1 (3)
Datum

2013-12-13
Beslutades av FHS styrelse 2013-12-13

FÖRSVARSHÖGSKOLANS VISION 2020
Verksamhetsidé
Försvarshögskolan utbildar och forskar inom försvar, samhällsskydd och säkerhet

Vision
- Försvarshögskolan är ett ledande och internationellt framstående lärosäte
- Försvarshögskolan leder den akademiska utvecklingen av officersprofessionen
- Försvarshögskolan är ett centrum för utvecklingen av samhällsskydd och säkerhet ur ett nationellt och internationellt perspektiv
- Försvarshögskolan ger väsentliga bidrag till nationell och internationell forskning samt examinerar på alla nivåer

Forskning och utbildning
En framstående forskning och högkvalitativ utbildning förutsätter varandras samverkan.

Utbildning
Försvarshögskolan utbildar officerare, studenter och civila aktörer som ska kunna
leda, kritiskt granska och utveckla ny kunskap om försvar, samhällsskydd och
säkerhet. Kurser och program utvecklas successivt inom hela kompetensområdet
baserat på samhällets efterfrågan och forskningsresultat. Högskolan har nära samarbeten med andra lärosäten. En internationell dimension präglar utbildningen,
vilket bl.a. innebär ett väl utvecklat utbyte av lärare och studerande.
Uppgiften är att utbilda forskare, ledare och chefer för krigföring, komplex krishantering och olika typer av internationella insatser i samverkan med andra länder
och organisationer. I den ingår också att utveckla kompetens för att identifiera och
förebygga kriser och konflikter.
Ett genusperspektiv präglar utbildningen vid högskolan.
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Forskning
Försvarshögskolan betonar forskningens självständiga värde samt betydelsen av
akademisk frihet. Därför strävar Försvarshögskolan efter en ökad andel grundforskning vid högskolan. I Försvarshögskolans forskning förenas kvalitet och relevans genom att kombinera akademisk frihet och kritiskt tänkande med målinriktat utvecklingsarbete för olika uppdragsgivare.
Försvarshögskolans forskning lämnar väsentliga bidrag främst till Försvarsmakten
och andra aktörers förmåga att lösa de uppgifter statsmakterna har beslutat. Högskolan bidrar till den internationella forskningen.
Den akademiska utvecklingen av officersyrket mot en profession, och strävan
efter ökad kompetens inom krishantering och krisberedskap i vid bemärkelse, kräver forskning inriktad på den egna praktiken. Denna forskning tar sin utgångspunkt både i yrkeserfarenhet och i tidigare forskning. Forskningsresultaten får
sedan påverka den framtida praktiken. En sådan forskning bidrar till den bas av
beprövad erfarenhet som krävs för varje profession.
Försvarshögskolan erbjuder forskarutbildning i samarbete med andra svenska och
utländska lärosäten och strävar efter att söka nya samarbetspartners i högskolevärlden. Försvarshögskolans mål är att erhålla examenstillstånd för utbildning på
forskarnivå inom ett område. Arbetet med en sådan ansökan är prioriterat.
Utveckling och studier på uppdrag av myndigheter och organisationer är av stor
betydelse för verksamheten. Dessa studier genererar ny kunskap i samverkan med
avnämarna.
Samverkan
Försvarshögskolan strävar efter att bli ett nationellt och internationellt centrum för
forskning, utbildning och innovation för försvar, säkerhet och samhällsskydd.
Försvarshögskolan lämnar sådana bidrag till samhället som inte kan lämnas av
någon annan högskola. Försvarshögskolan är således en resurs för hela samhället.
Samverkan med Regeringskansliet, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är därför viktigt.
Försvarshögskolan är en mötesplats. Här möts militärt och civilt, teori och praktik
och den nationella och den internationella dimensionen.
Förhållningssätt
Försvarshögskolan är en arbetsplats som präglas av samarbete och sammanhållning. Inom ramen för den akademiska friheten och strävan efter excellens har
medarbetarna gemensamma och tydliga mål som utvecklar verksamheten och tar
till vara olikheter. Medarbetarna behandlar varandra med välvilja och respekt. Vid
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Försvarshögskolan förenas det överordnade verksamhetsintresset med individens
intresse.
Försvarshögskolan präglas av jämställdhet, mångfald och respekt för olika kompetenser, kulturer och erfarenheter.

