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Allt sedan Michel Foucaults Övervakning och straff har de för-
 ändrade formerna för maktutövning sällat sig till raden av viktiga 

samhällsförändringar som fångat historikers intresse.1 Gemensamt för 
många av studier som undersöker just detta fenomen är att de rör personer 
vilka kan anses befinna sig i en underordnad position, exempelvis fattiga 
skolbarn, fångar, prostituerade, ungdomsbrottslingar och soldater.2 Detta 
är i och för sig inte så konstigt i och med att det är i sådana verksamheter 
där fenomen som disciplin tydligt kommer till uttryck. 

Foucault har också betraktat disciplinen utifrån ett klassperspektiv, 
och sett den som ett av sätten på vilket den rådande samhällsordningen 
upprätthölls. Viktigt att komma ihåg är dock att Foucault inte tänker sig 
att de förändrade formerna för maktutövning bara var något som påver-
kade marginaliserade grupper i samhället, utan han ser det snarare som 
en generell utveckling som påverkade alla.3 Det kan i detta avseende även 
noteras att Foucault själv hämtade exempel från den franska kadettutbild-
ningen vid École militaire i Paris i sin analys av disciplinens framväxt.4 
Tanken om den franska kadettutbildningen som en modell för den pan-
optiska övervakningen har också uppmärksammats i studier av den ryska 
kadettkåren i S :t Petersburg.5

I syfte att pröva denna tanke om disciplinens framväxt som en ge-
nerell utveckling under 1700- och 1800-talen kommer här den kadett-
utbildning som bedrevs på Karlbergs slott från 1792 fram till 1866 att 
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närmare undersökas. Detta ska göras utifrån frågan : i vilken mån kan 
man säga att Krigsakademiens verksamhet styrdes av en disciplinär styr-
ningsrationalitet ? 

Det som gör kadettutbildningen särskilt intressant ur detta perspektiv 
är att de som togs in vid Karlberg var söner till samhällets övre skikt, till 
skillnad från de marginaliserade grupper som brukar befolka verksamhe-
ter som vanligtvis framhålls som exempel på disciplineringens framväxt.6 
I och för sig finns det tidigare studier som utifrån ett klassperspektiv un-
dersökt skillnader i hur disciplinära regimer tillämpades. Sådana har visat 
att disciplinen var mer mekanisk i 1820-talets fattigskolor än vad den var 
inom den lärda skolan vid samma tid, och gällande eleverna i den sist-
nämnda skolformen fanns även tanken om odlandet av en självdisciplin, 
vilket inte var fallet vid fattigskolorna.7 I sammanhanget bör dock nämnas 
att även om den lärda skolan i första hand var ämnad för prästeståndets 
bildning var den långtifrån lika exklusiv som exempelvis Krigsakade-
mien.8 Detta gör att en undersökning av den senare framstår som befogad.

Därutöver kommer denna undersökning också att inbegripa studier 
av maktutövningens praktik och resultat. Detta görs med utgångspunkt 
i frågan : hur fungerade den styrningsrationalitet som präglade verksam-
heten vid Krigsakademien och i vilken mån kan man säga att den bidrog 
till att forma kadetternas uppträdande ?

För att kunna besvara dessa frågor använder sig denna studie av en 
lång rad av olika slags material, varav reglementen, ordningsstadgor och 
straffregister är de viktigaste. Som en ingång till studien kommer både 
Foucaults tankar om disciplin som fenomen och Krigsakademien som 
studieobjekt att närmare diskuteras.

Disciplinens framväxt
Som nämnts ser Foucault inte framväxten av disciplinering som någon 
isolerad företeelse inom ramen för utvecklingen av fängelsesystemet, utan 
den påverkade också en lång rad av andra institutioner såsom exempelvis 
sjukhus, skolor och militära förband.9 Vidare var det inte fråga om någon 
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särskild upptäckt som föranledde denna förändring, utan Foucault ser 
disciplineringens utbredning

som resultatet av en mängd smärre, spridda processer av olika ur-
sprung, som sammanfaller, upprepas eller imiterar varandra, söker 
stöd hos varandra, skiljer sig ifråga om tillämpningsområde men 
strålar samman och undan för undan låter en generell metod av-
teckna sig.10

I sin beskrivning av disciplinen som maktteknik framhåller Foucault 
dess tre grundläggande beståndsdelar : styrning, kontroll och sanktion.11 
Styrning sker enligt Foucault framförallt genom avgränsning och in-
rutning, både i tid och rum. Rumsligt handlar det om att avgränsa en 
verksamhet från dess omgivning, medan den tidsmässiga inrutningen 
innebär att verksamheten knyts till ett tidsspann med en tydlig start 
och ett tydligt slut. Därefter följer en allt mer finmaskig uppdelning av 
verksamheten så att till slut har varje individ sin egen plats och varje mo-
ment sin egen avgränsning i tid. Vad gäller syftet med detta ordnande av 
verksamheten framhåller Foucault strävan efter att effektivisera.12

Som ett led i denna effektivisering genom disciplin kan framförallt 
två makttekniker sägas understödja verksamhetens inrutning (styrning), 
nämligen den hierarkiska övervakningen (kontroll) och den normali-
serande sanktionen (sanktion). Övervakningen i ett disciplinärt system 
bygger på tanken om en ständig och allestädes närvarande insyn, vilken 
gör att inget kan döljas. För att uppnå det sker övervakningen inte bara 
från en punkt eller av en person, utan genom ett helt system av övervakare. 
På detta sätt görs övervakningen i sig till en central del av verksamheten.13

Den normaliserande sanktionen blir vidare det redskap som används 
för att se till att de som bryter mot den ordning som inrutningen ger, 
och som den hierarkiska övervakningen upptäcker, rättar in sig i ledet 
igen. Centralt i detta sammanhang är att de sanktioner som används 
inte handlar om vedergällning utan istället syftar till att styra verksam-
heten i rätt riktning. Detta gör att de disciplinära sanktionerna i regel 
är många, men långtifrån lika kraftfulla som straff inom ramen för en 
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fördisciplinär maktutövning. Vidare präglas disciplinära sanktioner inte 
bara av utdelning av straff, utan minst lika viktigt är förekomsten av 
olika former av belöningar.14

Kungl. Krigsakademien på Karlbergs slott
Kungl. Krigsakademien påbörjade sin verksamhet 1792 och fortlevde 
fram till 1866, då den helt och hållet ersattes av Kungl. Krigsskolan. Till 
skillnad från Krigsskolan var Krigsakademien inte enbart att betrakta som 
en specialiserad yrkesutbildning, då den även gav undervisning i allmänna 
ämnen samtidigt som kadetterna togs in redan i nedre tonåren. Mot bak-
grund av detta kan det hävdas att Krigsakademien snarare bör ses som 
en ungdomsskola med militära förtecken än som en yrkesutbildning i 
modern mening.15

I tidigare studier har Krigsakademiens verksamhet liknats vid den som 
bedrevs vid engelska public schools och det har även hävdats att denna 
utbildningsinstitution bidrog till att reproducera adelns starka ställning 
inom krigsmakten under början av sin verksamhetsperiod, medan den un-
der slutet av perioden också fungerade som ett sätt för ekonomiskt starka 
grupper att få in sina söner på den militära banan.16

Likheterna mellan engelska public schools och kadettutbildningen vid 
Kungl. Krigsakademien märks särskilt i elevkulturen, vilken präglades av 
en många gånger hårdhänt pennalism. I likhet med skolorna i England 
innebar den första tiden som kadett på Karlberg en prövning, med syfte 
att inordna den nyantagne i kadettkollektivet. Detta gjorde att en nybakad 
kadett närmast fullständigt berövades kontrollen över sitt eget liv, då han 
underordnades såväl skolans regler som de äldre kadetternas överhöghet.17 
Med åren återfick kadetten emellertid kontrollen över sitt liv och under 
slutet av sin tid på skolan kunde han åtnjuta de privilegier som de äldre 
kadetterna skaffat sig på de yngres bekostnad.18

Vad gäller Krigsakademiens roll för den sociala reproduktionen av 
samhällets högre skikt inom ramen för den militära sfären var akademien 
länge starkt dominerad av adeln. Fram till 1809 var 75 procent av kadet-
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terna adelssöner. Denna andel sjönk sedan till strax över 60 procent under 
perioden 1810–1849 och av dem som antogs mellan åren 1850 och 1865 
var 40 procent av adlig släkt. Ser man till den ökade tillströmningen från 
andra grupper i samhället utgjordes den framförallt av söner till ofrälse 
ståndspersoner.19 Detta kan jämföras med civila skolorna, där adeln inte 
utgjorde mer än 10 procent av eleverna i lärdomsskolorna och 2 procent 
av eleverna i gymnasierna under perioden 1822–1843. Andelen som 
räknades till de arbetande klasserna uppgick till 24 respektive 9 procent 
inom de aktuella skolformerna vid samma tid.20 Mot bakgrund av detta 
framstår Krigsakademien som en ytterst exklusiv institution och skiljer 
sig markant från andra institutioner som vanligtvis brukar studeras för att 
blottlägga disciplineringens framväxt.

Det inrutade livet som kadett
Den styrning som präglade kadettutbildningen på Karlbergs slott går att 
se som både ett slags avgränsning och en inrutning av en verksamhet.21 
Att man från och med 1792 valde att skapa en särskild inrättning för att 
utbilda blivande officerare innebar en tydlig avgränsning av denna verk-
samhet på ett sätt som skiljde sig från det gängse sättet att rekrytera offi-
cerare. Före Krigsakademiens tillkomst var vägen in på officersbanan i det 
närmaste helt och hållet decentraliserad.22 En blivande officer fick genom 
en ordning som benämndes gradpassering tjänstgöra kortare tider som 
underofficer vid ett regemente, och på så sätt passera genom olika grader 
innan han genomgick ett slags examen för regementets major. Därefter 
kunde han utnämnas till officer av Kungl. Maj :t.23 Denna utbildnings-
gång saknade närmare riktlinjer och mycket talar för att det snarast hand-
lade om en i högsta grad informell överföring av kunskaper.24

Viktigt att poängtera är emellertid att inrättandet av Kungl. Krigsaka-
demien inte innebar att denna äldre väg in på officersbanan bröts. Under 
sin verksamhetstid var det bara drygt en tredjedel av landets arméoffice-
rare som kom via Krigsakademien. Gradpasseringen fortsatte även att 
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vara den gängse vägen till en officersfullmakt också för dem som utbil-
dades på Karlberg.25

Vikten av att avgränsa verksamheten från omvärlden var något som po-
ängterades i samband med Krigsakademiens tillkomst. I ett av de förslag 
som fördes fram redan i slutet av 1770-talet påpekade majoren Herman 
Henrik von Stapelmohr att kadettutbildningen borde ordnas så att kadet-
terna skulle »… bo, och äta på ett ställe, under den fullkomligaste tillsyn 
och Discipline, då icke något tillfälle kan eller bör lämnas dem, at utom 
hus hvarken vistas eller söka sina nöijen« och att det därför var lämpligast 
att akademien inrättades på en avskild plats.26 Intressant nog var detta 
inte något unikt för argumenten bakom den svenska kadettutbildningen, 
utan även i samband med bildandet av en kadettkår i S :t Petersburg 1731 
framhölls liknande argument. Man hänvisade då också till hur kadetter 
utbildades i bland annat Preussen och Danmark.27

Inom den avgränsning som slottets väggar utgjorde fanns det vidare 
också olika former av uppdelningar som rutade in kadetternas tillvaro. 
Exempelvis var kadetterna inordnade i korpralskap och två korpral-
skap formade en avdelning. Varje avdelning var förlagd i ett logement 
och tre eller fyra avdelningar bildade ett kompani. Vilket korpralskap 
kadetten skulle tillhöra bestämdes redan vid ankomsten till Karlberg, 
då han tilldelades ett nummer som för tillfället var vakant.28 På så sätt 
kom korpralskapen att underifrån fylla luckorna som uppstod när de 
äldre lämnade akademien. Kadetten fick därigenom redan från början 
en individuell plats i kadettkollektivet. Detta märks tydligt genom att 
kadettnumret blev centralt för kadetternas självbild.29

I samband med undervisningen var kadetterna ordnade på ett annat 
sätt. Då var de indelade i klasser beroende på hur långt de hade nått i 
studierna. Antalet klasser skiftade mellan fyra och fem under Krigsaka-
demiens verksamhetsperiod och de var i sin tur ordnade på så sätt att de 
första två eller tre klasserna utgjorde en nedre avdelning som dominerades 
av mer elementär undervisning, medan de två sista klasserna kallades övre 
avdelningen och var mer inriktade på tillämpade studier.30
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Utöver inledningen i klasser var kadetterna i samband med under-
visningen även ordnade inom ramen för varje klass utifrån deras resultat 
i samband återkommande examina, vilka också avgjorde vilka kadetter 
som kunde flyttas upp till nästa klass.31 Tydligast synes denna uppdelning 
ha varit i den första klassen och i flera av de självbiografiska berättelser 
som tar upp tiden som kadett på Karlberg nämns den femte raden, där de 
senast antagna placerades.32

Vad vidare gäller den tidsmässiga indelningen går det också här att 
märka en tydlig inrutning från reveljen klockan 06 : 00 till tapto klockan 
21 : 30. Däremellan var kadetternas dagar helt och hållet schemalagda så-
när som på en timme på morgonen, en och en halv timme under eftermid-
dagen och en timme på kvällen. Under dessa fritimmar fick kadetterna 
göra vad de ville under förutsättning att de inte bröt mot Krigsakademiens 
ordningsföreskrifter. På sommaren kunde de vistas utomhus i slottets när-
het, men under vinterkvällarna var kadetterna hänvisade till slottets riks-
sal och efter aftonmåltiden klockan 20 : 00 skulle de vara i logementet.33

Vid sidan om den rent tidsmässiga indelningen av en verksamhet 
framhåller Foucault även att ett centralt element inom disciplineringen är 
skapandet av en relation mellan denna indelning och verksamheten i sig. 
Ett tydligt exempel på detta är den militära exercisen där Foucault pekar 
på en märkbar förändring under 1700-talet, då man gick från att bara 
kräva att soldaterna skulle gå i takt med trumslag till att reglera allt från 
steglängd och stegisättning till dess förhållande till tid. Detta ger upphov 
till vad Foucault beskriver som »upprättandet av en korrelation mellan 
kroppen och rörelsen«.34

I den ordningsstadga som reglerade kadetternas liv på Karlberg finns 
det ett par exempel på hur verksamheten ordnades på ett snarlikt sätt. Ex-
empelvis skulle kadetterna i samband med morgonvisitationen på given 
signal ställa upp framför sina sängar med huvudena vända mot fönstret. 
På sängen skulle de då ha brett ut sin filt och handduken skulle hänga över 
sänggaveln. På det bord som stod vid sängen skulle veckans kläder vara 
upplagda. Om kadetterna vid visitationen bar sin särskilda uniformsrock 
(spens) hängdes den över vänster axel och näsduken skulle hållas i höger 
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hand. I samband med måltiderna föreskrev ordningsstadgan att kadet-
terna gick in i matsalen på led och när de nådde sin plats skulle de hänga 
av sig spens och huvudbonad. Därefter skulle de vända sig mot matbordet 
och på officerens kommando »Läs !« hade den kadett som stod i tur upp-
giften att läsa en kort bordsbön.35

Intressant nog saknas det i övrigt mer detaljerade beskrivningar av hur 
olika moment borde utföras. I och för sig sägs exempelvis att då signal 
gavs om att lektionen var slut skulle kadetterna ställa sig upp och vänta 
tills läraren lämnade rummet innan de ställde tillbaka böcker och dylikt, 
men det verkar inte ha följt någon exercisliknande ordning.36 Denna ob-
servation stämmer väl överens med vad som i tidigare forskning fram-
kommit om skillnaderna i disciplinen inom olika skolformer i Sverige, 
där det framhållits att den mer exercisartade undervisning som infördes 
i landets fattigskolor under 1820-talet på ett markant sätt skilde sig från 
undervisningen i de lärda skolorna. Detta trots att man många gånger 
menade att undervisningen utgick från samma pedagogiska modell.37

Övervakningen på Karlberg
För att tillse att den inrutning som präglar den disciplinära styrningen 
efterlevs krävs som nämnts också system för att övervaka verksamheten. 
Detta är enligt Foucault särskilt tydligt inom ramen för undervisning och 
han menar till och med att »[e]n definierad, reglerad övervakning ingår i 
själva hjärtat av undervisningen«.38

Att detta gällde den kadettutbildning som bedrevs på Karlbergs slott 
fram till 1866 blir påtagligt vid en närmare analys av Krigsakademiens 
organisation. I och för sig var det Krigsakademiens guvernör som hade 
det övergripande ansvaret för att övervaka verksamheten. Till sin hjälp 
hade han majoren som biträde honom i frågor rörande disciplinen och 
väbeln som på ett mer handgripligt plan svarade för övervakningen.39 
Det var dock långtifrån bara skolans officerare och lärare som skulle 
övervaka kadetterna. Även kadetterna själva var i allra högsta grad en del 
i denna övervakning.40
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I samband med undervisningen var det framförallt ordningsmännen i 
klasserna som hade till uppgift att utgöra dagofficerens förlängda arm och 
till honom rapportera eventuella oegentligheter.41 Utöver ordningsmän 
använde man sig från 1820-talet och framåt även av särskilda monitörer 
i undervisningen. Dessa hade till uppgift att biträda läraren i undervis-
ningen och i detta ingick att kontrollera vad kadetterna kunde.42 Monitö-
rernas roll kom emellertid att förändras med åren och från och med slutet 
av 1840-talet användes de framförallt i samband med repetitionsövningar 
och läxläsning eller då läraren delade upp klassen i olika grupper som han 
undervisade i tur och ordning.43

Utanför klassrummen var det korpralerna, istället för ordningsmän 
och monitörer, som hade ansvar för att tillse att kadetterna följde Krigsa-
kademiens bestämmelser. Som nämndes ovan var kadetterna indelade i 
korpralskap och dessa leddes av en korpral och en andrekorpral. Enligt 
ordningsstadgan ägde korpralerna rätt att själva upprätthålla ordningen 
inom sitt korpralskap, men om de inte blev åtlydda eller om brottet mot 
ordningen var av mer allvarlig art, skulle saken rapporteras till befälet.44

Vid sidan om kadetterna själva synes även andra grupper inom slot-
tets väggar ha utgjort en potentiell källa till kunskap om deras förehavan-
den, vilket Krigsakademiens ledning kunde dra nytta av i sin övervakning 
av dem. En sådan grupp var de båtsmän som var placerade på Karlbergs 
slott som ett slags handräckningspersonal. Förutom att passa upp på ka-
detterna hade de också uttryckliga instruktioner om att leta upp kadetter 
som höll sig undan.45 Vidare finns det exempel på hur kadetter bestraf-
fades för att de misshandlat båtsmän som de misstänkte för att ha spio-
nerat på kadetternas förehavanden.46

Utöver dessa interna strategier för övervakning finns även exempel på 
hur man försökte övervaka kadetterna när de lämnade slottet. År 1850 åla-
des nämligen kronofogden att särskilt tillse att Karlbergs och Hagalunds 
värdshus samt värdshusen Norrbacka och Stallmästaregården rättade sig 
efter den allt sedan slutet av 1700-talet gällande regeln att kadetter inte 
fick serveras. Dessutom utlovades en belöning om två riksdaler till den 
som kunde uppdaga eventuella brott mot denna förordning.47
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Straff
För att upprätthålla den ordning som inrutningen skapar, och beivra 
eventuella avsteg från den ordning som den hierarkiska övervakningen 
avslöjar, utgör som sagt den normaliserande sanktionen ett viktigt verk-
tyg inom en disciplinär regim. En viktig skillnad mellan denna typ av 
sanktioner och mer traditionell maktövning är att den sistnämnda sna-
rast kännetecknas av vedergällande straff som syftar till att ge upprättelse. 
Detta kan jämföras med den normaliserande sanktionen, vars syfte istäl-
let är att fostra genom att bestraffa oönskat beteende och belöna önskat 
dito. Enligt Foucault bidrar detta till att skapa en slags mikroekonomi, 
där olika straff och belöningar skapar en rangordning och differentiering 
av individer på samma gång som den drar upp en gräns mellan vad som 
är att se som normalt respektive onormalt beteende. På detta sätt skiljer 
sig denna ordning också från en rent juridisk ordning, eftersom den inte 
bara beivrar det som uppfattas som olagligt, utan även bestraffar oön-
skade beteenden.48 

Att detta sätt att tänka rörande bestraffningar präglade tankarna kring 
hur man skulle bedriva kadettutbildning framgår redan i de förslag som 
fördes fram innan Krigsakademiens grundats. I det tidigare citerade för-
slaget från majoren von Stapelmohr framhölls exempelvis att 

alla sådane straff för fel eller öfwermod, som ske med hugg och slag 
böra alldrig nyttjas, ty utom det, att de kunna skada både kropp 
och hälsa, på en tillwäxande ungdom, så wärcka de en låghet uti 
tänckesätt och en neslig samt otidig frugtan hos ynglingar, som ej 
böra andas annat än heder och ähra  ; att fulleligen blifva öfvertygad 
om sitt fel och derföre på något sätt blifva utmärckt för sina Cam-
merater är den bästa agan.49

Som framgår av citatet förespråkade von Stapelmohr att synliggörande av 
fel var bättre än att handgripligen bestraffa. Detta sätt att se på bestraff-
ningar ligger helt i linje med vad Foucault menar är utmärkande för den 
normaliserande sanktionen, då ett synliggörande av felen bidrar till att dra 
upp en gräns mellan det tillåtna och det förbjudna.50 
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Därutöver finns även i Krigsakademiens reglemente från 1799 ytter-
ligare exempel på att de maktmedel som skulle användas för att stävja 
oönskat beteende följde en disciplinär logik. Där framhålls att straff som 
utdelades inte skulle vara arbiträra eller hånfulla. Endast de yngre skulle 
kunna utsättas för husaga, och då endast när det verkligen behövdes. Istäl-
let skulle man använda sig av lindrigare bestraffningar och om sådana inte 
hjälpte var första steget att beröva kadetten hans förmåner. Om detta inte 
hjälpte väntade degradering och därefter olika former av arreststraff.51

Vidare kan man i de paragrafer som rör bestraffningar märka att man 
i reglementet lade sig vinn om att utdelade straff skulle vara produktiva, 
då det framhölls att 

[e]medan alla straff äro til förbättring och aldrig böra förknippas 
med försummelse af det som Cadetterne skola lära, så böra de af 
dem, som sättas i lindrigare eller strängare arrest, likafullt deltaga i 
de wanliga Lectioner och andra öfningar, och til den ändan hemtas 
utur arresten, samt efter slutade Lectioner dit återföras.52 

I likhet med vad som hävdas ovan rörande den normaliserande sanktio-
nen framhölls alltså i reglementet att straffen i första hand handlade om 
att upprätthålla ordningen i verksamheten. Detta gör att straffen blir ett 
medel för att uppnå ett mål, inte ett mål i sig.53

Straffskalans utformning kom att förändras något under Krigsakade-
miens verksamhetsperiod. I början av perioden användes åtta olika straff 
i stigande ordning : förmaning, kvarsittning, nekad permission, korrek-
tionsrummet, mistning av befälstecken (distinktionstecken, ordningsman 
och korpral), svår arrest, risbastu samt entledigande.54 Denna ordning 
förändrades sedan något och gavs även tydligare riktlinjer genom 1840 
års ordningsstadga. I denna stadga beskrevs också åtta olika slags straff i 
stigande ordning : varning, tilltal, nekad permission, lindrig arrest, mist-
ning av befälstecken (ordningsman och korpral), svår arrest samt avgång 
eller entledigande från akademien.55

I 1840 års ordningsstadga framgår av den närmare beskrivningen av 
straffen att de dels användes för olika förseelser, dels var ordnade i ett slags 
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system. Exempelvis användes varning vid enklare förseelser som försum-
melser i läsningen, medan tilltal var för att beivra vad som beskrevs som 
»verkliga fel«. Men varning kunde också utdelas första gången någon be-
gick ett fel samtidigt som tilltal kunde användas vid upprepade förseelser. 
Nekad permission kunde i likhet med ovanstående användas i samband 
med försummelser i studierna, men också då kadetten kom för sent eller 
helt uteblev, klädde sig oordentligt eller tappade bort alternativt missvår-
dade sina persedlar.56

De olika formerna av arreststraff var till för att bestraffa vad som ansågs 
vara grövre brott mot ordningsstadgan. Lindrig arrest skulle exempelvis 
användas då kadetten visat ringaktning mot befäl och lärare, varit olovligt 
frånvarande, utövat våld mot kamrater, ljugit och medvetet förstört eller 
gjort sig av med persedlar. Den svårare arresten skulle användas om dessa 
förseelser ansågs särskilt grova eller om det rörde sig om upprepade hän-
delser, men också »för oärlighet, liderlighet, förfalskning af bjudningsbref 
och namn å permissionssedlar, rymning och annat som är stridande mot 
hederskänsla, och som visar på uppsåtligt afsteg från stadgad ordning«.57

Emellan de olika formerna av arreststraff nämns återtagande av upp-
draget som korpral och ordningsman som ett straff. Detta straff synes 
dock inte ha någon tydlig koppling till relationen mellan lindrig och svår 
arrest, utan här handlade det istället om straff för att man antingen miss-
brukat sin ställning eller inte hade utfört uppdraget korrekt.58 I likhet med 
nekad permission är detta exempel på ett straff som bygger på ett indra-
gande av rättigheter och belöningar, vilket också är att se som typiskt för 
den normaliserande sanktionen.59

I slutet av stegen av möjliga straff som kunde utdömas inom Krigs-
akademien hittar man avgång och entledigande. I praktiken handlade det 
i bägge fallen om att kadetten tvingades lämna skolan och skillnaden låg 
närmast i orsaken till att kadetten inte fick vara kvar. Det som kallades 
avgång användes när kadetten på grund av bristande framsteg i studierna 
tvingades lämna akademien för att han fortfarande efter två år inte kunnat 
flyttas till en högre klass. Den som blev entledigad hade antingen visat sig 
närmast oförbätterlig trots användningen av ovanstående straff eller också 
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hade vederbörande begått ett så allvarligt brott att det hotade kadettkå-
rens heder och Krigsakademiens anseende om han fick vara kvar.60 

Belöningar
Som framhålls av Foucault är belöningar ett minst lika viktigt styrnings-
medel som bestraffningar inom ramen för den disciplinära regimen.61 
Så var också fallet vid Krigsakademien, även om man i ordningsstadgan 
framhöll att »[f ]örmäns, lärares, kamraters, anhöriges och vänners kärlek, 
aktning och välvilja, samt eget medvetande att vara förtjent deraf, är den 
högsta belöning en Kadett kan erhålla«, varvid »[a]lla yttre utmärkelser 
äro blott en uppmuntran«.62 I nästa andetag nämns att belöningen är ett 
»bevittnande att man deraf gjort sig förtjent, hedrande för den som kom-
mit i åtnjutande deraf, och en verksam driffjäder för andras sträfvande att 
den förvärfva«,63 vilket kan sägas summera upp den funktion belöningen 
får inom ramen för en disciplinär regim.

Ser man till de belöningar som användes inom Krigsakademien fanns 
det vid sidan om olika hedersuppdrag, såsom monitör, ordningsman och 
korpral, också olika förtjänsttecken. Fram till och med 1820 fanns det två 
sådana vid Krigakademien – jetonger och distinktionstecken. Skillnaden 
mellan dem var att distinktionstecknet var ett slags orden som tilldelades 
kadetter i någon av de två översta klasserna för »ett pålitligt och dygdigt 
uppförande«, medan jetongerna användes för att belöna kunskap och flit 
i studierna. Intressant nog avskaffades distinktionstecknet 1820 med mo-
tiveringen att det var en överflödig utmärkelse eftersom i praktiken alla 
kadetter tilldelades detta tecken. Fem år senare förändrades kriterierna för 
utdelningen av jetonger. Fram till dess hade de framförallt utdelats för flit, 
medan de därefter kopplades till kadetternas betyg. På så sätt gick man 
från att belöna framsteg i studierna till att istället lägga vikt vid att man 
uppnått ett visst mått av kunskap.64 

Vad gällde uppdragen som monitör, ordningsman och korpral beskrivs 
de närmast som utmärkelser i 1840 års ordningsstadga. Att utnämnas till 
monitör var ett hedersuppdrag som bara gavs till den som erhållit högsta 
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betyg i ett ämne. Vidare var det även ordnat så att läraren hade rätt att byta 
ut en monitör så fort någon annan lyckats erövra betyget godkänd med 
utmärkt beröm.65

Till skillnad från monitörssysslan var uppdragen som ordningsman 
och korpral snarare kopplade till kadetternas uppförande än till deras 
framsteg i studierna. Det krävdes därför ett klanderfritt uppträdande för 
att kunna utnämnas till ordningsman eller korpral och vid allvarligare 
brott mot ordningsstadgan kunde man som nämnts också förlora detta 
hedersuppdrag. Som ett tecken på dessa uppdrag bar kadetterna gul träns 
på kragen (en för ordningsman och två för korpral), och korpralerna hade 
rätt att på egen hand ta dagspermissioner.66

Utöver dessa utmärkelser kan de betyg som kadetterna fick i olika äm-
nen ses som ett slags belöningar.67 Även i detta fall går det att se vissa 
förändringar under Krigsakademiens verksamhetsperiod. I början av 
1800-talet användes en sexgradig betygsskala för kadetternas kunskaper 
med omdömena »grundligt«, »redigt och säkert«, »sant och rätt«, »oredigt 
och gissat«, »tegat«, samt slutligen betyget »falskt«. Denna komplettera-
des sedan med utlåtanden rörande kadetternas begåvning med uttrycken 
»lycklig«, »god«, »lätt«, eller »trög och svår«. Slutligen kommenterades 
deras framsteg i studierna med omnämnanden : »mycket berömlig«, »be-
römlig«, »god«, »ringa« eller »ingen«. Vad gällde kunskapsbetygen revi-
derades dessa något och i en tjänsteinstruktion från 1817 används istället 
formuleringarna »med mycket god insikt och färdighet«, »med god fär-
dighet«, »hjälpligt«, »oredigt«, »intet svar« samt »falskt«.68

Denna ordning kom emellertid att förändras under 1820-talet, då man 
började att rangordna kadetterna från ett till fem i varje ämne. Den som 
vid summeringen av dessa betyg fick den lägsta siffran utsågs till klassens 
primus. Vidare offentliggjordes betygen så att kadetterna inte bara kunde 
se rangordningen dem emellan, utan även kunde jämföra sina betyg med 
varandra.69 Vid sidan om rangordningen av de främsta kadetterna an-
vändes nu en tolvgradig skala med betygsgraderna »ganska grundligt och 
väl«, »grundligt och väl«, »med god färdighet«, »berömvärt«, »rätt«, »fullt 
försvarligt«, »hjälpligt«, »med rättelse av läraren«, »osäkert«, »oredigt«, 
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»intet svar« och »oriktigt«.70 Dessa sammanfattades till något av betygen 
Godkänd med utmärkt beröm, Godkänt med beröm samt Godkänd i 
samband med examen. Som nämndes ovan var det från och med 1825 
dessa betyg som låg till grund för utdelningen av jetonger.71

Under 1850-talet introducerades ett nytt betygssystem. Detta byggde 
på en tiogradig skala där de teoretiska ämnena betygsattes i intervallet 
10-5 och de praktiska övningarna betygsattes utefter hela betygsskalan 
enligt följande :

Teoretiska ämnen Praktiska övningar
10 Godkänd med utmärkt 

beröm
10 Utmärkt skicklighet

9, 8 Godkänd med beröm 9, 8 Berömlig skicklighet
7, 6, 5 Godkänd 7, 6, 5 Nöjaktig skicklighet

4, 3 Hjälplig skicklighet
2, 1 Föga skicklighet

Det nya betygssystemet började användas hösten 1855 och 1862 infördes 
också nya regler för utdelningen av belöningsjetonger. De nya jetongerna 
hade tre valörer, guld, silver och brons, och delades ut med utgångspunkt 
i kadetternas medelbetyg. För guld krävdes 9,6, för silver 8,8 och för 
brons 8,0 som genomsnittligt betyg.72

Disciplinen i praktiken
När det kommer till studiet av den praktiska tillämpningen av de discipli-
nära teknikerna försvåras den av att reglementen och bestämmelser i hö-
gre grad bevarats för eftervärlden än de arbetshandlingar som kan vittna 
om verksamhetens praktik. Så är också fallet gällande kadettutbildningen 
på Karlbergs slott. Vi vet med utgångspunkt i reglementen och stadgor 
mycket om hur man tänkte sig att verksamheten skulle ordnas, men detta 
lämnade många gånger inga tydligare spår i form av bevarade dokument. 
Med hjälp av självbiografiskt material kan man i och för sig hitta belägg 
för om bestämmelser följts eller inte, men det är många gånger svårt att få 
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någon generell bild av denna praktik.73 Samma sak gäller övervakningen, 
där det finns uppgifter om att man använt sig av korpraler, ordningsmän 
och monitörer, men dessa säger inte så mycket om hur de i praktiken blev 
en del av den hierarkiska övervakningen.74

När det kommer till utdelade straff är källäget betydligt bättre i och 
med det från stora delar av verksamhetsperioden finns bevarade straffre-
gister.75 Av dessa går det inte bara att rekonstruera hur straffen användes 
vid Krigsakademien, utan det går även att i viss mån uttala sig om kadet-
ternas uppträdande.

Vad gäller straffens tillämpning finns det både exempel på hur man 
använde den stegrande straffskalan för att stävja upprepade förseelser och 
på hur man mer ad hoc-artat delade ut straff. Ett tydligt exempel på det 
förstnämnda finner man i kadetten Otto Magnus Anckarsvärds straff-
register från tiden 1807 till 1810. Där finns det antecknat att han redan 
under första året förmanades för att ha hade lekt under lektionen i tyska 
och att klassofficeren vid flera tillfällen påtalat att Anckarsvärd uppträtt 
»bullersamt« och »ostadigt«. Året därpå sattes han vid två tillfällen i kor-
rektionsrummet, vilket var att se som en lindrigare form av arrest, för att 
ha fört oväsen i klassrummet. Under 1808 fick han tillbringa ytterligare 
en dag i detta rum för att med hjälp av lögn ha lyckats lämna slottet under 
lektionstid. Den 22 oktober 1809 synes guvernören ha tröttnat på Anck-
arsvärds uppträdande, varvid kadetten bestraffades med karbas för »flera 
föröfvade oordentligheter«. Fyra dagar senare blev han insatt i korrek-
tionsrummet där han fick vistas fram till den 13 november då han släpptes 
ut av guvernören och förmanades. Denna förmaning synes emellertid inte 
ha haft någon bestående inverkan, utan redan den 11 mars följande år sat-
tes Anckarsvärd i svår arrest under tre dagar för att ha varit »olydig, stursk 
och retsam« mot löjtnant Lemke. Den 25 samma månad sattes han åter 
igen i svår arrest för att ha varit »stursk och näsvis« mot professor Moberg. 
Vid det senare tillfället släpptes han ut redan efter två dagar då han bett 
om »förlåtelse och visat ånger«.76

Vad som därefter hände framstår närmast som ett exempel på den dis-
ciplinära regimens försök att tygla en person som helt och hållet tappat 
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koncepten. Den 3 juni 1810 sattes Anckarsvärd i korrektionsrummet för 
att han inte kommit tillbaka från sin dagspermission förrän dagen därpå. 
Tre dagar senare flyttades han till svår arrest för att ha slagit sönder »rutor, 
stolor och bouteiller« och tilltalat befälet på ett mindre passande sätt. Där 
fick han sedan sitta fram till den 18 juni. Under tiden i arresten var han 
två gånger hos guvernören för att dels förmanas, dels be om att bli befriad. 
När han efter dessa möten fördes tillbaka till arresten synes han ha ham-
nat i affekt varvid han slog sönder fönsterrutorna, »bröt sönder knifvar, 
gafflar, skedar, och kastade maten kring golf och väggar, samt förderfvade 
mathämtaren«. Detta uppträdande upprepades en sista gång den 15 juni 
då Anckarsvärd slog sönder »den ena fensterrutan, Dricksbouteillen och 
sönderbröt knifven och gaffeln«. Efter dessa händelser sattes Anckarsvärd 
ytterligare två gånger i korrektionsrummet under sommaren samt hösten 
och den 12 oktober lämnade han Karlberg på faderns begäran efter en 
kortare tids sjukdom.77 Som framgår av ovanstående reagerade Krigsa-
kademien tämligen konsekvent på Anckarsvärds minst sagt ostyriga be-
teende och de straff som utdelades synes ha syftat till att få honom att 
uppträda på ett annat sätt. Detta märks inte minst i användningen av 
arreststraffet då han i juni 1810 helt verkar ha tappat besinningen.

Bortsett från detta exempel finns det emellertid exempel på när det 
inte är lika tydligt hur den progressiva straffskalan användes. Från 1850- 
och 1860-talen kan nämnas att man bara tilldelade varningar åt Wilhelm 
Rouget de St. Hermine och Carl Henrik Schartau för kitslighet mot en 
kamrat, Axel Liljenstolpe för att ha gått med en »hora« på Rörstrands-
vägen, Alex von Post för besök hos »liderliga« kvinnor i staden, Oscar 
Weidenhielm för »ostyrighet« under löjtnant Jochnicks lektion samt Carl 
Schwerin för »oskickliga« yttranden om befälet vid en middag i staden, 
trots att detta var förseelser som borde ha föranlett arreststraff. Vidare 
finns det också exempel på det motsatta då man satte Axel Key, Niclas Sell-
dén, Ludvig Södermark och Fredrik Åkerhjelm i svår arrest för sen hem-
komst, vilket enligt regelverket skulle ha resulterat i permissionsförbud.78 
Man kan därmed inte hävda att straffskalan vid Krigsakademien alltid 
följde den normaliserande sanktionens logik fullt ut. 
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Vad gäller utvecklingen över tid bestraffades hela 86 procent (240 av 
280 kadetter) av dem som antogs under åren 1798–1809 för olika för-
seelser, medan andelen bland dem som antogs åren 1850–1866 var 72 
procent (530 av 740 kadetter). Ser man till antalet anteckningar för brott 
mot ordningsreglerna var emellertid antalet anteckningar faktiskt mer än 
dubbelt så stort under den första perioden i jämförelse med den andra, 
3 982 jämfört med 1 896. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att den 
första perioden är betydligt kortare än den andra samtidigt som antalet 
kadetter var mer än dubbelt så stort. Vidare visar en genomgång av ka-
detternas respektive straffregister att andelen kadetter som antecknades 
för fler än tio förseelser och / eller gjorde sig skyldiga till förseelser som 
gav arreststraff eller föranledde förvisning sjönk från 34 procent under 
den första perioden till 13 procent under den andra.79

Huruvida den beskrivna utvecklingen också kan tas som intäkt för ett 
förändrat beteende hos kadetterna har tidigare diskuterats med utgångs-
punkt i tanken om en ökad grad av samhällelig civilisering och mellan-
mänsklig empati. I det sammanhanget har dock hävdats att man inte kan 
dra några sådana slutsatser eftersom antalet bestraffade förseelser inte 
nödvändigtvis speglar samtliga brott mot ordningsreglerna, samtidigt 
som det även förekom grova våldsbrott under den andra perioden.80 

Utifrån de frågor som står i fokus här kan man på ett liknande sätt 
fråga sig i vilken mån det minskade antalet utdelades straff säger nå-
got om hur den disciplinära regimen vid Krigsakademien förändrade 
kadetternas uppträdande. I likhet med diskussionen rörande samhällets 
civilisering utgör här den eventuella skillnaden mellan antalet utdelade 
straff och antalet faktiska förseelser ett problem för möjligheten att kun-
na uttala sig om kadetternas uppförande. Detta till trots tyder det mins-
kade antalet utdelade straff på en verklig förändring. Huruvida den hade 
sin grund i en ökad efterlevnad av gällande regler eller om kadetterna i 
första hand blev bättre på att undkomma den hierarkiska övervakningen 
är svårt att säga.81
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Karlberg och den disciplinära maktutövningen
Som denna studie visar finns det gott om belägg för att den kadettutbild-
ning som bedrevs inom Kungl. Krigsakademien präglades av en discipli-
när maktutövning. Utbildningen var inte bara avskild från omvärlden, 
utan kadetternas vardag styrdes också genom en noggrann inrutning i 
både tid och rum. Vidare fanns där utbyggda system för övervakning 
samt såväl belönings- som straffsystem som syftade till att styra kadet-
ternas beteende.

Trots detta synes den disciplinära regimen på Karlberg inte ha varit 
lika utvecklad som inom andra samtida verksamheter. Det finns få teck-
en på det samband mellan kroppar och rörelse som Foucault pekat på, 
och som kommer till uttryck i den militära drillen, i kadetternas vardag. 
Detta tyder på att den disciplinära regim som präglade livet som kadett 
inte var lika hård som den som exempelvis soldaterna upplevde, vilket är 
ett resultat som ligger i linje med vad tidigare forskning kommit fram 
till rörande skillnader i disciplinen i fattigskolan i relation till den lärda 
skolan. Den inrutning som präglade Krigsakademien synes därmed ha 
haft större likheter med den som präglade den lärda skolan än med de 
disciplinära tekniker som Foucault lyfter fram som exempel på hur man 
sedan 1700-talet övade soldater.82

Därtill finns exempel på att utvecklingen mot en disciplinär ordning 
vid Krigsakademien inte följde någon rak linje. Avskaffandet av distink-
tionstecknen år 1820 är ett tydligt tecken på detta, ett annat att moni-
törerna med tiden kom att få en allt mindre framträdande roll. Vidare är 
argumentet att avskaffa en utmärkelse bara för att den är något som alla 
kan erövra i sig intressant. Det visar att de som fattade beslutet inte var 
medvetna om den normaliserande sanktionens logik, enligt vilken också 
lätterövrade belöningar är viktiga för att styra människors beteende.

När det kommer till disciplinens tillämpning och resultat finns det 
både exempel som talar för att olika bestraffningar användes för att på-
verka kadetternas beteende och sådana som visar att straff kunde utdelas 
arbiträrt. I frågan om hur den disciplinära regimen påverkade kadetter-
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nas uppträdande ger översikten över utdelade straff som presenteras här 
inga tydliga svar. I och för sig går det att konstatera att antalet utdelade 
straff och andelen som straffades många gånger alternativt för grova för-
seelser minskade drastiskt, men det behövs mer ingående studier för att 
utifrån detta säga något om förändringar i kadetternas beteende.
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