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FoU-
strategien 
bygger  
på disse 
overordnede 
ambisjonene:

Politihøgskolen skal være i 
front på politivitenskapelig 
forskning og utvikling  
av politifaget

Vi er en 
internasjonalt   
anerkjent politihøgskole

Vi utdanner  
kandidater som løser 
fremtidens utfordringer

Forskning ved Politihøgskolen er av 

høy kvalitet. Forskningen er attraktiv 

og relevant for politiet, UH-sektoren og 

aktuelle samarbeidspartnere. Vi bidrar 

til utvikling av politiet gjennom økt 

kunnskap om ulike sider av politiets 

virksomhet. (PHS strategi 2022-2025)

Politihøgskolens utdanning og 

forskning har høy internasjonal 

anseelse. Vi bidrar i relevante 

internasjonale forum og 

forskningsprosjekter. Våre 

ansatte er ettertraktede 

formidlere. (PHS strategi  

2022-2025)

Politihøgskolens utdanninger er 

attraktive for studenter i alle livsfaser og 

bidrar med nødvendig kompetanse for 

å forebygge, løse oppgaver og håndtere 

utfordringer som følger av kriminalitets- 

og samfunnsutviklingen. Vi samhandler 

på tvers av etater og fag og legger 

grunnlag for videre kunnskaps- og 

fagutvikling gjennom våre utdanninger. 

(PHS strategi 2022-2025)
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FoU-strategien

Politihøgskolens strategi for forsknings- og utviklingsarbeid (FoU-strategien) 

kommuniserer, konkretiserer og operasjonaliserer høyskolens ambisjoner 

innenfor forskning og utvikling. FoU-strategien plasserer seg hierarkisk under 

PHS’ virksomhetsstrategi for 2022-2025, og skal bidra til å oppfylle ambisjonene 

i denne, samt understøtte de strategiske føringene om faglig styrking, 

pedagogiske veivalg, digital agenda og ambisjoner for bærekraft. For perioden 

2022-2025 er forebygging, etterretning, hybride trusler og cyber-kriminalitet 

utpekt som områder for faglig styrking. 

Politihøgskolens FoU-strategi skal være et retningsgivende dokument for FoU-

arbeidet internt ved PHS, men også kommunisere til våre samarbeidspartnere 

og oppdragsgivere hva PHS står for på feltet forskning og utvikling. Strategien 

legger til grunn et FoU-begrep som i tillegg til forskning også omfatter 

utviklingsarbeid i henhold til den offisielle definisjonen: 

«FoU er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap 

- herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn - og omfatter også 

bruken av denne kunnskapen til å finne nye anvendelser»1

FoU omfatter både grunnforskning, anvendt forskning og forskningsbasert 

utviklingsarbeid, som også er av pedagogisk art. 

1 St.meld. nr. 30 (2008-2009) - regjeringen.no

Politihøgskolen er norsk politis eneste høyere utdanningsinstitusjon, og skal 

som akademisk høyskole oppfylle sitt samfunnsoppdrag gjennom utdanning, 

forskning og formidling. Slik skal PHS bidra til kunnskap i, om og for politiet. 

Et overordnet premiss for samfunnsoppdraget er den akademiske friheten og 

forskningens uavhengighet. 

«Forskningens frihet, uavhengighet og kritiske korrektiv er nødvendig for å sikre 

tillit og troverdighet i samfunnet. Samfunnet er avhengig av pålitelig forskning 

som ikke er styrt av andre interesser, det være seg politiske, økonomiske, 

religiøse, strategiske eller organisatoriske interesser.»2

Forskningens frihet og uavhengighet er en forutsetning for kvalitet og tillit til 

forsknings- og utviklingsarbeid. Forskningen begrenses kun av forskningsetiske 

hensyn og vitenskapsinterne normer som fremmer god vitenskapelig praksis 

og kvalitet i forskningen. De forskningsetiske prinsippene om akademisk frihet, 

uavhengighet, åpenhet og kritisk tenkning gjelder uavhengig av institusjonell 

juridisk form og er det overordnede prinsippet for all FoU-virksomhet  

ved Politihøgskolen.

2 Forskningsetiske retningslinjer for Samfunnsvitenskap og humaniora, De nasjonale forskningsetiske  
komiteene, 2021

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-30-2008-2009-/id556563/?ch=1
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Strategiske  
målsetninger

Politihøgskolen skal

 › Være den primære forskningsinstitusjonen og kunnskapsleverandøren for 

norsk politi og påtalemyndigheten i politiet

 › Ivareta høyskolens samfunns- og formidlingsansvar

 › Sikre FoU-basert utdanning gjennom samspill mellom forskning, utvikling 

og undervisning 

 › Bidra til praksisnær forskning og kunnskapsutvikling i politiet 

 › Fremme politivitenskapelig forskning i den internasjonale forskningsfronten 

 › Styrke satsningen på eksternfinansierte prosjekter innenfor  

polisiær forskning 

 › Levere FoU av høy kvalitet og med forskningsetisk integritet

 › Legge organisatorisk til rette for FoU-arbeid 

Strategiske  
delmål

Være den primære forskningsinstitusjonen og 

kunnskapsleverandøren for norsk politi og 

påtalemyndigheten i politiet

PHS skal arbeide for at justissektoren ved JD og riksadvokaten, samt 

politietaten ved POD, distrikter og særorganer, legger til rette for forsknings- og 

utviklingsarbeid, og anerkjenner verdien av det kritiske forskerblikket på 

egen virksomhet.

PHS vil arbeide for at politiets registerdata og systemer gjøres tilgjengelige for 

forskning og innovasjon, utdanning og kunnskapsutvikling.

PHS vil arbeide for åpen forskning gjennom tilgjengeliggjøring av data, deling av 

data, og åpen publisering. 

PHS skal sette dagsorden og identifisere aktuelle forskningsbehov ved å ligge i 

forkant av oppdragsgiveres bestillinger. 

PHS skal aktivt delta i dialog om kunnskapsbehov i profesjon, sektor og etat. 

PHS skal bidra til enkel tilgang til oppdatert, forskningsbasert kunnskap 

for ansatte i politi- og lensmannsetaten (bl.a. gjennom videreutvikling av 

etatsbibliotekfunksjonen).
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Ivareta høyskolens samfunns- og formidlingsansvar

PHS skal bidra til et politi som ivaretar menneskerettigheter, rettsikkerhet, 

tillit og demokrati. Som politiets vitenskapelige institusjon skal PHS være 

en uavhengig og sannferdig aktør, og frembringe nyanserte, kritiske og 

forskningsbaserte synspunkter. 

PHS faglige og vitenskapelig ansatte skal bidra i det offentlige ordskiftet, og PHS 

skal være synlig på vitenskapelige og populærvitenskapelige formidlingsarenaer 

i universitets- og høyskolesektoren. 

PHS skal stadfeste sin rolle som den viktigste institusjonen for forskning i, på og 

for politiet på egne og andres arenaer for forskningsformidling.

PHS skal understøtte en kunnskapsbasert praksis og debatt gjennom å legge 

til rette for enkel tilgang til pålitelig og oppdatert forskning relatert til politiets 

metoder og virksomhet.

Sikre FoU-basert utdanning og samspill mellom forskning, 

utvikling og undervisning

PHS vil legge til rette for forskning på politiutdanningens relevans  

og fremtidsrettethet. 

PHS vil arbeide for at undervisningsmetoder og innholdet i undervisningen, 

pensum og anbefalt litteratur er forskningsbasert, og at studentene lærer om 

forskningsprosessen, forskningsmetoder og forskningsetikk. 

PHS vil invitere masterstudenter til å delta i forskergrupper, og legge til rette  

for at problemstillinger for master- og bacheloroppgaver knyttes til  

pågående FoU-prosjekter. 

PHS vil legge til rette for FoU-basert utdanning ved at «forskerne underviser og 

underviserne forsker». Alle som står i undervisningsstillinger skal få tilstrekkelig 

tid til å drive FoU-arbeid, og utdanningsrelaterte problemstillinger skal belyses  

i forsknings- og utviklingsprosjekter

PHS skal drive utdanningsfaglig FoU som styrker studentenes læring, men også 

de ferdig utdannede kandidatenes evne til å lære videre og være forberedt på 

det ukjente.
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Bidra til praksisnær forskning og kunnskapsutvikling i 

politiet og samarbeidende etater

PHS har et særlig ansvar for, og er også i en særstilling hva angår praksisnær 

FoU på politiets virksomhet og profesjon. 

PHS fagsansatte er tett på fenomenet, og kan identifisere og imøtekomme 

forskningsbehov i profesjon, etat og sektor. 

PHS skal øke forskningskompetansen blant politiutdannede og -ansatte, for å 

bidra til praksisnær FoU ikke bare på, men også i, profesjonen. 

PHS vil arbeide for at masterutdanningens status heves i politietaten.

PHS’ tildeling av FoU-ressurser til kvalifiseringsløp, og utlysninger av 

stipendiatstillinger, skal gi insentiver til at politiutdannede kan oppnå 

førstestillingskompetanse. 

PHS skal bidra til læring for bedre praksis gjennom at den erfaringsbaserte 

kunnskapen og den forskningsbaserte kunnskapen møtes i studentenes 

utdanningsløp, og i høyskolens dialog med praksisfeltet. 

PHS skal bygge bro til prosessene som utvikler politifaget i etaten, blant annet 

gjennom samarbeidet med nasjonal fagkoordinator og fagutviklingsapparatet.

PHS skal bidra til at kunnskapen i politiet også er forskningsbasert, blant 

annet gjennom ulike forskningsformidlingsaktiviteter og videreutvikling av 

etatsbibliotekfunksjonen.

Fremme politivitenskapelig forskning i den internasjonale 

forskningsfronten 

Styrke satsningen på eksternfinansierte forsknings-

prosjekter

PHS skal være en anerkjent aktør innenfor politiforskning internasjonalt, 

gjennom økt deltakelse på internasjonale konferanser, mer publisering 

i internasjonale tidsskrifter og gjennom formaliserte og forpliktende 

internasjonale forskningssamarbeid og internasjonalisering av 

masterutdanningene. 

PHS’ faglige og vitenskapelig ansatte skal bygge internasjonale nettverk og 

relasjoner og bidra til inn- og utveksling av forskere og studenter. 

PHS skal legge til rette for at faglige og vitenskapelig ansatte kan delta på 

internasjonale arenaer, og at internasjonale forskere og undervisere får 

anledning til å bidra inn i og bli ansatt ved i PHS’ virksomhet. 

PHS vil arbeide for å innhente flere eksternfinansierte prosjekter, på tvers 

av fagavdelingene, for å sikre kvalitet og vekst i forskningen og muliggjøre 

nettverksbygging og samarbeid med andre institusjoner nasjonalt og 

internasjonalt. 

PHS vil sørge for at søknadsarbeid gir uttelling, og legge til rette for at eksterne 

midler brukes til å styrke forskningen gjennom ansettelse av stipendiater og 

forskere i videre kvalifiseringsløp.



FoU-strategi 2022-2025 Politihøgskolen14 15

Levere FoU av høy kvalitet og med forskningsetisk integritet Legge organisatorisk til rette for FoU-arbeid 

PHS skal gjennom tildeling av FoU-ressurser legge vekt på prosjektets 

metodiske kvalitet og forskningsetiske integritet.

PHS skal sørge for opplæring i forskningsetikk og etiske dilemmatrening i 

utdanning og kvalifiseringsløp på alle nivåer. 

PHS skal legge til rette for åpen og pågående dialog om forskningsetiske 

problemstillinger i sine fagmiljøer.

PHS vil arbeide for å balansere profesjonens kunnskapsbehov med forskningens 

frihet og uavhengighet.

PHS vil arbeide for at fagansatte i lik stillingskategori har de samme mulighetene 

for FoU-arbeid gjennom lik tildeling av FoU-tid, for slik å sikre FoU-basert 

utdanning på alle nivåer. 

PHS vil arbeide for at ansettelser i faglige/vitenskapelige stillinger, og 

bemannings- og kompetanseplaner, bidrar til å realisere strategiske mål på  

FoU-området. 

PHS vil sikre at også oppdragsbasert og «nyttig» forskning og 

kunnskapsutvikling er fri og uavhengig i sin utførelse. Frihet i valg av 

forskningsdesign, metode og publisering av resultater er den fagansattes plikt 

og rett i rollen som akademiker – på alle nivåer.

PHS vil arbeide for å fremme den nysgjerrighetsdrevne grunnforskningen 

innenfor den polisiære konteksten. 
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