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professionsteoretiska perspektiv på 
mili tärt yrkeskunnande har hittills varit re-
lativt sällsynta i Sverige. De två stora svens-
ka bidragen är Bengt Abrahamssons Mili-
tary Professionalization and Political Power 
(svensk översättning Militärer, makt och po-
litik)1 och Klas Borells Disciplinära strate-
gier,2 båda doktorsavhandlingar produce-
rade utanför den militära kunskapssektorn. 
Varken inom det militära skolsystemet eller 
inom Försvarsmaktens sektorforskning har 
det ansetts nödvändigt att läsa eller förhålla 
sig till de moderna klassiker som dominerat 
de senaste decenniernas internationella de-
batt om civil-militära relationer och demo-
kratisk styrning av statens våldsinstrument. 
	 Detta	 anförande	 ska	 diskutera	 officers-
yrket och militärt yrkeskunnande utifrån 
valda delar av professionsteorin. Trots att 
termen	”profession”	ofta	brukas	av	office-
rare är det långtifrån självklart att betrak-
ta	officersyrket	som	en	sådan	i	den	mening	
som avses i exempelvis fallen läkare eller 
advokater. Professionsetiketten i sig är, hur-
somhelst, avsevärt mindre intressant än de 
insikter om militärt yrkeskunnande och mi-
litär professionalitet som möjliggörs genom 
att man applicerar professionsteoretiska 
perspektiv. Jag kommer därför att koncen-
trera mig mer på det senare än på att redo-
göra för kriterier på vad forskningen anser 
är betecknande för ”professioner”. 
 Samuel Huntingtons The Soldier and the 

State3 och Morris Janowitz The Professional 
Soldier4 utgör de självklara utgångspunk-
terna för ett professionsperspektiv på mili-
tären, men även Bengt Abrahamssons bok 
räknas internationellt till de absoluta klas-
sikerna. När drivande krafter vid USMA 
(West Point) under 1990-talet drog slutsat-
sen att US Army blivit alltför byråkratisk 
och förvaltningsorienterad, initierade de ett 
utvecklingsprojekt kallat ”The Future of the 
Army Profession”, där en stor mängd tän-
kare samlades för att fundera kring vad som 
behövdes för att främja militär yrkesskick-
lighet och ökad professionalism. I projek-
tets första volym anges Bengt Abrahamsson 
som central utgångspunkt för militär pro-
fessionsteori vid sidan om Huntington, Ja-
nowitz och Alfred Vagts (författare av War 
Machine). 
	 Det	finns	goda	skäl	att	påstå	att	Försvars-
makten	och	den	svenska	officerskåren	nu	är	
i starkt behov av att utveckla sitt tänkan-
de om militärt yrkeskunnande, professiona-
litet och organiserande. Både inriktningen 
av svensk säkerhetspolitik och samhällets 
utveckling ställer idag Försvarsmakten in-
för utmaningar som, i betydande utsträck-
ning, berör frågeställningar inom dessa 
kunskapsområden. Såväl uppgiftsinriktning 
som utbildningssystem och rekryterings-
principer har varit föremål för relativt stora 
för ändr ingsförslag under det senaste dryga 
decenniet, och under denna tid har teore-
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tiskt grundade, militärt initierade analyser 
lyst med sin frånvaro. 
	 Det	 finns	 sannolikt	 flera	orsaker	 till	 att	
den nu halvsekellånga militärprofessionella 
debatten inte fått fotfäste i Sverige och För-
svarsmakten. En viktig faktor är att svensk 
officersutbildning	 traditionellt	 saknar	 uni-
versitetsanknytning, och bedrivs i ett eget 
skolsystem.	Den	 svenska	 officerskåren	 har	
därmed fått en smal kollektiv kompetens-
profil,	 och	 varit	 hänvisad	 till	 det	 innehåll	
som anbefallts vid de interna militära skol-
stegen.	Utbildningen	av	officerare	i	Försvars-
makten har i stor utsträckning syftat till att 
säkerställa en likriktning, inriktad mot för-
beredelse	för	specifika	nyckelscenarier.	Bild-
ningskomponenter och vidare utblick har 
överlag ansetts mindre angeläget än att sä-
kerställa utbildningens funktion som ho-
mogeniserande sorteringsprocess inom ra-
men för Försvarsmaktens karriärsystem. 
Svenska	officerare	i	en	viss	ålderklass	åter-
ser, med jämna mellanrum, varandra längs 
internutbildningens olika progressionssteg. 
På	samma	lärosäte	läser	officerarna	samma	
litteratur och undervisas av samma lärare, 
varefter majoriteten sedan placeras på be-
fattningar med likartade tjänstgöringsvill-
kor.	Vissa	av	officerarna	återkommer	senare	
som lärare på militära skolsteg, där de re-
producerar det kunskapsinnehåll de själva 
fick	sig	till	livs	som	studerande.	Det	finns	så-
ledes ytterst små möjligheter för annat kun-
skapsinnehåll än det inom internutbildning-
en anbefallda för att, på allvar, göra intrång 
i	officerskårens	kollektiva	kompetensprofil.	
 Detta, i internationellt perspektiv ovan-
liga, system för kompetensutveckling av of-
ficerskåren	 har	 resulterat	 i	 den	 homogena	
kår vi idag har. Den ökade omfattningen av 
internationell samverkan, den farligare ka-
raktären hos utlandsmissionerna och (åter)
in	förandet	 av	 specialistofficerskategorin	
kom       mer dock sannolikt att introducera nya 

inslag i Försvarsmakten, och motverka den-
na typ av homogenitet.

Studiet av militären  
som yrkesgrupp
Både Samuel Huntington och Morris Ja-
nowitz skrev sina verk innan den moderna 
professionsforskningen utvecklades, men de 
utgör ännu utgångspunkt för analyser av mi-
litären som yrkesgrupp. Jag ska nedan kort 
rekapitulera dessa klassiker, men först klar-
göra utifrån vilken huvudsaklig utgångs-
punkt som diskussionen mellan dem for-
mats.
 Den första utgångspunkten för resone-
mang	om	officerare	som	yrkesgrupp	är	vil-
ken uppgiften är. Medan Försvarsmakten 
och	svenska	officerare	i	modern	tid	har	om-
talat	officersyrket	i	termer	av	”lärare	–	leda-
re	–	fackman”	är	klassikerna	inom	den	mili-
tära professionsforskningen tydligare ifråga 
om uppdraget. Såväl Samuel Huntington 
som	Morris	Janowitz	benämner	officerskå-
ren ”managers of the instruments of violen-
ce”. Militäryrket handlar ytterst om att vara 
kunnig ifråga om legitim, statligt sanktione-
rad våldsutövning. Våldets legitimitet ut-
gör en helt central aspekt, och är det enda 
som skiljer reglerat, militärprofessionellt 
våld från kriminell våldsutövning, som rent 
tekniskt sett kan vara identisk (ett avlossat 
skott eller en kastad handgranat), men av 
statsapparaten inte tolereras. Distinktionen 
ställs på sin spets i fall när militärer åtalas 
för våldshandlingar som utförts under en 
militär operation. Militärer sänds av sin na-
tion till ett operationsområde för att kunna 
utöva våld, men de har inte mandat att utö-
va våld på vilket sätt, eller mot vilka perso-
ner, som helst. 
 De centrala professionskomponenterna i 
Huntingtons, Janowitz och Abrahamssons 
analyser av militären är:
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expertis•	
etik•	
sammanhållning/kåranda•	

Expertisen är av både teoretisk och praktisk 
natur. Den består dels i ett abstrakt expert-
kunnande, dels i utprövade metoder för att 
omsätta det teoretiska kunnandet i praktisk 
handling, och för att göra välgrundade ana-
lyser av handlandets effekter. Förhållandet 
kan illustreras med exemplet hjärnkirurger. 
Dessa har ett teoretiskt kunskapsområde, 
baserat på, och fortlöpande utvecklat med, 
vetenskapliga metoder. Det abstrakta expert-
kunnandet ska ligga till grund för att välja 
metod och även kunna omsättas i praktiskt 
handlande.	Efter	en	operation	finns	etable-
rade rutiner för att följa upp och utvärde-
ra resultat, varefter en ny profess ionell be-
dömning kan göras. Såväl teoretiska som 
praktiska erfarenheter bearbetas i kollegiala 
sammanhang, och kunskapsbildningen sker 
internationellt, särkopplat från de sjukhus- 
eller andra hierarkier som enskilda kirurger 
verkar inom. Utmärkande för professionel-
la grupper är just kopplingen mellan yrkes-
praktiken och vetenskaplig utveckling av 
expertkunnande:

Professional groups look to academic re-
search for the theoretical core needed to 
validate their knowledge5

I det militära fallet kan abstrakt expertkun-
skap	utvecklas	exempelvis	genom	att	office-
rare utsätter ”skarpa” militära erfarenhe-
ter	och	praktiker	 för	vetenskaplig,	 reflexiv	
analys. (Huruvida detta sker är en empirisk 
fråga, som jag har anledning att återkom-
ma till.) Men expertis är, som nämnts ovan, 
ett nödvändigt men inte tillräckligt kriteri-
um på professionell yrkesutövning. Bengt 
Abrahamsson har understrukit att profess-
ioner aldrig kan reduceras till endast prak-
tisk tillämpning av expertkunnande, hur 

kvalificerat	det	senare	än	må	vara.	Centralt	
för	professioner	är	att	det	ska	finnas	en	etik	
som vägleder expertisanvändandet. Etiken 
ska reglera hur yrkesutövaren förhåller sig 
till uppdraget, uppdragsgivaren, allmän-
heten och dem som påverkas av det egna 
handlandet. Att använda våld för att hota 
eller döda människor är, som bekant, ing-
enting som endast militärer gör, så vapen-
färdighet är i sig inte professionell. Det är 
först när tillämpandet av vapenkunnande 
inramas av legitima, demokratiska struk-
turer samt vägleds av etiska riktlinjer som 
det uppfyller kraven på militärprofessionellt 
handlande. Den tredje komponenten, sam-
manhållning eller kåranda, uppstår väsent-
ligen som resultat av de båda förstnämnda. 
Genom kunskaps- och praktikgemenskap 
tillsammans med uppslutning kring etiska 
riktlinjer utvecklas en känsla av samhörig-
het, som sträcker sig utöver personliga kol-
legiala relationer.  
 Genom att den svenska militärsektorn inte 
utvecklat något märkbart intresse för pro-
fessionsteoretiska analyser, har Abrahams-
sons militärprofessionella arbeten i princip 
alltid varit mer kända internationellt än i 
Sverige. (Försvarsmakten har inte, i nämn-
värd utsträckning, utnyttjat hans expertis i 
utformningen av sina system för militär per-
sonal- eller kunskapsutveckling). 

Klassikerna 

Abrahamsson, Huntington och 
Janowitz 

Abrahamssons avhandling analyserar	 offi
cerskårens historiska utveckling, förändr-
ingar i social rekrytering och de social i s a  tions -
mekanismer som underligger re produktionen 
av ett militärt tänkesätt.Abra  ham sson foku-
serar på professionaliser ing och beskriver, ur 
ett	 historiskt	 perspektiv,	 hur	 officers	kåren	
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från feodalsamhället gradvis utvecklas i 
riktning mot ökad professionalisering. Det 
är först under det sista dryga århundradet 
som	officer	blivit	ett	yrke	i	dagens	mening.	
Både innehållet i, och rekryteringen till, of-
ficersyrket,	 har	 förändrats	 dramatiskt	 som	
konsekvens av industrialisering, demokra-
tins genombrott och den militärtekniska ut-
vecklingen (med dess konsekvenser för krig-
föringens ekonomi). Medan demokratisk 
kontroll över statens våldsinstrument utgör 
en	central	aspekt	av	officersarbete	i	dagens	
demokratiska nationer, föregår ju militära 
traditioner, ideal och organiserandeprinci-
per såväl parlamentarism som införandet av 
medborgerliga rättigheter, inklusive allmän 
rösträtt.
 Den feodala militärorganisationen av-
speglar den dåtida samhällstrukturen, med 
adeln som styrande skikt. Adlig börd och 
uppfostran utgör ännu på 1700-talet till-
räckliga	 kvalifikationer	 för	 utnämning	 till	
officer,	 och	 officerssysslor	 fullgörs	 endast	
tvåtre	månader	per	år.	Att	 vara	officer	är	
blott	en	aspekt	bland	flera	av	en	manlig	aris-
tokratisk livsföring, och för adeln erbjuder 
officersbanan	en	karriär	utan	krav	på	hög
re studier och utan konkurrens med bor-
garsöner.	 Till	 officersbanans	 attraktivitet	
för adelsmän bidrar även att den militära 
uppförandekoden och livsstilen är identisk 
med adelns kavaljerstraditioner. När krig-
föring	ökar	behovet	av	officerare	tillåts	tid-
vis	även	 ickeadliga	på	vissa	officersbefatt-
ningar, men de har i regel betydligt sämre 
karriärutveckling, och möjligheten försvin-
ner	när	behovet	av	officerare	åter	minskar.	
Adeln	 har	monopol	 på	 officerstjänster	 ner	
t o m överstes grad enligt 1723 års adels-
privilegier. Militära befattningar och grader 
kan	 köpas	 och	 officerskarriärer	 påverkas	
betydligt mer av börd och ekonomiska re-
surser än av militär kompetens. Sverige har 
således	en	utpräglat	statusprofessionell	offi-

cerskår, där militär kompetens tillskrivs per-
soner av aristokratisk börd.
 Från mitten av 1700-talet förändras of-
ficerskårernas	 rekrytering	 och	 kompetens-
krav. De centraliserade europeiska staternas 
system med massinskrivning av värnplik-
tiga kombinerat med industriell vapenpro-
duktion förändrar radikalt krigföringens 
ekonomi. De tidigare små yrkesarméerna 
blir massarméer, beväpnade med masstill-
verkade vapen. För att organisera den stör-
re volymen tillämpas divisionsprincipen. 
Armén delas i divisioner, som kan operera 
oberoende av varandra. Den ökande teknis-
ka och organisatoriska komplexiteten gör 
adelskap	 till	 en	 alltmer	 otillräcklig	 kvalifi-
kation	 för	 officersyrket.	 Utvecklingen	 ger	
upphov till en militärprofessionell milstol-
pe. Under andra halvan av 1700-talet in-
rättas militära akademier i Frankrike, Eng-
land, Preussen och Sverige (samt West Point 
i USA år 1802). Tekniken är en tydligt dri-
vande kraft bakom förändringen bort från 
statusprofess ionalism. Tekniska utbildning-
ar inrättas tidigare, och har längre studietid, 
jämfört med dem för infanteri- och kaval-
leriofficerare,	där	kvalifikationerna	bär	tyd-
lig aristokratisk prägel långt in på 1800-ta-
let. Abrahamsson ger exemplen Woolwich 
kont ra Sandhurst (1741 resp 1802) samt 
Ecole	Polytechnique	kontra	SaintCyr	(1794 
resp 1808). Mönstret i Sverige är detsamma: 
Artilleriskolan föregår Karlberg (1792).
 Införandet av formell utbildning mins-
kar gradvis det statusprofessionella inslaget 
i	officerskåren,	och	det	borgerliga	 samhäl-
lets principer framträder under 1800-ta-
let alltmer i exempelvis Frankrike, England 
och Sverige. Betydelsen av formella examina 
ökar, och 1836 blir en militär examen nöd-
vändig	för	officersutnämning	i	Sverige.	Det	
offentliga Sverige bemannas under 1800-ta-
let dock alltjämt i stor utsträckning av en 
aristokrati, vars söner kan alternera mel-
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lan höga befattningar inom diplomati, mi-
litär eller civil förvaltning. Heltidstjänst-
göring	 i	 fredstid	för	svenska	officerare	blir	
norm först i och med 1901 års härordning. 
Officersyrket	 antar	 under	1900-talet grad-
vis mer av yrkesprofessionell prägel, utbild-
ningssystemet byggs ut och den sociala re-
kryteringen	 till	 den	 svenska	 officerskåren	
förändras markant. Från tidigare överklass-
rekrytering	blir	officersyrket	alltmer	domi-
nerat av medelklass. Aristokratiskt präglade 
ideal och tjänstgöringsprinciper kvarlever 
dock: generalistutbildning och chefskarriär 
värderas tydligt högre än specialiserad, tek-
nisk utbildning och praktisk tjänstgöring.  
 Abrahamsson hävdar att den militära 
organisationens styrande skikt omfattar en 
uppsättning yrkesmässigt betingade åskåd-
ningar, som inverkar på hur de utför sina 
ämbeten. Han diskuterar begreppet Military 
Mind, ett militärt tänkesätt, vars bestånds-
delar inbegriper nationalism, alarmism, po-
litisk konservatism samt auktoritär inställ-
ning. Detta tänkesätts kunskaper, attityder 
och perspektivval har stora konsekvenser 
för	 officerskollektivets	 varseblivning	 och	
värderingar. En kåranda skapas, där med-
lemmarna förväntas tillägna sig kunska-
per, men även ett visst övergripande per-
spektiv på omgivningen, en viss världsbild. 
Det militära tänkesättet innebär en succes-
sivt ”avsmalnande” verklighetsuppfattning, 
och Abrahamsson analyserar de homogeni-
seringsmekanismer som renodlar det. I det 
militära karriärsystemet sker ett kontinuer-
ligt urval av individer med ”rätta” attityder, 
och det militära tänkesättet blir mer kristal-
liserat längre upp i karriärstegen. 
 Abrahamsson menar att militärens öka-
de specialisering och teknologiska komplex-
itet kommer att göra ett stort inslag av auk-
toritär inställning alltmer dysfunktionell, 
särskilt	 i	 högre	 officersnivåer.	 Den	 ökade	
betydelsen av tekniskt kunnande och av ad-

ministrativt inriktade uppgifter gör att den 
militära kulturen gradvis omformas i en icke-
auktoritär riktning. Betoningen ligger allt 
mindre på absolut lydnad, och ledning måste 
allt mer utövas genom övertalning snarare än 
genom dominans i kraft av formell makt ba-
serad på en överordnad position. Abrahams-
sons empiriska material berör, till skillnad 
från Huntington och Janowitz, den svens-
ka	officerskåren,	 vilket	 är	 skälet	 till	 att	 jag	
valt att redovisa honom först. Abrahamsson 
skrev sin avhandling under handledning av 
Morris Janowitz, och han tillbringade även 
en längre period vid dennes institution vid 
University	of	Chicago.	Vi	 ska	därmed	 läm-
na den empiriska kopplingen till Sverige och 
närma oss de två amerikanska namn som i 
över fem decennier inramat den militära pro-
fessionsdebatten: Samuel Huntington och 
Morris Janowitz. 
 

Samuel Huntington

Samuel Huntingtons position i The Soldier 
and the State6	är	att	officerskårens	uppdrag	
är skiljt från politiken, och består i att för-
svara staten från yttre hot. De krav som 
denna våldsuppgift ställer utgör vad Hun-
tington benämner det funktionella imperati-
vet.	Det	finns	även	ett	socialt	imperativ,	som	
utgörs av samhällets idéströmningar, ideal 
och institutioner. Dessa skiljer sig på en rad 
sätt från vad ”kriget”, våldsuppgiften, krä-
ver. Den militära organisationen verkar på 
en samhällsarena där den utsätts för båda 
dessa	imperativkrafter.	En	professionell	offi-
cerskår, menar Huntington, präglas av apo-
litiska professionsideal, vari ingår accep-
tans av den politiska överhögheten. Han 
menar	att	 (den	amerikanska)	officerskåren	
är affektivt neutral; ett värde neutralt in-
strument i den demokratiska statens tjänst. 
Huntington tes är att ju mindre samhället 
blandar sig i militära angelägenheter, des-
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to mer professionellt kommer militären att 
kunna	tjäna	samhället.	Genom	att	officers-
kårens kontroll är inomprofessionell an-
tas	det	demokratiska	 inflytandet	 säkerstäl-
las samtidigt som autonomin optimerar 
förutsättningarna för utveckling av militär 
kompetens och professionalism. En utifrån 
kommande (läs: politisk) kontroll, fungerar 
i både dessa avseenden sämre, menar Hun-
tington. Beskrivningar i The Soldier and 
the State idealiserar klassiska militära dyg-
der, och Huntington framhåller bl a skönhe-
ten i USMA/West Points strama arkitektur 
me dan det civila grannsamhället Highland 
Falls beskrivs som brokigt och kommersi-
ellt, gränsande till vulgärt. Militären utgör, 
enligt Huntington, ett ideal som även det ci-
vila	samhället	har	anledning	att	eftersträva	–	
”a bit of Sparta in the midst of Babylon”.7 

Morris Janowitz

Morris Janowitz (1960) intar en helt annan 
position. I The Professional Soldier8 hävdar 
han att militären, i kraft av sin samhällseko-
nomiska betydelse, besitter politisk och eko-
nomisk	makt	samt	att	officerskårens	egen-
intresse utgör en drivkraft i verksamheten. 
Militärsektorn (inklusive t ex försvarsin-
dustri) konkurrerar de facto med andra 
samhällssektorer (rättsväsende, sjukvård, 
skola etc) om statens begränsade resurser, 
och Janowitz menar att bl a detta förhål-
lande motiverar att den demokratiska kon-
trollen måste sträcka sig avsevärt längre än 
vad Huntington förespråkade. I motsats till 
Huntingtons åsikt att militären präglas av 
tidlösa krigarideal förutser Janowitz grad-
vis minskande kunskaps- och kulturskill-
nader mellan militären och samhället. Han 
anger	flera	faktorer	som	han	menar	verkar	
i riktning mot allt större överensstämmelse 
mellan moderna militärorganisationer och 
samhällets civila organisationer respekti-

ve normsystem. De viktigaste drivkrafterna 
är teknologiutvecklingen samt statsförvalt-
ningens tillväxt, vilka båda utgör domine-
rande inslag i de industrialiserade länderna 
under 1900-talet. Janowitz visar hur den 
teknologiska utvecklingen breddar den so-
ciala rekryteringen till den amerikanska 
armé	officerskåren.  
 Krigföringens teknologisering medför en 
specialisering	och	förskjutning	av	officerskå-
rens kärnkompetens, från att leda ”trupp” 
till att betjäna komplexa teknologiska och 
administrativa system. Tekniskt och admi-
nistrativt kunnande ersätter hierarkisk posi-
tionsmakt som främsta legitimitetsbas, och 
traditionella auktoritära militära styrformer 
blir problematiska. Utvecklingen av stater-
nas massarméer och statsförvaltningar un-
der politisk kontroll innebär att militära 
kärnpraktiker inordnas i en administrativ 
apparat med generell statsförvaltningslogik. 
Den militäradministrativa tillväxten mot-
svarar samhällets, där den framväxande 
medelklassen	 intar	allt	fler	positioner	 i	allt	
och större, och mer komplexa, organisa-
tioner.	Åtskilliga	officerare	blir	 i	praktiken	
uniformerade statstjänstemän eller tekni-
ker, snarare än ”krigande” chefer i stridan-
de förband. Militärorganisationen antar 
alltmer av samma normer som samhället, 
både genom direkta påbud och genom in-
tern normbildning. Militären rekryterar ur 
civilbefolkningen, vilket leder till ett konti-
nuerligt	inflöde	av	”nya”	värderingar.	

Skilda inriktningar för militär 
professionalisering
Huntingtons hävdande av ett unikt, var-
aktigt militärprofessionellt krigarideal står 
således mot Janowitz förutsägelse om en 
alltmer, om än aldrig totalt, civilpräglad mi-
litärorganisation. Skiljelinjen återspeglas 
även i dagens debatt om huruvida en mo-
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dern	 officersutbildning	 primärt	 bör	 präg-
las av ”Spartas krigarideal” eller av ”Atens 
bildningsideal”. Ett halvsekel efter etable-
randet av de båda positionerna i debatten, 
anser	 flertalet	 bedömare	 att	 det	 är	Morris	
Janowitz analys och förutsägelser som bäst 
tål att möta dagens empiriska verklighet. 
Det ska här framhållas att femtio års aktua-
litet är en imponerande lång tid ifråga om 
moderna samhällsvetenskapliga idéer. Även 
Samuel Huntingtons klassiska verk utgör 
alltjämt en hörnsten i åtskilliga samman-
hang, och det anses i princip ha grundlagt 
forskningsområdet civil-militära relationer. 
Huntington har inspirerat nya generatio-
ner av forskare, bl a Peter Feaver, professor 
vid Duke University och tidigare Hunting-
tons doktorand. Samuel Huntington både 
påbörjade och avslutade sin vetenskapli-
ga bana vid Harvard University (han avled 
2008) och betydelsen av hans intellektuella 
arv manifesterades nyligen i antologin Ame-
rican Civil-Military Relations. The Soldier 
and the State in a New Era (2009). 

Militär professionalism i aktuell 
militärstrategisk debatt
De av Morris Janowitz förutsägelser som 
har	debatterats	flitigast	under	2000-talet är 
begreppen ”constabulary force” och ”sol-
dier-scholar” som aktualiserats i samband 
med den nya amerikanska strategin i Irak 
respektive Afghanistan. Janowitz förutsåg 
redan på 1960-talet, då i skuggan av kärn-
vapenhotet, att framtidens militära uppdrag 
allt mindre skulle komma att handla om 
traditionell, mellanstatlig krigföring. I stället 
skulle uppdragen kräva vad Janowitz kalla-
de ”constabulary force”, vilket innebär en 
förändring av grundläggande militär hand-
lingslogik, precis enligt de riktlinjer som 
fastlagts av nutida generaler som David Pet-
raeus	 och	 Stanley	 McChrystal.	 Janowitz	

förutsåg behovet av en militär inriktad inte 
mot massiv våldsutövning för att besegra en 
fiende,	utan	mot	avvägd	våldsutövning	som	
instrument för att skapa stabilitet och för-
utsättningar för politiska uppgörelser (se vi-
dare nedan). Generalen David Petraeus har 
kommit	att	personifiera	begreppet	”soldier
scholar”:	en	officer	som	kombinerat	militära	
tjänstgöringar med doktorsgrad från Prince-
ton University och utnyttjat ett nätverk av 
disputerade,	nytänkande	officerare	för	stra-
tegiutveckling och -implementering. 
 I februarinumret 2010 av US Navy-
tidskriften Proceedings diskuterar armé-
generalen Robert H Scales den alltför låga 
kvaliteten i de amerikanska högre militära 
skolorna (”an intellectual backwater”) och 
lyfter	 fram	 Petraeus	 kompetensprofil	 som	
alternativ till den nuvarande normen: 

The	 first	 Professional	 Military	 Educa-
tion (PME) success is the “Petraeus Mo-
del” of strategic preparation for high er 
command. This includes attendance at a 
top-tier civilian graduate school to stu-
dy history or social and behavioral sci-
ence followed by a teaching assignment at 
a service academy. Petraeus is joined by 
a remarkably successful cadre of leaders 
who have demonstrated exceptional ta-
lent in the chaotic environments in Iraq 
and Afghanistan.9

Bengt Abrahamsson påpekar att den brittis-
ke generalen Rupert Smiths uppmärksam-
made The Utility of Force. The Art of War 
in the Modern World10 aktualiserar skilje-
linjen mellan Huntington och Janowitz, i sy-
nen på inriktningen av militär professiona-
lisering. Abrahamsson menar att Janowitz 
förutsägelser om behovet av ”constabulary 
force” och ”soldier-scholar” var riktiga, och 
att de genomsyrar Rupert Smiths analyser 
av	moderna	konflikter.	Smiths	inflytelserika	
begrepp “War amongst the people” innefat-
tar ett spektrum av ”skarpa” uppgifter: att 
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medverka till återuppbyggnad och skydd av 
samhällets funktioner men också längre el-
ler kortare sekvenser av strid mot mer el-
ler mindre irreguljärt motstånd. Smiths bud-
skap kan sammanfattas i ett fåtal punkter:

 stridande parter är sällan stater, utan •	
ickestatliga lokala aktörer (etniska, re-
ligiösa eller kriminella grupper)

 målsättningen är inte militär seger följt •	
av fredsavtal, utan att skapa förutsätt-
ningar för en politisk lösning

 våldsutövning sker inte på ”slagfältet” •	
utan bland civilbefolkning i lokalsam-
hällen,	 städer	 –	 våldsinsatser	måste	 ta	
hänsyn till detta  

 våldsinstrumentet måste koordineras •	
med sociala, ekonomiska och politiska 
medel 

 suddiga gränser mellan taktiskt, strate-•	
giskt och politiskt agerande
”timeless	conflicts”	–	mycket	långa	kon-•	
flikter	utan	tydliga	slutpunkter

 legitimitet är både central och bräcklig, •	
både i operationsområden och på hem-
maplan. Mediabevakningen är mycket 
betydelsefull 

 militära teknologier och arbetsformer •	
måste anpassas till nya användnings-
områden

 den militära organisationen måste ut-•	
veckla kunskaper inom t ex politisk 
ekonomi, antropologi, religionshisto-
ria,	 ekonomisk	 geografi,	 internationel-
la relationer, sociologi och främmande 
språk.

De ”nya krigen” har, menar Abrahams-
son,11 påvisat behovet av ”soldier-scholars” 
i	officerskåren,	med	Petraeus	som	det	mest	
kända (men långtifrån enda) exemplet. I 
modern militärstrategisk debatt framhålls 
regelbundet att våldsanvändning måste ske 
återhållsamt och koordinerat med politis-

ka och ekonomiska medel, med beaktande 
av såväl intensiv mediabevakning som opi-
nionsbildning och systematiska försök att 
misstänkliggöra	 konfliktparter.	 I	 lednings-
arbetet introducerar detta en ny sorts upp-
giftskomplexitet, där kunskaper om lokala 
politiska strukturer, språk, etniska och eko-
nomiska förhållanden kan bli avgörande för 
hur och när det militära våldsinstrumentet 
ska användas, och när det istället är kontra-
produktivt. 
 Abrahamsson analyserar ”de nya upp-
dragens” kompetenskrav utifrån kategorier-
na expertis, etik och kåranda. Abrahamsson 
framhåller att de internationella uppdra-
gen förutsätter kunskaper på en rad områ-
den	som	inte	finns	inom	de	militära	akade-
mierna. Den professionella expertisen måste 
därför både förnyas, breddas och fördjupas. 
Etikdimensionen får vidare en annan inrikt-
ning och ett helt annat djup i utrikes skar-
pa militära uppdrag än i en inrikes fredstida 
utbildningsorganisation. Kårandan, slutli-
gen, måste förändras då svenskar ska verka 
tillsammans med styrkor från andra länder, 
där uppgiften inte är försvar av egen stats 
territorium. Abrahamsson menar att kom-
petensförsörjningen	 av	 den	 svenska	 offi-
cerskåren behöver genomgå mycket större 
förändringar än den nuvarande akademiser-
ingen för att möta den nya tidens krav på 
militär professionalism.
  Sammanfattningsvis kan en historisk ana-
lys	av	officerens	utveckling	fram	till	idag	be-
skrivas som ett antal utvecklingsfaser, där 
nya	kompetenskrav	och	profiler	successivt	
växer fram vid sidan om de tidigare. Till den 
ursprungliga	 profilen	 kommer	 industria	li
ser ingens teknologiska utveckling och stats-
maktens centralisering:

1.	”The	Warrior”:	officeren	som	”kri-
gare” ställs i nya, tek niskt avan-
cerade massarméer inför krav på 
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större kunskaper inom teknik och 
förvaltning, vilket ger upphov till 
de	nya	officerstyperna	

2. ”The Soldier-Technician” + ”The 
SoldierManager”:	 officerare	 som	
inte primärt leder trupp, utan är 
tekniska specialister eller admin-
istratörer. Den ökade specialiser-
ingen och den ökade betydelsen av 
internationella relationer ökar mi-
litärens omvärldsberoende. Den 
”nya	typen”	av	väpnade	konflikter	
har accelererat denna utveckling, 
och	tydliggjort	behovet	av	officers-
typerna

3. ”The Soldier-Scholar” + ”The Sol-
dierDiplomat”,	 officerare	 som	
kombinerar militärt kunnande med 
kunskapsfält som tidigare primärt 
uppfattats som civila. Dessa båda 
officersprofiler	 framträder	 tydligt	
redan i mitten av 1900-talet, bl a 
som resultat av militärens föränd-
rade roll i demokratiskt styrda 
samhällen. Deras betydelse har tyd-
liggjorts ännu mer i den ”nya” ty-
pen	av	konflikter,	då	deras	kompe-
tens blir viktig inte bara i relation 
till politiker och opinion på hem-
maplan, utan även i relation till po-
litiker och befolkning i operations-
områdena.     

I en aktuell analys menar Michael och Ben-
Ari12 att moderna militärorganisationer, 
liksom samhället i övrigt, utvecklas mot 
fortsatt ökad specialisering. De förutser en 
rad	 nya	 kompetensprofiler	 för	 officerare:	
”soldier-media expert”, ”soldier-doctor”, 
”soldier-relief worker”, ”soldier-cyberwar-
rior”, ”soldier-banker”,”soldier-social wor    -
ker ”, ”soldier-infrastructure restorer” etc. 
Militären antar med denna utveckling allt-
mer karaktären av en multiprofessionell 

organisation. Den klassiska kompetensen 
våldsutövning försvinner inte, men får säll-
skap	av	allt	fler	andra	discipliner	i	takt	med	
att	 officersarbete	 gradvis	blir	 allt	mer	 spe-
cialiserat. En viktig drivkraft bakom dessa 
kompetensbehov är den informationstekno-
logiska utvecklingen som gör att handlan-
de lättare kan övervakas och förmedlas via 
massmedia. Insynen och kraven på transpa-
rens ökar och militärt handlande måste mer 
än tidigare kunna redovisas och försvaras i 
processer där det, förutom traditionellt mi-
litärt kunnande, krävs kunskaper om loka-
la förhållanden, om internationella struktu-
rer, om juridiska regelverk och om retorik, 
massmedia och opinionsbildning. Femtio år 
efter att Janowitz publicerade sin konver-
genstes går utvecklingen i fråga om militär 
professionalisering tydligt i den riktning han 
utpekade. 

Akademisering och professiona-
lisering är inte samma sak
Begreppen ”professionell” och ”profess-
ion” brukas både i vardagligt tal och i ve-
tenskapliga sammanhang. Inte minst har 
professionsanspråk blivit en komponent i 
olika yrkesgruppers försök att öka sin egen 
status. Den tidiga professionsforskningen 
gav i regel en idealiserad bild av de stude-
rade yrkesutövarna, som inte sällan undan-
tagslöst framställdes som ytterst kunniga, 
hängivna och drivna av osjälviska mo-
tiv. Professionsforskningen har senare mer 
uppmärksammat hur yrkesgrupper aktivt 
eftersträvar professionell status för att få 
makt över den egna yrkesutövningen och 
för att (av egenintressse) stänga ute andra, 
närliggande yrkesgrupper. 
 En rad argument kan anföras mot att 
officerskåren	 utgör	 en	 profession	 i	 forsk-
ningens mening. Ett grundläggande sådant 
är att militärorganisationen utövar statens 
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monopol	på	legitimt	våld.	Officeren	arbe-
tar således inramad av ett organisations-
monopol, inte ett yrkesmonopol baserat 
på legitimation eller auktorisation. Vidare 
saknar militären traditionellt den horison-
tella, vetenskapliga kunskapsutveckling 
som kännetecknar t ex läkare. Som påpe-
kats ovan är just vetenskapligt baserad ut-
veckling av yrkesexpertis ett utmärkande 
drag för professioner. 
	 Klassificering	 av	 yrken	 som	 varande	
”professioner” (eller ”icke-professioner”) 
tillhör huvudsakligen den tidiga profess-
ionsforskningen. Bengt Abrahamsson me-
nar att det är intressantare att analysera 
yrkens utveckling ifråga om grad av pro-
fessionalisering. De ”nya krigen” och mo-
derna	väpnade	konflikter	aktualiserar	di-
mensioner och frågeställningar som med 
fördel analyseras utifrån professionsteori. 
Officerare	 arbetar	 i	 internationella	 ope-
rationer ofta med mindre rutinbundna 
uppgifter och med frihetsgrader som mer 
motsvarar traditionella professioners ar-
betssituation, dessutom ofta i kontakt med 
en rad nya kunskapsfält. Vi har således att 
göra med en uppgiftsförändring som stäl-
ler ökade krav på militär professionaliser-
ing, delvis i en helt annan riktning än den 
traditionella kunskap, som sammanhäng-
de med invasionsförsvarsuppgiften. 
 Elzinga13 har fokuserat kunskapsa-
spekten av yrkens professionalisering, och 
skapat en typologi med fyra faser som ett 
yrke kan genomgå i en utveckling mot 
professionalisering. Kunskapsaspekten är 
långtifrån särkopplad från en yrkesgrupps 
status- och maktsträvanden, men som ska 
diskuteras nedan är de båda inte med nöd-
vändighet helt identiska. En akademise-
ring i syfte att nå högre status innebär inte 
automatiskt att ett yrke professionaliseras 
ifråga om expertisutveckling. Professiona-
liseringens fyra faser är:  

1. Erfarenhetsbaserad praktik utan 
formella utbildningskrav.

2.  Semi-professionalisering: viss reg-
ler ing av utövandet, bl a med vissa 
förkunskapskrav samt etiska prin-
ciper/riktlinjer. Specialiteter utveck-
las. 

3. Teknifiering/”Förvetenskapligan-
de”: inkorporerande av vetenskap-
liga rön, inrättande av akademiska 
grundutbildningar, ökad specialiser-
ing,	fler	karriärvägar	växer	fram.

4. Professionalisering: forskningsför-
måga i den egna yrkespraktiken, in-
rättande av doktorandprogram och 
av nya karriärvägar baserade helt 
eller delvis på vetenskapligt arbete/
forskarutbildning. 

Ifråga om akademisering av det svenska 
militära	 utbildningssystemet	 finns	 det	 an-
ledning att beakta observationer från fallet 
polisutbildning,14 där Hartelius noterat två 
möjliga varianter av akademisering. Över-
fört	till	det	militära	exemplet	finns	två	möj-
liga utfall:

1. Akademisering som leder till pro-
fessionalisering. En akademisering 
kan grundas på de yrkesverksam-
mas forskning om de egna yrkes-
praktikerna och -erfarenheterna. 
Akademiseringen leder en profess-
ionalisering	 genom	 att	 officerare	
baserar sin yrkesutövning på exper-
tis, som fortlöpande utvecklas ge-
nom	forskning	och	reflexiv	analys.

2. Akademisering som leder till ”inva-
sion av akademiker”. Alternativt 
kan akademisering genomföras ge-
nom att utbildningen teoretiseras 
i syfte att få examensrätt. En ”in-
vasion av akademiker” (Hartelius 
uttryck) syftar till att anpassa och 
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internationella uppdrag eller militärt stabs- 
och ledningsarbete. De har därigenom un-
derkastat militär praktik vetenskaplig ana-
lys och utvecklat yrkesexpertisen. Borde 
inte	de	disputerade	officerare	som	bidrar	till	
en ökad grad av militär professionalisering 
höra hemma i en krigsvetenskapsakademi? 
	 Den	pågående	 förändringen	 av	officers-
utbildningen är en akademisering, i mening-
en att en yrkesgrupps utbildning inordnas 
i det akademiska system som lyder under 
högskolelagen. Med nuvarande inriktning 
ser den dock väsentligen ut att bli utan de 
konsekvenser för expertisutveckling eller 
yrkesutövning som brukar förknippas med 
begreppet	 professionalisering.	 Officerskå-
ren i stort har sannolikt inte sett yrkesre-
levans eller tillräckliga statusfördelar i den 
pågående akademiseringen, och inte heller 
engagerat sig för att tvinga fram en egent-
lig professionalisering. Försvarsmakten och 
officerskåren	står	därmed	nu	i	en	akademi-
seringsprocess som i huvudsak påförts den 
av den politiska ledningen, och som väsent-
ligen saknar militärprofessionella drivkraf-
ter. Kunskapsutvecklingen fortsätter att ske 
i hierarkiskt styrda former, men väsentligen 
utan	att	officerare	utvecklar	den	egna	yrkes-
praktiken och -expertisen med vetenskapli-
ga metoder. Det akademiska inslaget skapas 
således inte genom militär professionaliser-
ing, utan på annat sätt. Ett invasionshot 
aktualiseras därför åter i Försvarsmaktens 
närhet, två decennier efter Sovjetimperiets 
sammanbrott. Men det blir i detta fall fråga 
om en volymmässigt högst begränsad inva-
sion, och bara av det militära skolsystemet: 
en invasion av civila akademiker.    
 
Författaren	är	fil	dr,	reservofficer	och	leda-
mot av KKrVA.

göra utbildningen tillräckligt aka-
demisk för att kunna godkännas av 
granskande myndighet (Högskole-
verk	 eller	 motsvarande).	 Officera-
re genomgår då en akademisk ut-
bildning, men primärt inriktad mot 
examensrätt snarare än mot yrkes-
relevans. Expertisen utvecklas inte 
genom	 att	 officerare	 beforskar	 yr-
kespraktiken. 

I fyrfas-modellen över professionaliserings-
processen	torde	den	svenska	officerskåren	
ligga tidigt i den tredje fasen, men den val-
da strategin för akademisering verkar inte 
leda mot professionalisering. Drygt fem-
ton år av akademiseringsambitioner har 
inte lett till att vare sig Försvarsmakten el-
ler	Försvarshögskolan	premierar	de	office-
rare som genomgår forskarutbildning och 
beforskar militära praktiker. Sjutton år har 
Överbefälhavarens doktorandprogram ex-
isterat (med uppskattad totalkostnad 150-
200 miljoner kronor), men fortfarande 
finns	 inte	 en	 enda	 befattning	 inrättad	 för	
disputerade	officerare.	Av	de	officerare	som	
disputerat inom doktorandprogrammet 
har över 90% valt att lämna Försvarshög-
skolan något drygt år efter disputation.
	 Officerskårens	expertis	och	etik	har	inte	
utgjort centrala storheter i Försvarsmak-
tens traditionella utbildnings- och karri-
ärsystem	under	flera	decennier,	och	det	är	
därför inte överraskande att endast en li-
ten	 minoritet	 officerare	 har	 förstått,	 eller	
intresserat sig för, professionaliseringens 
utmaningar. Ifråga om kategorin dispute-
rade	officerare	finns	det	anledning	även	för	 
KKrVA att fundera över varför den inte sett 
till	att	knyta	fler	av	dessa	till	sig.	Flera	office-
rare har disputerat på avhandlingar om t ex 
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