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Underlag till regeringens forskningspolitik

Forskning och utbildning för en säkrare värld –
Försvarshögskolan inspel till regeringens forskningspolitik
1. Sammanfattande inledning
Det moderna samhället står inför stora utmaningar i form av klimatförändringar,
omställning till hållbara samhällen och politisk polarisering. Dessutom sker en
fundamental förändring av arbetsmarknader och samhällsstrukturer i samband med
den tekniska utvecklingen som leder till automatisering och digitalisering genom
bland annat AI. Dessa utvecklingar har alla stora säkerhetspolitiska konsekvenser. På
säkerhetsområdet står vi inför stora utmaningar kopplat till Rysslands allt
aggressivare beteende i närområdet, bredare samhällshot som konsekvenser av
klimatförändringar, cyberattacker, terror och radikalisering, påverkansoperationer,
pandemier och internationell organiserad brottslighet. Säkerhetsutmaningarna och de
stora samhällsutmaningarna är ofta intimt sammankopplade och behovet att förstå de
säkerhetspolitiska konsekvenserna av samhälls- och teknikutveckling är mycket stort.
I statsbudgeten har behovet av att främja nationell och internationell trygghet
inneburit stora satsningar Försvarsmakten, det civila försvaret och
krisberedskapssystemet, samt på polisen och Säpo. Dessa satsningar har emellertid
inte inneburit en motsvarande satsning på forskning inom försvar, krishantering och
säkerhet. Detta är allvarligt då den stora tillväxten inom säkerhetssektorn därmed
riskerar att ske utan det stöd eller den kritiska granskning som forskningen kan bidra
med.
Försvarshögskolan utbildar och forskar inom hela sektorn försvar, samhällsskydd
och säkerhet och bidrar på så sätt till utvecklingen av ett säkert, inkluderande och
hållbart samhälle. Vi leder den akademiska utvecklingen av officersprofessionen,
men är också ett centrum för utvecklingen av samhällsskydd och säkerhet ur ett
nationellt och internationellt perspektiv. Försvarshögskolan strävar efter att bli ett
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internationellt ledande lärosäte för forskning, utbildning och innovation inom denna
samhällssektor, och ett naturligt förstahandsval för departement och myndigheter
avseende forskning och studier inom försvar, krishantering och säkerhet.
För att stärka forskningsmiljön inom området försvar, krishantering och säkerhet,
behöver forskningsmedel i form av både anslag och konkurrensutsatta utlysningar
utökas. Detta främst för att Försvarshögskolan ska kunna erbjuda fler platser på
forskarutbildningarna inom området, men också för att kunna rekrytera fler
forskande lärare och ge dessa möjligheter att meritera sig genom forskning. En
förstärkning av forskningsmiljön inom området behövs för att Försvarshögskolan,
men även andra lärosäten, ska kunna fortsätta att utveckla sin kompetensförsörjning
av hela sektorn genom forskningsanknuten utbildning med inslag av livslångt
lärande.
2. Existerande inriktning och prioriteringar
En viktig prioritering de senaste åren har varit utvecklingen av Försvarshögskolan till
ett lärosäte som kan kompetensförsörja hela säkerhetssystemet genom utbildningar
och examina på alla nivåer. Försvarshögskolan erhöll tillstånd att utfärda
masterexamen och doktorsexamen 2018 inom området försvar, krishantering och
säkerhet och har därefter inrättat två forskarutbildningar och flera masterprogram för
både militära och civila studenter.
De främsta forskningsprioriteringarna har därför dels varit att bidra till ökad kunskap
och utveckling kopplat till dagens säkerhetsutmaningar i bred bemärkelse. Dels att
bygga för framtiden genom att bygga upp en stark forsknings- och utbildningsmiljö
inom vårt område – inte minst forskarutbildningar i lärosätets kärnämnen. För att ge
lite mer inblick i Försvarshögskolans forskningsområde försvar, krishantering och
säkerhet så handlar forskningen i stor utsträckning om 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, inte minst civil-militära relationer och samverkan.
Vid Försvarshögskolan eftersträvas grundforskning, praxisnära forskning och
tillämpad forskning inriktad på att lösa konkreta problem. Dessutom ryms forskning
utifrån olika kritiska perspektiv. 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 samhällsskydd och krishantering. En central tematik är
hur man kan leda och organisera såväl skapande, upprätthållande, som insats av
militära och civila förmågor för att hantera kriser, konflikter och krig.
2.1 Forskarutbildning
Försvarshögskolans två forskarutbildningsämnen är Krigsvetenskap och
Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet.
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Krigsvetenskapens centrala studieobjekt är krig, krigföring och militär
maktutövning. Typiska krigsvetenskapliga forskningsfrågor rör krigets natur samt
hur militära förmågor skapas, leds, organiseras och verkar i olika typer av miljöer.
Krigsvetenskap är huvudsakligen det ämne som officerare som har sökt
forskarutbildning vid Försvarshögskolan hittills har sökt till. Det är av stor betydelse
för att stärka kvaliteten i utbildningen av officerare och den framtida
försvarsforskningen att fler officerare disputerar. Den disputerade officeren är enligt
Försvarshögskolans uppfattning den nyckelkompetens som garanterar att den
centrala kombinationen av vetenskaplig kvalitet och professionell relevans säkras.
Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet är det vetenskapliga
studiet av politik med fokus på säkerhet, strategi, krishantering och internationell
samverkan. Ämnet är brett och förankrat i internationella relationer,
förvaltningspolitik, komparativ politik och politisk teori.
Utöver högskolans egna forskarutbildningsämnen finns doktorander inom ytterligare
två ämnen: Ledarskap och Försvarssystem. Doktoranderna är då verksamma vid
Försvarshögskolan men via avtal antagna vid annat lärosäte: bland andra Stockholms
universitet, KTH, Högskolan i Skövde, Jönköping University, Försvarshögskolan i
Helsingfors och King´s college i London. Försvarshögskolans doktorandprogram
inrättades 2008 – då med doktorander antagna vid andra lärosäten – bland annat för
att driva på den akademiska kunskapsutvecklingen och stärka
forskningsanknytningen i officersutbildningen. Sedan starten 2008 har ett drygt
trettiotal doktorander deltagit i forskarutbildning med FHS som finansiär av
studierna.
På sikt är målet att utveckla lärosätets samtliga ämnen till starka och självständiga
miljöer som klarar av att självgenerera sig – vilket innebär forskarutbildning. Vi ser
därför framför oss en forskarskola inom området som inkluderar fyra ämnen –
krigsvetenskap, statsvetenskap, ledarskap och ledning, samt försvarssystem. Detta
skulle också innebära att alla doktorander vid Försvarshögskolan också ska vara
antagna här. Detta för att en sammanhållen forskarutbildning bidrar till arbetet mot
ökad kvalitet. Försvarshögskolans forskarutbildning utgör även en betydelsefull del i
arbetet att stärka kvaliteten i utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
2.2 Utbildning på avancerad nivå
Förutom utvecklingen av forskarutbildning har en annan prioritering varit utveckling
av utbildning på avancerad nivå. Förutom det under 2018 etablerade Högre
officersprogrammet och den civila masterutbildningen i Politik och Krig, har
Försvarshögskolan även arbetat med (och arbetar fortfarande med) att utveckla
kursutbudet så att utbildning kan ske på avancerad nivå i högskolans alla ämnen.
Denna utveckling är viktig för högskolan och bidrar till att konsolidera ämnen, stärka
kvaliteten i utbildningen och implementera högskolans vision att vara ett ledande
internationellt lärosäte inom området försvar, krishantering och säkerhet. För att
uppnå en stark forskningsanknytning av utbildningen på avancerad nivå krävs också
starka forskningsmiljöer som innehåller disputerade lärare som både brinner för
undervisning och som bidrar till excellent forskning inom området.
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2.3 Anna Lind-professor: stärkt forskningen om genus, fred och säkerhet
Försvarshögskolan arbetar både med att integrera agendan för kvinnor, fred och
säkerhet, vilket ålagts oss i Regeringens handlingsplan för implementeringen av FN:s
säkerhetsrådsresolution 1325, i alla utbildningar och med att stärka forskningen inom
detta område. Under 2018 har den nya Anna Lindh-professorn i genus, fred och
säkerhet rekryterats. Syftet är att professorn ska bygga en stark forskningsmiljö inom
området och därmed bidra till förståelsen för genusperspektiv i militära
organisationer och konflikter men även civila samhällen och icke-militära kriser.
Syftet är också att bidra till ökad jämställdhet och inkluderande perspektiv både vid
Försvarshögskolan och inom försvar- och säkerhetssektorn. Tidigare har strategiska
forskningsmedel avsatts för forskning inom detta område, vilket lett till en ökning av
antalet forskare som engagerar sig i området. Ytterligare ett steg har tagits genom att
en doktorand inom området har antagits på forskarutbildningen i Krigsvetenskap och
en biträdande lektor är under rekrytering. Försvarshögskolan har också erhållit medel
från Vetenskapsrådet för att stå värd för Olof Palme-professuren under 2019, vilket
avser en professor vars forskning fokuserar på hållbar fred och utveckling ur ett
genusvetenskapligt perspektiv.
3. Framtida inriktningar
Försvarshögskolan har som ungt lärosäte ägnat mycket kraft åt att skapa grunderna
för en stark forsknings- och utbildningsmiljö med fullständiga examenstillstånd. Den
fasen är nu över och satsningarna framåt handlar om att bli ett internationellt ledande
lärosäte inom området försvar, krishantering och säkerhet. Detta sker i stor samklang
med den nuvarande forskningspolitiska inriktningen om generell kvalitetshöjning
och internationell attraktivitet, ökade offentliga och privata investeringar i forskning
och utveckling – inte minst i samverkande och nyttiggörande syfte, samt en satsning
på att jämställdheten ska öka.
För att uppnå detta arbetar vi med en rad utvecklingsområden – den generella
kvaliteten ska ökas genom att bygga upp ett antal excellenta forskningsområden i
samverkan med myndigheter och näringsliv, genom ökad internationalisering av
utbildning och forskning och genom att ytterligare profilera oss som en mycket
spännande mötesplats mellan det civila och det militära och mellan profession och
akademi. En mötesplats som kan ge mycket stora bidrag genom
kompetensförsörjning och kunskapsutveckling för att sektorn ska kunna hantera
dagens stora samhällsutmaningar i ett komplext säkerhetspolitiskt läge. Mer om detta
i avsnitt 4.
3.1 En unik forskningsmiljö och civil-militär mötesplats
Försvarshögskolan är en unik mötesplats för forskning, utbildning och samverkan för
civila och militära säkerhetsutmaningar. Forskningen berör flera samtida
samhällsutmaningar som på olika sätt relaterar till försvar och säkerhet, till exempel
återuppbyggnaden av totalförsvaret, utmaningar mot samhällets säkerhet,
klimatfrågor och radikalisering. Här finns en unik kontaktyta mellan
officersprofessionen, civila aktörer och akademin. Försvarshögskolan är den enda
högre utbildningsaktören inom området i Sverige som utbildar officerare såväl som
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ledande civila befattningsinnehavare och experter inom området – ett
utbildningsbehov som ökar i rasande fart.
Det ökande utbildningsbehovet och söktrycket på både civila och militära
utbildningar gör att även högskolans anslag för forskning måste öka i framtiden.
Detta är en fråga både för Utbildningsdepartementet och för Försvarsdepartementet.
För att högskolan ska kunna fortsätta att vara, och utvecklas i sin roll som, en unik
mötesplats mellan civila och militära forskare, studenter och deltagare i
uppdragsutbildning krävs mer anslagsmedel från Utbildningsdepartementet. Det är
viktigt för att bibehålla högskolans civila del och för att all utbildning ska vara
forskningsanknuten. Officersprogrammet är en viktig professionsutbildning, för att
den ska kunna fortsätta bedrivas med hög kvalitet när antalet studenter på
programmet ökar behöver även forskningsmedlen från Försvarsdepartementet öka så
att forskningsanknytningen i utbildningen kan säkerställas.
3.2 Ökad satsning på samverkan och nyttiggörande
Försvarshögskolan är en högskola inom försvar, krishantering och säkerhet med
nyttiggörandet som grundsyfte - att bidra till en säkrare värld genom att skapa
förutsättningar för det nationella säkerhetssystemets långsiktiga
kompetensförsörjning. Samhällsrelevans, nyttiggörande och professionsinriktning
genomsyrar därför verksamheten. Den för Sverige unika forskningsprofil som
Försvarshögskolan har betyder att forskning som bedrivs vid lärosätet kan lämna
bidrag till samhället som inte kan lämnas av någon annan högskola.
Försvarshögskolan ser därför samverkan i forskningen med olika aktörer inom
området, både myndigheter och privata aktörer, som ett sätt att fortsätta vara en
viktig resurs – både i form av kompetensförsörjning och kunskapsutveckling – för
hela samhället, särskilt under utvecklingen av det nya totalförsvaret.
En viktig aspekt av detta är det livslånga lärandet där vi som en konsekvens av de
stora samhällsutmaningar som vi står inför, ser ett stort behov av
kompetensutveckling för anställda kanske främst i 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. Vi vill dock stärka
det livslånga lärandet ytterligare genom att öppna upp enskilda kurser inom våra
program som fristående kurser eller uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom
sektorn – något som dock kommer att kräva finansiering.
3.3 Internationalisering
Försvarshögskolans internationaliseringspolicy fastlägger att internationalisering är
en förutsättning för vetenskaplig excellens och bidrar till mångfald, ökad förståelse
för samhällsfrågor samt att det skapar bättre förutsättningar för studenternas framtida
yrkesverksamhet. Vårt forskningsområde försvar, krishantering och säkerhet är
alltför begränsat för att bedrivas nationellt, det behöver vara en del av en
internationell forskningsdialog.
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Nu när Försvarshögskolan uppnått tillstånd att examinera på alla nivåer blir ett
naturligt nästa steg att arbeta med ökad internationalisering för att stärka kvaliteten i
forskningen. Här pågår ett analysarbete för att bättre förstå vilken position
högskolans forskning har internationellt, för att därefter strategiskt kunna arbeta med
internationalisering som ett verktyg för att uppnå ännu högre kvalitet i forskningen.
Samarbete sker här med civila elitlärosäten som King’s College, London, MIT och
Georgetown University, men även med de främsta Försvarshögskolorna i världen –
inte minst i USA och Europa. Vissa strategiska forskningsmedel används redan från
2019 för att uppmuntra forskarna till internationell sampublicering.
3.4 Säkerhet och hållbar utveckling
Forskningspropositionen 2016 lyfte fram Agenda 2030. Här finns en samlad vision
för miljömässigt, ekonomiskt, och socialt hållbar utveckling. Visionen handlar även
om fattigdomsbekämpning, fredliga, inkluderande och demokratiska samhällen,
bättre samhällsstyrning och social problemlösning. Ett jämställdhetsperspektiv ska
genomsyra alla målen i agendan. Ett verktyg som nämns för att uppnå målen är
forskning.
En hållbar utveckling, så som den formuleras i Agenda 2030, förutsätter ett säkert
samhälle med robusta institutioner. Försvarshögskolans ovannämnda område berör
säkerhet i en vid bemärkelse (vilken förutom ett mer traditionellt säkerhetsbegrepp
även innefattar mänsklig säkerhet och samhällssäkerhet) och bidrar på så sätt både
till utbildning och forskning som stärker förutsättningarna för en hållbar utveckling
för kommande generationer, både nationellt och internationellt. De bredare
samhällsutmaningarna har ett antal försvars- och säkerhetspolitiska konsekvenser
som bättre behöver förstås. En viktig fråga är vad klimatförändringarna leder till för
andrahandseffekter i form av till exempel kamp om resurser, samhällsprövande
extremväder och naturkatastrofer, storskalig migration, samt politisk och militär
maktkamp som alla kan få allvarliga säkerhetspolitiska effekter på både lokal och
global nivå. Utvecklingen av forskningen kring genus, fred och säkerhet bidrar redan
till forskning om säkerhet och hållbar utveckling, men även andra ämnen bidrar
aktivt till att beforska frågor inom området. Till exempel har under 2019 utlysts två
doktorandtjänster för att fördjupa kunskapen om vad social hållbarhet innebär för
utformningen av system för försvar och säkerhet.
3.5 Fortsatt satsning inom jämställdhet och området genus, fred och säkerhet
Försvarshögskolans satsar vidare inom detta område för att skapa ett världsledande
centrum inom området kvinnor, fred och säkerhet. Runt Anna Lindh-professorn i
genus, fred och säkerhet formeras en forskningsmiljö, med rekryteringar av
doktorander och biträdande lektor, genom internationella affilieringar och
samarbeten, och genom att formera lärosätets existerade personal med dessa
forskningsintressen. Försvarshögskolan avsätter en del av anslaget till Anna Lindhprofessuren och den biträdande lektorn som en strategisk satsning, men här behövs
stöd i form av ett ökat anslag till denna forskningsverksamhet.
Potentialen för denna verksamhet är stor då den snabbt har blivit en central
internationell samlingspunkt som kan komma att ge mycket substantiella bidrag till
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den internationella förståelsen för genusperspektiv och jämställdhetsperspektiv på
nationell och internationell säkerhet. Här bedrivs också viktig forskning om
integreringen av kvinnor i traditionellt mansdominerade miljöer inom
säkerhetssektorn. Detta är jämställdhetsfrämjande och kan också fungera som ett
viktigt vetenskapligt stöd för en feministisk regeringspolitik – inte minst inom
utrikes- och säkerhetspolitiken.
3.6 Open Access och öppen tillgång till forskningsdata
Försvarshögskolan är ett litet lärosäte och övergången till ett öppet tillgängligt
vetenskapligt publiceringssystem innebär att kostnader kommer att flyttas från
avgifter för läsning till avgifter för publicering. Kostnaderna fördelas därmed på färre
aktörer. För att detta inte ska innebära ohanterliga kostnadsökningar för lärosäten och
forskningstunga institutioner behöver nationella satsningar göras.
Öppen tillgång till forskningsdata är en del av forskningens infrastruktur och arbetet
med detta är en ny och stor uppgift för landets lärosäten, vilket blir särskilt påtagligt
för en mindre högskola. Det vore önskvärt att regeringen tog fram en nationell
strategi för öppen tillgång till forskningsdata.
4. Forskningsområdet Försvar, krishantering och säkerhet – ett
underfinansierat men samhällsviktigt område
Forskningsområdet försvar, krishantering och säkerhet är av tradition mycket
begränsat i det svenska forskningssamhället. Det har inte skett några nationella
satsningar eller utlysningar inom detta område. Försvarsforskning och utveckling har
dessutom skett i isolerade rör inom försvarsmyndigheter som Försvarshögskolan,
FOI och FMV - ofta i form av uppdragsforskning beställd av Försvarsmakten. Det
finns flera skäl till att denna modell inte är lämplig för att möta framtidens
utmaningar. Distinktionen mellan civila och militära utmaningar, samt tekniska hot
och möjligheter är allt svårare att separera från varandra. Det mesta av den tekniska
utvecklingen inom säkerhetsområdet sker inom den civila och privata världen och får
sedan applikationsområden inom offentlig sektor. Finansiering och utförande av
forskning som sker i separata rör riskerar därmed att i ökad utsträckning förlora i
kvalitet och relevans.
För att Sverige ska fortsätta att utvecklas som forskningsnation inom det försvarsoch säkerhetspolitiska området rekommenderar därför Försvarshögskolan regeringen
en satsning på samverkan mellan myndigheterna vad gäller hur riktade
forskningsmedel fördelas. En satsning på samverkan skulle kunna innebära ett
uppdrag att utreda hur ökade forskningsmedel inom området ska utlysas och hur
samverkan mellan lärosäten, myndigheter och näringsliv ska uppmuntras. En
utmaning i det nuvarande systemet är att där det finns möjlighet till
samverkansmedel med näringslivet, är samverkanincitament med myndigheterna
inom säkerhetsområdet mer begränsade. Ett sätt att stärka detta skulle vara att via
innovationsområden, strategiska forskningsområden eller enligt KK-stiftelsens
modell skapa incitament för samverkan i den så kallade trippelhelix (lärosäten,
myndigheter och privata aktörer).
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I regeringens skrivningar kring ett säkert, inkluderande och hållbart samhälle
preciseras inte försvars- och säkerhetspolitik även om det skulle kunna göras
eftersom områdets bidrag till hållbar utveckling (som beskrivet ovan) är betydande.
Detta tillsammans med resonemanget ovan om den ökade efterfrågan på utbildning
inom området (både på officersprogrammet, av civila studenter och
uppdragsutbildning) gör att Försvarshögskolan ser ett ökat behov av anslagsmedel
för forskning. Detta skulle bidra till att säkerställa en forskningsanknuten utbildning,
höja kompetensen generellt inom sektorn och bidra till utvecklingen av
Försvarshögskolan mot visionen att vara ett internationellt ledande lärosäte inom
området försvar, krishantering och säkerhet.
Regeringen har pekat ut ett behov av att stärka kompetensen i Sverige om länder som
Kina, Ryssland och Iran. Vid Försvarshögskolan bedrivs inom ramen för flera ämnen
forskning som på olika sätt relaterar till dessa och andra globala strategiska
utmaningar. Här skulle ökade anslagsmedel även kunna användas för strategiska
satsningar för att stärka till exempel forskningen om Ryssland och därmed göra
Försvarshögskolan till en tydligare nod i det nätverk av rysslandsforskare som idag
finns hos oss men även hos Utrikespolitiska institutet och FOI.
För försvarsområdet generellt är andelen anslagsfinansierad forskning låg, därför
behövs både ökade anslagsmedel till Försvarshögskolan och riktade utlysningar inom
området av medel som kan sökas i konkurrens av hela högskolesektorn och av andra
relevanta forskningsinstitut som FOI. Vi vill här peka på det faktum att endast ca 5
procent av uppdragsforskningen inom säkerhets- och försvarssektorn (dvs. forskning
finansierad av Försvarsdepartementet och kanaliserad framför allt via
Försvarsmakten och FMV) idag utgörs av humanistisk och samhällsvetenskaplig
forskning. Det är forskning inom det samhällsvetenskapliga och humanistiska
området som kan studera de aktörer och organisationer som ska anskaffa och
använda teknik, leda förband, rekrytera och träna, ta fram doktriner, hantera
samhällskriser, etc. Det är Försvarshögskolans bestämda uppfattning att denna
samhällsvetenskapliga del av försvarsforskningen behöver få en mer framskjuten roll
och därför behöver forskningsanslagen öka, inte enbart från Försvarsdepartementet
utan även från Utbildningsdepartementet.
En ökad forskning inom området bidrar inte enbart till att kunskapen i och om
sektorn ökar generellt, den bidrar också till att säkerställa att utbildningen förblir
forskningsanknuten. Tillgången till forskningsmedel blir särskilt viktig när
efterfrågan på utbildning (både till och av officerare och av civila) ökar på grund av
att omvärlden identifierar ett försämrat säkerhetspolitiskt läge. Tillgången till
vetenskapligt kompetent personal med adekvata ämneskunskaper blir under dessa
omständigheter en nyckelfråga, inte enbart för Försvarsmakten utan även för civila
myndigheter som MSB och för länsstyrelser, regioner och kommuner.
Försvarshögskolan bidrar på så sätt med att bygga upp och utveckla kompetensen i
hela sektorn genom att bidra till att fler disputerar, både officerare och civila
experter.
Ökade forskningsmedel bidrar även till att meritera lärarkåren som till stor del finns
inom ämnen som är unika för Försvarshögskolan och därmed är mycket unga. Att
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lärare inom Försvarshögskolans alla ämnen har möjlighet att meritera sig är förstås
mycket viktigt för utvecklingen av högskolan som helhet.
Antalet doktorander i Försvarshögskolans ämnen bör öka i framtiden. Detta är viktig
av två skäl, det första är utvecklingen av Försvarshögskolan mot målet att vara ett
ledande internationellt lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet som kan
göra stora bidrag till samhället. Försvarshögskolan har några för Sverige unika
ämnen och ett sätt att säkerställa en framtida tillförsel av disputerade lärare (både
officerare och civila) är att dessa utbildas vid Försvarshögskolan. För att
forskarutbildningen ska bli av så hög kvalitet som möjligt är det viktigt att antalet
doktorander inte är för litet. Som visats i en rapport av UKÄ har mycket små
forskarutbildningsmiljöer svårt att hålla en hög kvalitet i utbildningen vilket ger ett
ytterligare incitament att öka antalet doktorander vid Försvarshögskolan.
Det andra skälet till att det är viktigt att ha forskarutbildning och (ett tillräckligt stort
antal) doktorander är att dessa bidrar till utvecklingen av högskolan som helhet.
Forskarnas kompetens utvecklas genom att de får möjlighet att handleda
doktorander. Dessutom är det viktigt att forskarutbildningen bedrivs i en miljö där
det aktivt bedrivs forskning. För Försvarshögskolans del har detta faktum inneburit
att utveckling av forskarutbildning har förstärkt betydelsen av högskolans
forskningsmiljö och tydliggjort på vilka sätt den kan förbättras, både för att öka
forskarnas produktivitet och för att miljön för doktoranderna ska vara gynnsam. För
Försvarshögskolans framtida utveckling blir det därför särskilt viktigt att fortsätta
utveckla forskarutbildningen och öka antalet doktorander, såväl officerare som civila,
vilket kräver ökade anslagsmedel.
Det är en stor utmaning att Försvarshögskolans basanslag för forskning från
Utbildningsdepartementet bara utgör en mindre del av våra samlade
forskningsintäkter. En stor del av forskningsintäkterna utgörs av villkorade medel
från Försvarsdepartementet som inte kan användas för att finansiera forskning inom
krishantering och säkerhet (en viktig del av Försvarshögskolans forskning på temat
det resilienta samhället) eller globala strategiska utmaningar av säkerhetspolitisk
snarare än rent militär karaktär.
Dessutom påverkar den låga andelen basanslag för forskning lärosätets arbete med
jämställdhet negativt. I och med att en så stor del av Försvarshögskolans medel för
forskning är villkorade för särskilda ändamål, har vi i praktiken mycket få och
begränsade medel för de strategiska prioriteringar som ett aktivt, systematiskt och
långsiktigt jämställdhetsarbete kräver.

