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Antagna deltagare

MPL/PL HOP, Anders Palmgren,
+46 8-55342641

Inbjudan informationsdag HOP 18-20
Grattis till din antagning och varmt välkommen till det nya Högre Officersprogrammet (HOP)
på Försvarshögskolan. Den 6 mars 2018 kl. 1000-1600 genomförs vid FHS en frivillig
informationsdag inför programstart.
1. Allmänt
Syftet med HOP är utveckla utbildningen på nuvarande stabsprogram (SU) och högre
stabsofficersprogram (HSU) mot ett sammanhållet program på avancerad nivå, som leder till
antingen magisterexamen (HOP 1 år) eller masterexamen (HOP 2 år). Detta sker i linje med
Försvarsmaktens strategi för framtidens officersutbildning (2017-02-28). För att göra
programmet flexibelt och robust så är utbildningen under år 1 helt integrerad oavsett om du
är planerad att läsa mot master eller magister.
Innebörden av omformningen av den högre officersutbildningen är att (1) de akademiska
kraven höjs mot masterutbildning, (2) utbildningstiden vid FHS för OF 4 förkortas med ett
läsår, samt (3) deltagarantalet i utbildningen ökas markant. Högre krav, mindre tid och fler
deltagare leder självklart till att utbildningen måste bygga på ett nytt koncept med tydliga
prioriteringar. Arbetet med att göra detta koncept har gjorts av en arbetsgrupp med
representation från både Försvarsmakten och Försvarshögskolan. Försvarsmaktens har
genom ansvariga chefer uttryckt samsyn till det nya programmets upplägg.
Programmet är emellertid fortfarande i processen med att formellt inrättas vid FHS, vilket
gör att här presenterad information om programmet är preliminär.
2. Förkunskaper
Det finns en ingång till programmet genom att Försvarsmakten i egenskap av uppdragsgivare
bestämmer och antar deltagare, vilket även gäller utländska deltagare. Enligt den dialog som
skett mellan Försvarshögskolan och Försvarsmakten så bör du i termer av förkunskaper i stort
behärska ledarskap, funktioner och taktik för egen försvarsgren på grundnivå, samt ha
förvärvat vetenskapliga teori- och metodkunskaper och påvisat dessa i ett självständigt
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(examens)arbete på grundnivå (15hp). Det ger dig förutsättningar för att på bästa sätt kunna
tillgodogöra dig utbildningen på HOP och avancerad akademisk nivå.
3. Programmet i stort
I generella termer så är syftet med HOP att vidareutbilda yrkesverksamma officerare (OF2)
mot chefskap och militärt arbete på högre ledningsnivå (OF3-4). Det innefattar bl.a. att
tillägna sig sådana kunskaper som krävs för att på vetenskaplig grund kunna granska, bedöma
och analysera gemensamma operationer i bred bemärkelse och i olika sammanhang. Du ska
tillägna dig kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ger dig förmåga att självständigt
kunna lösa komplexa militära problem och följa den relaterade forskningsfronten.
Du förväntas att ta mycket stort ansvar för ditt eget lärande. Dina kunskaper utvecklas genom
föreläsningar, egna studier, seminariediskussioner, fallstudier, scenariobaserad utbildning,
praktik, studieresor, stabsövningar, fältövningar och handledning. Genom hela utbildningen
läggs stor vikt vid att du ska kunna inom givna tidsramar presentera muntliga och skriftliga
analyser på både svenska och engelska. Vidare att systematiskt reflektera över militär praxis,
ditt ledarskap och din militära yrkeserfarenhet utifrån den vetenskapliga utbildningen.
Progressionen i utbildningen ska leda fram till en högre grad av intellektuell mognad och
fördjupade insikter i huvudområdets komplexitet så att du kan värdera/utveckla både
forskningen om och militär praxis i gemensamma operationer. Utbildningen mynnar ut i att
du visar på denna mognad och insikt i det avslutande självständiga examensarbetet
(magister/master).
HOP ska ge dig förutsättningar att utveckla din professionella militära kompetens att
självständigt kunna utföra kvalificerade uppdrag som officer på högre ledningsnivåer.

Figur 1 Programstruktur
HOP består av totalt fem tematiska block med totalt 18 kurser (fig1). Den första terminen
omfattar ett basblock som fördjupar och breddar de teoretiska kunskaperna om
gemensamma operationer och militärt chefskap. Till detta kommer en kurs i personlig
ledarutveckling för militära chefer (PLUMC 1) som löper parallellt med övriga kurser under
året. Den andra terminen innehåller tillämpning och praktik i gemensamma operationer och
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militärt chefskap. I tillägg erbjuds möjligheten att välja en profilering på fördjupningen inom
en del av huvudområdet. Du som bara ska gå HOP 1 genomför från juni till slutet på
september (med inplanerad semester) ditt examensarbete för magister.
Den tredje terminen fördjupar gemensamma operationer med mer utvecklade strategiska
perspektiv och breddar förståelsen för officersprofessionen med ett historiskt perspektiv. Till
detta kommer ytterligare en kurs i personlig ledarutveckling för militära chefer (PLUMC 2)
som löper parallellt med övriga kurser under år två. Resten av den tredje terminen och hela
fjärde terminen fortsätter den profilerade fördjupningen med teori och metod, ytterligare en
valbar kurs samt det självständiga examensarbetet. Den fjärde terminen avslutas med praktik
för att knyta ihop utbildningen i gemensamma operationer och militärt chefskap.
För tider och ledigheter se separat utkast på stomschema HOP 2018-19 på hemsidan.
4. Informationsdag
Den 6 mars 2018 kl. 1000-1600 genomförs en frivillig informationsdag om HOP vid FHS. Syftet
med dagen är att informera och svara på frågor om programmet.
•
•
•

Anmäl om du inte avser närvara till mpl.programledninghop@fhs.se
Klädsel - daglig dräkt eller civil klädsel.
Kostnader för att besöka informationsdagen bestrids av respektive förband.

Tid
0930 -1000
1000-1020
1020 - 1130

1130-1300
1300-1430
1430-1445
1445 -1510

1510-1600

Omfattning

Ansvar

Plats

Samling
Introduktion av dagen
C HOP
Sverigesalen
Välkommen till FHS
Skolledning
Presentation av HOP
C HOP
Kort rast
Frågestund
Lunch
Presentation av ämnen och kurser
Ämnesansvariga Lokal på KTH
Rast
Studier vid FHS, studiehandbok,
MPL
bostäder och presentation fysisk
träning
Frågestund
C HOP
Avslutning
C MPL
Figur 2 Program introduktionsdag 6 mars
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