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Konferenshistorik
Den sjunde konferensen om militärt yrkeskunnande
och modern militär professionalism – välkommen!

2008 genomfördes den första Uppdrag Utlandkonferensen. Bakgrunden var ett identifierat behov
att uppmärksamma och belysa militära erfarenheter
från internationell tjänst. Den andra konferensen
2012 hade tema yrkeskunnande och chefskap i högre
militära befattningar. 2013 fokuserade på erfarenheter
från Afghanistan. Målsättning med konferenserna

2015 och 2017 var att belysa och problematisera hur
en modern militär profession ser ut och verkar i ett
demokratiskt samhälle. 2018 års konferens hade
fokus på frågeställningar som handlade om hur
formandet av ett nytt försvar ska gå till? Och hur
tidigare erfarenheter och nya förutsättningar vävs
samman till en väl fungerande organisation?

2022 års konferens på temat Modern militär
professionalism riktar ett särskilt fokus på uppbyggnad av totalförsvar, krishantering och samverkan i
en dynamisk omvärld. Rysslands krig mot Ukraina,
Sveriges NATO-ansökan och försvarssamarbeten
mellan demokratiska stater i västvärlden är exempel
på teman som kommer att diskuteras. Ett mål med
konferensen är att under två dagar erbjuda en arena
för dialog och erfarenhetsutbyte mellan militära
praktiker, forskare, beslutsfattare och andra
intressenter.

Delar av konferensen är ett samarbete mellan
Scandinavian Journal of Military Studies och Nordic
Association for Research on Military Profession.
Konferensen genomförs på Södertörns högskola
i Stockholm.
Väl mött!
CSMS
Centrum för Studier av Militär och Samhälle (CSMS)
i samarbete med Försvarsmakten, HKV LEDS INRI.
www.csms.se

Program 14 juni CSMS konferens 2022
9.30

11.30

15.00

17.30

Incheckning

Inledningstal av ÖB Micael Bydén och Södertörns
högskolas rektor Gustav Amberg.

12.00

Transformation of military profession and
professionalism in Scandinavia. Anne Roelsgaard
Obling, Royal Danish Defence College; Harald Høiback,
Professor Lt. Col. Norwegian Armed Forces Museum;
Morten Brænder, Aarhus university DK; Lotta Victor
Tillberg, CSMS m.fl.

Gemensam middag i Svarta lådan

10.00

How do we do the will to defend? The Estonian
perspective. Tiia-Triin Truusa PhD Baltic Defence
College, Manager of Academic and Outreach Activities

10.30
Välkommen till CSMS konferens – ett möte mellan
militär praktik och forskning. Lotta Victor Tillberg,
forskningsledare, CSMS.

10.50
Integration of Military and Civilian Personnel within
the Total Defence Workforce. Irina Goldenberg,
Director Research Operational and Organizational
Dynamics, Canadian Department of National Defence.

Lunch

13.30
Total defence workforces.
Stéfanie von Hlatky, Queen’s University; Louise Olsson,
Peace Research Institute Oslo (PRIO), Joakim Berndtsson, CSMS; Irina Goldenberg, Canadian Department
of National Defence, Anne Roelsgaard Obling, Royal
Danish Defence College, m.fl.

14.30
Kaffepaus

16.00
Urban Warfare in the Twenty-First Century.
Anthony King, Professor, University of Warwick, UK.

16.30 – 17.00
NCOs and professionalism – more than an officer’s
game. Christopher Dandeker, Professor Emeritus,
Department of War Studies, King’s College London, UK.

Utdelning av Bengt Abrahamsson-priset 2022.
Prisutdelare: Robert Egnell, rektor, Försvarshögskolan.

19.30
Slut

Program 15 juni CSMS konferens 2022
9.30

11.05

13.30

15.45

Kaffe, the och frukt

Praktiknära forskning i uniformsyrken.
Lotta Victor Tillberg, forskningsledare CSMS

Uppdrag samverkan – erfarenheter från kriser,
konflikter och krig.
Ingrid Johansson, Ambassadör; Malin Dreifaldt,
Västerås stad; Hans Ilis Alm, Försvarshögskolan;
Peter Arnevall, Förbundsdirektör och Räddningschef;
Johan Barvaeus, Vesper Group; Bo Rahmström,
Försvarsmakten; Lars Carita Söderlund, Region
Uppsala; Lars Axvi, Sjöfartsverket; Jan Almgård,
Försvarsmakten; Peter Tillberg, CSMS.

Operationer i informationsmiljön – strategisk
kommunikation som verkansmedel.
Mats Ström, Brigadgeneral, Försvarsmaktens
kommunikationsdirektör.

10.00
Deploying Feminism: The Role of Gender in NATO
Military Operations. Stéfanie von Hlatky, Associate
Professor, Queens University, Canada.

Vem lär vem vid dubbelsidiga övningar?
Mj Martin Schüler diskuterar resultat från tre olika
övningar.

Civil kompetens i den militära professionen. Caroline
Trulsson, Chef Sektionen erfarenhetsanalys vid
Insatsstaben J7.

Återupptäcka Försvarsmakten – ett samtal om att
vara militär och forska på sin egen verksamhet.
Förvarshögskoledoktorand Martin Schüler och
Försvarsmaktsdoktorand Håkan Silverup diskuterar
och samtalar om hur det är att utföra praktiknära
forskning i den verksamhet man själv är del av.

10.50

12.00 – 13.30

SOM-undersökningen: Försvarsförtroende och
NATO-opinion. Karl Ydén, Fil Dr, CSMS

Lunch (kaffe i foajé 4 från kl. 12.30)

10.30

14.30
Den svenska veteranen – en kompetent resurs
i samhället. Lotta Victor Tillberg, CSMS; Carl-Martin
Pethrus, Med. Dr; Monica Larsson stf Chef FM Veterancentrum, Christopher Johansson, veteran.

16.00
Avslutning
Moderator: Anna Victoria Hallberg, Södertörns
högskola.

Tider: Konferensprogrammet pågår kl. 9.30–17.00
den 14 juni med gemensam middag efter programmets slut. Den 15 juni kl. 10.00–16.00.

Centrum för Studier av Militär
och Samhälle (CSMS)

Forskningsinstitutet CSMS grundades 2011 som
ett forum för främjande och utbyte av forskning och
erfarenheter om militär organisation och profession.
Vid bildandet av CSMS hade ett forskningsarbete
med fokus på militärt yrkeskunnande pågått i flera
år. Utifrån dessa erfarenheter formulerades ett
antal forskningsteman:
• Att undersöka aspekter av modern militär
professionalism med fokus på legitimitet, kontroll,
transparens, yrkeskunnande och ansvar.
• Att belysa hur struktur och maktförhållanden
påverkar militär yrkespraktik med fokus på interna
organisatoriska förhållanden samt externa förhållanden såsom demokratisk kontroll och civil-militära
relationer.

• Att utforska betydelsen av praktisk och erfarenhetsgrundad kunskap i kris- och konfliktmiljöer.
• Att undersöka militär erfarenhetsuppbyggnad och
former för erfarenhetsutbyte inom militär yrkespraktik.
• Att utforska och beskriva erfarenheter av civilmilitära relationer både i Sverige och i internationella
sammanhang.
Utgångspunkten för CSMS är att forskning om militära
institutioner bäst bedrivs över universitets-, organisations- och disciplingränser samt i kontakt med det
internationella forskarsamhället.
Läs mer på hemsidan: www.csms.se

Böcker
2007 utkom Uppdrag Utland – militära exempel från
internationella uppdrag. Boken består av 41 texter
författade av militär personal med fokus på skarpa
situationer och utmaningar de mött ibland annat
Bosnien, Liberia, Kongo, Kosovo, Georgien, Angola.
2011 utkom Uppdrag Chef – åtta militära chefers
erfarenheter från internationella operationer, en intervjubok som redovisar internationella erfarenheter
från bataljonschefsnivå till Force Commander. I
boken Uppdrag Afghanistan – bilder och berättelser
från en internationell insats från 2016 uppmärksam-

mas olika aspekter av militärt yrkeskunnande som
kännetecknas av stor komplexitet. Uppdrag Militär
– perspektiv på militärt yrkeskunnande från 2018 är
den fjärde boken i antologiserien. Här skriver elva
olika forskare, utifrån skiftande teoretiska perspektiv,
sina reflektioner över militär yrkespraktik, dess möjligheter och dess utmaningar.
De flesta av böckerna finns även på engelska och
kan laddas ner på hemsidan www.csms.se

Uppdrag Veteran
Den senaste och femte boken i Uppdrag-serien från 2020
innehåller veteraners egna berättelser om livet efter
insats. Sedan 1953 har närmare 100 000 svenskar tjänstgjort i olika militära uppdrag utomlands. Vad händer när
de kommer hem och hur används veteraners kunnande
i arbetslivet? Boken består av intervjuer och texter som
veteraner själva skrivit inom ramarna för ett forskningsprojekt med fokus på den svenska veteranen som kompetent resurs i samhället. Syftet med boken är att ge läsaren
fördjupad kunskap om vad det innebär att vara veteran i
Sverige.
Mer information om projektet Erfarenhetsforum Veteran
finns på www.csms.se.

På 2022 års konferens visa fotografier från evakueringen av Kabuls flygplats 2021.
Fotografen är Alexander Gustavsson, Combat Camera (Försvarsmakten). Bilderna
blev nominerade till Årets bild 2021 i kategorin nyhetsreportage utrikes.

New anthology from the Scandinavian
Journal of Military Studies Press!
The SJMS Press is extremely proud to present the
new anthology Transformations of the Military
Profession and Professionalism in Scandinavia.
The anthology is edited by Anne Roelsgaard Obling &
Lotta Victor Tillberg and features an amazing lineup
of researchers whose contributions track the status
and future of the Scandinavian military profession
from different angles and methodologies.
The anthology is a must-read for anyone who’s
interested in what it means to be and, not least,

What characterises the development and social transformation
educate a military officer in a security climate
which
of the military profession in the Scandinavian countries? Has the
broadening
is rapidly moving from counter-insurgency and
the of tasks, functions and scope of the military profession
lead to changes in the values, outlook and behaviour of groups of the
Global War on Terror to territorial defense and
great
armed
forces? What kind of changes are the cultural and structural
interpenetration of civilian and military spheres, including hybrid
power competition, and a professional environment
forms of professionalism, generating? And what are the significance
implications of such changes?
in which the officer has to straddle a delicateand
balance
between “warrior” and “administrator”.
This anthology is a collection of essays concerned with the military
profession and professionalism in Denmark, Norway and Sweden.

The anthology is published by Scandinavian Journal of Military Studies
Press, a subsidiary of Scandinavian Journal of Military Studies
– a journal which publishes both high quality research articles
and valuable practice-oriented studies relevant to the military
profession.

The full book or individual chapters can be
downloaded for FREE from this link:
https://press.sjms.nu/site/books/e/10.31374/book2/

The Scandinavian Journal of Military Studies is published by the Royal Danish Defence College,
the Swedish Defence University, the Norwegian Defence University College, the Centre for Military
Studies, University of Copenhagen and the Swedish Centre for Studies of Armed Forces and Society.

Bengt Abrahamssonpriset
CSMS delar ut ett pris för att uppmärksamma framstående forskning om militär professionalism och om
relationen mellan militär och samhälle.

Annika Nordgren Christensen tilldelades 2018 års
Bengt Abrahamsson-pris för sina stora insatser inom
försvarsområdet. Annika har sedan länge etablerat
sig som en lika kunnig som självklar röst i den svenska
försvarsdebatten. Kombinationen av att kunna göra
skarpa analyser i aktuella försvarsfrågor och visa
skicklighet i en rad tunga förtroende- och expertuppdrag är tecken på mod och engagemang utöver
det vanliga.
2017 års pris tilldelades Don M Snider med följande
motivering:
In an age when serious questions too often are treated
in a both superficial and hasty manner the Swedish
Centre for Studies of Armed Forces and Society recognizes Don M Sniders long and solid practice in
problematizing and describing the Army profession

and its ethic. Being a driving force behind several
hallmark volumes on the Army profession and its civilmilitary relations is just one of Don’s many achievements. Don Snider has contributed to a deep-ened
and revitalized dialogue on military professionalism.
2015 tilldelades priset Anthony King för viktiga och
innovativa analyser avseende transformeringen av
Europas väpnade styrkor och den förändrade dynamik
som uppstått när det gäller sammanhållning mellan
stridande soldater.
2013 tilldelades Ulf Henricsson priset för att han
med mod och envishet tagit ansvar för sin kunskap
och delat med sig av sina erfarenheter av militär
yrkespraktik.
Det första priset fick Bengt Abrahamsson 2012 för sina
djupgående analyser av den militära professionaliseringens historiska utveckling och av förutsättningar
för civil-militär kontroll.

Hitta hit

The Swedish Centre for Studies of
Armed Forces and Society
CSMS

Med pendeltåget färdas du enkelt till
högskolan mot Södertälje/Tumba från
Stockholm city, det tar bara 19 minuter.
När du kommer till Flemingsberg från
Stockholm city tar du till höger och tar
rulltrapporna upp och hamnar direkt
på Campus Flemingsberg och vid
Södertörns högskola. Följ CSMS skyltar
som leder fram till konferenslokalen.
Välkommen!

Overarching research themes

Du hittar oss i hus MB

The Swedish Centre for Studies of Armed Forces and
Society (CSMS) is a forum for promoting and exchanging
research on and experiences of military organizations
and civil–military relations. CSMS works on the premise
that research on military institutions is best conducted by way of a cross-university, cross-organizational
and cross-disciplinary approach as well as in contact
with the international research community. CSMS
thus adheres to the tradition created by the InterUniversity Seminar on Armed Forces and Society,
which was established in 1960 by Morris Janowitz at
the University of Chicago. Through multidisciplinary
research CSMS aims to generate new knowledge of
the aforementioned research themes that is relevant
to practitioners, researchers, government agencies,
organizations and industry.

• Perspectives on the profession: organization,
structure and power relationships
• Practical knowledge in crisis and conflict-ridden
environments
• Modern military professionalism
• Democratic control and civil–military relations

CSMS comprises researchers and students from
various seats of learning, institutions and academic
disciplines. The participants may have different
approaches, but they share the view that independent
and multidisciplinary research on military organizations is an important endeavour and is instrumental
in the democratic influence over the military.
The task is to initiate and conduct research, create
opportunities for both national and international
research collaboration and establish a dialogue
between researchers and government agencies as
well as organizations and industry.
Researchers from various academic disciplines, such
as global studies, professionalism, business economics, political science, technology, sociology, education
and law, are the cornerstone of the organization.
One of CSMS’s primary objectives is that research shall
be both relevant to the field of practice in question and
of practical use. Besides the research resulting in
reports, the centre’s commissioned work can lead to
other activities, such as seminars, the dissemination
of experience, training, the production of teaching
aids, etc.
www.csms.se

Besöksadress
CSMS
Drottning Kristinas väg 53
114 28 Stockholm, Sweden

Fotografier: Alexander Gustavsson, Försvarsmakten

