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Is the operational defense reflected in the education to become an officer? 

 
 
This paper examines whether the American officer’s education at West Point and the Swedish 
officer’s education at the Military Academy Karlberg have adapted their history of the military art 
education in accordance to the new requirements of the Armed Forces and its focus on the 
operational defense. Sweden is evolving towards an operational defense and so is the United 
States. This in turn requires that training and education keep up with the changes. The National 
Defense College in Sweden do not focus the teaching of advanced history, which happened before 
the invention of the engine, in the officer’s training program, while the American education is 
rather advanced, with special focus on events taken place in the 19th century up to the Cold War. 
The Swedish history of the military art education is more of a philosophical and introductory 
character resulting in less military historical knowledge. The American education is more focused 
on dates, battles and events, making the West Point education both more profound and extensive in 
these dimensions in comparison with the Swedish education.  
  
However, it is very doubtful that 19th century military history is useful for a commanding officer 
during an operation, for example in Afghanistan. Having knowledge about the history of the 
military art’s development is important to be able to understand the evolution of the Armed Forces, 
but having knowledge of the number of battalions and name of the commander at the Battle of 
Austerlitz is of less importance. This paper compares the Swedish and the American history of the 
military art education in order to analyze the degree of adaption to the new operational defense. 
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1. Inledning  

Den svenska militära professionen är under förändring. Sedan början av 1900-talet då allmän 
värnplikt infördes har det svenska försvaret varit organiserat som ett invasionsförsvar och inte 
för småskaliga insatser eller internationell tjänst. Sveriges riksdag tog ett försvarsbeslut år 
2004 om att Försvarsmakten skulle övergå till insatsförsvar och satsa på mindre enheter med 
förmåga att genomföra insatser inte bara i Sverige utan också i andra länder.1 Fokus ska ligga 
på fredsbefrämjande- och fredsframtvingande insatser, värnplikten blir vilande och Sverige 
ska delta i Nordic Battle Group2. Från och med 2011 ska alla soldater i Försvarsmakten vara 
fast anställda. 

Kraven för en soldat under invasionsförsvarstiden var specifika för invasionsförsvaret och 
med den nya inriktningen av försvaret förändras utbildningen för soldaten för att följa med i 
utvecklingen och därmed de nya arbetsuppgifterna i ett fast anställt insatsförsvar. Exempelvis 
är övningar uppbyggda som insatser numera där Combined Challenge 07 (CC07) är ett bra 
exempel. CC07 var försvarsmaktens slutövning 2007 i södra Sverige. De flesta delar av 
Försvarsmakten deltog och hela insatsen inriktades på att vara en mission med scenario och 
läge taget ur verkligheten och med moment som återspeglar uppgifterna för ett insatsförsvar.  

Officersutbildningen är också stadd i förändring med anledning av de nya kraven och 
uppgifterna som getts Försvarsmakten. År 2007 fattade riksdagen beslut om att 
Försvarshögskolan (FHS) skulle inrättas som högskola från den 1 januari 2008. Därmed 
inleddes också en process med syfte att ytterligare akademisera utbildningen och forskningen 
vid FHS. Riksdagsbeslutet innebar att FHS också fick ansvaret för högskoleutbildningen av 
officerare. 

Även i USA har liknande förändringar skett. United States Army (US Army) genomgår en 
förändring från att agera med divisioner i ett invasionsförsvar till att idag vara på väg mot en 
mer insatsliknande organisation, med mindre fokus på krig och mer fokus på att skapa goda 
relationer och säkerhet. US Army arbetar som ett steg i förändringsprocessen mot att komma 
ned på kompani och plutonsnivå för att bättre möta kraven.3 
 
Syftet med uppsatsen är att se om och i så fall på vilket sätt det militärhistoriska ämnet 
förändrats i officersutbildningarna och därmed eventuellt återspeglar förändringarna i 
försvarets förändring; det vill säga huruvida förändringen från invasions- till insatsbaserat 
försvar reflekteras i officersutbildningen. Att jämföra den svenska officersutbildningen med 
den amerikanska motiveras av att USA är ett av de länder som har mest erfarenhet av 
konflikthantering (och krig) under 1900- och 2000 talen, vilket innebär att det sannolikt finns 
mycket kunskap att vinna från en sådan jämförelse.   
 
Uppsatsen är disponerad så att efter denna korta inledning följer ett avsnitt om teoretisk 
inramning och den teori som ligger till grund för analysen, därefter syfte och frågeställningar, 
metod, resultat och sist analys och diskussion. 

                                                
1 Regeringens proposition 2008/09:140  
2 Både och - en liten bok om dubbla uppgifter och framtidens krav, sid 8  
3 http://www.jfcom.mil/newslink/storyarchive/2010/sp030910.html  
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2. Teoretisk inramning och val av teori för den empiriska 
undersökningen  
 
Jag har sökt efter tidigare forskning gällande jämförelser mellan de militärhistoriska 
utbildningarna på West Point respektive Karlberg men funnit att det är ett ämne som ingen har 
beforskat än. Det område som fokuseras i den här uppsatsen – huruvida officersutbildningen 
förändras som ett led i utvecklingen från invasions- till insatsförsvar – innebär att teorier om 
professioner är relevanta för att förstå de eventuella förändringar som reflekteras i ämnet 
militärhistoria och inverkan på yrkeskategorin ”officer”. Nedan diskuteras kort vad som 
karaktäriserar ett invasionsförsvar respektive ett insatsförsvar. Därpå presenteras 
professionsteorier.   

Invasionsförsvar  
Vårt tidigare system för att försvara Sverige var ett invasionsförsvar där grundtanken är att 
befolkningen i landet är soldater och sjömän. Soldaterna har tränats och utbildats i förväg för 
att kunna sätta upp stora arméer snabbt när ett krig eller en kris stundar. Napoleon Bonaparte 
skapade fenomenet allmän värnplikt ”levée en masse” 1793.4 Tanken var då att Frankrike 
skulle ha möjlighet att sätta upp större förband snabbare än vad motståndaren kunde. Fördelen 
med att ha en utbildad armé klar när krig bryter ut är stor. Det enda befälhavaren behöver göra 
är att mobilisera sin armé, dela ut persedlar och vapen till soldaterna så har han sin armé klar. 
Fördelen med att använda allmän värnplikt var så stor att Bonapartes motståndare kopierade 
hans system. 1901 infördes värnpliktsystemet i Sverige och var aktivt till den 16 juni 2009 då 
Sveriges riksdag beslutade att den allmänna värnplikten skulle avskaffas i fredstid.5 De sista 
soldaterna som genomför värnplikt ligger inne under 2010 och rycker ut under sommaren.  
 
Det som karaktäriserar invasionsförsvaret är stora arméer av tvångsrekryterade soldater från 
det egna landet. Soldater mönstras, utbildas och kompetens bibehålls genom 
repetitionsövningar. Därefter är soldaterna och sjömännen ålagda att inom ett visst 
åldersspann ca 18-55 år vara beredda att släppa allt och ingå i nationens armé. Systemet är 
lämpligt för att utbilda många soldater och skapa stora arméer till en förhållandevis låg 
kostnad. Invasionsförsvaret finns till för att kunna försvara landet mot invasioner från 
främmande statsmakter, terrorism, kränkningar av nationens gränser och stöd till 
befolkningen vid av naturkatastrofer. Landet ska med sin försvarsmakt kunna försvara hela 
landet från norr till söder och öst till väst inom alla arenor av krigföringen; mark, luft och sjö.  
 

Insatsförsvar  
Det nutida svenska militära försvaret är under förändring från ett mobiliserande 
invasionsförsvar till ett fastanställt insatsförsvar med mindre antal enheter som ska kunna 
användas direkt när de behövs, i Sverige eller utomlands.6 Verksamheten sker inom ramen för 
samarbete inom framförallt Norden, FN, EU eller NATO. Tanken är att insatsförsvaret ska 
vara helt internationaliserat och interoperabelt. Den enda enhet som inte räknas in i den 
internationella anpassningen är hemvärnet vars uppgift fortfarande är rent nationellt.7 

                                                
4 http://www.militarhistoria.se/serier/krigforingens-mastare/napoleon/  
5 http://www.rod.se/beslutat-i-riksdagen/Klart-med-nytt-forsvarsbeslut/  
6 http://www.ne.se/insatsf%C3%B6rsvar   
7 Både och- en liten bok om dubbla uppgifter och framtidens krav, sid 48 
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Försvarsmakten har tagit de existerande förmågor som finns i Försvarsmakten (verkan, 
uthållighet, underrättelse, ledning, skydd och rörlighet) och satt höga krav på att de ska 
anpassas efter internationella krav. Karaktäriserande för insatsförsvaret är att det är mindre 
och färre enheter som används men att dessa också är bättre, mer välutrustade och 
välutbildade än tidigare. Det är också ett dyrare system då soldaterna, officerarna och 
sjömännen ska ha bättre lön än vid en mobilisering byggd på allmän värnplikt och stora 
arméer.  
 
Samtliga nordiska länder står inför en försvarsekonomisk och militärteknisk utveckling som 
kontinuerligt minskar utrymmet för rent nationella försvarslösningar.8 Försvarsmakten kan 
således inte göra helt egna lösningar på alla problem utan måste anpassa sig för hur 
omvärlden och framförallt grannländer ser ut. Ett bra exempel på hur Försvarsmakten har 
förändrats är inköpet av helikopter 14. När många europeiska länder köper likadana 
helikoptrar ges möjligheter att kunna samarbeta bättre, det ger en ekonomisk fördel om flera 
nationer beställer tillsammans och då blir till exempel reservdelar billigare. Det som 
karaktäriserar insatsförsvaret är att det finns till för att kunna försvara landet mot invasioner 
från främmande statsmakter, terrorism, kränkningar av nationens gränser och stöd till 
befolkningen vid av naturkatastrofer men även och framförallt kunna verka utomlands. 
Landet ska med sin försvarsmakt kunna försvara hela landet från norr till söder och öst till 
väst inom alla arenor av krigföringen; mark, luft och sjö. Men den ska också kunna verka 
internationellt genom missioner eller insatser.  
 
Den framtida insatsorganisationen kommer att bestå av stående förband och 
kontraktsförband samt ett kvalificerat hemvärn med nationella skyddsstyrkor. 
Insatsförbanden kommer att vara fullt bemannade, materiellt uppfyllda, samövade och inte 
kräva någon återtagning för att vara fullt användbara. Insatsorganisationen ska med 
behovssammansatta bataljonsstridsgrupper genomföra insatser. Bataljonsstridsgrupperna 
ska kunna genomföra självständiga insatser och/eller ingå i ett multinationellt större 
förband.9 
 

Anna Bohlins professionsteori övergripande 
Bohlin skriver i sin avhandling om profession som förr i tiden var ett yrke som passade för en 
gentleman och att det från början var juridik, läkare och teologer. Bohlin har sin utgångspunkt 
i Max Webers teori som hon har utvecklat, det vill säga en neoweberisk teori. Det militära 
yrket har i olika tidsepoker räknats in som en profession men inte hela tiden. 10 Bohlin 
redovisar ett antal punkter som enligt Bohlins teori innefattas i en profession: 
 

 Expertis 
 
 Rättfärdigandet av sysselsättningen 

 
 Arbetsmarknaden är begränsad   

 
 Kollektiv sysselsättning  

                                                
8 Ibid sid 60 
9 Regeringens proposition 2008/09:140 
10 The military profession in change – the case of Sweden, sid 33 
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 Gemensam utbildning och träning  

 
 Gemensam etik 

 
 Kontroll av sysselsättningen  

 
En profession är ett specialiserat yrke som har en expertis inom sitt område. Ordet ”expertis” 
kan peka på allt från att lägga golv till att vara hjärnkirurg. Enligt Bohlin ska en person 
tillhörande en profession ha förmåga till abstraktion och flexibilitet: ”Professions are those 
occupations whose knowledge is characteristic by being an extraordinary complex intellectual 
skill requiring potential for abstraction and flexibility”11.  
 
Professionen är mycket beroende av att den legitimeras av samhället för att kunna existera, ett 
behov och ett rättfärdigande av professionen måste således finnas. Exempelvis för att läkare 
ska finnas måste det finnas människor som blir sjuka eller skadar sig. Rättfärdigande av 
sysselsättningen är en av de anledningar som kan ha fått den militära professionen att i olika 
tidsepoker klassas som att inte vara en profession. Folket har helt enkelt inte rättfärdigat 
sysselsättningen. Vem som helst kan inte jobba inom skrået, det krävs utbildning inom rätt 
område, det finns en klar begränsning och enskilda ska väljas ut att kunna inträda i 
professionen. Max Weber kallade det ”social spärr” medan Eliot Freidson kallade det 
“arbetsmarknadsskydd”. 12 Försvarsmakten har löst problemet med att ha egna betygssystem 
som är avgörande för om en person ska kunna ansöka och bli intagen till att läsa till officer. 
Arbetsmarknaden styrs från två håll för officerskåren då politikerna har makten att styra om 
utformningen av officersutbildningen samtidigt som Försvarsmakten har möjlighet att utbilda 
kadetterna under ett år på verksamhetsförlagd utbildning. Förslaget om att göra om 
officersutbildningen till att ligga på högskolor runt om i Sverige och sedan endast göra ett år 
på en militärskola skulle således undergräva professionens möjlighet att välja ut människor 
som ska bli invigda. Inom professionen skapas en gemenskap, kamratskap och identitet. En 
form av kåranda eller lojalitet mellan medlemmarna i professionen skapas. Den i sin tur 
bygger till stor del på andra punkter i listan. I och med att det är en stängd arbetsmarknad kan 
professionen till del välja vilka de vill inviga i sin profession. Att ha en gemensam och 
likartad utbildning ger än starkare kåranda eller vi-känsla. Ju längre skolan har varit aktiv 
desto bättre effekt kommer professionen att kunna dra av tidsfaktorn. Inom professionen finns 
det en etik som hjälper sina medlemmar att veta hur de ska agera och tänka. Det är som en 
reglering för att se till att medlemmarna har ett beteende som är ”bättre” än den vanliga 
människan. Inom officersskrået är till exempel en sund människosyn viktig då det är krig som 
personen i sin professions ytterlighet ska kunna syssla med. Det finns styrande dokument för 
Försvarsmaktens verksamhet i Försvarsmakten, men också internationella dokument som styr 
såsom Genèvekonventionen. Egenkontroll är viktig för professionen delvis för att självt kunna 
bibehålla sin status som profession, men den viktigaste delen ligger i att staten eller någon 
högre myndighet har kontroll över professionen. Detta kan gälla exempelvis; politiker över 
militärer eller länsstyrelsen över läkare.  
 
Sammanfattning  

                                                
11 The military profession in change – the case of Sweden, sid 37 (Freidson 2001)  
12 Ibid sid 39  
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En profession är enligt Bohlins resonemang en svår och abstrakt sysselsättning som kräver 
god expertis och att sysselsättningen motiveras av ett behov från någon instans vilken 
rättfärdigar professionens existens. Det ska finnas någon form av spärr som stoppar vem som 
helst från att kunna komma in i gemenskapen. Spärren skapas av en kombination av 
överstående punkter tillsammans, där gemensam utbildning, begränsning och expertis till stor 
del avgör om du kan ingå i professionen. Utbildningen ska vara gemensam och likartad 
mellan olika årskullar för att nå upp till kraven. Det ska finnas en gemensam styrd etik som 
ger medarbetare ett stöd i hur de får, ska och måste agera i olika situationer eller val. En 
profession karaktäriseras till sist av att det finns en kontroll av sysselsättningen och kontrollen 
måste vara offentlig.  

Bengt Abrahamssons professionsteori övergripande 
Abrahamsson har definierat att en profession utgörs av tre grundpelare som är essentiella för 
professionen. Om ett yrke inte innehar dessa tre faktorer är det således ingen profession. De 
tre grundpelarna är gemensam teoretisk kunskap, etik och kåranda.  
 
En profession är ett yrke vars medlemmar:  
 

- Besitter en hög grad av specialiserad teoretisk kunskap plus vissa metoder och 
tekniker för att tillämpa dessa kunskaper i sin dagliga yrkesverksamhet.  

 
- Förväntas utföra sina arbetsuppgifter under hänsynstagande till vissa etiska 

regler.  
 

- Hålls samman av en hög grad av kåranda som härstammar från gemensam 
utbildning och gemensam uppslutning kring vissa doktriner och metoder.13 

 

Specialiserad teoretisk kunskap  
Framväxten av en militär profession har skett under lång tid och professionen föddes 
egentligen i anslutning till 1800-talets start då flera militära akademier inrättades. Två faktorer 
påpekar Abrahamsson ledde till utvecklingen; centraliseringen av statens auktoritet och den 
industriella revolutionen. Inrättandet av militärakademier skedde över hela världen 
koncentrerat runt 1800-talets start. Karlberg (Sverige) 1792, West Point (USA)1802 
Woolwich (Storbritannien) 1741 och Königberg (Preussen) 1810.14 Detta kom sig av att 
tekniken gick framåt och att det blev svårare och mer avancerat att föra krig. Uppkomsten av 
artilleri och sambandsteknik är två sådana utvecklingar som skapade ett behov av en mer 
avancerad utbildning. Adeln som tidigare haft förtur till officersyrket kom att finna det 
ovärdigt att studera för att få ha tjänster som artillerist eller sambandsofficer varför borgarna 
lyckades ta sig in i officersyrket.  
 
Inledningsvis utbildades kadetterna på de nyss nämnda skolorna med inriktning mot teknik, 
matematik, geografi och andra ämnen som är mer eller mindre militära. Skolor för infanteri 
och kavalleri inrättades oftast senare i de flesta länder eller inlemmades i den existerande 
skolan. Exempelvis hos britterna med kavalleri och infanteriskolan Sandhurst som 
inrättades1802 kontra artilleriskolan Woolwich som inrättades 1741. Det är en skillnad på 
                                                
13 Militärer makt och politik, 2005,  
14 Ibid sid 37 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-14   
Markus Wästefors  9 (27) 
OP 07-10 
    

   

FHS beteckning    

61år. Det som är värt att notera här är att organisationen mycket tidigare fick upp ögonen för 
att det krävdes en mer avancerad utbildning för att kunna bli officer inom artilleri än infanteri 
och därmed tas ett viktigt steg framåt för den militära professionen. Likadant är det för de 
franska militärskolorna École Polytechnique, 1794 för ingenjörstjänst och artilleri kontra 
Saint- Cyr 1808 för infanteri och kavalleri. Utbildningarna har dessutom vanligen varit längre 
för de mer avancerade utbildningarna.15 
 
Vägen fram för att öppna upp officersyrket för de bäst lämpade och inte bara adeln har dock 
inte varit alldeles lätt exempelvis för tyskarna vars statschef Fredrik den Store ”tillbringade de 
sista åren av sitt liv med att rensa officerskåren från detta tvivelaktiga material”16 åsyftande 
människor av ej adlig härkomst.  
 

Etiska regler 
Den etiska delen är central inom officersskrået där officerarna under utbildningen utbildas och 
tränas i att ha förståelse för regler, värdegrund och avtal som styr nyttjande av olika medel 
eller förbud mot nyttjande av metoder eller medel, exempelvis Genèvekonventionen. En 
reglering kan te sig underlig då det är krig, död och våld som officerare i grund och botten 
sysslar med men det är just det som gör reglering så viktigt. Utan en stark etisk reglering 
skulle krigen spåra ur mycket snabbt och bli förödande på riktigt för alla parter.  
 

Kåranda  
En profession består av en uppsättning doktriner som medlemmar uppfattar som 
grundläggande och nödvändiga för sin funktion och sitt yrke: Militära doktriner om strategi, 
taktik och logistik. Ofta bibehålls ett visst beroende av ”klassikerna” inom området till 
exempel verk som Clausewitz ”Vom Kriege”17 och Jominis ”Traité des Grandes Operations 
Militaires”18. De klassiska skrifterna bidrar till att den professionelle kan definiera sig själv 
som en person som tillhandahåller traditionellt legitimerade och ”nödvändiga” tjänster åt 
klienten. Klassikerna fungerar som ett slags ”modellfall” i den professionella teorin, och ger 
ett jämförelsebart exempel som nyare bidrag kan uppskattas mot.19 Det i sin tur ger en känsla 
av att tillhöra en genre och stärker det som Abrahamsson väljer att kalla kåranda. Kåranda 
hålls mycket högt som disciplinerande metod och en bra metod för att motivera människor till 
att prestera bättre för att ”inte svika förbandet eller kåren” Som exempel kan anges 
Livregementets husarer, K3 i Karlsborg, vilka har en mycket stark förbandsanda där de lägger 
ned mycket tid på att fostra och disciplinera sina soldater. Det i sin tur återspeglas i hur 
soldaterna presterar. Kåranda kan identifieras inom olika grupper, allt från officerare och 
soldater till flottan, och flygvapnet.  
 

Sammanfattning  
Den militära professionen har vuxit fram genom utvecklingen mot ett mer avancerat yrke på 
heltid, från att ha varit en fritidshobby för adeln. Specialiserad teoretisk kunskap plus vissa 

                                                
15 Militärer makt och politik, sid 37 
16 Militärer makt och politik, (Craig 1955, sid 17).   
17 Om kriget, Carl von Clausewitz  
18 The Art of War, Antoine Henry Jomini  
19 Militärer, makt och politik, sid 69-70 
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metoder och tekniker är viktiga för officersyrket, enligt Abrahamsson. Inom officersskrået har 
historiska skrifter ofta relaterats till ledarskap, teknik, strategi, olika slag, utveckling osv. 
Officerskåren premierar gärna sin långa tradition av sitt yrke genom exempel från historien 
för att skapa kåranda och stärka kårandan. Etiken är viktig för en officer på grund av att skrået 
har en uppgift i sitt yttersta läge att föra strid. När verksamhet utomlands blir större blir det än 
viktigare att sköta sig enligt de etiska reglerna. I och med insatser i exempelvis Afghanistan är 
det viktigt att ha en god etik så att insatsen kan följa styrande dokument såsom UN SCR 
132520, FN:s resolution om kvinnor, fred och säkerhet. Resolutionen syftar till att öka 
kvinnors deltagande i arbetet med att förebygga, hantera och lösa konflikter, man pekar på att 
skyddet av civilbefolkningen, särskilt kvinnor och flickor är centralt i konflikt- och 
postkonfliktsituationer världen över. 

Vald teori 
Jag har valt Abrahamssons teori för min uppsats då den är lämplig att använda vid jämförande 
studier eftersom den har tydliga krav på en profession enligt de tre kraven som han definierar. 
Jag kommer framförallt att inrikta mig på specialiserad teoretisk kunskap och även beröra 
kåranda. Bohlin beskriver ”expertis”, vilken är jämförbar med specialiserad teoretisk kunskap 
och kan därför också ingå i analysen.  
 

3. Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med uppsatsen är att se om och i så fall på vilket sätt det militärhistoriska ämnet 
förändrats i officersutbildningarna och därmed eventuellt återspeglar förändringarna i 
försvarets förändring; det vill säga huruvida förändringen från invasions- till insatsbaserat 
försvar reflekteras i officersutbildningen. 

Frågeställningar  
För att uppfylla syftet jämförs den svenska officersutbildningen OP/TA på MHS Karlberg 
2010 med den amerikanska officersutbildningen på West Point 2010, ur ett krigsvetenskapligt 
perspektiv.  
 
De konkreta frågeställningarna är: 
 

 Vad krävs av en kadett under utbildningen vad gäller militärhistorisk kunskap?  
 Vad lägger skolorna fokus på, tyngdpunkter vad gäller den militärhistoriska 

utbildningen?  
 Inom vilka årtionden och hundraden är utbildningen koncentrerad?  
 Återspeglas idén om ett insatsförsvar i den militärhistoriska utbildningen vid 

Karlberg? 
 Återspeglas idén om ett insatsförsvar i den militärhistoriska utbildningen vid West 

Point?  
 Är utbildningen anpassad för de nya kraven respektive Försvarsmakt har fått?  

 

                                                
20 United Nations Security Council Resolution 1325 
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Avgränsningar  
Jag kommer att använda mig av FHS kursplaner inom krigsvetenskap för en generell 
armékadett studerande på OP och jämföra med en generell armékadett på West Point som 
läser den amerikanska militärhistoriska kursen. Kursplanerna är de som varit aktiva under 07 -
10 för Karlberg och 06 – 10 för West Point. Kursplaner och kursbeskrivningar som ingår i 
undersökningen redovisas i avsnittet ”empiriskt material” nedan.  
                   
Anledningen till att det finns flera svenska kursplaner i ämnet militärhistoria är att den 
militärhistoriska utbildningen är utspridd på olika kurser på Karlberg i motsats till den 
amerikanska koncentrationen av två sammanhängande militärhistoriska kurser.  
 

4. Metod inkl. källkritik 
Uppsatsen är en komparativ studie av kursplaner och kursbeskrivningar i ämnet militärhistoria 
vid Karlberg respektive West Point. Studien inriktar sig på att finna samband, likheter, 
olikheter och tendenser i kursplaner och kursbeskrivningar från Försvarshögskolan i 
jämförelse med West Point. Fakta ställs därefter mot de båda försvarsmakternas ändrade 
inriktning mot insatsförsvar. Den komparativa aspekten, det vill säga den jämförande delen av 
uppsatsen, ger uppsatsen en bredd och ett djup då komparationen mellan den svenska och den 
amerikanska officersutbildningen i ämnet militärhistoria bör ge kunskap eftersom den 
amerikanska försvarsorganisationen genom sitt engagemang utomlands lär ha dragit fler 
erfarenheter än Sverige. Möjlighet att lära sig av en erfaren nation finns således. I 
kombination med ovanstående har uppsatsen även en explorativ ambition då det är ett område 
som inte är forskat på tidigare. Primärmaterialet är inhämtat från respektive skola i form av 
kursplaner och kursbeskrivningar.  
 
Uppsatsen använder en kvantitativ metod i resultatet som motiveras av att ge läsaren 
möjligheten att tydligt se hur mycket en viss del av utbildningen fokuserar på till exempel 
olika slag och händelser, hur stor andel av utbildningen som läggs vid en viss tidsperiod och 
om det speglar ett insats eller invasionstänk. Uppsatsen har även en kvalitativ del som behövs 
för att komplettera den kvantitativa metoden i resultatet. För att kunna bedöma innehållet i 
kursbeskrivningar och kursplaner förutom det kvantitativt mätbara behövs ett annat verktyg.  
 
En kvalitativ textanalys är tolkningar av innehåll och i motsats till kvantitativ innehållsanalys 
är frekvensen i vad som sägs inte intressant, utan det är varför det sägs och vilken innebörd 
det har som är intressant21. Konkret innebär det att uppsatsen undersöker utformningen på 
kursplaner och kursbeskrivningar genom textanalyser, både kvantitativa och kvalitativa för att 
därigenom kunna göra en jämförande analys om utformningen av de militärhistoriska 
utbildningarna stämmer överens med vad som krävs av respektive försvarsmakt.22  
 
För att kunna genomföra min textanalys har jag avgränsat mig till en militärhistorisk 
inriktning, både för att delar av utbildningen vid West Point är hemlig och inte tillgänglig och 
dels för att det är ett omfattande arbete att titta på hur hela utbildningen är utformad, vilket 
heller inte hade varit möjligt att genomföra under den korta tid som avsatts för uppsatsens 
tillblivelse. 
 
                                                
21 Bergström och Boréus, sid 44 
22 Ibid, sid 156 
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Uppsatsen präglas av transparens då jag visar hur jag använder, och grundligt redovisar, 
kursplanerna och kursbeskrivningarna som empiriskt material för att analysera mina 
frågeställningar. 
 

Empiriskt material 
Det empiriska materialet utgörs av kursplaner och kursbeskrivningar från den svenska 
militärhögskolan Karlberg och den amerikanska militärhögskolan West Point. Kursplaner och 
kursbeskrivningar från Karlberg är fastställda av Försvarshögskolan och West Points är 
fastställda av deras Department of History. Kursplaner från Försvarshögskolan finns att tillgå 
på skolans hemsida www.fhs.se medan kursbeskrivningar måste beställas per telefon. West 
Points kursplaner och kursbeskrivningar finns möjligen att tillgå från West Point direkt annars 
har författaren ett exemplar som kan skickas via mail.  
 
Kursbeskrivningar OP:  
Krivet = Krigsvetenskap  
 
Namn    Kurskod Hp  Veckor 
Krigsvetenskap påbyggnadskurs taktik, syntes 1OP124 3 2 
Krigsvetenskap påbyggnadskurs taktik mark 1OP118 9 6 
Krigsvetenskap fortsättningskurs taktik mark  1OP009 7,5 5 
Krigsvetenskap grundkurs taktik mark  1OP116 7,5 5 
Krigsvetenskap grundkurs taktik  
subarktisk miljö (OP)   1OP108 3 2 
Krigsvetenskap fortsättningskurs militärteori  
och taktik, irreguljär krigföring   1OP019 8 5,3 
Krigsvetenskap grundkurs militärstrategi 1OP106 7,5 5 
Krigsvetenskap introduktionskurs OP  1OP104 10,5 7 
Krigsvetenskap fortsättningskurs markstrid  
Krigsvetenskap påbyggnadskurs  
krigsvetenskaplig metod och  
självständigt arbete    1OP011 18 12 
 
Kursbeskrivningar West Point  
Namn       
History of the military art HI 301    HI 301                     40 
History of the military art HI 302    HI 302                       40 
 
Notera att innehållet i de svenska kursplanerna inte endast utgörs av militärhistoria och att den 
amerikanska utbildningen sträcker sig över 80 veckor med en till två dagar per vecka 
utgörande av lektioner.  

5. Resultat  
Officersutbildning på West Point 2010 

Specialiserad teoretisk historia utbildning på West Point  
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West Point 
Den amerikanska officersutbildningen för armékadetter är belägen på West Point i New York. 
Utbildningen är fyra år lång och ger en kandidat examen (Bachelors degree) i ett eget valt 
ämne exempelvis psykologi eller språk. Det kallas att kadetten studerar en major i något 
ämne. Kadetten behöver inte ha någon militär utbildning innan han börjar sina studier. Under 
tiden som kadetten utbildas befinner sig denne på akademin och fostras till att bli militär av 
sina äldre kurskamrater, underofficerare och officerare. Efter fyra år tar kadetten examen och 
blir placerad på ett regemente och får söka sin inriktning beroende på studieresultat. Kadetten 
har krav på sig att jobba i minst fem år i US Army för att inte bli återbetalningsskyldig till 
amerikanska staten för sin utbildning.  
 
Militärhistorisk utbildning  
West Points kursplan har en stark inriktning på fakta, olika slag, händelser och historiska 
nyckelpersoner och den är framförallt inriktat på den inhemska amerikanska historien. Det 
finns inslag av militärhistorisk utbildning från hela världen i deras kursplan men en klar 
övervikt av inriktning går in på den egna historian vilket också är tydligt vid besök på 
akademin då kadetterna är väl införstådda i West Points egna historia och West Points 
påverkan av den amerikanska utvecklingen. Exempelvis så har alla kadetter ett litet häfte med 
information som de ska kunna utantill. Där ska de kunna vad olika personer som studerat på 
skolan hette och vad de är kända för. Vid fel svar kan diverse straff delas ut av äldre kadetter 
vilket i sig är en inlärningsmetod för den som gillar kamratuppfostran. West Point är en skola 
som har utbildat ett stort antal människor som påverkat den amerikanska historien i hög grad 
och även världshistorien i vissa stycken.  
 
Tabell 123: Sammanställning av all militärhistorisk utbildning på West Point inkluderande 
HI301 och HI302. Tabellen visar årtal eller tidsperiod, en inriktning på vad som avhandlas 
under tidsperioden, en procentsats av hela utbildningen och om inriktningen är på invasions- 
eller insatsliknande verksamheter 
.  
Årtal Inriktning % av hela 

utbildningen 
Invasion/ Insats 

Antiken – 
Medeltiden 

Uppkomsten av 
krigföring i Europa 

4 % Invasion 

1600 – 1805 Krigföringens 
utveckling och 
slaganalyser 

16 % Invasion 

1805-1893 Napoleonkrigen och 
kampanjer. Nationen 
USA:s framträdande 
och nyckelpersoner 
från USA 

27 % Invasion 

1900 – 1918 Första världskriget 12,5% Invasion 
1930 - 1945 Andra världskriget 17,5% Invasion 
1950 - 1973 Kalla kriget och 

Vietnam 
16,25% Invasion med liten 

del insats 
 

                                                
23 HI 301 och HI 302, West Point ,Department of History, 2010  
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Den amerikanska utbildningen är till förhållandevis stor del inriktad på 1800-talet. Detta 
kommer sig av att officerare examinerade vid West Point spelade en stor roll i det 
amerikanska inbördeskriget och revolutionskriget. En tredjedel av hela kursen ägnas åt denna 
tidsepok.  
 
47 % av utbildningens innehåll avhandlar händelser och utveckling som skedde under 1800-
talet och tidigare medan 46,25% avhandlar 1900-talets utveckling och händelser. Resterande 
% är exempelvis introduktion och syntes. Utbildningen på West Point läses under HI301 och 
HI302 i tre block vardera vilket redovisas i tabell 2 och 3.  
 
Tabell 224: Tidsindelning av historisk utbildning på West Point i kursen HI 301. Block beskriver 
vad som lärs ut, årtal vilken tidsrymd det gäller, procentsatsen hur stor del av kursen som är 
fokuserad till den epoken och Insats/Invasion vilket den passar bäst in på.  
 
Block Årtal % av HI 301 Insats/Invasion 
The Foundations of 
Modern Warfare in 
Europe and America 

Antiken -1783 32,5% Invasion 

Warfare in the Age of 
Napoleon 

1781-1815 25 % Invasion 

19th Century 
American Warfare 
and the Rise of the 
Profession of Arms 

1783- 1902 35 % Invasion  

 
 
Tabell 325: Tidsindelning av historisk utbildning på West Point i kursen HI 302. Block beskriver 
vad som lärs ut, årtal vilken tidsrymd det gäller, procentsatsen hur stor del av kursen som är 
fokuserad till den epoken och Insats/Invasion vilken del den passar bäst in på. 
 
Block Årtal % av HI 302 Insats/invasion 
World War I: 
Transition to Modern 
War 

Ca 1914-1919 27 % Invasion 

World War II – The 
Evolution of Modern 
War and Beyond 

Ca 1935- 1945 35 % Invasion  

Transforming from a 
Cold War to a New 
World Order-Change 
and continuity   

1950 – (1989/1991) 32,5% Invasion med liten 
del insats 

 
Genom att titta på hur ämnet militärhistoria är organiserat vad gäller uttag av tid till att 
avhandla olika årtal, tidsperioder och händelser kan vi se en tendens till inriktningar och vad 
man lägger fokus på inom sin profession vad gäller den specialiserade teoretiska kunskapen i 
enlighet med Abrahamssons professionsteori. I kolumnen längst till höger kan vi läsa ut 
huruvida utbildningen fokuserar på invasion eller insats och en klar majoritet väger över mot 

                                                
24 HI301 
25 HI302 
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invasion. Det är endast en kortare del under blocket som handlar om utveckling till en ny typ 
av krigföring som behandlar insats. Det handlar om Vietnam, Sovjet – Afghanska kriget och 
US Army i krig och fred efter kalla kriget. Men samtidigt är det inte helt inriktat mot insats 
utan en stor del handlar om invasion.  
  

Officersutbildning på Karlberg 2010 

Specialiserad teoretisk historia utbildning på Karlberg    
 
Militärhögskolan Karlberg 
Den svenska officersutbildningen sker sedan 2007 på Militärhögskolan Karlberg i Stockholm 
Karlberg i sin tur lyder under Försvarshögskolan. Ett av grundkraven för att komma in på 
utbildningen är att ha fullgjort värnplikt eller aspirantutbildning. Utbildningen har blivit 
högskola och har anpassats till civila krav och utgör en kandidatexamen om 180 
högskolepoäng i huvudämnet krigsvetenskap. Utbildningen för en markstridskadett är 
upplagd på två års akademiska studier och ett år i markstridsrelaterad träning. All utbildning 
är militär och syftar till att kadetten ska bli en fänrik och jobba som yrkesofficer i 
Försvarsmakten. Efter examen har kadetten inga krav på sig att jobba inom Försvarsmakten 
men blir erbjuden anställning på ett förband som passar denne. 
 
Militärhistorisk utbildning 
På Karlberg finns det ingen större eller längre kurs som utgörs helt igenom och endast av 
militärhistoria, utan ämnet förmedlas genom flertalet kurser med grund i krigsvetenskap.  
 
När ett applex genomförs i kombination med en fältövning får kadetterna till uppgift att 
planera och på något sätt genomföra de planer som de tagit fram. Ett applex är en arbetsmetod 
som Karlberg använder sig av som betyder att kadetterna får ett givet scenario eller händelse 
med bakgrundsinformation, därefter får kadetterna utifrån givna premisser genomföra ett 
stabsarbete som ska finna en lösning på problemet. Slutligen ska en 5 punkts order 
(handlingsplan) presenteras. När planeringen och ordern är klar genomförs en övning där 
kadetter och officerare åker ut i terrängen och tittar på eller prövar hur det kan eller kunde ha 
gått vid ett skarpt genomförande. Dessa applex är i de allra flesta fall kopplade till någon 
konflikt någonstans i världen som har inträffat. Kadetterna genomför arbetet och får efteråt 
reda på hur det gick till i verkligheten. Exempel på olika applex och inriktningar följer i tabell 
4. 
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Tabell 4: Tidsindelning av historisk utbildning på Karlberg under applexarbeten. Årtal visar 
när det skedde, händelse/inriktning vad som delen avhandlar, procentsatsen ger en greppbar 
invisning om omfattning av hur fördelningen mellan olika applex är gjord och insats/invasion 
visar vad det är inriktat på.  
 
Årtal Händelse/inriktning % av applex uttaget Insats/Invasion  
1939-1945 Subarktisk krigföring 

på nordkalotten26 
20 % (2v) Invasion  

1943-1944 Allierades Italien 
kampanj bla Monte 
Cassino, Salerno, 
Anzio27 

30 % (3v) Invasion  

1973 Yom Kippur kriget28 10 % (1v) Invasion  
1982 Falklandskriget 29 10 % (1v) Insats  
Ca 1970-2000 Svenska 

invasionsförsvaret30 
10 % (1v) Invasion  

Ca 2000 Fiktiv internationell 
insats Gotland31 

20 % (2v) Insats  

 
Ett applex får i genomsnitt en vecka till förfogande.  
 
En kadett på Karlberg studerar de klassiska militärteoretiska grunderna. Exempelvis 
Clausewitz (1780 – 1831) och Jomini (1779 – 1869). Syftet är att ge kunskap och förståelse 
för olika metoder och teorier inom de krigsvetenskapliga klassikerna. Kadetterna utbildas 
även på de olika klassiska militärteoretiska begreppen såsom utnötningskrig, manöverkrig och 
generationsindelning av krig. Under utbildningen fokuseras det sällan på olika slag eller 
händelser utan mer allmänt när något hände, till exempel uppkomsten av krut och resultatet av 
detta.32 Det läggs inte kraft på vem eller när som introducerade krut utan bara att det uppfanns 
och vilken effekt det gav.  
 

                                                
26 Krigsvetenskap grundkurs taktik subarktisk miljö (OP) 
27 Fortsättningskurs taktik mark 
28 Fortsättningskurs taktik mark 
29 Krigsvetenskap grundkurs taktik mark (OP) 
30 Krigsvetenskap grundkurs taktik subarktisk miljö (OP) 
31 Krigsvetenskap grundkurs taktik mark (OP) 
32 Krigsvetenskap 12hsp, 1OP005 och1OP006 
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Tabell 5: Tidsindelning Krigsvetenskap Introduktions kurs OP 33 Årtal visar när det skedde, 
händelse/inriktning vad som delen avhandlar, procentsatsen ger en greppbar invisning om 
omfattning av kursen och insats/invasion visar vad det är inriktat på. 
Årtal Inriktning % Insats/Invasion 
1800-tal Militärteori, 

Clausewitz, Jomini, 
Moltke, Filosofi 

33 % Insats  

Ca1300tal- ca1930 Militära 
revolutionen, 
krigsvetenskapens 
utveckling fram till 
förbränningsmotorns 
användande i krig. 
Svenskt och 
internationellt 

33 % Invasion  

1870 – 1920 Svensk 
militärhistoria och 
utveckling till den 
Försvarsmakt den är 
idag 

33 % Invasion och insats  

 
 
Under den krigsvetenskapliga introduktionskursen som genomförs som första kurs på 
utbildningen på Karlberg har kursen som krav att en kadett ska kunna ”redogöra för svensk 
och internationell militärhistoria”34. Det är ett mål vars ambitionsnivå är mycket hög då 
kursen endast är två veckor lång. Den militärhistoriska utbildningen på Karlberg är mycket 
överskådlig och fördjupar sig endast i ett fåtal fall och håller sig på ett orienterande plan om 
resterande. Varje applex avslutas dock med att läraren håller en genomgång på exakt vad som 
hände under operationen eller slaget.  

6. Analys och diskussion 
I analysen är den teoretiska specialistkunskapen i fokus, det är den delen av Abrahamssons 
tredelade teori som systematiskt undersökts och analyserats med hjälp av kursplaner och 
kursbeskrivningar i ämnet militärhistoria vid Karlberg och West Point. Även om ”kåranda” 
inte varit föremål för systematisk undersökning i denna uppsats, så har jag utifrån mina 
erfarenheter och intryck från både Karlberg och West Point (genom det veckolånga besök jag 
gjorde på skolan i april månad, 2010) en del kunskap om just kåranda. I slutet av detta avsnitt 
diskuterar jag kårandan vid de båda skolorna, väl medveten om att den diskussionen inte är 
underbyggd med en systematisk studie. Men eftersom kåranda är en viktig del av hur 
identiteten som soldat och officer skapas, presenterar jag de iakttagelser jag gjort från de båda 
skolorna. 
 

                                                
33 Kursbeskrivning Krigsvetenskap Introduktionskurs OP,  
34 Kursplan Krigsvetenskap Introduktionskurs OP, Punkt 11.  
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Vad krävs av en kadett under utbildningen vad gäller militärhistorisk kunskap? 
 

På Karlberg ligger inte militärhistoria som ett eget ämne utan vävs in i olika kurser där den 
kursansvarige i stort sett själv kan styra över vilken historia som innefattas och hur mycket 
som behövs. En av de få kurser som är uttalat historisk är introduktionskursen till OP. Den är 
mycket översiktlig och täcker in allt från utvecklingen från antiken till efter andra 
världskriget. Under kommande kurser läser kadetterna in sig på olika händelser under applex 
och stabsarbeten. Platsen som händelsen ägt rum på används således för att taktisera men 
eftersom kadetterna taktiserar med dagens enheter får de inte någon historisk inblick i hur 
slagen gick till eller vilka vapen som användes. Den översiktliga historiska utbildningen är 
genomgående på Karlberg. Clausewitz, Jomini och Moltkes teorier diskuteras flitigt och en 
hel del tid läggs ned till förfogande för filosofisk utbildning om krigskonst och likaså 
prövning av kadetterna inom detta område. Det finns alltså inte några större överskådliga krav 
på kadetten att kunna redogöra för svensk och internationell militärhistoria förutom under en 
kort kurs under utbildningen.  

  
På West Point studerar kadetten två kurser som är helt ägnade åt militärhistoria. Kurserna är 
på vardera en termin och är uttömmande vad gäller utveckling och följer en röd tråd igenom 
hela utbildningen. Kadetten får skriva uppsatser som är direkt historiskt anknutna och 
seminarier och lektioner avhandlar enskilda händelser. Under alla fyra år på West Point finns 
det också krav på att kadetten ska lära sig historien om forna West Point utbildade officerares 
bedrifter liksom amerikansk historia i allmänhet och den militära i synnerhet. Kravet på 
kadetten är att kunna citera av skolan valda citat och komma ihåg datum och händelser som 
skett. Att kadetten kan citat och nyckelpersoner kontrolleras av äldre kadetter genom metoden 
kamratuppfostran. Kraven på en kadett vad gäller militärhistorisk kunskap är således stora på 
West Point och framförallt faktakunskap att exempelvis kunna redogöra för exakt var, när och 
hur något skedde.  
 

Vad lägger skolorna fokus på, tyngdpunkter under utbildningen?  
 
Karlberg lägger sin fokus på orienterande militärhistorisk utbildning, filosofiska metoder och 
teorier om krigföring. Karlberg täcker in lång utveckling och många händelser på kort tid. 
Karlberg har en förkärlek till att använda dagens förband i historiska slag och stabsarbeten 
som har en grund i en operation, slag eller krig. Dock används endast applex som har inträffat 
sedan förbränningsmotorn etablerades i krigföringen. Fokus ligger således inte på ren 
militärhistoria på Karlberg utan på filosofi och teori om krigföring.  

 
På West Point lägger de fokus på den amerikanska militärhistorian och i synnerhet den som 
en officer utbildad på West Point deltagit i på något vis. En tredjedel av historieutbildningen 
på West Point behandlar amerikanska inbördeskriget och det amerikanska revolutionskriget. I 
kursmålen står det även att de ska ha kunskap om nyckelårtal och nyckelpersoner i den 
amerikanska historien. Deras historiska utbildning är väldigt fokuserad på fakta och årtal.  
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Inom vilka årtionden och århundraden är utbildningen koncentrerad?  
På MHS Karlberg ligger större delen av utbildningen på 1900-talet och med en smärre 
övervikt mot 70-90 tal med bland annat Yom Kippur kriget, och Falklandskriget.  
 
På West Point avhandlar en tredjedel av utbildningen 1800-talet och en tredjedel ligger inom 
1900-talet, delat på första och andra världskriget samt kalla kriget.  

Är utbildningen anpassad för de nya kraven respektive Försvarsmakt har fått?  
MHS Karlberg utbildar överskådligt på militärhistoria och fokuserar på metod, filosofi och 
teori. Flera av applexen är av karaktären insats istället för invasion. Falklandskriget till 
exempel där stående förband kort efter krigsutbrottet var på plats och löste uppgiften med 
mindre förband. Utbildningen svarar bra mot det nya insatsförsvaret då den inte lär ut om 
stora slag, operationer, datum, årtal och individer utan fokuserar på småskaliga konflikter och 
insatser. Frågan är svår att besvara men utbildningen kräver inte att kadetten ska kunna citera 
slag, datum och årtal utan utbildningen försöker ge kadetten verktyg denne kan använda 
senare i sin karriär.  
 
West Point har en traditionell historieutbildning där de lär sig och memorerar årtal, platser och 
personer. De har en stark förkärlek till sin egen historia och framförallt 1800-talet som idag 
inte har något större taktiskt värde men de får ut en psykologisk effekt som stärker deras 
framåtanda och tro på sig själva. Utbildningen måste också anses som allmänbildande då det 
är den inhemska historien de blir utbildade på. West Points satsning på kåranda är enorm och 
ger effekt på sina blivande officerare. Men är utbildningen anpassad för US Armys 
transformation till mindre enheter och ett insatsförsvar där det inte längre handlar om 
brigadanfall utan att dela ut mat? Återigen svårt att besvara utan facit i hand men att fokusera 
på 1800-talets krigföring kommer att ge begränsad effekt för officerens handlingsalternativ i 
Irak eller Afghanistan. Det skulle troligen behövas mer insatsliknande historieutbildning för 
att kunna säga att West Point på allvar inriktat utbildningen för att följa inriktningen mot 
insatsförsvar.  
 

Hur representeras militärhistorisk utbildning inom ramen för insatsförsvar på 
Karlberg? 
Karlbergs upplägg på den militärhistoriska utbildningen är genomgående översiktligt inriktad 
där mycket av utveckling täcks in på kort tid. Karlberg har lagt upp sin utbildning mot att inte 
fokusera på någon händelse tidigare än förbränningsmotorns intåg i krigföringen. Det i sin tur 
gör att all utbildning är översättbar till dagens vapensystem. Vidare så har Karlberg flera 
applex som inriktar sig på småskaliga konflikter översättbara till insatsförsvarets tanke.   

Hur representeras militärhistorisk utbildning inom ramen för insatsförsvar på 
West Point?  
West Point har en traditionell utbildningsmetod där det fokuseras mycket på fakta, årtal och 
en lång och genomgående militärhistorisk utbildning. Utbildningen är inte särskilt inriktad på 
insatsförsvar. Utbildningen fokuserar till knappt hälften på händelser som idag inte är 
jämförbara vad gäller krigskonst. 1800-talets krigföring är idag inte intressant. Vidare så 
fokuserar utbildningen till en tredjedel på större händelser efter förbränningsmotorns intåg i 
krigföringen. Det är första och andra världskriget samt kalla kriget. Ingen av de händelserna 
är jämförbara med idén om insatsförsvar.  
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Den teoretiska specialistkunskapen   
Det finns stora skillnader i utbildningarna på Karlberg och West Point. Till att börja med så 
skiljer sig utbildningarna i tid, Karlbergs totala militärhistoriska utbildning är om ca 15 
veckor medan den amerikanska är på 40 veckor. Att en skola väljer att lägga mer eller mindre 
tid på militärhistorisk utbildning är något som har sin grund i den militära professionen. Det 
vill säga vad skolan vill att kadetten ska kunna. Kopplat till specialiserad teoretisk kunskap i 
Abrahamssons professionsteori så har försvarsmakterna sin historia och sina genier, till 
exempel kan den ena skolan höja en föregångare som Lee till skyarna och utbilda om hans 
förehavanden under amerikanska inbördeskriget, medan den andra skolan kan utbilda på 
Clausewitz teorier. I grunden är det professionen som styr vad en kadett ska lära sig och det 
bör styras in mot den försvarsinriktning som respektive Försvarsmakt har valt. Utbildningarna 
skiljer sig delvis åt vad gäller målen och det kräver att man går systematiskt tillväga för att på 
ett rättvisande sätt kunna jämföra kursplaner och kursbeskrivningar. 
 
Karlberg 
Den svenska utbildningen är mycket inriktad på filosofiska metoder och teorier såsom 
Clausewitz, Jomini och uppdragstaktik. Mycket tid läggs på att analysera teorier såsom 
kritiska sårbarheter, inläsning på doktriner, tyngdpunkter etc. De applex som används är 
relevanta och väl utspridda på över hela 1900-talet och också ett som är inne på 2000 talet 
med ett counter insurgency (COIN) koncept. COIN betyder anti uppror. Kadetterna på 
Karlberg får en kortare utbildning vad gäller den militära utvecklingen fram till idag och 
fokus ligger istället på ett fåtal tillfällen då man går djupt in i ett slag eller kampanj. Det som 
ur en militärhistorisk synpunkt inte är korrekt är att den svenska utbildningen använder sig av 
svenska förband och gör planer med dagens utvecklingsnivå och organisationer. Det leder i 
sin tur till att kadetterna inte läser in sig på teknik och taktik från den tiden utan kan istället 
fokusera på hur de skulle vilja genomföra det i dagens Sverige med den organisation vi har 
nu. Utbildningen på Karlberg har sin historieutbildning utspridd på flera kurser och det som 
kan utgöra en svaghet är om lärarna missar vad som avhandlats i tidigare kurser. Således 
krävs det av en lärare att den är väl insatt i flera kursbeskrivningar för att kunna förstå 
helheten i den militärhistoriska utbildningen.   
 
West Point  
På West Point genomför kadetterna under ett år sina historiska studier som är uppdelade i två 
kurser. Under den första kursen går de mycket grundligt igenom utvecklingen av världens 
krigsförmåga från antiken till 1900-talet. Amerikanerna lägger ner mycket tid på tidsperioden 
1800-tal till 1900-tal och anledningen till detta är att nationen USA skapades genom två stora 
konflikter under det århundradet; amerikanska inbördeskriget och revolutionskriget. Under 
båda krigen spelade West Point kadetter och officerare en stor roll och under det amerikanska 
inbördeskriget dessutom på båda sidor. Det finns ett uttryck på West Point som säger att de 
inte bryr sig om West Point officerarnas politiska åsikter utan om deras militära förmåga. 
General Lee som stred mot USA i kriget hålls mycket högt och anses som en av de främsta 
som studerat på West Point. Deras historieutbildning tar upp flertalet händelser av militär 
karaktär, betydligt fler enskilda händelser under tidsperioderna som den avhandlar än vad den 
svenska historieutbildningen gör. De amerikanska kadetterna spenderar i genomsnitt en 
lektion per slag eller 1/3 av kursen på en tidsperiod. Det de vinner på att göra så är att de får 
ett stort antal slag och kampanjer som de kan relatera till samtidigt som de inte kan fokusera 
på ett slag särskilt länge. Kadetterna i USA får instuderingsfrågor och på lektionen går läraren 
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igenom hur det faktiskt gick till i verkligheten och svarar på frågor från de knappt 500 
kadetterna.35 En annan effekt som de får ut av att ha kursen uppbyggd på det sättet som de har 
är att de faktiskt med god säkerhet kan säga att kadetten har en ordentlig utbildning som 
täcker in en god bit av världens militära historia. De får också en bra allmän amerikansk 
historisk utbildning.   
 

Kåranda 
Kåranda är ett av de tre krav på en professions innehåll enligt Abrahamssons professionsteori. 
När jag undersökte den militärhistoriska utbildningen på West Point fick jag ett intryck av att 
West Point satsar enorma resurser på kåranda. Kåranda som ämne har jag inte undersökt 
systematiskt i uppsatsen, som tidigare nämnts. Jag har dock, under besöket vid West Point och 
tiden vid Karlberg, fått många intryck och erfarenheter av ”kåranda”. Självklart är det så att 
den kunskap och erfarenhet jag har av kårandan vid West Point är av betydlig mindre karaktär 
än dem jag har från Karlberg, beroende på den tid jag haft möjlighet att tillbringa vid West 
Point.   
 
Kåranda på West Point 
De amerikanska kadetterna har ingen tillhörighet vad gäller förband när de börjar på skolan 
och således har de inga gamla värderingar i bagaget vad gäller lojalitet, samhörighet och 
kåranda. Kadetterna har i många fall ingen militär erfarenhet alls inför studiestarten på skolan 
och uppfostras enligt metoden kamratuppfostran där äldre kadett kontrollerar yngre kadett.  
På West Point finns det ett flertal statyer uppställda föreställande olika generaler och män som 
utbildats på West Point. Kadetterna är tvingade att kunna de olika personernas bakgrund och 
vad de uppnått. Det kan vara ett steg i att försöka stärka moralen och visa upp vad skolan har 
lyckats åstadkomma hittills. En rundtur på skolan tar mycket lång tid att göra om du ska 
lyssna på allt som finns att lära sig om West Points historia.  
 
Ett av skolans motton från den historiska avdelningen är: ”at West Point much of the history 
we teach was made by the people we taught” (se bilaga) anspelande på att många som 
utbildats vid West Point har kommit upp sig väldigt högt i det amerikanska samhället, till 
exempel Lee och Grant som båda har satt en ordentlig prägel i den amerikanska historien. 
Kadetterna införskaffar även varsin guldring av det större slaget sista året på West Point, en 
ring som de examinerade kadetterna i många år köpt (ibland fått) och använt som en symbol 
för att känna igen andra som också har läst på West Point oavsett ålder eller årskurs. Denna 
ring är i det närmaste jämförbar med en jägarbåge eller kustjägargaffel och baseras på deras 
stolthet och gemenskapskänsla genom ringen. Förbandsandan finns där men den finns endast 
för dem som ska bli officerare och inte för soldater, eller för andra delar av den amerikanska 
försvarsmakten. Å andra sidan har de fått ett bra exempel för sig själva på hur man kan skapa 
förbandsanda och har med sig det till ett framtida arbete på förband.  
 
Skolan är mycket stolt över det faktum att många tidigare studenter har påverkat världen och 
försöker från början till slut på utbildningen skapa samma stolthet hos kadetterna och ett 
intresse för skolans egen historia. Det i sin tur stöds av Abrahamssons professionsteori vilken 
säger att det är viktigt att skapa en stark kåranda. Skapande av kåranda eller en vikänsla kan 
gå till på olika vis. Ett sätt är att genom att skapa sig en yttre fiende kan vi som grupp stärka 
oss. Vi kan utbilda och berätta om historiska händelser som förbandet har deltagit i. Till 
                                                
35 Emil Fretheim, fjärdeårskadett, West Point  
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exempel så har flera förband starka band knutna till olika slag de deltagit i där förbandet 
vunnit eller förlorat. Dessa används för att stärka moralen i det egna förbandet och skapa en 
kåranda.  
 
Delar av inlärningen på West Point är mycket tvingande och bygger på morot och piska, 
framförallt på piska. De använder sig av kamratuppfostran och kadetterna blir tilldelade en 
instruktionsbok med viktiga årtal, händelser och citat som de ska lära sig utantill. Kadetter 
som vill undvika straff lär sig årtalen och namnen utantill och där har de tagit ett steg mot en 
starkare kåranda. Att utbildningen har sett ut som den gör under lång tid skapar ett band 
mellan alla officerare utbildade vid West Point. Det är också tydligt att den yngsta kursen och 
den äldsta som utbildas samtidigt troligen aldrig kommer att bli vänner. Det kommer sig av att 
den äldsta kursen är den som är ansvarig för visitation och kontroll av de yngsta kadetterna. 
Relationen blir sällan särskilt bra mellan dessa två kullar då den äldre vanligen är hård mot de 
nyaste kadetterna. En tydlig markering från skolan är att en kadett inte får någon 
gradbeteckning under första året, på grund av att denne ännu inte anses värdig att få bära den. 
Kadetterna får ut sin första grad andra året på sin utbildning.  
 
Det finns en sten på West Point som följande citat går att läsa ut ” A cadet will not cheat, steal 
or lie or tolerate those who do” (se bilaga). Effekten av denna sten och den mening den har för 
kadetterna ger en mycket stark sammanhållning. Om en kadett skulle ljuga om något, i det 
närmaste vad som helst, så är det skäl nog för avskiljning. Resultatet blir en tillit mellan 
kadetterna som förhoppningsvis kommer att behållas in i officersrollen. 
 
Kåranda på Karlberg 
Kåranda som begrepp är väl känt i Sverige men inte särskilt förekommande på MHS 
Karlberg. På Karlberg placeras kadetter som ska bli officerare för att utbildas. När kadetterna 
börjar sin utbildning på Karlberg har de redan genomfört en utbildning på minst ett år vid ett 
förband. Vid förbanden finns det ofta en stark kåranda och förbanden försöker bibehålla, 
skapa och stärka den kårandan. Kåranda får dock ingen större roll, resurs eller utrymme på 
Karlberg. Kadetterna som studerar på Karlberg vet sånär vilket förband som de ska till och 
känner ofta en lojalitetskänsla till det förbandet medan Karlberg är en utbildningsplattform. 
Det existerar gott om statyer, tavlor, minnesstenar och andra saker som har en stark 
anknytning till Sveriges historia men det är inte centralt i utbildningen att lära sig om 
Karlbergs historia annat än som kuriosa.   
 
I den svenska Försvarsmakten skapas kåranda på förbanden. Att det inte läggs resurser på 
kåranda på Karlberg förklaras möjligen av att kadetterna ändå kommer att bli placerade vid 
olika förband och kanske inte drar så stor nytta av den? Eller är det möjligen så att skolan inte 
har lagt tid och kraft på skapande av kåranda då det inte ställs sådana krav på skolan. Effekten 
av en kåranda inom förbanden är kritisk för att ett förband ska fungera så bra som möjligt. 
Kadetterna tillhör Karlberg som förband under utbildningen. Förbandet heter kadettbataljon 
och kadetterna ska ingå i den organisationen om det uppstår krig, kris, naturkatastrofer eller 
motsvarande under kadetternas utbildning. Kadetterna ska således inte verka i förbandet utom 
om det skulle uppstå en extraordinär situation och då kanske det inte är värt tiden och 
resurserna att samöva kadetterna på Karlberg? Eller så är det kanske helt fel att inte skapa en 
bättre sammanhållning mellan kadetterna som en dag kanske ska samarbeta i strid som chefer 
för olika förband. 
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Att gruppen (förbandet) skapar sig en yttre fiende är ett känt begrepp för att skapa 
sammanhållning. Det innebär att man tar en organisation och skapar en fiende för sig själv 
exempelvis K3 mot P4. Det som blir bra är att K3 blir stärkt men till kostnaden att ingen 
soldat från K3 har något till övers för soldater från P4. En tendens till detta ser jag på West 
Point. Det är inte helt uttalat men jag får känslan av att kadetterna ser ned förhållandevis 
mycket på soldater som de har i sin försvarsmakt. Amerikanerna får en sammanhållning 
mellan officerare och i Sverige får vi sammanhållning inom förband. Med största sannolikhet 
bygger de kåranda också på sina förband så det vore fel att dra slutsatser utan underbyggd 
fakta. Men mitt intryck är att de inte har särskilt mycket till övers för soldaterna. 
 
Slutsats 
Syftet med uppsatsen är att se om och i så fall på vilket sätt det militärhistoriska ämnet 
förändrats i officersutbildningarna och därmed eventuellt återspeglar förändringarna i 
försvarets förändring; det vill säga huruvida förändringen från invasions- till insatsbaserat 
försvar reflekteras i officersutbildningen. 
 
Jag vill hävda att MHS Karlberg är på god väg med sin anpassning av kursplaner till 
insatsförsvar medan West Point inte har kommit lika långt i processen att anpassa sin 
historieutbildning mot insatsförsvar. Karlberg utbildar på småskaliga konflikter avsedda för 
insatsförsvar och West Point på krig avsedda för invasionsförsvar. Karlberg utbildar på 
metoder och filosofi rörande historisk krigföring medan West Point utbildar på fakta, 
händelser, datum, nyckelpersoner och årtal.  
 
Det finns ett värde i att utbilda kadetter på den inhemska militärhistorien för att skapa en vi-
känsla eller en kåranda inom officerskåren och försvarsmakten. Men effekten av den 
föråldrade militärhistorien är begränsad för dagens krigföring då Sverige var i krig för ca 200 
år sedan och amerikanska inbördeskriget utspelade sig under 1800-talet.  

Förslag på fortsatt forskning  
Förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att se hur fler delar av utbildningen alternativt 
hela utbildningen står sig gentemot det som efterfrågas av Försvarsmakterna vad gäller 
omorganisation till insatsförsvar. Jag skulle gärna se att någon gör en undersökning på 
kåranda som jag fann intressant.  
 

Sammanfattning  
Uppsatsen undersöker huruvida den amerikanska officersutbildningen på West Point och den 
svenska officersutbildningen på militärhögskolan Karlberg anpassat sin militärhistoriska 
utbildning efter de nya kraven på försvarsmakterna om inriktning till insatsförsvar. Sverige 
går mot ett insatsförsvar och likaså ska USA. Det i sin tur ställer krav på utbildningen att följa 
med i utvecklingen. På Försvarshögskolan utbildas inte kadetterna djuplodande på historia 
från äldre tider i annat än på orienterande nivå, medan West Point utbildar mycket och djupt 
på historia som utspelat sig framförallt mellan 1800-talets början till kalla krigets slut. Den 
svenska är mer orienterande och filosofisk vilket ger en sämre militärhistorisk kunskap. Den 
amerikanska utbildningen är mer fokuserad på årtal, slag och händelser vilket gör den 
amerikanska bättre vad gäller militärhistorisk utbildning. Det är dock mycket tveksamt om 
1800-talets militärhistoria kan hjälpa dig som officer när du ska vara chef under en insats 
exempelvis i Afghanistan. Att ha kunskap om den militärhistoriska utvecklingen är viktigt för 
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att förstå hur utvecklingen till den försvarsmakt vi har idag gått till, men att ha kunskap om 
antal bataljoner och namn på befälhavaren vid slaget vid Austerlitz är av mindre vikt. West 
Point studerar med en stark förkärlek sina egna krig och då i synnerhet de krig där officerare 
utbildade på West Point har haft en framträdande roll. Det i sin tur skapar en stolthet men 
kanske inte nödvändigtvis en viktig kunskap. Den svenska utbildningen studerar övergripande 
svensk historia men djupdyker inte i någon större mån i något särskilt. Sveriges militära 
glansdagar slutade i slaget vid Poltava och sedan dess har Sverige varit förhållandevis blekt i 
internationella uppgörelser, således finns inget behov av att studera svensk militärhistoria 
förutom som kuriosa.  
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