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Program





Konferens om modern 
militär professionalism

När den första Uppdrag utlandkonferensen gick av stapeln år 2008 var bakgrun-
den ett identifierat behov av att uppmärksamma och belysa militära erfarenheter 
från internationell tjänst. Den andra konferensen år 2012 hade tema militärt 
yrkeskunnande i högre befattningar. Den genomfördes på KTH. Uppdrag utland-
konferensen 2013 gavs på Södertörns högskola med fokus på erfarenheter från 
Afghanistan – och blick mot framtiden. När vi skriver år 2015 är rubriken för kon-
ferensen en annan – men syftet är detsamma: att erbjuda en arena för dialog och 
erfarenhetsutbyte mellan militära yrkesutövare, forskare, andra intressenter och 
beslutsfattare.

Vad innebär modern militär professionalism? Vad ur erfarenheterna från interna-
tionella uppdrag är relevant att ta med in i det nya? Vad ska vi med ett försvar till? 
Frågorna är angelägna och aktuella. Sedan 2008 har flera omvärldsfaktorer för-
ändrats. Hotbild, nya säkerhetspolitiska förutsättningar och organisatoriska villkor 
formar på vilket sätt Försvarsmakten möter och hanterar uppdrag och utmaningar.

Konferensen arrangeras av Centrum för Studier av Militär och Samhälle (CSMS). 
CSMS grundades 2011 som ett forum för främjande och utbyte av forskning och 
erfarenheter avseende militär yrkespraktik, organisation och civil-militära relatio-
ner. CSMS arbetar på olika sätt med följande uppdrag:

• Att medverka till kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte om modern
militär professionalism såväl nationellt som internationellt

• Att stimulera till kritisk reflektion, metodutveckling, erfarenhetsutbyte och 
möten över professionsgränser

• Att sätta in svenskt militärt yrkeskunnande i ett internationellt perspektiv

www.csms.se
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Program 8 september

Kungliga Tekniska Högskolan
 

10.30 Drop-in & mingellunch på Plattan, Lindstedtväg 30, KTH

12.00 Inledningsanförande av Karl L E Engelbrektson, generalmajor, Chef 
 Förbands produktion, Försvarsmakten Lokal H1, Teknikringen 33, 2tr 
  
12.30 CSMS – forum för dialog och erfarenhetsutbyte med fokus på modern  
 militär professionalism Peter Tillberg, föreståndare, Centrum för Studier av 
 Militär och Samhälle

13.00 The Armed Forces After a Decade of War – British and Swedish 
 perspectives Christopher Dandeker, Professor of Military Sociology at   
 King’s College, London, England

14.00 Contemporary Special Operations Forces: Generalized Specialization,  
 Boundary Spanning and Military Autonomy Eyal Ben-Ari, Professor of 
 Antrophology, and Director of The Kinneret Center on Peace, Israel
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Parallella seminarier – lokaler se separat information

15.10-16.00

 1. Militær profesjonsidentitet - utviklingstrekk, trender og betydning
 i det norske forsvaret Rino Bandlitz Johansen, Kommandørkaptein, 
 PhD Forsvarets stabsskole, Norge 

 2. Uppdrag Afghanistan – militärt yrkeskunnande och svenskt
 försvar Peter Tillberg, Jörgen Hildebrandt CSMS 
 samt
 Hålla handen – svenska officerares förståelse av sin profession 
 i ISAF–insatsen i Afghanistan Caroline Trulsson, försvarsanalytiker  
 INS ERF ANA

 3. Underättelsetjänst – internationella erfarenheter
 Michael Aust, analytiker INS ERF ANA

 4. Försvaret, politikerna och svenskarna - iakttagelser från den
  nationella SOM-undersökningen Karl Ydén & Joakim Berndtsson, CSMS 

16.10-17.00

 5. Hur irreguljära styrkor kan förstås – lärdomar från arbete med
 Handbok irreguljära styrkor Mj Anders Bengtsson, FMUndSäkC  

 6. Yrkesutveckling genom handledning Fil Mag/projektledare
 Charlotte Nathansson, Kn/projektledare, Mikael Gudmundsson FMLOPE 

 7. Bara en känsla – omdömets betydelse vid utlandsuppdrag   
 Joakim Svartheden & Lotta Victor Tillberg, CSMS 

 8. The Future of Peace Operations and Counterinsurgency 
  Robert C. Egnell, Associate Professor at the Department of Security, 
 Strategy and Leadership, Swedish Defence University. 
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SAMLING PÅ PLATTAN, Lindstedtsvägen 30

17.15 Professor emeritus Bengt Abrahamson om Avfällingen – Lawrence efter 
 Arabien  samt utdelning av 2015 års Bengt Abrahamsson-pris

17.45 Gemensam middag

19.00 Military Professionalism – the Combat Soldier in the Expeditionary  
 Era Anthony King, Professor at the University of Exeter, England 

20.00 Avslutningstal Hans Ilis-Alm, överste, Avdelningschef Långsiktig utveckling  
 och analys, Försvarsmakten

20.15 Slut
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Presentation av de medverkande i programmet

Bengt Abrahamsson är professor emeritus i sociologi med inriktning mot 
organisations- och arbetslivsfrågor. Under åren 1994-99 var han rektor vid Högskolan i 
Växjö och ledde dess arbete för att bli universitet. Mellan 2002 och 2012 var han knuten 
till Försvarshögskolan och dess forskning om ledarskap och management. Han har 
skrivit bl.a. Military Professionalization and Political Power (1971), Organisationsteori 
(Bureaucracy or Participation, 1975), Varför finns organisationer? (Why Organizations, 
1986), Effect Based Operations, Military Organization and Professionalization (tills. m. 
Robert Egnell och Karl Ydén, 2006) och Avfällingen. Lawrence efter Arabien (2015).

Michael Aust fil.mag. i freds- och konfliktforskning och analytiker vid insatsledningens 
avdelning för erfarenhetsanalys. Arbetar f.n. med Afghanistan-insatsen och Mali-
insatsen. Gjorde sin grundutbildning inom Kustartilleriet och har tjänstgjort på 
ambassaden i Washington D.C., Livgardet och i Kosovo. Har även arbetat på 
Försvarsdepartementet och FHS med ansvar för bl.a. forskningsfrågor.

Peter Bihl är född och uppvuxen i den lilla orten Rättvik i hjärtat av dalarna. Han 
startade sin militära bana som skyttegruppchef på Artilleriregementet i Kristinehamn. 
Peter är utbildad officer i artilleriet och har gjort två missioner i Afghanistan. Under 
FS20 var han mentor på OMLT och under FS27 eskortplutonchef på OMS04. Peter har 
även gjort en kortare utbildningsinsats i Uganda. Idag tjänstgör han som plutonchef på 
Militärhögskolan Karlberg. Ett av Peters stora fritidsintressen är fotografi. ”För mig är 
det ett sätt att lyfta fram detaljer och att fånga ett ögonblick. När du betraktar ett foto 
upptäcker du ofta nya saker som i stunden gått dig förbi.”

Rino Bandlitz Johansen är militær yrkesoffiser med bakgrunn fra marinen. Har 
variert sjømilitær operativ erfarenhet med blant annet tjeneste som fartygschef i flere 
år. Operativ internasjonal tjeneste fra kontraterror-operasjoner i middelhavet. Videre 
tjeneste knyttet til ledelse, lederutvikling, og utdanningssektoren i Forsvaret. Tjenestegjør 
for tiden på Forsvarets høgskole i Oslo med ansvar for forskning og undervisning knyttet 
til ledelsesemnet.  Av central utbildning kan nevnes: 4 år på Sjøkrigsskolen i Bergen, 
mastergrad i ledelse og operasjoner på Forsvarets høgskole i Oslo, og PhD i operativ 
psykologi gjennom universitetet i Bergen. Har kjørekort på motorcyckel og kjører selvsagt 
en Honda.

Eyal Ben-Ari is Director of the Center for Society, Security and Peace at Kinneret 
Academic College on the Sea of Galilee. He obtained his first two degrees at the Hebrew 
University and his PhD from the University of Cambridge and then taught at the Hebrew 
University for 26 years. He has carried out research in Israel, Japan, Singapore and 
Hong Kong. He has studied various social and cultural aspects of the Israel Defence 
Forces and the Japanese Self-Defense Forces and on early childhood education in Japan. 
Between 2002-2005 Ben-Ari was Director of the Harry S Truman Research Institute for 
the Advancement of Peace, has participated in numerous committees dealing with the 
Israeli military.
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Anders Bengtsson är major vid FM Underrättelse- och Säkerhetscentrum (FMUndSäkC) 
och har sina rötter i ingenjörstrupperna. Han är nu involverad i metodutveckling av 
militär underrättelsetjänst med inriktning markstridskrafterna.

Joakim Berndtsson är docent vid Institutionen för globala studier, Göteborgs 
universitet. Hans forskning är främst inriktad på det ökande användandet av privata 
säkerhetsföretag i och omkring väpnade konflikter samt konsekvenserna av denna 
utveckling för statlig kontroll över våldsmedlen och civil-militära relationer. Inom 
detta fält har Berndtsson också genomfört en studie för Försvarsmakten om svenska 
officerares inställning till säkerhetsbranschen som aktör i högriskområden och som 
potentiell karriärväg. Tillsammans med Karl Ydén har han också medverkat i ett 
större forskningsprojekt inom ramen för CSMS där den svenska opinionen kring 
Försvarsmakten och dess uppdrag analyserats med hjälp av data från SOM-institutet vid 
Göteborgs universitet.  

Christopher Dandeker is currently Emeritus Professor in the Department of War 
Studies, Kings’ College London, having been at King’s since 1990. He was Professor of 
Military Sociology in the Department of War Studies, King’s College London and (with 
Professor Simon Wessely and Professor Nicola T Fear), Co-Director of the King’s Centre 
for Military Health Research [KCMHR].  He joined King’s from the University of Leicester 
in 1990 as a Senior Lecturer and was promoted to Professor in 1997. He retired in July 
2015 as Emeritus Professor. Professor Dandeker served as Head of Department of War 
Studies from 1997-2001 and as Head of the School [now Faculty] of Social Sciences and 
Public Policy from 2005-08. He has advised the British Army on a range of personnel 
policy issues and has done the same for the Swedish defence forces. In addition he has 
given evidence on personnel issues to the House of Commons Defence Committee and 
a number of other bodies. 

Robert Egnell är docent vid Försvarshögskolan där han forskar och undervisar i 
ämnen från mänsklig säkerhet och statsuppbyggnad till internationella insatser och 
militärstrategi. Han jobbar också för Georgetown Institute for Women, Peace and 
Security, där han fokuserar på genderperspektiv och kvinnors integrering i militära 
organisationer. Robert disputerade i ämnet War Studies vid King’s College London 
och har sedan dess även undervisat internationella relationer och konfliktlösning på 
universitetet i Dar es Salaam, Tanzania, och varit förste forskare på FOI. Han är också 
reservofficer och tillika grundare och chefredaktör för nätmagasinet Mänsklig Säkerhet.

Karl L E Engelbrektson Major General, was born 1962, currently he is Head of 
Training and Eduction, Swedish Armed Forces. 2013/14 he was chairman of the NATO  
Connecting Forces Initiative, Task Force; successfully negotiating new partnerships 
on behalf of seven nations in view of the NATO summit in Wales. 2010-13 he was 
the SWE Military Representative to the EU and Nato. In 2009/10 he was member of 
the Royal College of Defence Studies, in London. Prior to that he was senior mentor 
to the East African Stand By Forces. In 2005 he was assigned to set up the Swedish, 
Finnish, Norwegian, Irish and Estonian EU- battlegroup and in 2006 (to sept 2008) he 
was appointed to be the first Force Commander of the  Nordic Battlegroup (NBG). In 
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2004 he was Military District Commander of the Island of Gotland. In 2003/04 he was 
Commanding Officer of the Swedish Battalion in Kosovo. During this command he 
experienced the latest Crisis in Kosovo during mid-march fights in Caglavica 2004. He 
is a member of The Royal Swedish Academy of War Sciences (2006). The President of 
France awarded him with The Ordre National Merit in Jan 2012. Since April 2013 he is 
a Senior Fellow of New Westminster College, Canada. Since 2015 he is a member of 
Swedish Institute of Foreign Affairs.
 
Mikael Gudmundsson är projektledare vid FMLOPE och har arbetat där sedan 2005. 
Förutom yrkesutvecklingsprojektet arbetar han bl. a. med en kurs om handledning 
och utbildningsmetodik som genomförs årligen i samarbete med Polisen i Stockholm. 
Mikael är kapten i flygvapnet.

Jörgen Hildebrandt är dansk prisbelönad fotograf och filmare, har arbetat i stora delar 
av världen. Sommaren 1992 bidrog han till att visa världen omfattningen av den etniska 
utrensningen i före detta Jugoslavien.  Att fotografera och filma är inte mitt jobb, det är 
mitt liv. Det ger mig oändliga möjligheter att vara kreativ, samtidigt som jag kan påverka 
min omgivning. Jag tycker att den berömda fotografen Irving Penn sa det på ett mycket 
bra sätt: ”A good photograph is one that communicate a fact, touches the heart, and 
leaves the viewer a changed person for having seen it. It is in a word, effective.”

Hans Ilis-Alm Colonel, is since August 2014 the branch chief for long term development 
and strategic analysis in the plans and policy departement of the CHOD staff. Prior to 
this he served in the EU External Action Service. During the majority of his career he 
has served in the Swedish Special Forces community where his last position was Chief 
Special Forces Command 2005-2009. He has operational experience from several 
operations and he holds a MSc degree in Security Strategy.  

Anthony King has published widely on sport, social theory and the military. Although 
apparently diverse, Anthony King’s research is unified by a concern to address a 
fundamental sociological question; the problem of collective action. How do humans 
form and maintain social groups? Although he is interested in developing a theoretical 
and philosophical answer to this question, his work simultaneously aspires to be 
historical. Substantively, he is interesed in the way in which selected social groups, 
such as soldiers or football fans, are adapting in the face of globalization. To this 
end, his work takes the 1970s as a critical transition from industrial modernity to 
postmodern, globalized post-Fordism and he has sought to demonstrate how social 
identities and collective practices in the twenty-first century are changing. He is 
the author of The Transformation of Europe ’s Armed Forces: From the Rhine to 
Afghanistan (Cambridge University Press, 2011).

Charlotte Nathansson är projektledare på FMLOPE sedan 2005. Hon har en 
beteendevetenskaplig inriktning mot pedagogik och har bland annat arbetat med 
nätbaserat lärande och handledning. De sista åren har hon fördjupat sina kunskaper 
inom mental träning och coaching och arbetar också som livs- och karriärutvecklare i 
Försvarsmakten. 
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Joakim Svartheden reservofficer vid Ledningsregementet, magisterstuderande 
vid Södertörns högskola och forskningsassistent vid CSMS. Redaktör för antologin 
Exempel – Yrkeskunnandets praktik och IT 2002 och medredaktör till Uppdrag Utland - 
Militära exempel från internationella uppdrag (2007).

Peter Tillberg är kapten och har tidigare arbetat i Försvarsmakten med soldat och 
officersutbildning. Peter är forskare och har de senaste 20 åren arbetat på Arméns 
Centrum för Ledarskap och Försvarshögskolans Ledarskapsinstitution med frågor som 
berör ledarskap, organisation och militär praktik i internationella operationer. Han har 
bland annat publicerat Some Aspects of Military Practices and Officers Professional 
Skills (2006), Mission Abroad – Military experience from international operations (2008) 
och Uppdrag Chef - Åtta militära chefers erfarenheter från internationella operationer 
(2011). Peter doktorerar på institutionen för industriell ekonomi och organisation vid 
Kungliga Tekniska högskolan. Han är föreståndare vid CSMS.

Joel Thungren är född och uppvuxen i Sundsvall. Han gjorde värnplikten på I19 i 
Boden som närsskyddssoldat. Joel är utbildad bildjournalist och reservofficer. Han har 
gjort tre missioner i Afghanistan. FS14, FS19 och FS21 alla tre i skyttetjänst. Han har 
arbetat som fotograf bland annat i Sydafrika och tidningen Mail & Guardian men även 
på ställen som Umeå Tidning och Sigtunabygden. Joel arbetar idag för Combat Camera 
på Ledningsregementet i Enköping. De senaste 17 åren har fritiden mestadels ägnats 
åt idrott och träning, med stor fokus på amerikansk fotboll. Där Joel spelat med lag 
som Sundsvall Flames, Arlanda Jets och Uppsala 86ers. 

Caroline Trulsson är försvarsanalytiker och har en bakgrund från Uppsala universitet 
med en kandidatexamen i praktisk filosofi och statsvetenskap samt en masterexamen 
i statsvetenskap. Hennes kandidatuppsats, ”Jaktrobotar, kärnvapen och personlig 
vänskap - Kalla krigets militärtekniska samarbete med USA” publicerades i 
Militärhistorisk tidskrift 2014. Hennes masteruppsats behandlar frågor kring militär 
professionalism med utgångspunkt i den svenska insatsen i Afghanistan och kommer 
att presenteras under IUS konferens hösten 2015. Idag arbetar Caroline på INS ERF 
ANA vid Högkvarteret i Stockholm.

Lotta Victor Tillberg är docent i den praktiska kunskapens teori vid Södertörns 
högskola och är även verksam som forskare vid Centrum för Studier av Militär och 
Samhälle. Sedan 1996 har hon arbetat med frågor om militärt yrkeskunnande ofta 
med fokus på internationella operationer. Bland annat medförfattare till Uppdrag 
chef – åtta militära chefers erfarenheter från internationella operationer. 2014 
redaktör för antologin Kvalitetsjakten – om professionalitet i välfärden. På Centrum 
för praktisk kunskap vid Södertörns högskola arbetar hon för närvarande bl. a. med 
uppbyggnaden av den nya polisutbildningen. 

Karl Ydén är universitetslektor vid Chalmers & Visiting Research Fellow, King’s College 
London. Reservofficer i armén, ledamot av KKrVA, IMIT Research Fellow. Disputerade 
på en avhandling om Försvarsmaktens karriärsystem och amfibieutbildning.
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Centrum för Studier av Militär och Samhälle

 Övergripande forskningsteman

 • Perspektiv på profession – organisation, struktur och maktförhållanden
 • Praktisk kunskap i kris och konfliktfyllda miljöer
 • Modern militär professionalism 
 • Demokratisk kontroll och civil-militära relationer

Centrum för Studier av Militär och Samhälle är ett forum för främjande och utbyte 
av forskning om militära organisationer och civil-militära relationer. Centrum för 
Studier av Militär och Samhälle bygger på att forskning om militära institutioner 
bäst bedrivs över universitets-, organisations- och disciplingränser samt i kontakt 
med det internationella forskarsamhället. CSMS ansluter sig därmed till den tradi-
tion som formats av Inter-University Seminar on Armed Forces and Society, som 
grundades 1960 av Morris Janowitz vid University of Chicago. Målsättningen är att 
genom mångdisciplinär forskning skapa ny kunskap som är relevant för praktiker, 
forskare, myndigheter, organisationer och näringsliv om ovan nämnda forsknings-
teman. 

Centrum för Studier av Militär och Samhälle inkluderar forskare och studerande 
från olika lärosäten, institutioner och akademiska discipliner. Deltagarna kan ha 
varierande synsätt, men de delar uppfattningen att oberoende och tvärvetenskap-
lig forskning om militära organisationer utgör en viktig strävan och ett bidrag till 
demokratiskt inflytande över militären.

Uppdraget är att initiera och bedriva forskning, skapa möjligheter för forsknings-
samarbete nationellt såväl som internationellt samt att initiera dialog mellan fors-
kare och myndigheter, organisationer och näringsliv.

En primär målsättning för CSMS är att forskning skall vara relevant för det praktik-
området som omfattas och att forskning ska komma praktiken till nytta. Förutom att 
forskning resulterar i forskningsrapporter kan uppdrag resultera i andra aktiviteter 
som seminarier, erfarenhetsspridning, utbildning, läromedelsproduktion m.m.
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The Swedish Centre for Studies of Armed Forces and Society

 Overarching research themes

 • 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

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 Inter-University 
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. 

CSMS comprises researchers and students from various seats of learning, institu-
tions and academic disciplines. The participants may have different approaches, 
but they share the view that independent and multidisciplinary research on milita-
ry organizations is an important endeavour and is instrumental in the democratic 
influence over the military.

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
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Bengt Abrahamsson-priset 

På konferensen om modern militär professionalism delas Bengt Abrahamsson-pri-
set ut för tredje gången. Priset uppmärksammar framstående forskning om militär 
professionalism och om relationen mellan militär och samhälle. 
Tidigare stipendiater med prismotivering är:

2013
Ulf Henricsson tilldelas 2013 års pris för att han med mod och envishet tar ansvar 
för sin kunskap och delar med sig av sina erfarenheter av militär yrkespraktik. Ulf 
beskriver såväl framgångar som motgångar, på ett personligt och trovärdigt sätt 
och med vilja att utveckla den militära professionalismen. Ulfs erfarenheter från 
militär praktik utgör ett viktigt bidrag i forskning och utbildning om den svenska 
försvarsmakten och dess förutsättningar.

2012
Bengt Abrahamsson tilldelas 2012 års pris för sina djupgående analyser av den 
militära professionaliseringens historiska utveckling och av förutsättningar för ci-
vil-militär kontroll. Bengts bidrag utgör självskrivna hörnstenar för analys av militä-
ren som yrkesgrupp och av militärens roll i det nutida demokratiska samhället.
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Bilder av fotograf Joel Thungren.
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Lokaler:
1. Lindstedtsvägen 30, Sing-sing
2. Teknikringen 33, H1,  2tr
3. Promenadväg mellan Sing-sing och H1 tar ca 4-5 min att gå
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LOKALER:	  
1.  Lindstedtsväg	  30,	  Sing-‐sing	  
2.  Teknikringen	  33,	  H1,	  	  2tr	  
3.  Promenadväg	  mellan	  Sing-‐sing	  och	  H1	  
	  	  	  	  	  	  	  tar	  ca	  4-‐5	  min	  aG	  gå	  
	  

1	  

2	  

	  
	  

3	  




