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DISKUSSION & DEBATT

Krigsvetenskap vid Försvarshögskolan 
av Berndt Brehmer

denna artikel är inspirerad av ett tidi
gare inlägg av gästprofessorn vid Försvars
högskolan, FHS, Jan Willem Honig men jag 
har inte skrivit den för att gå i direkt pole
mik med honom. Det finns ingen anledning 
till det, eftersom jag anser att Honig, från 
sina utgångspunkter antagligen har rätt. 
Det är bara det att hans utgångspunkter 
inte är utgångspunkterna för arbetet med 
krigsvetenskapsämnet vid FHS. I denna ar
tikel försöker jag artikulera dessa utgångs
punkter och beskriva vad krigsvetenskap 
vid FHS handlar om och hur ämnet utveck
las vid skolan. 

Krigsvetenskap är ett av de ämnen som 
inrättades vid FHS för att stödja akademi
seringen av officersutbildningen. Ämnet är 
unikt i det svenska högskolesystemet, och 
kanske också internationellt, om än inte 
vad gäller namnet. Att vara ett unikt ämne 
är inte nödvändigtvis en rekommendation i 
det akademiska samhället som ju syftar till 
universalitet, och det leder inte sällan till 
olika missförstånd när man jämför krigsve
tenskap vid FHS med ämnen som kommit 
till för andra syften och inom andra hög
skolesystem än det svenska. 

Krigsvetenskap skapades för att tjäna 
som det centrala ämnet i officersutbild
ning en då den blev en del av det svens ka 

högskolesystemet. Fram till mitten av 1990 
talet var officersutbildningen kursbaserad. 
Den kunde inte vara något annat eftersom 
det inte fanns relevanta ämnen att grunda 
den på. Ett kursbaserat utbildningssystem 
har emellertid betydande nackdelar. Den 
viktigaste är att ett sådant system inte ger 
någon naturlig möjlighet för en kumulativ 
kunskapsuppbyggnad – ett ”minne”, om 
man så vill – där kunskap kan strukture
ras och utvecklas. I ett rent kursbaserat ut
bildningssystem börjar man så att säga om 
med varje ny kurs och med varje ny lärare 
eftersom utbildningen inte får den styrning 
som ett ämne ger. 

Syftet med akademiseringen av officers
utbildningen var att utveckla officersyrket 
till en profession, grundad på inte bara be
prövad erfarenhet, utan också vetenskap. 
En sådan grund i vetenskap kräver en 
grund i ämnen, för det är bara ämnen som 
kan tillhandahålla det minne som krävs i 
sam manhanget. Som det centrala ämnet i 
officers utbildningen blir krigsvetenskap så
ledes också själva basen för officersprofes
sionen. Det ställer emellertid speciella krav 
på krigsvetenskapsämnet, krav som ett 
ämne inom t ex den filosofiska fakulteten 
inte behöver uppfylla.
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Ett ämne definieras inte bara 
av sitt studieobjekt
Det finns ingen allmänt vedertagen defini
tion av vad ett akademiskt ämne är, men 
man kan peka på åtminstone två viktiga 
utmärkande drag: dess studieobjekt och 
det perspektiv som ämnet lägger på sitt ob
jekt. Att bara definiera ett ämne med hän
visning till studieobjektet ger inte tillräck
lig avgränsning för att skapa ett enhetligt 
kunskapsfält. För krigsvetenskapen är stu
dieobjektet krig och kris. Krig och kris kan 
emellertid studeras ur olika perspektiv, och 
så sker också. Krig och kris står således i 
fokus för forskning i historia, statsveten
skap, beteendevetenskap och teknik, för att 
bara nämna några exempel. Vart och ett av 
dessa ämnen studerar krig och kris från sitt 
eget perspektiv, och det finns föga gemen
samt i de resultat som produceras med t ex 
ett historiskt och ett beteendevetenskapligt 
perspektiv. Vart och ett av dessa perspek
tiv har sitt intresse och därmed sitt värde, 
men att försöka förena dem alla i ett enda 
ämne är inte görligt. Ingen enskild forskare 
kan ha de kunskaper som forskning med 
alla dessa perspektiv samtidigt skulle krä
va. Försök i den riktningen kan bara leda 
till amatörism och i bästa fall vara grund 
för ett mer populärvetenskapligt förfat
tande. Den seriöse forskaren får emellertid 
nöja sig med att arbeta inom ett perspektiv 
och vara amatör inom andra perspektiv på 
sitt studieobjekt. 

Vilket perspektiv man väljer inom ett 
ämne beror på hur man ska använda den 
kunskap som genereras inom ämnet. Det 
blir särskilt tydligt när nya ämnen skapas; 
det är ofta behovet att lägga ett nytt per
spektiv på någon företeelse som är skälet 
till att man utvecklar ett nytt ämne. men 
den centrala roll som perspektivet spelar är 
kanske inte lika tydlig för den som redan 

arbetar inom ett visst ämne. För honom el
ler henne har ämnesperspektivet ofta blivit 
så invant att det kanske inte längre ens är 
medvetet. 

Krigsvetenskapsämnet vid FHS ska
pades, som redan nämnts, för ett speci
ellt syfte, nämligen att tjäna som ett cen
tralt ämne i officersutbildningen. Men för 
att förstå ämnets uppgift i det akademiska 
systemet måste vi, som jag framhållit ovan, 
också betrakta det i ett vidare perspektiv. 
Ämnet finns till inte bara för att vara ba
sen i utbildningen av officerare. Det utgör 
också en del av basen för officersprofessio-
nen. Det är krigsvetenskapsämnet som ska 
ge den grund i vetenskap som är en del av 
definitionen av en profession. Det pekar ut 
det centrala kunskapsintresset i ämnet och 
därmed också det speciella perspektiv som 
är en del av ämnesdefinitionen.

Perspektivet i krigsvetenskapsämnet som 
det utvecklas vid FHS är ett officersperspek-
tiv, inte ett historikerperspektiv eller stats
vetarperspektiv eller beteendevetarperspek
tiv eller teknikerperspektiv. Begreppet ”of
ficersperspektiv” har lett till många miss
förstånd, men det uttrycker egentligen bara 
det självklara faktum att ett ämne kan fylla 
en plats i en professionsutbildning bara om 
forskning och utbildning i ämnet bidrar till 
att lösa de problem som möter i utövandet 
av professionen. Som officersprofessionen 
gestaltar sig är dessa problem av många 
olika slag, och en officer behöver en bred 
bakgrund. Ett enskilt ämne kan inte fylla 
alla de krav som ställs. men likt alla pro
fessioner har också officersprofessionen en 
kärna som gör den unik, nämligen att på 
legala grunder utöva våld till landets för-
svar grundat på förmågan att leda väp-
nad strid. Krigsvetenskapen handlar därför 
om att studera krig och kris ur det speciel
la perspektiv som krävs för att bygga upp 
den förmågan. Det skiljer krigsvetenskap 
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vid FHS från t ex ”war studies” vid utländ
ska universitet som vanligen har en inrikt
ning mot att förstå kriget som fenomen, 
inte att vara grunden för att ha förmåga att 
utkämpa det. 

Förmågan att leda väpnad strid är kom
plex och kräver kunskaper om en rad olika 
system och hur de kan användas för olika 
ändamål, kunskaper och förmåga i strids
teknik, taktik och strategi, förmåga att or
ganisera och leda andra människor under 
påfrestande förhållanden, förmåga att or
ganisera logistik, förståelse för de legala 
grunderna för verksamheten, o s v. Listan 
kan göras lång och innehåller företeelser 
som är så vitt skilda att de tvingat fram 
en specialisering inom officersprofessionen 
på samma sätt som skett och sker inom 
andra professioner. men trots denna spe
cialisering förblir kompetenskärnan den
samma, och det är den som håller samman 
professionen. 

Officersperspektivet är inte en fråga om 
vem man är utan en fråga om i vilket syf-
te man bedriver utbildning och forskning. 
Det kan naturligtvis vara lättare att inta 
ett officersperspektiv om man är officer. 
En bakgrund som officer leder emellertid 
inte automatiskt till att man i sin forsk
ning kommer att inta ett officersperspek
tiv, lika litet som den bakgrunden krävs för 
att man i sin forskning och undervisning 
ska kunna fokusera på kärnan i ämnet. 
men den som ska verka som lärare och/el
ler forskare i krigsvetenskap måste intres
sera sig för kärnan i professionen och bi
dra till att artikulera och utveckla den kär
nan. Kort sagt, han eller hon måste inta ett 
officersperspektiv. 

Metodiken i ämnet
Ämnesutveckling i krigsvetenskap handlar 
alltså om att utveckla kunskap om ämnets 

studieobjekt från ett visst perspektiv, pre
cis som kunskapsutveckling i andra veten
skaper. För att kunna göra det är det emel
lertid inte tillräckligt med ett visst perspek
tiv, det krävs också metoder och metodis
ka förhållningssätt som är anpassade för 
uppgiften. Ofta är det inte möjligt att bara 
importera metoder från andra vetenskaper 
för när man köper en viss metod får man 
ofta ett visst perspektiv på köpet. Importen 
får därför begränsas till generella förhåll
ningssätt i form av t ex fallstudiemetodik, 
experimentell metodik, källkritik och så vi
dare, beroende på vad forskningsuppgiften 
kräver. Inom krigsvetenskaplig forskning 
hittar vi exempel på många olika slags me
todik: fallstudier, källkritik, experiment, si
muleringar m m. Dessa metoder är välkän
da och behöver inte särskilt beröras här. 
men en aspekt på forskningsmetodik som 
betingas av att krigsvetenskap är ett pro
fessionsämne förtjänar någon diskussion.

En professionsvetenskap syftar ytterst 
till att stödja en profession, och den gör det 
genom att artikulera kunskap som finns 
inom professionen och utveckla den inom 
ramen för det perspektiv som professionen 
betingar, men också om att artikulera och 
utveckla själva perspektivet. 

Startpunkten för det vetenskapliga arbe
tet i en professionsvetenskap är den kun
skap som praktikerna redan besitter. Det är 
en viktig utgångspunkt att praktikerna vet 
en hel del om det de håller på med, men 
att forskning och ett vetenskapligt förhåll
ningssätt ändå kan bidra till att utveckla 
och förbättra yrkespraktiken på det sätt 
som medicin och ingenjörsvetenskap ger så 
många exempel på. 

För att det ska vara möjligt att förbättra 
praktiken inom en profession måste man 
emellertid veta vilken kunskap som prak
tikerna redan besitter. Härav betydelsen av 
att artikulera den kunskapen så att den blir 
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tillgänglig för analys. De svårigheter som 
möter när man vill göra detta ska emeller
tid inte underskattas. Kunskapen inom en 
profession är ofta tyst kunskap, och inte 
ens den skickligaste yrkesutövare kan all
tid tala om vad de vet eller varför de gör 
vad de gör. De kan bara visa sin kunskap 
i handling. Att artikulera kunskapen inom 
en profession kan därför bli en lång pro
cess där forskare och praktiker samarbetar 
och där många olika metoder, både i form 
av samtal och observationer, kommer till 
användning. I professionsforskning kallas 
detta nu ofta interaktiv forskning, en term 
som väl fångar det samspel mellan prak
tiker och forskare som är kärnan i denna 
metodik. 

I sådan forskning kommer naturligtvis 
praktiker, som också genomgått forskarut
bildning, att spela en viktig roll. Det är där
för centralt att öka andelen officerare med 
forskarutbildning. Försvarsmaktens och 
FHS:s doktorandprogram som syftar till 
att öka andelen officerare som har forskar
utbildning är därför viktigt för den fortsat
ta utvecklingen av krigsvetenskapsämnet. 

Det är emellertid viktigt att förstå precis 
vilken roll den forskarutbildade praktikern 
måste spela för att bidra till utvecklingen 
av sin profession. Det primära syftet med 
att ha forskarutbildade praktiker är således 
inte att skapa personer som så att säga har 
”dubbel kompetens” utan att skapa perso
ner med ett annat förhållningssätt till den 
egna professionen Syftet är att skapa aka-
demiska officerare med ett vetenskapligt 
förhållningssätt till sin profession. Det är 
inte primärt att de ska kunna göra fler sa-
ker, utan om att kunna göra vad man gör 
på ett bättre sätt. med ett sådant förhåll
ningssätt kan de inta en ledande roll i den 
interaktiva forskningen genom att de lätta
re kan bygga upp det ömsesidiga förtroen
de som denna typ av projekt kräver.

Att artikulera den kunskap som finns 
inom en profession är viktigt också som ett 
steg i processen att transformera den pro
fessionella erfarenheten till den beprövade 
erfarenhet som är det andra ben som pro
fessionen står på. Innan kunskapen artiku
lerats kan den inte diskuteras och kritiseras 
och därmed heller inte prövas. 

Inom krigsvetenskap vid FHS har vi bör
jat tillämpa en interaktiv forskningsmeto
dik i det s k Taktikprojektet. Det är ett 
projekt som inbegriper alla sektioner vid 
den krigsvetenskapliga avdelningen och 
där forskare och officerare arbetar tillsam
mans i ett försök att artikulera och förstå 
förmågan att utöva och tillämpa taktik och 
ge prov på taktiskt tänkande. Projektet 
är planerat som ett treårsprojekt, och un
der innevarande år, som är det första året 
i projektet, försöker vi artikulera den tak
tiska kompetensen genom att först studera 
hur taktik lärs ut. Under det andra året ska 
dessa beskrivningar bilda basen för ana
lys med syfte att finna eventuella principer 
för taktik som sedan kan vara underlag för 
både undervisning och utgångspunkt för 
forskning som syftar till att finna nya tak
tiska förhållningssätt. Förhoppningen är 
att projektet ska kunna tjäna som förebild 
och exempel i den fortsatta utvecklingen av 
ämnet.

Taktikprojektet kan ses som ett för
sök att bedriva forskning för att förbätt
ra professionen från ett inifrånperspektiv, 
d v s, från ett perspektiv som kommer in
ifrån professionen själv. men innovatio
ner kan naturligtvis också komma utifrån 
t ex genom uppfinningar inom vapen eller 
kommunikationsteknik som tvingar fram 
nya former av stridteknik eller taktik, en 
process som ofta visar sig vara förödande 
långsam som exemplet med kulsprutan vi
sar. Att bättre förstå förändringar som sker 
genom påverkan utifrån är självklart också 



153

DISKUSSION & DEBATT

en viktig fråga, men en fråga som idag be
handlas inom militärteknik.

Inom krigsvetenskap intar militärteo
rin en särskild ställning. Själva beteckning
en militärteori är kanske inte så lyckad, 
för militärteorin är inte en form av veten
skaplig teori. En bättre beteckning är den 
som ofta förekommer i anglosaxisk litte
ratur nämligen ”militära tankar” (military 
thought). Litteraturen på området består 
av formulerade erfarenheter av krig, ofta 
från officerare på hög nivå. Den bör därför 
ses som ett steg i artikuleringen av den pro
fessionella kunskapen och som sådan ger 
den värdefulla utgångspunkter för den vi
dare diskussionen av krig och krigföring . 
men det rör sig om enskilda mäns, eller, i 
undantagsfall, kvinnors, formuleringar av 
sina erfarenheter av och i krig. Dessa for
muleringar visar sig ibland ha en förvå
nande livslängd och kommer att utgöra ett 
slags klassiker inom krigsvetenskapen, nå
got av en anomali i en vetenskap som har 
ambitionen att vara en empirisk vetenskap. 
En sådan vetenskap kan naturligtvis inte 
nöja sig med klassiker såsom t ex filoso
fin kan. De militära tankarna måste for
muleras till prövbara teorier och verkligen 
utsättas för kritisk prövning innan de så 

att säga släpps in i krigsvetenskapen som 
beprövad erfarenhet. Det är olyckligt när 
”klassikerna” används för exeges och om 
diskussionen kommer att handla om hur 
dagens erfarenheter kan pressas in i sche
man från en gången tid i stället för att in
riktas på att hantera dagens problem på 
deras egna villkor. 

Sammanfattning
Krigsvetenskap vid FHS är ett professions
ämne. Det utmärks av sitt speciella perspek
tiv som är officersperspektivet och ett speci
ellt syfte som är att artikulera och utveckla 
kunskap till stöd för officersprofessionen. 
I alla dessa avseenden skiljer det sig från 
de akademiska ämnen som ingår i t ex en 
filosofisk fakultet inom högskolesystemet. 
Att så är fallet är ingen tillfällighet utan en 
följd av att det yttersta syftet med ämnet är 
att tjäna som en central del av den veten
skapliga basen för officersprofessionen.

Författaren är professor vid Försvars hög
skolan och ledamot av KKrVA.


