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den senaste tiden har det publicerats ett 
antal artiklar1 som varit negativa mot aka
demiseringen av officersutbildningen. Ett 
budskap är att man snarare utbildar officerare 
för förvaltning än för kriget. Man kan även 
tolka dessa inlägg som att officersutbild
ningen (och Försvarsmakten) var bättre förr, 
men frågan måste ställas om det verkligen 
var så. Den självkritiska serien av avhand
lingar i Försvaret och Kalla Kriget (FoKK),2 
antyder flera problem med de strategiska och 
operativa bedömandena, förmåga att han
tera oförutsedda händelseutvecklingar och 
samverkan med politiken samt civila myn
digheter (se bl a Flexibilitet eller Rigiditet3 
och Det ”Kalla kriget” – några reflexioner4). 

Men oavsett om det var bättre förr eller 
inte så är förr inte längre nu. Det säkerhets
politiska läget i vårt närområde och de hot 

detta medför är betydligt mer komplexa 
idag än under det kalla kriget.5 Eftersom 
läget och våra egna resurser för att hantera 
detta är avsevärt annorlunda idag än tidi
gare, ställer detta också andra krav på såväl 
Försvarsmakten som officeren och dennes 
utbildning.

Förändringarna i omvärlden och Försvars
maktens förändrade roll påverkar vilka kom
pentenser som är önskvärda och nödvändiga 
i organisationen. Detta i sig bidrar till en 
förändringsprocess inom både organisationen 
och ledarskapet. Under en transformations
process kan detta dock leda till en fragmen
tering av kompetenser och värderingar som 
leder till slitningar i organisationen. Detta 
innebär att organisationen riskerar en tid av 
konflikter mellan yngre och äldre officerare 
med två olika kunskapstraditioner.6 Ett sätt 
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att minimera dessa konflikter är att sprida 
kunskap om det perspektiv som nya office
rare tar med sig in i Försvarsmakten. 

Det är Försvarsmakten som fattat beslut 
om och därigenom beställt en akademiserad 
officersutbildning, och Försvarshögskolan 
(FHS) som genom uppdragsutbildning levere
rar denna. Detta innebär att det på strategisk 
nivå har fattats medvetna beslut om vilken 
väg som officersutbildningen ska gå och möj
ligheten, för motståndarna, att hindra detta 
är små. Beslutet är varken lättvindigt eller 
förhastat, utan det ligger ett noggrant för
arbete bakom detta. Det ska också poängteras 
att FHS är en separat myndighet som lyder 
under utbildningsdepartementet och har att 
inrätta sig under Universitetkanslerämbetets 
(UKÄ) styrningar. 

Försvarsmakten har därmed ganska små 
möjligheter att påverka hur utbildningen 
bedrivs frånsett de dialoger om utbild
ningarnas innehåll som förs på högre nivå. 
Försvarsmakten är dock ansvarig för att vara 
tydlig i sin beställning av utbildningen, och 
lika lite som det går att beskylla FMV för 
design av något av våra materielsystem kan 
FHS anklagas för tankelapsus i genomför
andet av utbildningen då detta sker som en 
uppdragsutbildning utgående från bestäl
larens (FM) specifikation.

Akademiseringen ska därmed inte ses som 
ett hot eller som ett utarmande av officerskå
ren, utan som ett naturligt steg och som en 
produkt av ett förändrat samhälle, förändrat 
omvärldsläge, förändrad försvarsmakt och 
införandet av ett nytt befälssystem. Det hand
lar i grunden om en nödvändig anpassning 
för att kunna möta de relevanta hot som 
finns idag, inte att kunna hantera det som 
var då eller som planerades för tidigare. Allt 
handlar om ett blicka framåt och möta det 
som kan komma, inte vara beredd på det 
som var och eller kunde ha skett. 

Nyttja styrkorna hos de olika 
skolorna
Styrkan med att ha officersutbildningen skild 
från Försvarsmakten är att utbildningen kan 
ske befriad från eventuella snäva föreställ
ningsramar som förr eller senare riskerar 
att smyga sig in i en hierarkisk organisa
tion, fylld av traditioner och stark social 
sammanhållning. Den hierarkiska organi
sationen är dock en förutsättning för att 
Försvarsmakten ska fungera. Traditionerna 
är viktiga för samhörighet och sammanhang 
samt den sociala sammanhållningen, för att 
lita på att kamraten gör sitt jobb och ”håller 
uppsikt bakåt”. Trots fördelarna kan dessa 
markörer skapa organisatoriskt mörka sidor. 
Enligt Alvinius m fl kan dessa manifesteras 
som organisatorisk narcissism, anorexi och 
girighet. 

Organisatorisk narcissism innebär en över
driven syn på organisationens betydelse av 
sig själv. Detta kan yttra sig i att man inte 
tar åt sig av nya idéer eftersom man ”vet” 
att de idéer och den kunskap som finns i 
organisationen är förträffliga. Om detta 
förhållningssätt är förhärskande för länge, 
kan organisationen riskera intellektuell en
kelspårighet. En organisation som inte går 
i takt med övriga samhället kan uppfattas 
som narcissistisk även om inte personalen i 
organisationen gör det. Detta kan bero på att 
personalen socialiserats in i en organisation 
och ser de värderingar som gör organisatio
nen narcissistisk som naturliga.7 Ett sätt att 
motverka dessa osunda värderingar är att 
få in nya perspektiv i organisationen, t ex 
genom att utbildningen sker av en annan 
organisation än den egna.

En bärande idé för officersutbildningen 
idag är att utveckla ett flexibelt och dyna
miskt tänkande. Som en del av detta ingår 
ett akademiskt förhållningssätt vars syfte 
är att fostra de studerande i ett kritiskt och 
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analytiskt tänkande.8 Detta förhållnings
sätt är också ett verktyg för att strukturera 
problem oavsett om dessa är akademiska, 
taktiska, operativa eller strategiska. Att 
kunna strukturera ett problem är också en 
grundläggande förutsättning för att förstå 
problemet och därmed uppgiften. Dessa 
kunskaper har en direkt bäring på de upp
gifter som officeren ställs inför i sitt yrke 
oberoende av nivå. Det är också kunskaper 
som en högskola är bättre lämpad för att 
förmedla än de inomverksutbildningar som 
Försvarsmakten tillhandahåller. Man kan 
snarare se det som att FHS ger de grundläg
gande förutsättningarna för att förstå och 
strukturera ett problem på ett effektivt sätt, 
medan Försvarsmakten bygger på detta med 
taktikutbildning samt utbildning i planering 
och beslutsfattande.

Det som Försvarsmakten är bra på ska 
Försvarsmakten utbilda i och det som FHS 
är bra på ska FHS utbilda i. Det finns inget 
egensyfte med att den ena eller andra myn
digheten ska försöka utbilda i något som 
denna har sämre förutsättningar att genom
föra. Flexibilitet och intellektuell rörlighet är 
viktigare att lära sig på ett kvalificerat läro
säte än taktik och motståndarens doktrinära 
uppträdande. En av de största förtjänsterna 
som Försvarsmaktens stridsskolor har är ut
bildningen i taktik. Detta bör Försvarsmakten 
värna och utveckla för att göra ännu bättre. 
Därmed bör inte FHS bli ytterligare en skola 
för taktisk utbildning utan ska utveckla sin 
egen särart, vilket bland annat är den aka
demiska officersutbildningen samt kombina
tionen av hanteringen av allmänna komplexa 
problem och beprövad erfarenhet.

Civil-militär samverkan
Som nämnts innebär nutidens hot mer kom
plexa säkerhetsproblem än förr. Komplexiteten 
omfattar ett bredare konfliktspektrum där 

motståndaren bestämmer sig för vissa utri
kes och säkerhetspolitiska målsättningar 
och använder alla till buds stående medel för 
att nå dessa, ofta med en minimal risktag
ning. Detta innebär att en insats för att nå 
de strategiska målen kan genomföras med 
påverkansoperationer. Om inte påverkans
operationerna räcker för att nå målen trappas 
insatsen upp till t ex politiska påtryckningar. 
I ena ytterkanten av spektrumet finns militära 
insatser.9 Eftersom dessa olika val av medel 
är samordnade och underordnade de stra
tegiska målsättningarna kan motståndaren 
välja vilka instrument denne vill spela på för 
tillfället. Denna bredd av insatser kräver ett 
sammanhållet totalförsvar där vi har för
måga att försvara oss på samtliga områden. 
Komplexiteten i problemen kräver därmed 
en ökad civilmilitär integrering i politisk 
planering och beslutsfattande.10

En akademiserad officerskår och en ökad 
förståelse för samhällets funktioner och driv
krafter är också viktigt för återuppbyggna
den av totalförsvaret. De befattningshavare 
som Försvarsmakten har att samverka och 
samarbeta med, oavsett om de är statligt 
eller privat anställda, har många gånger 
en gedigen civil akademisk utbildning och 
samverkar ofta med individer med samma 
bildningsnivå. Att som officer kliva in i en 
sådan miljö och inte kunna kommunicera 
på samma nivå som dessa tjänstemän inne
bär en intellektuell efterhandssituation där 
Försvarsmaktens anseende och legitimitet 
påverkas, och därmed begränsas möjlighe
ten att få fram Försvarsmaktens perspektiv. 
Detta gäller oavsett vilken organisatorisk 
nivå som vi rör oss på, från samverkan mel
lan FM och kommun, länsstyrelse och andra 
myndigheter till förhandlingar mellan för
svarsmaktsledningen och Regeringskansliet. 
Officerskårens begränsning att kommunicera 
med politiken och dess tjänstemän har länge 
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varit ett problem för Försvarsmaktens lång
siktiga förmåga och utveckling.11

Det skolsystem som nu FHS och Försvars
makten valt, innebär att gapet mellan de 
civila myndigheterna och militär personal 
minskar genom en gemensam kunskaps
bas. Detta ökar också förtroendet mellan 
de olika sfärerna vilket underlättar sam
arbetet. När det gäller samarbetet mellan 
regeringskansliet/försvarsdepartementet och 
Försvarsmakten ökar också möjligheterna till 
verkligt gemensamma resonemang, byggda 
på ömsesidigt förtroende. Något som kan 
vara en väg mot bättre uppgiftsställning och 
resursfördelning från politiken och en ökad 
tydlighet från Försvarsmaktens sida genom 
ett användande av ett språk som politikerna 
och deras tjänstemän kan förstå.12 Detta 
fördjupade förtroende och därigenom för
bättrade samarbete ökar sannolikheten för 
att Försvarsmakten ska kunna lösa sina upp
gifter. En fungerande civilmilitär samverkan 
gör oss farligare för fienden på strategiskt 
och operativt plan.

När gapet mellan civila och militärer 
minskar är det rimligt att anta att folkför
ankringen också ökar genom mer igenkän
nande. Naturligtvis är en personalförsörj
ning baserad på en bred rekrytering, som 
t ex värnplikt, den stora förutsättningen 
för denna förankring, men även ett minskat 
avstånd genom utbildning till den civila de
len av samhället är viktigt för att motverka 
ett ”vi och domförhållande”. Därmed inte 
sagt att Försvarsmaktens personal ska ut
göra en överrepresentation av akademiker, 
utan trebefälssystemet och värnplikten sä
kerställer en god samhällsrepresentation 
i Försvarsmakten. Officerskåren ska där
emot motsvara den delen av samhället som 
representeras av akademiskt utbildade. Att 
inte representera det samhälle som vi lever 
i riskerar att fördjupa klyftan mellan civilt 
och militärt.13

En för djup klyfta mellan det civila samhäl
let och det militära försvaret kan utnyttjas i 
en motståndares påverkansoperationer till 
att så ytterligare split mellan grupperna och 
därmed reducera Försvarsmaktens legitimi
tet. Ett ifrågasättande av Försvarsmaktens 
legitimitet i krig eller gråzon är inte en fördel 
vi har råd att ge en motståndare.

Kritiken mot den akademiska 
officersutbildningen
Den som inte är övertygad om behovet, eller 
ens önskvärdheten, av det utbildningsystem 
som vi nu befinner oss i kan invända att FHS 
utbildar taktiska analfabeter som inte har en 
chans i striden vilket gör att vi oundvikligen 
kommer att förlora kriget om vi inte ome
delbart går tillbaka till det gamla systemet, 
som naturligtvis var det absolut bästa. Det 
spelar ingen roll hur kompetenta officerare 
är på operativ eller strategisk nivå om vi 
inte behärskar grunderna på taktisk nivå. 

Kritiken mot en akademisk officersutbild
ning innebär också att officeren skulle bli 
dogmatisk och stelbent i sitt uppträdande. 
Denna dogmatism skulle innebära att of
ficeren uppträder schablonmässigt baserat 
på motståndarens doktrinära uppträdande 
istället för att kunna anpassa sig efter en 
tänkande fiendes dynamik. Ett akademiskt 
officerssystem skulle beröva officeren krea
tiviteten och friheten från rigida regler och 
skapa byråkrater snarare än krigare.

Att hävda att officersutbildningen är 
stelbent och dogmatisk är dock ett grovt 
missförstånd av vad akademisk utbildning 
handlar om.

Att hantera överraskning
Om nästa krig kan vi inte veta mycket. En 
av de få saker som vi däremot kan anta med 
en viss säkerhet är att det inte kommer att 
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se likadant ut som det senaste kriget. I vär
sta fall kommer det inte alls motsvara den 
materiella och organisatoriska planering 
som vi gjort. Ett tydligt exempel på detta är 
Frankrikes förberedelser inför andra världs
kriget med fokus på Maginotlinjen och ett 
ineffektivt utnyttjande av stridsvagnsvapnet 
relativt tyskarnas.14

De förberedelser som den svenska 
försvarsmaktens genomförde under det kalla 
kriget och det officersutbildningssystem som 
vi då hade, tog sin utgångspunkt i andra 
världskriget med en storskalig invasionsflotta 
mot östersjökusten som ett av de dimen
sionerande scenarierna.15 Det är dock inte 
alls säkert att det är så kriget hade sett ut 
om det kalla kriget hade blivit hett. Om det 
eventuella krigets genomförande var oklart 
då är det troligtvis ännu mer osäkert nu och 
vi kan räkna med att bli överraskade på ett 
eller annat sätt. Då kan vi inte heller hålla 
kvar vid ett utbildningssystem som bygger 
på ett mer eller mindre orealistiskt scenario 
och ingå i en försvarsmaktsorganisation 
som inte längre existerar (militärområden, 
fördelningar och brigader över hela ytan).

Försvarsmaktens organisation idag och 
även efter den tillväxt som är planerad för de 
kommande tio åren, medger varken samma 
prioritet av offensiven eller möjlighet till 
kraftsamling som förr. Att ”undvika förlora 
ensamma” innebär inte att slå motstånda
ren eller ens försöka göra detta och därmed 
riskera att förbruka alla militära resurser 
vid ett tillfälle. Snarare ska vi ta strid med 
motståndaren men säkerställa att vi har ett 
sådant stridsvärde efteråt att vi vid eventuell 
hjälp utifrån ska kunna ”vinna tillsammans 
med andra”. De avväganden som taktiska 
chefer står inför med en sådan doktrin är 
avsevärt annorlunda än tidigare och ställer 
därmed också helt andra krav på strategisk 
och operativ förståelse. Operativa chefer 
måste också ha en god förmåga att nyttja 

samtliga resurser som står till buds på ett 
effektivt och flexibelt sätt. Den operativa 
samordningen är avgörande i en liten för
svarsmakt.

Om vi utgår ifrån att nästa krig inte kom
mer att se ut som det tidigare och att vi 
kommer att bli överraskade, tekniskt eller 
doktrinärt, av motståndaren, så bör en av 
huvudingredienserna i officersutbildningen 
vara att så snabbt som möjligt återhämta 
oss efter denna överraskning. Att skapa en 
mental beredskap för denna återhämtning 
kräver kognitiv flexibilitet, något som FHS 
genom utbildning i analys och struktur av 
komplexa problem, kombinerat med be
prövad erfarenhet kan ge officeren. Inom 
ramen för detta ligger också att utmana och 
diskutera gällande doktriner.16

Klassiska militärteoretiker som Sun Zi,17 
Clausewitz18 och Liddell Hart,19 betonar 
alla vikten av att den militäre chefen är in
tellektuellt rörlig för att inte bli förutsägbar 
utan kunna tänka utanför ramen och kunna 
överraska motståndaren. Denna intellektuella 
rörlighet kräver att officeren har mentala 
verktyg för att inte fastna i ett stereotypt 
tänkande. Exempel på sådana verktyg är de 
processer för att analysera och strukturera 
komplexa problem som diskuterats ovan.

Avslutning 
Förändringar i en organisation skapar ofta 
slitningar och konflikter mellan dem som 
verkar för förändringen och dem som hell
re ser att saker och ting förblir som de är. 
Orsakerna till drivkrafterna bakom inställ
ningarna kan vara flera, och många gånger 
är militära organisationer konservativa och 
traditionsbundna. Men generellt så blir vi 
mer förändringsbenägna när förändringarna 
syftar till att öka den operationella effekten. 
De flesta i Försvarsmakten gick in i yrket 
för att försvara landet och göra detta på ett 
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så bra sätt som möjligt. Därmed kan också 
förändringar som gör detta arbete bättre 
vara lättare att ta till sig. Förändringar som 
å andra sidan inte kan härledas till ökad ef
fekt kämpar vi gärna emot.20

Ambitionen med denna text är att peka 
på de områden där Försvarsmaktens ope
rativa effekt ökar med en akademisering av 
officerskåren och därmed skapa en större 
acceptans för var Försvarsmakten är på väg. 

För att sammanfatta så har det säkerhets
politiska läget i vårt närområde förändrats 
och de hot detta medför är betydligt mer 
komplexa idag än under det kalla kriget. 
Förändrade hot kräver förändrade förmågor 
att möta dessa hot, vilket i sin tur ställer nya 
krav på såväl organisationen Försvarsmakten 
som personalen i denna.

Förändringarna i omvärlden och Försvars
maktens förändrade roll påverkar vilka kom
pentenser som är önskvärda i organisationen. 
De kompetenser som Försvarsmakten har 
sett som nödvändiga i denna nya verklighet 
innebär en differentiering av personalens 
kompetenser, där officerare ska stå för en aka
demisk och intellektuellt dynamisk förmåga.

Detta innebär att organisationen riskerar 
en tid av konflikter mellan unga och äldre 
officerare med två olika kunskapstraditioner, 
något som måste accepteras och hanteras, 
inte minst av chefer på olika nivåer.

Akademiseringen ska därmed inte ses som 
ett hot eller som ett utarmande av officerskå
ren, utan som ett naturligt steg och som en 
produkt av ett förändrat samhälle, förändrat 
omvärldsläge, förändrad Försvarsmakt och 
införandet av trebefälssystemet. Det bör 
till och med betraktas som en styrka men 
kräver en vidare syn och ett öppet sinne för 
hur uppgifter kan och ska lösas. 

FHS utbildar kognitivt flexibla chefer 
vilket är förutsättningen för att hantera de 
nya säkerhetsutmaningarna. Dessa chefer 
står inte utan tidigare militär erfarenhet 
(i synnerhet efter genomförd HOP, Högre 
Officerprogrammet). Utrustade med denna 
erfarenhet samt ett kritiskt och analytiskt 
förhållningssätt utgör dessa officerare en 
stor tillgång för Försvarsmakten. 

Författaren är arméofficer, major och genom
för det Högre Officersprogrammet vid FHS.
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