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Officersutbildningens innehåll har i 
forskning, utredningar och debatt 

under lång tid diskuterats utifrån olika 
utgångspunkter.1 Ledamöterna Urban Hans-
son och Gunnar Åselius har båda fokuserat 
på frågan i sina inträdesanföranden. Åselius 
har utöver detta under många år forskat 
kring, och publicerat ett flertal arbeten om, 
officersutbildningens utveckling utifrån ett 

historiskt perspektiv. Ett bärande tema i 
Åselius forskning är hur spänningen mel-
lan bildning och utbildning har hanterats 
över tid. I inträdesanförandet citerar han 
Bo Kjellander, redaktör och huvudförfat-
tare till jubileumsskriften MHS 1961–1986. 
Kjellander konstaterar, skriver Åselius, att 
man före 1961 mer sysslat med ”bildning än 
utbildning, om man med utbildning menar 

Officersutbildning igår, idag, i 
morgon

Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd I  
den 2 juni 2009 av överste 1. gr Lars Bergström

1  Under senare år har bl a följande artiklar  publicerats: Zetterling, Niklas: ”Behovet av vetenskaplig skärpa 
inom krigsvetenskapen”, KKrVAHT, 1. häftet 2009; Haglund, Magnus: ”Insatsförsvaret behöver en ny 
officersutbildning”, KKrVAHT, 2. häftet 2006; Christiansson, Magnus: ”A few Notes on War Studies”, 
KKrVAHT, 1. häftet 2006; Landerholm, Henrik: ”Officersutbildning för framtida nationella och interna-
tionella krav”, Tidskrift i Sjöväsendet,  nr 4 2006; Åselius, Gunnar: ”Krigshistoriens uppgång och fall: 
svensk officersutbildning, 1878–1990”, KKrVAHT, 2. häftet 2005; och Hansson, Urban: ”Försvarsmaktens 
chefsutbildning, från ’kalla kriget’ till ”en värld utan fiender’”, KKrVAHT, 2. häftet 2001. Utöver detta har 
ett antal bokkapitel i antologier publicerats, exempelvis Tjøstheim, Inge: ”Vad är krigsvetenskap? Bidrag 
till en metoddiskussion i ämnet krigsvetenskap”; Petersson, Magnus & Ångström, Jan: ”Krigsvetenskap 
som samhällsvetenskap”; Zetterling, Niklas: ”Några reflektioner kring teoriers användande inom krigs-
vetenskapen”; Bergström, Lars & Brehmer, Berndt: ”Krigsvetenskap och forskningsanknytningen av 
officersutbildningen”; och Brehmer, Berndt: ”Avslutande reflektioner” samtliga i Brehmer, Berndt (red): 
Krigsvetenskaplig årsbok 2006, Försvarshögskolan, Stockholm 2007. Andra exempel är Olsen, John 
Andreas & Eriksson, Magnus: ”Military Studies: De Quoi S’Agit-Il?”; Brehmer, Berndt: ”The Research 
Basis for Teaching War Studies” Or for the Officer Profession”; Møller, Karsten: ”Advances Education of 
Officers in the 21st Century: War Studies or the Science of War as the Core Element”; Kesseli, Pasi: ”War 
Studies at the Finnish National Defence University”; och Jermalavicius, Tomas & Maskaliunaite, Asta: 
”The Future of War Studies in the Baltic States – ’Cinderella’ or ’Princess’” samtliga i Kristiansen, Tom 
& Olsen, John Andreas (red): War Studies: Perspectives från Baltic and Nordic War Colleges, Oslo files 
on Defence and Security 2/2007, Institutt for forsvarsstudier, Oslo 2007.

HANDLINGAR



38

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

5-2009 5-20095-2009

inlärning som är till direkt och påtaglig nytta 
för yrket, och vars effekt är lätt att iaktta 
och mäta… Den som vet hur viss utrustning 
fungerar och själv kan handha den värderas 
inte sällan högre än den som kan förklara 
dess utveckling”.2

Inträdesanförandet kommer att ansluta 
till detta tema. Avsikten är att utifrån ett 
historiskt, ett samtida och ett framtids-
inriktat perspektiv diskutera om tyngd-
punkten i officersutbildningen ska ligga 
på teoretiska kunskaper, ”bildning”, eller 
praktiska färdigheter, ”utbildning”. Idag 
innehåller såväl den högskoleutbildning 
som leder till officersexamen som den 
högre officersutbildningen både akade-
miska och professionsrelaterade mål, och 
balansen mellan teori och praktik är ett 
viktigt föremål för diskussion inom de nya 
akademiska ämnena som har etablerats 
på Försvarshögskolan: krigsvetenskap, 
militärteknik och ledarskap. En ytterligare 
dimension till debatten har nyligen till-
kommit genom den s k stödutredningen, i 
vilken det föreslås en radikal kursändring 
jämfört med nuvarande ordning.3

Genom att analysera och diskutera in-
slaget av teori och praktik, av bildning och 
utbildning, utifrån gårdagens, dagens och 
framtidens militära kontext kan man för-
hoppningsvis sätta in frågan i ett längre och 
större perspektiv, något som kan bidra till 
att den hanteras på ett mer eftertänksamt 
sätt såväl intellektuellt som i praktiken.

Teori och praktik utifrån ett historiskt 
perspektiv4

De äldsta grundläggande officersskolorna 
inrättades i Sverige på 1750-talet. De var 
inte obligatoriska eller en förutsättning 
för att få en officersfullmakt. Först 1835 
infördes kunskapskrav för att arméof-
ficerare skulle få sin fullmakt. De första 
officersskolorna inriktades istället på 
tekniska specialistkunskaper och en all-
män förkovran som officer och adelsman. 
Även militära påbyggnadsutbildningar 
med specialistinriktning inrättades tidigt. 
En särskild utbildning för ingenjörofficer-
are inrättades i mitten på 1600-talet, och 
levde kvar till 1810-talet. Olika skolor för 
artilleriofficerare inrättades i mitten och 

2  Citatet från Åselius: ”Krigshistoriens uppgång och fall”, s 39–40. Se också Åselius, Gunnar: ”Hugo Raab 
och den militära högskoleidén” i Artéus, Gunnar (red): Hugo Raab. Förkämpe för ett modernt försvar, 
Försvarshögskolan, Stockholm 2003 och ”Krigshistoria i kris: Historia, strategi och kampen om under-
visningstimmar vid krigshögskolan under mellankrigstiden” i Artéus, Gunnar; Molin, Karl och Petersson, 
Magnus (red): Säkerhet och försvar. En vänbok till Kent Zetterberg, Axel Abrahamssons förlag, Karlskrona 
2005.

3  Ett användbart och tillgängligt försvar – Stödet till Försvarsmakten, Rapport 2009:A, Försvarsdeparte-
mentet, Stockholm 2009.

4  Följande framställning, d v s hela detta avsnitt, bygger på Åselius: ”Hugo Raab och den militära högsko-
leidén”; Krigshistoriens uppgång och fall”; och ”Krigshistoria i kris”. När citat förekommer anges alltid 
sidhänvisning.
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slutet på 1700-talet och ett artilleriläro-
verk inrättades 1818. Det senare, Högre 
artilleriläroverket i Marieberg, räknas 
som grunden för högre officersutbildning i 
Sverige även om den de första åren var att 
se som en teknisk specialistskola.

Allgemeine Kriegsschule inrättades 
av Gerhard von Schanhorst i Preussen i 
början av 1800-talet, inspirerad av upp-
lysningstidens bildningsideal som syftade 
till att träna studenternas omdöme, kritiska 
förmåga och att lära dem att lära sig själva. 
Den utvecklades till en treårig utbildning 
där även civila ämnen lästes. I de militära 
ämnena utvecklades kring 1830 fältöv-
ningar grundade på konkreta exempel och 
militär problemlösning som pedagogisk 
metod, en metod som lever kvar i officers-
utbildningen än idag. Allgemeine Kriegs-
schule blev en förebild som bl a Ryssland 
och Sverige tog efter. Skolan omvandlades 
1859 till Kriegsakademie och de civila 
ämnena började trängas ut till förmån för 
de militära fackämnena.

Sverige inrättade år 1816 en generalstab, 
och år 1832 fastställdes att man skulle ha 
genomgått högre artilleriläroverket i Ma-
rieberg för att kunna utnämnas till löjtnant 
vid artilleriet eller ingenjörkåren och att 
man skulle ha genomgått generalstabslin-
jen som inträdeskrav till generalstabskå-
ren. År 1830 påbörjades undervisning i den 
högre taktiken och krigshistorien. Länge 
var dock mycket av utbildningen inriktad 

mot tekniska fackämnen som matematik 
och naturvetenskap. År 1865 ombildades 
dock artilleriläroverket till Krigshögskolan 
med bl a en generalstabslinje där, med 
Åselius ord, 

matematik och naturvetenskap [skulle] in-
skränkas till förmån för ämnen som franska, 
militärförvaltning, militärgeografi, militär-
statistik, generalstabstjänst, krigshistoria 
och krigskonst. De muntliga förhören skulle 
ersättas av utförliga skriftliga utredningar, 
de utflyktsliknande rekognosceringarna ge 
plats för avancerade taktiska övningar och 
krigsspel, där officerare ur olika truppslag 
gemensamt löste problem på samma sätt 
som i en modern stab.5

Hugo Raab, den moderna officersutbild-
ningens ”fader” som varit lärare vid Marie-
berg, blev 1873 chef för generalstaben och 
ansåg att generalstabsofficerarna var för få 
och inte hade tillräcklig kompetens. ”För 
Raab”, skriver Åselius, ”var det självklart 
att vägen till ökade militära insikter gick 
genom ’krigshistoriens studium’”: ”Krigs-
konst kan inte inpluggas uti hufvudet, hon 
skall begripas.”6

Generalstabsutbildningen vid Marieberg 
hade omfattat tre år men Raab ansåg att 
den kunde kortas genom att man ökade 
utbildningsintensiteten från cirka 42 tim-
mar per månad till 107 timmar per månad, 
samt slopade en del ämnen som fysik och 
ritning. Åren därefter skedde en successiv 

5  Op cit, fotnot 2: Åselius, Gunnar: ”Hugo Raab och den militära högskoleidén”, s 25–26.
6  Ibid, s 31.
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minskning av de allmänbildande ämnena 
till förmån för de militära fackämnena. 
Eleverna sökte frivilligt och inträdesprov 
infördes vilket dels innebar en högre stu-
diemotivation, dels en fastställd grundläg-
gande kunskapsnivå för samtliga elever.

Behovet av stabsofficerare i någorlunda 
modern tappning föddes i anslutning till 
och efter Napoleonkrigen. Uppkomsten 
av mass arméer skapade en efterfrågan 
på officerare som kunde vara rådgivare 
till befälhavarna, följa verksamheten vid 
förbanden och om så krävdes även fatta 
beslut i befälhavarens namn. Behovet av 
reflekterande stabsofficerare förändrade 
alltså utbildningen av dessa – från praktik 
mot teori, från utbildning mot bildning. 

Den historiska genomgången visar att 
diskussionen redan under tidigt 1800-tal 
fördes om hur officersutbildningen bäst 
skulle organiseras och inriktas. Det fanns 
redan då tydliga exempel på spänningen 
mellan teori och praktik, t ex huruvida 

fokus skulle vara att utbilda specialis-• 
ter eller generalister, 
officersutbildningen bäst skulle ge-• 
nomföras vid universiteten tillsam-
mans med civila studenter eller inom 
det militära systemet av militära 
lärare,
bildning var viktigt, inklusive att ci-• 
vila ämnen skulle läsas, eller om det 
viktigaste var att de allmänna militära 
ämnena fick tillräcklig plats. 

Balansen mellan teori och praktik var, 
med andra ord, alls inte given ens då. Av-
görande för utvecklingen blev dock den 
krigshögskola Hugo Raab tog initiativ till 
för utbildning av generalstabsofficerare 
som inrättades 1878. Officerarna skulle 
inte bara bibringas hantverksmässiga för-
mågor, ”utbildning”, utan skulle genom 
teoretiska studier och uppsatsskrivande 
också nå generell kunskap och insikt och 
även lägga grunden för ett fortsatt indivi-
duellt lärande,”bildning”. 

Teori och praktik utifrån dagens 
officersutbildning
Försvarsmakten har det senaste två decenni-
erna genomgått stora förändringar. Det är 
inte längre försvaret av territoriet som står 
i centrum, utan i stället internationella, 
multinationella och multifunktionella 
operationer som officeren ska utbildas 
för och kunna genomföra. Den svenska 
totalförsvarstanken, där de samlade mili-
tära och civila resurserna sätts på krigsfot 
för att försvara landet mot en invasion, 
ersätts efterhand av något som kanske bäst 
beskrivs av det som sir Rupert Smith kallar 
war amongst the people.7

Smith talar om ett paradigmskifte som 
bl a karaktäriseras av att målet är att skapa 
en situation där en politisk lösning är möj-
lig (inte att nå ett politiskt mål), att det inte 
är stater utan koalitioner med internatio-
nella mandat som genomför operationerna, 

7  Smith, Rupert: The Utility of Force – The Art of War in the Modern World, Penguin Books, London 2005.
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att ickestatliga internationella organisatio-
ner och lokala aktörer har centrala roller 
i konflikten, att striden pågår i lågintensiv 
form bland civilbefolkningen, att konflik-
ten pågår under lång tid med varierande 
intensitet och att skyddet av de egna trup-
perna är ett självändamål.8 Oavsett hur man 
väljer att beskriva den moderna striden så 
måste officersutbildningen anpassas till 
förändringarna.

För att lösa de nya uppgifterna pågår 
en kraftig förändring av Förvarsmaktens 
organisation och system, från ett mobili-
serande invasionsförsvar byggt på allmän 
värnplikt till ett insatt insatsförvar byggt 
på frivillighet, något som tydligt mani-
festerats i det senaste försvarsbeslutet. 
Neutralitetspolitiken och alliansfriheten 
under det kalla kriget skapade en svensk 
modell, något som – utan att göra någon 
värdering av den – kan sammanfattas som 
en medveten särlösning. Nu står interope-
rabilitet i centrum och kraven på förmåga 
hos befäl och soldater, liksom på materi-
elsystem och taktik, är att direkt och utan 
anpassning kunna ingå i multinationella 
internationella operationer.9 

Som en konsekvens av detta har utveck-
lingen av ett nytt officersutbildningssystem 
pågått sedan mitten av 1990-talet, i vilket 
akademisering av officersutbildningen är 

en viktig del. Utvecklingen tog nog längre 
tid än många kunde tänka sig. Först den 
1 januari 2008 inrättades FHS som hög-
skola med rätt att ge högskolepoäng och 
examina.

Skälen för att akademisera officersutbild-
ningen har under denna period diskuterats 
livligt och utretts vid ett flertal tillfällen. 
Statsmakternas motivering sammanfattas 
kanske tydligast i regeringens proposition 
Högskoleutbildning av officerare m m från 
2007:10

Riksdag och regering har under det sen aste 
decenniet successivt preciserat nya mål för 
försvars-, utrikes- och säkerhetspolitiken, 
allteftersom säkerhetsläget förändrats. Detta 
innebär bland annat att kravet på förändrade 
och ökade kunskaper inom officerskåren har 
ökat, varför en anpassning av officersutbild-
ningen till de krav på kvalitet som gäller 
inom högskolan eftersträvats.   
   En övergripande slutsats är att det finns 
behov av ny, kompletterande kunskap samt 
nya förmågor och färdigheter. Det är mot 
denna bakgrund som övervägandena om 
att göra den treåriga grundläggande of-
ficersutbildningen, officersprogrammet till 
högskoleutbildning bör ses. I och med ett 
sådant steg kan förstärkta inslag av veten-
skap och beprövad erfarenhet, starkare sam-
band mellan forskning och utbildning samt 
utveckling av officersstudenters förmåga 

8  Ibid.
9  Se Ett användbart försvar – försvarspolitisk proposition, prop. 2008/09:140, Försvarsdepartementet, 

Stockholm 2009.
10  Högskoleutbildning av officerare m m, prop 2006/07:64, Försvarsdepartementet, Stockholm 2007, s 7–8.
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att agera självständigt och tillägna sig ett 
kritiskt förhållningssätt uppnås.   
   En högskoleutbildning för försvarssektorn 
är att betrakta som ett verktyg att möta de 
nya utmaningarna som har identifierats inom 
försvars-, utrikes- och säkerhetspolitiken.

Förändringarna i Försvarsmakten har inne-
burit en utformning av ett nytt personalför-
sörjningssystem, något som kan beskrivas 
som en återgång till ett tvåbefälssystem med 
”officerare” och ”specialistofficerare”. Det 
nya systemet kommer (i princip) att inne-
bära att det etableras två karriärvägar och 
att de olika karriärvägarna över tid kommer 
att ha en professionell progression längs två 
olika axlar. Karriären för en officer som gått 
Officersprogrammet kommer att ske längs 
en vertikal axel från den lägre förbandsni-
vån där han/hon inledningsvis verkar, mot 
allt högre ledningsnivåer där den militär-
strategiska nivån med ÖB på toppen är den 
högsta. Karriären för en specialistofficer 
kommer i stället att ske längs en horisontell 
axel mot allt djupare systemkunskap inom 
den lägre förbandsnivån.

Det nya tvåbefälssystemet kommer att 
innebära många utmaningar. Å ena sidan 
behöver man definiera befattningstyper 
och hur de lämpligen fördelas mellan de 
två kategorierna, å andra sidan behöver 
man definiera hur den professionella 
progressionen ska översättas i den befatt-
ningsstruktur som man faktiskt behöver. 

Det kan vara nödvändigt att beskriva 
olika karriärgångar. Vid Försvarsmaktens 
förband funderar man nu på alla de frågor 
som är förknippade med förändringen och 
som måste lösas.11

Högskoleutbildning av officerare måste 
ta hänsyn till och kombinera dessa två 
typer av progression, dels den akademiska 
progression som redogjorts för ovan, dels 
den professionella progressionen. En 
ny Högre stabsofficersutbildning, HSU, 
inrättas från hösten 2009. Det är en två-
årig utbildning som akademiskt ligger på 
avancerad nivå och ger möjlighet att ta 
ut en magisterexamen (förhoppningsvis 
masterexamen på sikt) och som profes-
sionsrelaterat fokuserar på den operativa 
nivån och den gemensamma operationen. 
Utbildningen är utvecklad av Försvarshög-
skolan på uppdrag av Försvarsmakten.12 
Eftersom det är en uppdragsutbildning är 
det Försvarsmakten som beställare som 
slutligen tar ställning till mål och innehåll, 
även om utbildnings- och kursplaner fast-
ställs av Försvarshögskolan. 

Att HSU blev tvåårig bygger vidare på 
traditionen från det tidigare Chefspro-
grammet, men frågan om utbildningsti-
dens längd avgjordes främst av att man 
bedömde det som nödvändigt med två år 
för att få tillräckligt tidsmässigt utrymme 
för såväl praktisk som teoretisk utbildning; 
både utbildning och bildning. 

11  Skoglund, Daniel: ”Telekriget utforskar det nya officerssystemet”, Officerstidningen, nr 4 2009.
12  En ny högre stabsofficersutbildning – slutredovisning av HMU-uppdrag, löpnummer 1206/6:4 Försvars-

högskolan, Stockholm 2007. 
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Den nyskapade högre stabsofficersut-
bildningen är, med andra ord en profes-
sionsutbildning som syftar till att uppnå 
kunskap och insikt som bas för en förmåga 
att kunna ingå i staber inom ramen för 
multinationella och multifunktionella 
internationella militära operationer, ”ut-
bildning”, men som utförs inom ramen för 
högskolans regelverk och vetenskapliga 
krav, ”bildning”. Utbildningen vilar på ve-
tenskaplig grund och beprövad erfarenhet, 
teori och praktik varvas i utbildningen och 
officerarna blir bildade genom att studera 
militära ämnen.

Teori och praktik i framtidens 
officersutbildning
Den av statsmakterna initierade och im-
plementerade akademiseringen av offi-
cersutbildningen har inte helhjärtat stöd i 
officerskåren.  En oro för att lämna ansvaret 
och därmed kontrollen till en utomstående 
utbildningsanordnare är naturlig, liksom 
en oro att utbildningen inte ska leda till 
önskvärda resultat och att förmågan hos 
officerarna att utföra det militära hantverket 
ska bli sämre när ansvaret överförs till en 
akademisk institution och till akademiker. 
Många aktiva officerare kan sägas ha en 
ganska negativ syn på hur svensk akade-
misk utbildning generellt sett går till och 
har svårigheter att se att officersutbildning 
passar in i den kontexten. Den negativa 

eller ifrågasättande inställningen var sär-
skilt tydlig i början på 2000-talet men har 
minskat efterhand. 

Den oro ”praktiker” kan känna inför 
en ”akademisering” av yrket är dock 
inte ovanlig. Det visar Högskoleverkets, 
HSV:s granskningar. Ett exempel är aka-
demiseringen av ämnena arkivvetenskap, 
biblioteks- och informationsvetenskap, 
bok- och bibliotekshistoria, informations- 
och medievetenskap samt kulturvård och 
museologi, ”ABM-ämnen”.13 Det finns 
många likheter mellan akademiseringen 
av ABM-ämnena och akademiseringen av 
officersutbildningen.

När ämnen tätt knutna till professioner 
och institutioner akademiseras och etabl eras 
som utbildnings- och forskningsområden 
vid universitet och högskolor skapas det 
ofrånkomligt spänningar. Akademiseringen 
förutsätter ett visst mått av självständiggö-
rande från praxis- och yrkesfältet. Ämnena 
får i viss mån exist ensberättigande som 
akademiska ämnen genom att generera 
vetenskaplig kunskap och en utbyggd forsk-
ningsanknuten utbildning som kan bidra 
till att utveckla och förbättra praxis på de 
aktuella professionella fälten. Samtidigt 
vill de som står nära praxisfältet eller som 
är arbetsgivare för praktikerna anställa ut-
bildad personal som behärskar det praktiska 
hantverket och kan vara kritiska till vad de 
uppfattar som verklighetsfrämmande teore-

13  Utvärdering av ämnena arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, bok- och bibliotekshisto-
ria, informations- och medievetenskap, kulturvård och museologi vid svenska universitet och högskolor, 
Högskoleverkets rapportserie 2004:27 R Högskoleverket, Stockholm 2004.
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tiseringar och till utbildningar som – såsom 
de uppfattar det – inte lär sina studenter 
att behärska viktiga hantverksmässiga 
färdigheter.14

Forskning och forskningsgrundad ut-
bildning förutsätter en kritisk distans till 
det sociala praxisfält som man forskar i 
och utbildar för. Utan en sådan distans ten-
derar forskningen att likna utrednings- och 
konsultverksamhet, och forsknings- och 
utbildningsinstitutioner kan därmed inte 
utföra sitt uppdrag att överskrida etable-
rade praxis, normer och standarder. Praxis-
fälten, å sin sida, önskar naturligtvis största 
möjliga inflytande över utbildningen för att 
täcka sina omedelbara behov.15

Önskan om ökat vetenskapliggörande 
och ökad status i den akademiska hierarkin 
kan ta sig uttryck som leder till att förbin-
delserna med praxisfältet försämras eller 
bryts. Liksom en för tät och okritisk kopp-
ling till fältet, kan skapa en för stor distans 
och osäkerhet vad gäller forsknings- och 
utbildningsinstitutionernas perspektiv, 
identitet och existensberättigande.16 

Att man stöter på svårigheter när man 
ska bygga upp ämnen som stödjer en 
professionsinriktad utbildning kan exem-
plifieras av följande citat som precis lika 
gärna kunde beskriva officersprofessionens 
förhållande till ämnet krigsvetenskap:

Spänningarna och konflikterna som beskri-
vits ovan kan leda till olika konsekvenser:

”Praktikerna” på professionsfältet kan 1. 
vinna, med resultatet att utbildningen 
domineras av yrkesmässiga färdigheter, 
som till exempel drillning i bestämda 
klassifikations- och katalogiseringssys-
tem och färdighetsövningar knutna till 
praktisk informationssökning.
”Teoretikerna” inom den akademiska 2. 
utbildningen kan vinna. Då studerar 
man organisation, återvinning, sök-
ning, förmedling och användning av 
information i sig utan att knyta an 
till arkiv, bibliotek eller museer som 
praxisfält. 
En tredje möjlighet kan vara att forsk-3. 
nings- och utbildningsfälten samexis-
terar i en fruktbar dynamik…

Både förhållningssätt 2 och 3 kan leda till 
kvalitativt goda utbildningar, men det är 
svårare att tänka sig en bra utbildning på uni-
versitets- och högskolenivå där inlärningen 
av yrkesmässiga färdigheter dominerar. 
Samtidigt kan man argumentera för att det 
är viktigt att ta vara på den fruktbarhet och 
dynamik som ligger i relationen mellan 
utbildnings- och forskningsfält å ena sidan 
och yrkespraxis å andra sidan.17

Ämnet krigsvetenskap är nära knutet till 
officersprofessionen och officersutbildning-

14 Ibid, s 11.
15 Ibid, s 11.
16 Ibid, s 11.
17 Ibid, s 12. 
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ens akademisering. När krigsvetenskap just 
nu etableras som utbildnings- och forsk-
ningsområde på Försvarshögskolan skapas, 
på samma sätt som för ABM-ämnena, 
spänningar. Akademiseringen förutsätter ett 
självständiggörande från praxis- och yrkes-
fältet. Samtidigt är det omöjligt att föreställa 
sig ämnet krigsvetenskap utan anknytning 
till officersyrket som praxisfält. 

Att ha officerare som både forskar och 
utbildar är en nyckelfråga för en officers-
utbildning som bedrivs som en högskoleut-
bildning. I Försvarshögskolans förordning 
har reg er ingen tillåtit att Försvarshögsko-
lan får anställa officerare som lärare, men 
ett långsiktigt mål för akademiseringen 
och utvecklingen av ämnet krigsvetenskap 
är att militära lärare är forskarutbildade 
liksom att officerare ska kunna forska i sin 
egen praktik för att praxis i Försvarsmakten 
ska kunna utvecklas på basis av forskning. 
I grunden vilar detta mål på föreställningen 
att forskningsbaserad verksamhet fungerar 
bättre än verksamhet som inte vilar på 
forskning och att utbildning som baseras 
på vetenskap och beprövad erfarenhet är 
bättre än utbildning som baseras på trade-
rad kunskap. Utan en akademisering – eller 
ett förvetenskapligande – av det kunskaps-
område som Försvarsmakten omfattar 
måste verksamheten grundas på annan 
kunskap, t ex kunskap som hämtas utifrån 
(hur andra gör) eller ofullständiga och inte 
systematiskt bearbetade erfarenheter, eller 
– i sämsta fall – rent tyckande. 

Diskussion
En fråga som kommer tillbaka gång på 
gång genom historien efter 1815 är således 
huruvida utbildningen ska vara inriktad mot 
breda generalistkunskaper ”bildning” eller 
mot specialistkompetenser ”utbildning”. 
I modern tid kan den frågan sägas vara 
avgjord genom att den högre utbildningen 
huvudsakligen är inriktad mot det generella 
perspektivet. Detsamma gäller även den 
senaste tidens utveckling på grundnivå med 
uppdelning i två officerskategorier där Of-
ficersprogrammet har en tydlig profil mot 
det generella medan Specialistofficersut-
bildningen inte har det. 

En andra fråga som diskuterats de 
senaste 200 åren är avvägningen mellan 
utbildning som leder till ”allmän bildning” 
ställt mot behovet av att studera officers-
specifika ämnen med fokus på de uppgifter 
som officeren ska lösa. I det nu införda 
officersutbildningssystemet är även den 
frågan avgjord: Akademiseringen av of-
ficersutbildningen har skett bl a genom att 
den traditionella utbildningen i operationer 
och taktik har förvetenskapligats och äm-
nena krigsvetenskap och militärteknik har 
utvecklats till akademiska ämnen, i motsats 
till alternativet som också var möjligt, 
nämligen att införa redan etablerade ämnen 
och kunskapsområden i utbildningen. 

En tredje fråga rör bredd respektive djup 
i utbildningen. I utvecklingen av den nya 
utbildningen har erfarenheter från den nu-
varande högre officersutbildningen tagits 
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till vara. Man har också som en utgångs-
punkt gjort jämförelser med utvecklingen 
i andra länder, som visar att den generella 
internationella trenden är att akademisera 
den högre officersutbildningen (även om 
formerna varierar). Inriktningen av utbild-
ningen är att skapa en högre utbildning som 
förenar de professionsrelaterade och de 
akademiskt relaterade progressionskraven 
i en och samma utbildning. Utbildningen 
syftar till att ge generell förmåga att tjänst-
göra som stabsofficer på högre lednings-
nivåer, både nationellt och internationellt. 
Den ska förbereda framtidens officerare 
för att kunna hantera militära maktmedel 
i hela konfliktskalan, med tyngdpunkt i 
insatsperspektivet.18 

Den högre stabsofficersutbildningen, 
HSU, får en ny tydlig inriktning som ma-
nifesterar detta:

HSU är en renodlad stabsofficersutbildning 
som syftar till att uppnå djup kompetens i 
högre officerares mest centrala uppgifter. Ut-
bildningen fokuseras mot den gemensamma 
operationen, vilket gör att den taktiska och 
den militärstrategiska nivån samt relationer 
till civila aktörer behandlas från denna ut-
gångspunkt. För att tillgodose behovet av 
chefsutbildningar för den högre förbands-
nivån (inom markarenan t ex bataljons- och 
brigadnivå) måste därför sådan utbildning 
inom ramen för framtidens HMU ges i form 
av särskilda befattnings- och yrkeskurser.
   Utbildningen förskjuts således tydligt mot 

den operativa ledningsnivån inom det mili-
tära praktikfältet. Officeren utbildas under 
HSU till att kunna verka som kvalificerad 
stabsmedlem på denna ledningsnivå. Om 
utbildningens alla fyra terminer genomförs, 
inklusive det självständiga arbetet, uppnås 
kompetens att verka som kvalificerad stabs-
medlem, för att senare kunna utvecklas mot 
högre chefsbefattningar. Möjligheten att 
enbart genomföra utbildningens två första 
terminer inriktas mot att kunna verka som 
stabsmedlem. Utbildningen ger kunskap om, 
men inte kompetens tillräcklig för att tjänst-
göra på, den militärstrategiska ledningsni-
vån. Den militärstrategiska nivån studeras 
i första hand för att ge förståelse för dess 
betydelse som ramvillkor för den operativa 
ledningsnivån. Vidare har HSU ett uttalat 
insatsperspektiv, officeren utbildas för att 
kunna hantera militära maktmedel längs 
hela skalan av konflikter, från mellanstatliga 
krig till semipolisiära insatser i humanitära 
operationer. Uppgifter inom ramen för pro-
duktion av militära förband, eller uppgifter 
kopplade till FM roll som statlig myndighet, 
täcks inte i den nya utbildningen.
   Totalt sett innebär den valda inriktningen 
en renodling av utbildningens perspektiv 
(den gemensamma operationen), till en 
viss typ av roll (stabsmedlem), till den 
operativa ledningsnivån och till militära 
insatser snarare än utbildning/övning och 
förvaltningsarbete.19

Här kan man se en tydlig förändring vad 
avser utbildningens syfte och inriktning 
mellan dagens chefsprogram och den nya 
högre stabsofficersutbildningen, där den 

18  Op cit, fotnot 12, s 5.
19  Ibid, s 9.
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senare är betydligt mer renodlad och fo-
kuserad, d v s mera djup och mindre bred, 
än den tidigare. 

I beskrivningen av syftet med den nya 
högre stabsofficersutbildningen talas det 
också om ytterligare renodling av utbild-
ningens perspektiv mot den gemensamma 
operationen, den operativa ledningsnivån 
och mot militära insatser. Det tydliga foku-
set mot den gemensamma operationen och 
den operativa ledningsnivån förklaras bäst 
av dels en pedagogisk idé, dels en insikt 
hos lärarna att moderna gemensamma ope-
rationer är mycket komplexa och kunskap 
om dem tar tid att lära sig. Den pedago-
giska idén innebär att genom att man för 
in den gemensamma operationen i centrum 
kan övrig kunskapsinhämtning från kring-
liggande kunskaps- och ämnesområden 
lättare sättas in i ett sammanhang för att 
därigenom hjälpa officeren att nå insikt 
och djupare förståelse. Alternativet skulle, 
renodlat, vara att utbildningen genomförs 
som kurser i olika ämnen och att ansvaret 
att sammanfoga de olika delarna överförs 
till officeren själv. 

Som redovisats ovan talade redan Hugo 
Raab om krigskonst som en viktig del 
av officersutbildningen. Uttrycket eller 
begreppet relaterar till officerens förmåga 
att vinna över en motståndare i strid eller 
tvinga motståndaren/motsidan att följa 
den egna viljan. Förmågan är i sin kärna 
såväl tidlös som nivåoberoende. Förmågan 
har drag som kan förknippas med kreativt 
tänkande och konstnärligt skapande. De 
uppgifter Försvarsmakten och dess per-

sonal idag genomför är skarpa i den bety-
delsen att de är militära operationer som 
genomförs av militära förband med vapen 
i hand. Den militärt relaterade situationen 
kan vara hotfull och psykiskt påfrestande 
och faran för egna förluster genom använ-
dande av vapen kan vara stor. Samtidigt 
är det regelmässigt bara enskilda mindre 
förband av grupp eller plutons storlek som 
uppträder på den egna sidan. Hotet är ofta 
svårdefinierat och någon motståndare som 
uppträder som reguljära förband finns som 
regel inte. Hotet är istället asymmetriskt. 
Taktik såsom vi under lång tid föreställt 
oss den är oftast inte relevant och att samla 
militära enheter till samordnad strid för att 
nå ett avgörande fungerar i princip inte. 
Den militära uppgiften är ofta att skapa 
säkerhet för att andra organisationer ska 
kunna lösa sina uppgifter av humanitär 
eller annan karaktär. 

Dessa, från ett militärt perspektiv, låg-
intensiva situationer måste vara en del 
av officersutbildningen för att rätt spegla 
dagens militära operationer. Samtidigt 
måste utbildning som leder till förmå-
gan till mer komplex militär strid finnas 
kvar även om det tidsmässiga utrymmet 
minskar när utrymmet för lågintensiva 
miltära operationer ökar. Att uppnå för-
måga i krigskonst, i operationskonst eller 
i taktisk förmåga är alltjämt viktiga delar 
av främst den praktiskt inriktade delen av 
officersutbildningen, även om de kommer 
till olika uttryck i lågintensiva respektive 
högintensiva militära uppgifter. 
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Avslutning
Som beskrevs i inledningen är avsikten 
med detta anförande att utifrån ett histo-
riskt, ett samtida och ett framtidsinriktat 
perspektiv diskutera om tyngdpunkten i 
officersutbildningen ska ligga på teore-
tiska kunskaper ”bildning” eller praktiska 
färdigheter ”utbildning”. Som visats kan 
frågan sägas vara avgjord och officersyrket 
professionaliseras genom den nu införda 
akademiseringen av officersutbildningen. 

Det kan dock visa sig att frågan inte är 
avgjord för någon längre tidsperiod den 
här gången heller, utan att statsmakternas 
beslut från 2007 visar sig vara högst till-
fälligt. I ett sent skede i arbetet med detta 
anförande blev, som nämndes ovan, Stöd-
utredningen offentlig den 15 maj 2009. 
Utredningens uppgift att se över stödet till 
Försvarsmakten i syfte att frigöra resurser 
för att finansiera ökade utgifter för operativ 
verksamhet, har lett till ett antal radikala 
förslag. De i sammanhanget aktuella de-
larna av utredningens förslag innebär att 
Försvarshögskolan avvecklas, att man er-
sätter dagens nyligen införda Officerspro-
gram med en ettårig inomverksutbildning 
i kombination med en lämplig akademisk 
examen (med vissa specificerade ämnes-
krav). Den högre officersutbildningen fö-
reslås också den avvecklas och ersättas av 
inomverksutbildning eller annan lämplig 
utbildning. Därutöver föreslås ett femårigt 
utbildningsstopp avseende både högre och 

lägre utbildning, förutom avseende Specia-
listofficersprogrammet som fullföljs.20

Om utredningens förslag skulle bli verk-
lighet får det förstås stora konsekvenser för 
officersprofessionen och för officerskårens 
utveckling. Diskussionen om avvägning 
mellan bildning och utbildning, respektive 
mellan teori och praktik är igång igen, pre-
cis som den varit så många gånger tidigare. 
Den väg som nu valts för att akademisera 
officersutbildningen föreslås avbrytas och 
utvecklingen får en annan inriktning. Det 
blir en tydlig separering mellan teori och 
praktik. Officerare kommer att kunna ut-
veckla sin teoriska kunskap och förmåga, 
men skiljt från praxisfältets inflytande och 
påverkan genom att, som man kan förstå 
förslagen, andelen civila ämnen ökar, de 
militära ämnena minskar och militära 
lärare kommer knappast att finnas repre-
senterade i den teoretiska utbildningen. 
Förslaget innebär således att den allmänna 
bildningen utökas på bekostnad av den 
militära bildningen. Det ger visserligen 
en möjlighet att utveckla teoretiskt kun-
niga och allmänbildade officerare men 
officerare som är avsevärt mindre kunniga 
i militärt relaterade ämnen, för så vida man 
inte utökar den totala utbildningstiden, 
vilket det inte finns något som tyder på. 

Avseende den högre officersutbildningen 
kommer den inte att kunna bedrivas som 
akademisk yrkesutbildning i en högskola, 
i alla fall inte i Sverige. En jämförelse med 

20  Op cit, fotnot 3.
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Finland kan vara på sin plats. En finsk 
blivande officer läser fyra år för att få en of-
ficers- och kandidatexamen, ytterligare två 
år för att få en masterexamen och befordran 
till kapten och på toppen av detta utvecklas 
en tvåårig generalstabsutbildning som ger 
licentiatexamen, befordran till överste-
löjtnant och fortsatt karriär mot de högre 
befälsnivåerna. Finland är ett av de länder 
som kommit längst i att kombinera akade-
miska och professionsrelaterade studier, 
d v s att kombinera teori och praktik. Nu 
föreslås Sverige gå i en helt annan riktning 
med vidareutbildning av officerare enbart 
vid civil högskola, utländsk militär skola 
eller inom Försvarsmakten.

För att kort återvända till krigsvetenskap 
och militärteori. En officer som tjänstgjort 
i den svenska armén under 70-, 80- och 
90-talen träffade endast i undantagsfall 
på begreppen krigskonst, krigsvetenskap 
och militärteori. Äldre officerare däremot, 
som genomgick högre officersutbildning 
i slutet på 50-, och början på 60-talet, 
har vittnat om att man då hade teoretisk 
utbildning och man var alls inte obekant 
med begreppen. Någonstans efter mitten 
av 60-talet verkar det, i enlighet med Kjel-
landers resonemang ovan, som att teoretisk 
utbildning tynade bort ur utbildningen och 
att fokus i den högre utbildningen istället 
lades allt mer på reglementen, anvisningar 
och på applex grundade på den svenska 
krigsplanläggningen, alltså ”utbildning”. 

När akademiseringen av officersutbild-
ningen startade i mitten av 90-talet och 
tog ordentlig fart under 2000-talet var 

införandet av militärteori i utbildningen en 
framgångfaktor. Militärteori och militär-
teoretiska texter fanns i andra länder som 
Norge och USA och kunde översättas och 
bearbetas ur ett svenskt perspektiv. När nu 
begreppen krigskonst, krigsvetenskap och 
militärteori på 2000-talet återkom i utbild-
ningen så var det alltså inte nya påfund, 
utan i historien tidigare förekommande 
och nu återupptagna begrepp, om än att 
de utvecklas i den moderna akademiska 
formen, alltså ”bildning”.

Debatten är igång igen och det är bara ti-
den som kan utvisa hur utvecklingen kom-
mer att gestalta sig när det gäller balansen 
mellan teori och praktik, mellan bildning 
och utbildning, i officersutbildningen. 
Kommer man att hitta en lämplig balans 
mellan att utbilda officerare som tillräck-
ligt väl kan det praktiska hantverket men 
som också utvecklat en djupare förståelse 
som både gör det möjligt för dem att snabbt 
få grepp om etablerad praxis, använda den 
i olika kontexter och ha en kritisk förstå-
else som hjälper dem att överskrida och 
utveckla denna praxis? 

Kommer man, i enlighet med resone-
mangen ovan, att hitta en balans där forsk-
nings- och utbildningsfälten samexisterar i 
en fruktbar dynamik eller kommer det att 
uppstå en slagsida åt endera det praktiska 
professionsfältet med otillräcklig forsk-
ningsbaserad utbildning eller en slagsida åt 
det teoretiska hållet med för stort avstånd 
till praxisfältet? I de två senare fallen kan 
konsekvenserna bli negativa men av olika 
skäl. I alternativet med slagsida åt det 
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praktiska professionsfältet finns risken 
att akademiseringssträvandena försvåras 
genom att examensrätten dras in, medan 
det i alternativet med slagsida åt det teo-
retiska hållet finns risken att sektorn, d v s 
Försvarsmakten, anser att officerarna inte 
duger för det de förväntas kunna och kunna 
göra. Eller kommer statsmakterna att välja 
en helt annan och mycket radikalare väg 
som undanröjer förutsättningarna för en 
professionalisering av officersyrket och 
akademisering av officersutbildningen 
genom att fatta beslut som ligger i linje 
med förslagen i Stödutredningen?

Ingen vet idag svaret på dessa frågor, 
men historien visar att balansen mellan 
teori och praktik, mellan bildning och 
utbildning, i svensk officersutbildning 
kommer att fortsätta att diskuteras och 
vara en av de mest centrala frågorna även 
i framtiden. Att känna till detta förhållande 
kan förhoppningsvis bidra till att utform-
ningen av officersutbildningen sker på ett 
eftertänksamt sätt såväl intellektuellt som 
i praktiken. 

Författaren är överste 1.gr och ledamot 
av KKrVA.


