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Uppdrag Afghanistan - militärt yrkeskunnande,
internationella erfarenheter och svenskt försvar
En scen gör det möjligt att sammanföra personer, samtal och
tankar som i normala fall inte skulle mötas. ”Uppdrag Afghanistan
- bilder och berättelser från en internationell insats” är en dokumentär komposition av autentiska erfarenheter gjorda av soldater
och officerare som tjänstgjort i Afghanistan.
Vad händer med våra egna perspektiv när vi tar oss tid att uppmärksamma och möta andras erfarenheter? Vilka lärdomar har vi
möjlighet att göra? Vilken betydelse ska de få för framtida militära
utmaningar såväl nationella som internationella?

Inledningsanförande
Peter Tillberg, föreståndare vid Centrum för
Studier av Militär och Samhälle (CSMS).

Medverkande
Fredrik Dauti, AT-läkare vid Blekingesjukhuset,
Karlskrona. Gift med officer.
Kapten Liridona Dauti. Chef för 26. GU-kompaniet på F 17. Tjänstgjordesom underrättelsesamt samverkansofficer, 1. skyttekompaniet
QL på FS21.
Major Anders Eckerberg skyttekompanichef i
Afghanistan under FS21. Han har även tjänstgjort
i Bosnien som ställföreträdande pansarskytteplutonchef och i Kosovo som pansarskytteplutonchef.
Major Bo Rahmström 13. telekrigsbataljon på
Ledningswregementet. KS18, KS19 och senast
FS20 på OMLT Kandak som mentor XO samt
Mali 02.

Joakim Svartheden, reservofficer vid Ledningsregementet, forskningsassistent vid CSMS.
Han har omfattande erfarenhet av ledarskapsutbildning och större internationella stabsövningar i Försvarsmakten.

Producenter
Peter Tillberg, Jörgen Hildebrant och Lotta Victor
Tillberg.
Texterna har utarbetats med hjälp av dialogseminariemetoden, en vetenskapligt beprövad metod
som utvecklats vid Kungliga Tekniska högskolan
för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling.
Filmer och fotografier är soldaters egna bilder
från uppdrag i Afghanistan.
Denna presentation är ett resultat av ett forskningsprojekt som möjliggjorts med stöd från
Försvarsmaktens Forsknings- och teknikutvecklingsprogram (FoT) initierat av Personalstaben
samt Ledningsstabens inriktningsavdelning.

Centrum för Studier av Militär
och Samhälle (CSMS)

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 civilmilitära 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
civil-militära 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

Konferenser

Uppdrag Afghanistan – bilder och berättelser
från en internationell insats är den tredje
boken i en serie antologier som uppmärksammar
olika aspekter av ett militärt yrkeskunnande
som kännetecknas av komplexitet.

CSMS organiserar sedan 2008 regelbundet
både nationella och internationella konferenser.
Syftet är att erbjuda en arena för dialog och
erfarenhetsutbyte mellan militära praktiker och
forskare.

År 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 i bland
annat Bosnien, Liberia, Kongo, Kosovo,
Georgien, Angola.

Den senaste konferensen Modern militär
professionalism – erfarenheter, utmaningar och
möjligheter genomfördes på Kuwngliga Tekniska högskolan i september 2015. Exempel på
fråge- ställningar som diskuterades var; Vad
innebär modern militär professionalism? Vilka
erfarenheter från internationella uppdrag är
värda att ta tillvara i försvaret av Sverige? Vad
är det vi ska försvara och vilka ska vara med?

2011 skrevs boken Uppdrag chef – åtta militära
chefers erfarenheter från internationella
operationer, en intervjubok som redovisar
internationella erfarenheter från bataljonschefs- nivå till Force Commander.

2012 anordnade CSMS en konferens med temat
Uppdrag utland – militära erfarenheter från
internationella operationer på KTh. 2013 genomfördes en uppföljande konferens på Södertörns
högskola med temat Militära erfarenheter från
Afghanistan – med blick mot framtiden.

Seminarier

Artiklar
Ett sätt att kommunicera och sprida den forskning som genomförs vid CSMS är att skriva
vetenskapliga artiklar. Artiklarna presenteras
på konferenser och förbereds för publicering i
tidskrifter. För tillfället är fyra stycken vetenskapliga artiklar under produktion.

Om du möter en man i en bur
En presentation och diskussion om hur den
svenska Försvarsmakten - med stöd av kvalitativa metoder - arbetar med konkreta erfarenheter och exempel från den militära professionen.
Bara en känsla – street smartness i
internationella operationer
I artikeln diskuteras olika aspekter av begreppet
tyst kunskap och hur detta kan förstås som en
relevant faktor i de handlingar som utförs av
svensk militär under utlandstjänstgöring.

Att hålla handen – svenska militärer
mentorerar i Afghanistan
Utgångspunkten är intervjuer och samtal med
militärer som har erfarenheter som mentorer
i Afghanistan. I artikeln diskuteras kunskapsteoretiska modeller i relation till den verklighet
man som svensk mentor möter i samtal med
Afghansk militär.

Från fredsmäklare till krigare – Sverige och
internationella uppdrag
I den här texten diskuteras olika motiv till varför
svensk säkerhets- och försvarspolitik samt
Försvarsmaktens utlandsuppdrag ändrat
karaktär och innehåll de senaste 20 åren.
Hur har den svenska fredsmäklartraditionen
förändrats är en fråga som belyses.

CSMS anordnar regelbundet seminarier och
samtal som syftar till ett erfarenhets- och
kunskapsutbyte kring olika frågor som berör
militärt yrkeskunnande, försvars- och säkerhetspolitik.
De senaste fem seminarierna som CSMS
bjudit in till är:

Dialogseminariemetoden - Praktiska erfarenheter av att använda en forskningsmetod.
Ett seminarium där CSMS tillsammans med KTh
bjudit in forskare från olika universitet och högskolor i Sverige för att med dem diskutera vetenskap, metod och angreppssätt vid kvalitativ forskning.

Hur navigera och leda Försvarsmakten under
osäkerhet och med motstridiga krav? Ett
samtal om de flerdimensionella utmaningar
som Försvarsmakten står både i och inför.
Föreläsare: professor Christopher Dandeker,
King’s College London.

Demokrati och populism - problem och
utmaningar. Ett återkommande tema i en
europeisk debatt är på vilka sätt en tilltagande
populism riskerar underminera politik, ställningstaganden och beslut. Föreläsare: professor
emeritus i filosofi Allan Janik vid Brenner Archive
Universität Innsbruck.

Specialförbandsseminarium. Ett seminarium
om specialförbandens roll som katalysator för
utveckling och deras roll i en förändrad strategisk kontext. Föreläsare professor Eyal Ben-Ari
och professor Anthony King om användning av
SOF, pågående forskning och framtida utmaningar.

Aristoteles och Wittgenstein - vilken hjälp
kan vi få från filosofin när det gäller dagens
utmaningar i samhället? Ett seminarium med
professor emeritus i filosofi Allan Janik. Allan har
bland annat skrivit Wittgensteins Vienna tillsammans med Stephen Toulmin och är författare till
Kunskapsbegreppet i praktisk filosofi.

Filmer och bilder

Utbildningar

CSMS producerar filmer och bilder som tar
upp olika aspekter av militärt yrkeskunnande
och professionalitet. Syftet är att genom dokumentär bild och gestaltning få inblickar i en
yrkespraktik som man själv saknar erfarenhet
av och där det finns lärdomar att göra.
Filmerna ska bland annat kunna användas i
Försvarsmaktens olika utbildningar. Tre filmer
har gjorts: “Uppdrag Afghanistan, militärt
yrkeskunnande, internationella erfarenheter
och svenskt försvar”, “De blå handskarna” och
“Militärt ledarskap - att förbereda sig för det
okända”.

CSMS erbjuder myndigheter och organisationer
uppdragsutbildningar inom bland annat följande
områden; ledarskap i kris- och konfliktmiljöer
och metoder för erfarenhetsutbyte.
Ledarskap i internationella operationer - om
praktiskt kunnande i skarpa lägen är en kurs
som riktar sig till militärer eller personer som i
sin yrkesutövning möter kris- och konfliktfyllda
miljöer i.

CSMS arrangerar även fotoutställningar med
bilder tagna av svenska militärer under sin
tjänstgöring. Den senaste utställningen visades
på Kungliga Tekniska Högskolan i samband
med CSMS konferens “Modern Militär Professionalism - erfarenheter, utmaningar &
möjligheter”. Ett urval av dessa bilder kommer att visas på Veterandagen 2016 och
NORDEFCO 2016.

Kursens syfte är att:
• utveckla kunskap och förståelse för relationen mellan olika kunskapsformer och dess
inverkan och effekter i olika yrkesrelaterade
situationer
• utveckla kunskap om förtrogenhetskunskapens betydelse för ledarskap i svårbedömda och
kritiska situationer
• att träna deltagarnas förmåga till reflektion
och erfarenhetshantering med hjälp av dialogseminariemetoden

Bengt Abrahamsson-priset
CSMS delar ut ett pris för att uppmärksamma
framstående forskning om militär professionalism och om relationen mellan militär och
samhälle.
Det senaste priset delades ut 2015 till Anthony
King för hans 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 civilmilitär kontroll.
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