Högre officersprogrammets tre valbara profiler

Taktisk profil
Den taktiska profileringen fokuserar på att utveckla den studerandes förmåga att utöva ledning
(planering, genomförande, uppföljning och utveckling) på taktisk nivå samt förstå egen och
övriga arenors förmågor inom ramen för egen verksamhet men även en gemensam operation.
Den taktiska profilen ökar förmågan att hantera egen stridskraft på taktisk nivå men skall även
skapa förståelse för egen och andra stridskrafter inom ramen för en gemensam operation.

Den taktiska profilen ger goda förutsättningar att kombinera vetenskaplig grund och beläsenhet
med den beprövade erfarenhet som den militära professionen har.
Profilen ska ge en helhetsbaserad och professionsinriktad fördjupning om taktisk nivå,
alternativt en breddning genom att studera taktisk nivå i kontexten av exempelvis militärt
teknikutnyttjande, ledning eller logistik.

För att uppnå en tydlig profilering ska alla lärande aktiviteter tas tillvara. Såväl valbara kurser
som seminarier och coaching samt praktiska moment som stabsövningar och praktik m.m. ska
sammanbindas mot taktisk nivå för att sammantaget bidra till en tydlig profilering.

Huvudmomenten i den taktiska profilen utgörs av två valbara kurser – en kurs om 7,5 HP under
termin två och en annan kurs om 7,5 HP under termin tre.
I syfte att maximera möjligheterna till profilering ska de studerande ges möjlighet att bemanna
relevanta stabsbefattningar vid stabsövningar etc. Det innebär att studerande vid HOP-TaP
tjänstgör i befattningar som motsvarar deras inriktning på taktisk nivå.
Likväl bör de studerade i val av praktiktjänstgöringar och vid fältövningsverksamhet etc.
placeras på relevanta befattningar.

Magister- och främst masteruppsatser bör uppmuntras mot relevanta uppsatsämnen som
anknyter till den studerandes genomförda valbara kurser. Dessa uppsatser bör kunna bidra till
fortsatta kunskapsutveckling för såväl studerande och därmed Försvarsmakten som för MVI TA.

Profilen för gemensamma operationer och funktioner.

Operativ profil
Den operativa profileringen fördjupar förmågan att hantera stridskrafter och/eller operativa
funktioner ur flera tids- och rumsperspektiv, bl.a. inom ramen för krigföringskonceptet ”multidomain operations”. Detta innebär att stort fokus läggs på stridskrafter och understödjande
förmågor vid sidan om de tre traditionella stridskrafterna i mark-, sjö- och luftdomänen, t.ex.
specialförband, cyberkrigföring, logistik och underrättelsetjänst. Den gemensamma operationen
utgör grunden, men för att förstå denna och den operativa ledningsnivån berörs även gränsskikten till strategisk och taktisk nivå.
Profilen utvecklar den studerandes förmåga att utöva operationskonst, d.v.s. lösningar på
operativa- och strategiska problem, och ger goda förutsättningar att kombinera vetenskaplig
grund och beläsenhet med den beprövade erfarenhet som den militära professionen har.

Profilen erbjuder en helhetsbaserad och professionsinriktad fördjupning i den gemensamma
militära operationen, eventuellt kombinerat med en breddning genom att studera gemensamma
militära operationer i kontexten av exempelvis militärteknik, militärhistoria eller ledarskap.

Profilen tar avstamp i de obligatoriska kurserna i Krigsvetenskap under HOP termin 1 och 2, och
bygger vidare på dessa. Huvudmomenten i den operativa profilen utgörs av de valbara kurserna
under termin två och tre. Därtill kommer coaching och anpassade befattningar på praktik och
stabsövningar där profilens deltagare i första hand ges möjlighet att öva i befattningar på
”Combined Joint”-nivå, t.ex. COM BFOR stab under CJSE och VIKING.
Magister- och främst masteruppsatser kommer att uppmuntras mot relevanta uppsatsämnen
som anknyter till den studerandes val av kurser. Dessa uppsatser kommer därmed att kunna
bidra till fortsatt kunskapsutveckling för såväl de studerande och Försvarsmakten som för FHS i
stort och MVI Operativa avdelning (OPA).
OPA planerar även att starta en seminarieserie som berör olika aspekter på gemensamma
militära operationer och den operativa ledningsnivån. Seminarieserien vänder sig till såväl
deltagare på magister- och mastersprogrammet HOP som till personal vid MVI.

Strategisk profil
Profilens syfte
Den strategiska utbildningsprofilen syftar till att de studerande ska kunna välja att fördjupa sig i
krigsvetenskapliga fenomen som främst rör krigets natur, militära medels användbarhet för att
nå politiska mål samt hur militära förmågor skapas, leds, organiseras och verkar i olika typer av
insatser för att nå krigets/insatsens syfte. En central del i det strategiska tänkandet är vad som
leder till seger, det vill säga hur en aktör når sina syften med hjälp av militära maktmedel.

En viktig del av profilen är att studera relationen mellan politik och militära organisationer samt
hur strategiska målsättningar omsätts i skapande av militära förmågor och genomförande av
gemensamma operationer. Strategiprofilen har därför beröringsytor gentemot såväl den
operativa profilen (HOP-OP) som mot det civila Masterprogrammet politik och krig. Behovet att
förstå hur försvarsgrenarnas stridskrafter utvecklas och hur de används inom ramen för
gemensamma operationer ger kontaktytor mot den taktiska profilen (HOP-TA).

Genom den strategiska profilen utvecklas de studerande mot militärt arbete på militärstrategisk
nivå såväl nationellt som internationellt. I Sverige kan ÖB och Ledningsstaben i
Försvarsmaktens högkvarter klassificeras som den militärstrategiska nivån. I Försvarsmakten
kan militärt arbete på militärstrategisk nivå innefatta inriktning av försvarsplanering för krig
och insatser, fredstida försvarsmaktplanering med olika tidshorisonter (perspektivplanering 1020 år, Försvarsmaktens utvecklingsplan 1-10 år samt budgetunderlag 1-3 år), inriktning av
övriga delar av högkvarteret och försvarsgrensstaberna (motsvarande) i utvecklings- och
produktionsfrågor. Militärstrategiskt arbete kan även innebära tjänstgöring på central nivå i
andra försvarsmyndigheter, att tjänstgöra som militär rådgivare i Regeringskansliet eller att
tillvarata svenska intressen i EUs och Natos politiska och militära staber eller i bilaterala
samarbeten. Arbetet omfattar även att på militärstrategisk nivå delta i genomförandet av
gemensamma operationer i krig och insatser.
Profilen syftar även till att inspirera och förbereda de studerande för fortsatta studier på
forskarnivå.
Profilens utformning och innehåll

En fördjupning inom militärstrategi omfattar centrala vetenskapliga teorier om hur strid och
krig ska föras effektivt, hur stridskrafter skapas och organiseras samt hur politisk styrning och
kontroll över militär makt kan och bör struktureras. De studerande ges verktyg i form av
fördjupad metodkunskap för att studera och analysera krigsvetenskapliga problem kopplade till
politisk styrning, skapandet och användandet av militära maktmedel. Olika militära
arbetsmetoder, som i regel bygger på beprövad erfarenhet, jämförs med vetenskapliga metoder.
De studerande övas i att genomföra vetenskapliga undersökningar på avancerad nivå. Meningen
är att i utbildningen skapa en bro mellan teori och praktik. Vid sidan av teoretiska studier ingår
därför även tillämpning och praktik som integrerad del i profilen.

Det är strategiavdelningen vid FHS som har huvudansvaret för den militärstrategiska
fördjupningen på HOP. Strategiavdelningens medarbetare som består av officerare och
vetenskapligt kompetenta lärare har stor erfarenhet av forskning, utbildning och
yrkesverksamhet inom många av militärstrategins dimensioner. Vi har således en bred teoretisk
och praktisk kompetens som samverkar i de kurser som erbjuds inom ramen för utbildningen.

För studerande på magisternivå (HOP 1) ger profilen utrymme för en valbar kurs med strategisk
profil. För den som väljer strategisk profil erbjuder även de obligatoriska kurserna Praktik 1 och
Personlig ledarutveckling militär chef 1 (PLUMC 1) möjlighet till praxisnära träning mot militärt
arbete på militärstrategisk nivå. Den studerande uppmuntras vidare att formulera ett
krigsvetenskapligt problem som faller inom ramen för profilen för att i sitt självständiga
examensarbete visa förmåga att genomföra vetenskapliga undersökningar på avancerad nivå.
För studerande på masternivå (HOP 12) ger profilen utrymme för två valbara kurser. Minst en
av de valbara kurserna väljs med strategisk utbildningsprofil, den andra kursen kan väljas från
någon av de andra krigsvetenskapliga utbildningsprofilerna (operativ eller taktisk) eller från
något av breddningsämnena militärhistoria, militärteknik, ledarskap, operativ juridik eller
ledningsvetenskap. För den som väljer strategisk profil erbjuder de obligatoriska kurserna
Praktik 1 och 2 samt Personlig ledarutveckling militär chef 1 och 2 (PLUMC 1-2) även möjlighet
till praxisnära träning mot militärt arbete på militärstrategisk nivå i staber eller myndigheter.
Den studerande uppmuntras vidare att formulera ett krigsvetenskapligt problem som faller
inom ramen för profilen för att i sitt självständiga examensarbete visa förmåga att genomföra
vetenskapliga undersökningar på avancerad nivå. Den obligatoriska kursen Vetenskaplig teori
och metod 2 ger utrymme att utveckla olika aspekter av teori och metod som passar mot det
planerade examensarbetet.
För studerande på masternivå (HOP 12) erbjuds även möjlighet att under det andra
profileringsåret delta i en serie krigsvetenskapliga föreläsningar och seminarier utöver de
valbara och obligatoriska kurserna. Föreläsnings- och seminarieserien riktar sig särskilt till
studerande som valt strategisk utbildningsprofil, men är öppna även för studerande från andra
utbildningsprofiler och för lärare vid FHS med intresse för strategi.

