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Försvarshögskolans forskningsstrategi
Försvarshögskolan forskar inom Försvar, samhällsskydd och säkerhet

Mål
Försvarshögskolan strävar efter att vara ett konkurrenskraftigt nationellt och
internationellt framstående lärosäte.
Framstående forskning och högkvalitativ utbildning är varandras förutsättningar. I
enlighet med Försvarshögskolans vision är målet därför att bli en aktör på alla nivåer
inom det akademiska systemet, och att erhålla examenstillstånd på forskarnivå som svarar
upp mot samhällssektorn Försvar, samhällsskydd och säkerhet. Initialt avses två
forskarutbildningsämnen inrättas, krigsvetenskap och statsvetenskap med inriktning
krishantering och säkerhet.
Försvarshögskolan betonar forskningens självständiga värde, dess långsiktiga karaktär
samt betydelsen av akademisk frihet och strävar därför efter en ökad andel
grundforskning vid högskolan, inom Försvar, samhällsskydd och säkerhet.
Försvarshögskolans forskning inom Försvar, samhällsskydd och säkerhet ska också
tillgodose samhällets behov av kunskap och kritisk reflektion. Vidare ska specifika behov
hos intressenter inom försvar, samhällsskydd och säkerhet samt krishanteringssystemet
tillgodoses. Försvarshögskolan strävar efter att vara ett nationellt kompetenscentrum och
ett förstahandsval för departement och myndigheter när det gäller uppdragsforskning och
studier om försvar, samhällsskydd och säkerhet.

Strategi för att nå målen
Inom Försvar, samhällsskydd och säkerhet ska Försvarshögskolan bedriva forskning om
nationella och internationella samhällsfrågor och funktioner som hör nära samman med
varandra och som på sakliga grunder formar utgångspunkten för ett enhetligt
kunskapsområde.
Forskningen syftar till att utveckla kunskap om säkerhet, inklusive mekanismer och
interaktion i internationella och nationella kriser och krig. Detta inkluderar kunskap om
villkor och faktorer som påverkar möjligheten både att förebygga kriser, konflikter och
krig och att etablera säkerhet. Forskningen ska också syfta till kunskap om villkor och
faktorer som påverkar möjligheten att framgångsrikt hantera kriser, konflikter och krig.
Militära och civila aspekter av säkerhet studeras och inte minst civil-militära relationer
och samverkan.
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Forskningen spänner över en rad nära besläktade vetenskapliga grenar: från militär taktik,
operationer och teknikanvändning till militär strategi, som i sin tur har nära samband med
politisk så kallad grand strategy, med den därtill kopplade utrikes- och
säkerhetspolitiken, vilken inte bara omfattar den militära dimensionen, utan också
samhällelig och individuell krishantering, folkrättsliga dimensioner, civil-militär
samverkan och olika former av styrning, så kallad governance. Man kan beskriva detta
som ett kontinuum, där olika delar övergår i varandra.
Vid Försvarshögskolan eftersträvas såväl grundforskning som tillämpad och praxisnära
forskning inriktad på att lösa konkreta problem. Dessutom ryms forskning utifrån olika
kritiska perspektiv. Särskild vikt läggs vid forskning utifrån ett funktions- och
aktörsperspektiv, och forskningen genererar i hög utsträckning policyrelevant och
tillämpbar kunskap för aktörer inom sektorn.
De samhällsfunktioner som berörs är säkerhetspolitik och samhällssäkerhet inklusive
militärt försvar samt civilt samhällskydd och krishantering. En central tematik är hur man
kan leda och organisera såväl skapande, upprätthållande som insats av olika förmågor att
hantera kriser, konflikter och krig.
Försvarshögskolans forskningsprofilering inom området ska erbjuda bidrag till samhället
som inte kan lämnas av någon annan svensk högskola. Även om centrala fenomen
studeras inom vissa ämnen och miljöer finns nationellt ingen annan samlad
forskningsmiljö som behandlar dessa fenomen. Detta förbättrar möjligheterna för svenska
forskare att bidra till liknande internationellt etablerade och stora akademiska miljöer och
ämnesområden.
Försvarshögskolan är unik som högre utbildningsaktör i Sverige, med fokus på utbildning
av och till officerare, ledande civila befattningsinnehavare och experter. Forskningen ska
därmed bidra till utvecklingen av den vetenskapliga grunden och den beprövade
erfarenheten för dessa utbildningar. I Försvarshögskolans forskning förenas kvalitet och
relevans genom att kombinera akademisk frihet med målinriktat utvecklingsarbete för
olika uppdragsgivare.
Försvarshögskolan ska erbjuda en attraktiv, kreativ, dynamisk och sammanhållen
forskningsmiljö dit välrenommerade forskare och doktorander söker sig och kan
utvecklas. Detta underlättas genom en ökad andel anslagsmedel för forskning vilket i sin
tur ökar möjligheterna att vinna externa forskningsmedel i konkurrens.
Forskningen ska bedrivas med både nationella och internationella samarbetspartners och
strävan ska vara att resultaten förmedlas såväl i nationella som internationella
välrenommerade vetenskapliga publikationskanaler.
För att säkerställa långsiktig finansiering av forskarutbildningen inom de planerade
forskarutbildningsämnena krigsvetenskap och statsvetenskap med inriktning
krishantering och säkerhet strävar Försvarshögskolan initialt efter ökade anslagsmedel
för forskning främst inom säkerhets- och krishanteringsfälten.
Försvarshögskolan eftersträvar en jämlik fördelning av forskningsmedel och en ökad
andel kvinnliga professorer.

