksamheten. I Försvarshögskolans
miljöhandlingsplan 2021 fanns mål och aktiviteter för fem områden: avfallshantering och resursanvändning,

energianvändning, tjänste- och pendlingsresor, inköp av varor och tjänster samt utbildning, kommunikation och
samverkan.

Under 2019 valde lärosätet att skriva under Klimatramverket för universitet och högskolor, vilket är ett frivilligt
åtagande för att minska klimatutsläpp till 2030 i linje med det globala klimatavtalet.
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Under samma år genomfördes analysen CERO, Climate and Economic Research in Organisations, för att få en samlad
bild av utsläpp och resekostnader för verksamhetens tjänste- och pendlingsresor. Under 2021 har en uppföljande

CERO-analys gjorts. Analysen visade att under 2020 har Försvarshögskolans totala utsläpp per årsarbetskraft minskat

med 54 procent, varav utsläpp från tjänsteresor minskade med 63 procent medan utsläpp från arbetspendling istället
ökade med 45 procent. Dessa större förändringar beror på pandemin och övergången till distansundervisning och
hemarbete samt restriktioner och rekommendationer gällande tjänste- och pendlingsresor. Naturvårdsverkets

genomförde ingen ranking 2021.

Försvarshögskolan har regelbunden samverkan och kunskapsutbyte inom miljö och hållbar utveckling med

försvarssektorns myndigheter samt andra lärosäten och myndigheter. Under året har Försvarshögskolan i samverkan
med övriga myndigheter från försvarssektorns genomfört ett digitalt seminarium på temat ”Klimatneutralitet i
försvarssektorn” med presentationer både från försvarsmyndigheterna samt externa föreläsare. I lärosätenas

gemensamma miljöledningsnätverk (MLUH) har Försvarshögskolan tillsammans med Stockholms universitet varit
värdar för en återkommande nätverksträff som syftar till kunskapsutbyte och samverkan mellan lärosätena inom
miljö och hållbarhet. Temat för denna nätverksträff var upphandling och samverkan.

5.5 Lokaler

Försvarshögskolan genomför utbildning och forskning i Stockholm och Karlstad. Lokalerna på Drottning Kristinas väg
hyrs av Akademiska Hus AB och i Karlstad hyrs lokaler av SBB Karolinen 2 Fastighets AB. Nyttjandet av lokalerna på
Karlbergs slott regleras genom verksamhetsavtal mellan Försvarshögskolan och Försvarsmakten inom ramen för
genomförandet av Officersprogrammet. I lokalerna på Drottning Kristinas väg hyr Försvarshögskolan ut lokaler i
andra hand till Utrikespolitiska institutet, Folke Bernadotteakademin och Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek.
Som ett resultat av Försvarshögskolans expansion av såväl studenter som anställda hyrdes ytterligare 2 872

kvadratmeter kontorsyta in under hösten 2021. Lokalerna ligger vid DKV 30, tvärsöver gatan från huvudbyggnaden i
en fastighet där FHS sedan 2018 hyr kontor. Lokalerna kommer att verksamhetsanpassas och bedöms inflyttningsbara i slutet av 2022.

Vidare har plan 4 i 50:1 (gamla huset) på DKV renoverats och fått en för myndigheten representativ gestaltning då
FHS ledning bedriver sin verksamhet där.

En mindre renovering avseende kontor har under året gjorts i Karlstad.
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6

FINANSIELL REDOVISNING

Försvarshögskolan redovisar för 2021 ett underskott om -1,3 (-3,1) mnkr, att jämföra med planerat resultat på

-4,3 mnkr. De totala intäkterna ökade med 49,1 mnkr till 636,1 (587,1) mnkr, samtidigt som kostnaderna ökade med
47,2 mnkr till 637,4 (590,2) mnkr. De ökande intäkterna speglar en ökad efterfrågan av Försvarshögskolans
verksamhet.

Försvarshögskolan har fått ökad anslagstilldelning, framförallt anslaget för Officersutbildning m.m. (UO 6 1:7 ap1)

som ökade med 26,5 mnkr för att kompensera för kraftigt ökade volymer på Officersprogrammet. Även tilldelningen
från anslagen från utbildningsdepartementet (UO 16 2:61 respektive 2:62) har ökat med 2,6 mnkr vardera.

Nettoökningen från föregående år påverkas dock av att högskolan under 2020 fick en tillfällig tilldelning av anslag
(UO 5 1:2 ap 7).

De sammanlagda anslagsintäkterna uppgick till 303,3 mnkr vilket innebär en ökning med 21,5 mnkr mot föregående
år. Myndighetskapitalet för anslagen från utbildningsdepartementet (UO 16 2:61 respektive 2:62) är 19, 2 (168)

respektive 19,3 (19,7) mnkr. Förbrukningen av anslaget från försvarsdepartementet (UO 6 1:7 ap1) understeg årets
tilldelning med 5,7 mnkr varav 4,4 mnkr härrörde från forskningsverksamhet 52. Återstående anslagssparande från
anslaget uppgår till 8,5 (2,8) mnkr

Uppdragsverksamheten har fortsatt att växa i volym jämfört med förra året och uppgår till 303,6 mnkr mot 208,7
mnkr förra året. Verksamheten uppvisar ett sammanlagt resultat på -3,2 (-8,5) mnkr, varav den avgiftsbelagda
utbildningen står för ett underskott på -2,4 (-5,2) mnkr. Uppdragsforskningen uppvisar ett underskott på -0,8

(-3.2) mnkr, vilket ger ett negativt myndighetskapital för avgiftsfinansierad forskning på -2,9 (-2,1) mnkr.

Huvudorsaken till det negativa utfallet är kostnadsfördelningseffekter orsakade av coronapandemin. Försvarshögskolan kommer att se över 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 17 (20,3) mnkr vid 2021 års utgång.
Bidragsintäkterna har ökat med 4,8 mnkr jämfört med föregående år.

De oförbrukade bidragen ökade med 3,8 mnkr och uppgick vid årets utgång till 18,5 (14,7) mnkr. Upplupna bidrag

ökade till 4,7 (1,9) mnkr. Det totala myndighetskapitalet uppgår vid utgången av året till 55,9 (57,2) mnkr, inklusive
statskapital.

På kostnadssidan har personalkostnader ökat med 30,1 mnkr (7,3 procent). Förklaringen är framför allt att antalet
årsarbetskrafter ökade till 401 53 (382) med anledning av den växande verksamheten. Under året togs beslut om

utökad förhyrning av lokaler på campus KTH, också det som en konsekvens av växande verksamhet och fler
medarbetare. Detta står för större delen av kostnadsökningen för lokaler på 6 mnkr.

Övriga driftskostnader ökade med 11,7 mnkr. Orsaken är främst ökade kostnader för köpta tjänster kopplat till
volymökningen på Officersprogrammet och inköp av korttidsinventarier, främst i form av IT-lösningar som

förstärkning av mot distansundervisning och digitala möten.

Högstpost 1 och 2.
Se not 4, Siffrorna är inte helt jämförbara med året innan på grund av att byte av lönesystem genomförts under året, vilket i någon
mån påverkar metod för datafångst.
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6.1 Resultaträkning
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6.2 Balansräkning
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6.3 Anslagsredovisning
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6.4 Finansiella villkor
U 6 1:7 Officersutbildning m.m. (Ramanslag)

6.5 Tilläggsupplysningar och noter
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta förekommer avrundnings- och
summeringsdifferenser.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper
Försvarshögskolans bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring
samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna.

Brytdagen för den löpande redovisningen avseende räkenskapsåret 2021 var den 5 januari 2022. Efter brytdagen har
fakturor med ett varu-/tjänstevärde på minst 50 tkr bokförts som periodavgränsningsposter. Beloppsgränsen var 50
tkr även föregående år.

Kostnadsmässig anslagsavräkning
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr.o.m. år 2009 anslag Uo 6 1:7, Officersutbildning m.m. först vid

uttaget enligt undantagsbestämmelsen. Andra anslag än utgiftsområde 16 avräknas kostnadsmässigt. Schablonmässig
justering för uppkomna kalkyl- och budgetdifferenser har gjorts månadsvis under räkenskapsåret. Fullständig

differensjustering har gjorts i samband med bokslutsarbetet. Effekterna av differensjusteringen i årsredovisningens
resultatdel hanteras enligt beslut Ö 396/2013:4.

Upplysningar om avvikelser

Avvikelser från ekonomiadministrativa regler
För universitet och högskolor gäller undantag från vissa bestämmelser enligt bilaga 1, kapitel 2, till Regleringsbrev för
universitet och högskolor. De undantag som omfattar även Försvarshögskolan och som påverkar årsredovisningens
innehåll är:

P 1 Universitet och högskolor medges undantag från bestämmelsen om redovisning av anslagsmedel enligt 12§
anslagsförordningen (2011:223). Avräkning mot anslag och anslagsposter för medel som utbetalas till lärosätenas
räntekonton i Riksgäldskontoret ska ske i samband med de månatliga utbetalningarna till respektive lärosätes
räntekonto i Riksgäldskontoret.
P 3 Universitet och högskolor medges undantag från bestämmelsen i 2 kap. 4 § tredje stycket förordningen (2000:605)
om årsredovisning och budgetunderlag om att årsredovisningen ska innehålla redovisning av vissa väsentliga uppgifter.
Universitet och högskolor ska i stället lämna uppgifter enligt bilaga tabell 2 i avsnitt 3 Väsentliga uppgifter där det även
57

framgår vilka styckkostnader i enlighet med 3 kap. 1 § andra stycket förordningen om årsredovisning och
budgetunderlag som myndigheterna ska redovisa.
Universitet och högskolor ska i samband med upprättandet av noter till årsredovisningen särskilt beakta att specifikation
ges av:
-

låneram i Riksgäldskontoret uppdelad på beviljad låneram och utnyttjad låneram vid räkenskapsårets slut, och

-

beviljad och under året maximalt utnyttjad kontokredit hos Riksgäldskontoret.

P 4 Universitet och högskolor medges undantag från bestämmelserna enligt 2 kap. 4 § andra stycket förordningen
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att i årsredovisningen upprätta och lämna en finansieringsanalys
till regeringen.
P 5 Universitet och högskolor medges undantag från 2 kap. 1§ första stycket och 3§ kapitalförsörjningsförordningen
(2011:210) om finansiering av anläggningstillgångar enligt följande.
En anläggningstillgång som används i myndighetens verksamhet får helt eller delvis finansieras med bidrag som har
mottagits från icke-statliga givare. Detta gäller även för bidrag från statliga bidragsgivare under förutsättning att
bidraget har tilldelats för ändamålet.
P 7 Universitet och högskolor medges undantag från 25 a § andra och tredje stycket avgiftsförordningen (1992:191) om
disposition av inkomster från avgiftsbelagd verksamhet:
Uppgår det ackumulerade överskottet till mer än 10 procent av den avgiftsbelagda
verksamhetens omsättning under räkenskapsåret ska myndigheten i årsredovisningen redovisa
hur överskottet ska disponeras.
Har det uppkommit ett underskott i en avgiftsbelagd verksamhet som inte täcks av ett balanserat
överskott från tidigare räkenskapsår ska myndigheten i årsredovisningen lämna ett förslag till
regeringen om hur underskottet ska täckas.

Värderingsprinciper
Anläggningstillgångar
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade licenser och rättigheter, för-

bättringsutgifter på annans fastighet med anskaffningsvärde på lägst 100 tkr samt maskiner och inventarier, med ett
anskaffningsvärde på lägst 21,5 tkr, och med en beräknad ekonomisk livslängd om minst tre år. Avskrivning görs
enligt linjär avskrivningsmetod. Avskrivning görs månadsvis från och med driftsättningsmånaden.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Datorer

Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar,
kontorsmaskiner och övriga inventarier
Möbler
Förbättringsutgifter på annans fastighet

Omsättningstillgångar

3 år
5 år

10 år

T.o.m. hyrestidens slut, dock högst 10 år.

Fordringar har tagits upp till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Övriga
omsättningstillgångar har tagits upp till anskaffningsvärdet enligt lägsta värdets princip.

Skulder

Skulder har tagits upp till nominellt belopp.
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Externfinansierad bidrags- och uppdragsverksamhet
För externfinansierade bidrag och uppdragsverksamhet tillämpas den gällande statliga redovisningsprincipen för

intäktsredovisning i projekt. För pågående projekt tas intäkter upp motsvarande upparbetade kostnader under året.
Erhållna medel från bidragsgivare som ännu inte har använts i verksamheten redovisas som oförbrukade bidrag i
balansräkningen. För under året avslutade projekt redovisas skillnaden mellan intäkter och kostnader som över/underskott i resultaträkningen. Projekt där bidrag, enligt kontrakt, ännu ej erhållits bokförs som fordran på
bidragsgivaren för den del som är en upparbetad kostnad.

6.5.1 Noter (tkr)

Resultaträkning

Not 1 Intäkter av anslag

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
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Avgiftsbelagd verksamhet
Verksamhet
Utbildning på grundnivå eller
avancerad nivå
Beställd utbildning

Över-/
underskott
tom 2019

Uppdragsutbildning
Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter
Summering

Över-/
underskott
2020

44

Intäkter
2021
9

148

Ack över-/
underskott
utgående
2021

Över-/
underskott
2021

Kostnader
2021
148

0

53

27 501

-5 241

244 330

246 752

-2 423

19 837

27 545

-5 232

244 793

247 215

-2 423

19 890

1 180

1 180

-3 237

-3 237

44 078

44 078

44 881

44 881

-803

-803

-2 860

0

0

131

0

0

0

0

0

315

315

0

0

Forskning eller utbildning på
forskarnivå

Uppdragsforskning
Summering

-2 860

Verksamhet där krav på full
kostnadstäckning inte gäller
Upplåtande av bostadslägenhet - utbytesprogram och
gästforskare
Summering

0

0

131

0

0

0

Summering

28 725

-8 469

289 002

292 096

-3 226

17 030

Not 3 Finansiella intäkter

Not 4 Kostnader för personal
2021

2020

Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra
avgifter enligt lag och avtal)
- Varav arvode till styrelse och ej anställd personal

258 182

236 792

Summa

412 824

Övriga kostnader för personal

365

154 642

283

145 893

382 684

Förklaring till de ökade personalkostnaderna är framförallt att antalet årsarbetskrafter ökat från 382 till 401* som
en följd av den växande verksamheten.

* Under året har det gjorts ett lönesystembyte vilket kan innebära något justerade beräkningsförutsättningar.

Not 5 Finansiella kostnader
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Not 6 Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag

Not 7 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag

Not 8 Lämnade bidrag
2021
Lämnade bidrag till organisationer /ideella föreningar*
Lämnade bidrag, stipendier till enskilda

Lämnade bidrag till statliga myndigheter
Lämnade bidrag till privata företag och privatägda ekonomiska föreningar för
konsumtion
Lämnade bidrag till EU länder/organisationer
Summa

1 978
1 522

69

975

830

5 375

* Lämnade bidrag 2021 är högre än 2020 framförallt beroende på utbetalning av rekvirerade medel avseende tidigare år i

2020
80

1 705
275
0

826

2 886

projektet Creeping crisis.

Not 9 Årets kapitalförändring

61

Balansräkning

Not 10 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar

Not 11 Förbättringsutgifter på annans fastighet

Not 12 Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Not 13 Fordringar hos andra myndigheter

Not 14 Övriga kortfristiga fordringar
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Not 15 Förutbetalda kostnader

Not 16 Upplupna bidragsintäkter

Bidrag

Not 17 Övriga upplupna intäkter

Not 18 Avräkning med statsverket

63

Not 19 Myndighetskapital

Not 20 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Not 21 Övriga avsättningar

Not 22 Lån i Riksgäldskontoret

64

Not 23 Kortfristiga skulder till andra myndigheter

Not 24 Övriga kortfristiga skulder

Not 25 Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter
Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader*
Utgående balans

2021-12-31

2020-12-31

36 507

28 719

41 978

37 122

3 121
2 351

* Ökningen av semesterlöneskulden speglar delvis ökningen av antalet årsarbetskrafter och när på året anställningen
påbörjades. Det är även ett lägre uttag av semesterdagar vilket kan vara en konsekvens av coronapandemin.

6 446
1 957

Not 26 Oförbrukade bidrag

Not 27 Övriga förutbetalda intäkter

Not 28 Anslagsredovisning
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Not 29 Anslagsredovisning
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8

SAMMANSTÄLLNING AV ÅTERRAPPORTERINGSKRAV

Utbildningsdepartementet

Avsnitt

Väsentliga uppgifter: I årsredovisningen ska väsentliga uppgifter redovisas enligt anvisad tabell.

1.2.3

Officersutbildning på grundnivå: Försvarshögskolan och Försvarsmakten ska samverka om
officersutbildningens dimensionering inför kommande års antagningsomgång. Försvarshögskolan ska
redovisa antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningen. Redovisningen ska vara såväl
samlad som könsuppdelad.

2.6.3

Studieavgifter för tredjelandsstudenter: I årsredovisningen ska den studieavgiftsfinansierade
verksamhetens omfattning redovisas. Årsredovisningen ska även innehålla en redogörelse för den
studieavgiftsfinansierade verksamhetens eventuella påverkan på ett universitets eller en högskolas övriga
verksamhet. Universitet och högskolor ska redovisa antalet tredjelandsstudenter som har deltagit i
utbildning inom ett utbytesavtal och de eventuella förändringar som har skett i denna verksamhet. Vidare
ska universitet och högskolor redovisa hur samarbetet med Migrationsverket fungerat. Universitet och
högskolor ska även redovisa antalet avgiftsskyldiga studenter som har antagits genom separat antagning
samt hur den studieavgiftsfinansierade verksamheten har påverkats av denna.

2.9

Resolution 1325: Försvarshögskolan ska bidra till genomförandet FN:s säkerhetsrådsresolutioner om
kvinnor, fred och säkerhet med utgångspunkt i den nationella handlingsplanen. Återredovisning ska ske i
enlighet med handlingsplanen.

4.2.1

Utbildningsutbud: Universitet och högskolor ska i årsredovisningen redovisa vilka bedömningar,
prioriteringar och behovsanalyser som ligger till grund för beslut om utbildningsutbudet. Avvägningar när
det gäller t.ex. fördelningen mellan program och kurser på olika nivåer och med olika förkunskapskrav
samt fördelningen mellan campus och distansutbildning ska redovisas. Därutöver ska en redovisning
lämnas över hur lärosätet möter det omgivande samhällets behov av utbildning.

2.3

Högre officersutbildning: Inom ramen för Försvarshögskolans kompetensområden ska högskolan på
uppdrag av Försvarsmakten utbilda personal för att därigenom bidra till att det militära försvarets
kompetensbehov tillgodoses. Försvarshögskolan ska redovisa hur utbildningsuppdragen har genomförts.
En övergripande analys av måluppfyllelsen och väsentliga avvikelser mellan planerad och genomförd
verksamhet ska anges och kommenteras.

2.7.1, 2.7.2,
2.7.3, 2.7.4,
2.7.5, 4.5.1

Jämställdhetsintegrering: Varje UoH ska fortsätta utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte
att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10), t.ex. i fråga om
lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. Varje universitet och
högskola ska fortsätta arbeta utifrån en individuell plan för lärosätet med utvecklingsbehov, mål och
aktiviteter som lärosätet avser att vidta samt beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras och bli en
del av lärosätets ordinarie verksamhet, exempelvis i lärosätets styrprocesser.
Jämställdhetsintegreringsuppdraget kan med fördel samordnas med andra uppdrag. Åtgärder och resultat
utifrån planen ska redovisas. UoH ska också redovisa hur de beaktar jämställdhet vid fördelning av
forskningsmedel.

4.2, 4.2.1,
4.2.2, 5.2,
5.2.1

Upplåtande av bostad: I årsredovisningen ska det ekonomiska resultatet av upplåtande av bostad
redovisas.

4.8

Av 9 a § förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning följer att universitet och
högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434) får ingå hyresavtal för bostadslägenhet för att
upplåta lägenheten i andra hand till
a) utländska studenter inom utbytesprogram med andra länder, eller

b) gästforskare vid universitetet eller högskolan, under förutsättning att de inte är anställda där.

Vid sådan upplåtelse ges universitet och högskolan rätt att utan krav på full kostnadstäckning ta ut avgift
för hyran från studenten eller gästforskaren.
Rekryteringsmål professorer: Under 2021-2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland
nyrekryterade professorer om 53 % kvinnor.

5.2.2

Studenthälsa: Universitet och högskolor ska i årsredovisningen beskriva hur lärosätet utvecklat arbetet
4.4
för att studenterna ska ha tillgång till förebyggande hälsovård som har till ändamål att främja studenternas
fysiska och psykiska hälsa enligt 1 kap. 11 § högskoleförordningen (1993:100). I redovisningen ska
lärosätena särskilt fokusera på studenthälsovårdens arbete för att främja psykisk hälsa och hur
studenthälsovården möter behovet hos studenter som undervisas på distans samt studieovana studenter. I
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redovisningen ska även framgå hur lärosätet avser att arbeta under kommande år för att stärka
studenthälsovården.

Hållbar utveckling: Universitet och högskolor ska redovisa för hur lärosätet har utvecklat sina processer
för att främja en hållbar utveckling (1 kap. 5 § högskolelagen) inklusive hur de har följt upp
rekommendationerna i Universitetskanslersämbetets tematiska utvärdering 2017. Lärosätena ska även
redogöra för hur relevanta delar av arbetet med att främja en hållbar utveckling har kopplats till
miljöledningsarbetet, uppföljningen av resultaten i Naturvårdsverkets ranking och Agenda 2030 och de
globala målen för hållbar utveckling. I redovisningen ska även framgå hur lärosätet avser att arbeta under
kommande år för att ta ytterligare steg för att stärka arbetet med att främja en hållbar utveckling.

5.4

Oförbrukade bidrag: I årsredovisningen ska omfattning och förändring av de oförbrukade bidragen och
hur de inbetalade forskningsbidragen har utvecklats, redovisats och kommenterats.

3.7, not 26

Avgiftsfinansierad verksamhet: I årsredovisningen ska den avgiftsfinansierade verksamheten redovisas
enligt anvisad tabell.

not 2

Därutöver tillkommer krav i FÅB (2000:605).
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9

STYRELSEN OCH STYRELSENS BESLUT

9.1 Styrelsen
Nedan visas ersättningar, förmåner och övriga uppdrag i myndighetsstyrelser eller bolagsstyrelser för
Försvarshögskolans styrelseledamöter. Ersättningar och förmåner redovisas för budgetåret 2021. Enligt
regeringsbeslut utgår arvode till de externa ledamöterna med 22 tkr per år. Till verksamhetsföreträdarna utgår ingen
ersättning utöver ordinarie lön. Till ordförande utgår arvode med 50 tkr per år.
Medlemmar

Ersättning

Övriga uppdrag

Ledamöter utsedda av regeringen:
Gunnar Holmgren
Generaldirektör, ordförande
Robert Egnell
Rektor

50 000 kr

Arbetsgivarverkets styrelse, ledamot

1 251 000 kr

Elisabet Nihlfors
Professor

22 000 kr

Annika Nordgren Christensen
Försvarspolitisk rådgivare

22 000 kr

Tjäderns Byrå AB, ledamot

Eva-Lotta Kraft
Direktör

22 000 kr

Xano Industri AB, ledamot

Klas Eksell
Personaldirektör

22 000 kr

Viktoria Mattsson
Chef Samverkan

22 000 kr

Camilla Asp
Överdirektör

Mika Kerttunen
Docent

22 000 kr

SMHI:s insynsråd

22 000 kr

Företrädare för verksamheten:
Fredrik Thisner
Lärarledamot

Kristina Kihlström
Lärarledamot

Per Eliasson
Lärarledamot

0
0
0

70

Medlemmar

Ersättning

Övriga uppdrag

Företrädare för studenter:
Viktorija Pesic
Studentledamot
(t.o.m. 2021-11-30)

20 150 kr

Henrik Paulsson
Studentledamot
(återvald 2021-12-01)

22 000 kr

Ian Fernström
Studentledamot
(t.o.m. 2021-11-30)

20 150 kr

Rasmus Lindstedt
Studentledamot
(fr.o.m. 2021-12-01)

1 850 kr

Joel Pettersson
Studentledamot
(fr.o.m. 2021-12-01)

1 850 kr

Hemvärnsrådet vid Livgardesgruppen, ledamot
Attunda tingsrätt, nämndeman
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9.2 Styrelsens beslut
Styrelsen för Försvarshögskolan har den 16 februari 2021 beslutat att godkänna Försvarshögskolans årsredovisning
för verksamhetsåret 2021.

Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten har varit betryggande under den period som
årsredovisningen avser. 54

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och
myndighetens ekonomiska ställning.
Stockholm, den 16 februari 2022

Gunnar Holmgren

Robert Egnell

Klas Eksell

Elisabet Nihlfors

Mika Kerttunen

Viktoria Mattsson

Eva-Lotta Kraft

Annika Nordgren Christensen

Camilla Asp

Fredrik Thisner

Per Eliasson

Kristina Kihlström

Rasmus Lindstedt

Henrik Paulsson

Joel Pettersson

Försvarshögskolan omfattas inte av förordningen om intern styrning och kontroll (2007:603), men har beslutat att följa den ändå.
Försvarshögskolans styrelse har därför valt att ha med ett intygande om att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten
är betryggande.

54
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Försvarshögskolan
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