
FÖRSVARSFÖRETAGSDAGARNA 2016
En säker materielförsörjning i en osäker tid

29-39 november, Vår Gård, Saltsjöbaden



PRAKTISK INFORMATION 

Incheckning
Incheckning sker klockan 15:45 på både Vår Gård och Grand Hotel Saltsjöbaden. Nycklar kommer att finnas 
utanför Isaacsalen för båda hotellen i samband med pausen. 

Frukost
Frukost serveras klockan 06:30 – 09:00 på Vår Gård 
Frukost serveras klockan 07:00 – 09:00 på Grand Hotell
 
Frågor och kommentarer
Under seminariet finns det möjlighet att skicka frågor och/eller kommentarer via länken i mailet/sms:et som 
skickades ut inför eventet.  
Twitter: #paffd
Webb: www.forsvarsforetagsdagarna.se

Frågor? Kontakta gärna någon i arbetsgruppen

Åke Willberg, FM 
Rickard Stridh, FM
Marie Wedar, FMV 
David Moheim, FMV
Catharina Stenius, SOFF 
Lars Pettersson, SME-D



THOMAS ENGEVALL
Konteramiral Thomas Engevall 
blev mariningenjör 1985. De 
första åren av sin karriär till-
bringade han i sjögående 
befatt-ningar vilka avslutades 
med jobbet som Stabsingenjör 
(teknisk chef) i Kustflottan.  
Engevall var projektledare vid 
FMV för Visbykorvetterna 1999-
2003 och har varit Försvars-
maktens CIO 2007-10 samt 
projektledare för System PRIO 
2010-2013. Engevall har utöver 
officersexamen en civilingenjörs-
examen från Chalmers Tekniska 
Högskola samt är utbildad i 
säkerhetspolitik och strategi vid 
Naval War College i USA. Sedan 
2014 innehar han befattningen 
som Försvarslogistikchef.

ROBERT LIMMERGÅRD
Robert Limmergård är 
generalsekreterare för Säkerhets- 
och försvarsföretagen och har en 
bred bakgrund med erfarenhet 
från Regeringskansliet, andra 
myndigheter och näringslivet. 
Närmast kommer Robert 
Limmergård från GKN, ett brittiskt 
verkstadsföretag med dryga 3,000 
anställda i Sverige på fem olika 
orter där han arbetade under 
sex år. Robert Limmergård har 
även arbetat på TechUK  - den 
brittiska motsvarigheten till 
Teknikföretagen - där han bl.a. 
var ansvarig för försvars- och 
flygindustriella frågor.  

FREDRIK SVEDBERG
Vice Ordförande i SME-D sedan 
2009. VD, Styrelseledamot och 
ägare i Generic Sweden AB (publ) 
sedan 2009. Är en av grundarna 
av EdiCom International AB och 
var dess VD under 1990-1998. 
Fredrik Svedberg har sedan 
2001 erfarenhet från aktivt 
ägande och styrelsearbete inom 
mjukvarusektorn.

MODERATOR - 
STAFFAN DOPPING
Staffan Dopping är kommunikatör 
och rådgivare med en bred 
bakgrund inom både journalistik 
och kommunikation. Under hösten 
2016 är han tillfälligt anställd på 
Migrationsverket för att bidra med 
sin erfarenhet på myndighetens 
kommunikationsavdelning.

Han arbetar annars i eget 
konsultföretag med tjänster 
som kommunikationsträning, 
text- och budskapsutveckling 
och moderatorskap. Han har 
en bakgrund som journalist i 
radio och tv, bland andra för TT 
Nyhetsbyrån, Radio Stockholm, 
TV4, Sveriges Television och 
Sveriges Radio. Han har också 
varit informationsdirektör i 
Försvarsmakten och seniorkonsult 
i kommunikationsbyrån K-Street 
Advisors. 

Staffan Dopping leder debatter och 
konferenser och brukar uppskattas 
för skarpa frågor, aktivt lyssnande 
och förmågan att uppfatta nyanser 
och undertexter. Han har vunnit 
pris för sin förmåga att leda samtal 
och skapa klarhet i komplexa 
ämnen. Han blev nyligen ersättare 
i Granskningsnämnden för radio 
och tv.

ANNA CLARA TÖRNVALL
WITTGREN
Född i Göteborg och har 
tillbringat större delen av sin 
uppväxt i Stockholm. Examen 
från Juristlinjen på Stockholms 
universitet. Sedan 1 januari 
2014 chef Marknad och inköp 
tillika FMV affärsdirektör. Har 
tidigare arbetat på advokatbyrå 
och inom FMV bland annat 
som inköpsledare, enhetschef 
för FMV inköpare i tidigare 
matrisorganisation, affärschef 
inom Anskaffningskontor Sjö och 
FMV affärsdirektör (sedan 2013). 



BENGT ANDERSSON
Generalmajor (M) Bengt 
Andersson är övningsledare för 
AURORA 17 – Sveriges första 
försvarsmaktsövning på över 20 år.
Karriären började inom 
kustartilleriet där han deltog i 
utvecklandet av amfibiekåren 
och bland annat var dess första 
brigadchef. Därefter har Andersson 
även varit chef för marintaktisk 
stab och försvarslogistikchef. 
Andersson var 
också utsedd att vid aktivering 
vara operativ chef för Europeiska 
Unionens insatsstyrka, Nordic 
Battlegroup 2008 och 2015. 
Andersson har under karriären 
ofta fått uppdraget att leda 
försvarsmaktens större övningar 
t.ex. Viking och högkvarterets 
många ledningsövningar.

CHRISTER AHLSTRÖM
Christer Ahlström är juris doktor 
och docent i internationell rätt 
vid Uppsala Universitet. Han är 
sedan år 2013 generaldirektör 
för Inspektionen för strategiska 
produkter (ISP). Han har tidigare 
varit verksam inom den svenska 
utrikesförvaltningen, närmast som 
departementsråd och enhetschef 
för UD:s enhet för nedrustning 
och icke-spridning (UD-NIS). Före 
det har Ahlström varit bland 
annat ambassadråd i Haag, 
med ansvar för frågor rörande 
konventionen mot kemiska vapen 
(CWC), samt biträdande direktör 
vid Stockholms internationella 
fredsforskningsinstitut (SIPRI).

NIKLAS ALM
Niklas är ställföreträdande 
Generalsekreterare i Säkerhets- 
och försvarsföretagen samt 
tillika Strategichef. Han har 
mer än 15 års erfarenhet från 
försvarsmaterielområdet, och har 
bland annat haft många ledande 
positioner inom FMV. Han har 
en bred internationell bakgrund 
och erfarenhet inom områden 
som internationellt samarbete, 
industrisamverkan, legala och 
affärsrelaterade frågor samt 
system- och produktionsledning. 
Niklas har bland annat under 
mer än 7 år varit utnämnd 
av Regeringskansliet för att 

vid Must arbetade hon som 
biträdande enhetschef vid UD:s 
enhet för Säkerhetspolitik. 
Hon har tidigare bland annat 
tjänstgjort vid ambassaden i 
Paris och vid Nato-delegationen 
i Bryssel, samt varit samordnare 
åt Utrikesrådet för politiska 
frågor. Inom Försvarsmakten har 
hon arbetat som försvarspolitisk 
rådgivare åt tidigare ÖB Sverker 
Göranson. Kristina har också varit 
reservofficer i Flygvapnet.

MICHAEL CHERINET 
Michael Cherinet är departements-
råd och chef för enheten för 
materiel, forskning och utveckling 
vid Försvarsdepartementet. 
Michael är flygingenjör och har 
sin civilingenjörsexamen från 
Chalmers tekniska högskola. 
Michael haft flera befattningar 
i både Försvarsmakten och 
Försvarets materielverk, bland 
annat som chef för Skaraborgs 
flygflottilj och som teknisk chef för 
flygmaterielsystem vid FMV.

ERIK EKLÖF
Erik Eklöf är VD för Network 
Enabling System Partner AB (NESP). 
Erik har arbetet i konsultbranschen 
i olika ledande befattningar sedan 
slutet på 90-talet med många 
uppdrag mot offentlig sektor. 

NESP är FMV:s ramavtalsleverantör 
i utvecklingen av försvarsmaktens 
framtida lednings-system. Bolaget, 

vara kontaktperson för Sverige 
gentemot EDA, NATO och andra 
organisationer inom områdena 
industri- och marknad samt 
materielsamarbeten.

KRISTINA BERGENDAL
Kristina Bergendal, ställföre-
trädande chef för Militära 
Underrättelse- och Säkerhets-
tjänsten (Must), har erfarenhet 
från såväl Utrikesförvaltningen 
som Försvarsmakten. Innan 
Kristina tillträdde tjänsten 



LENA GILLSTRÖM
Lena Gillström är VD för BAE 
Systems Bofors AB och har en lång 
bakgrund inom försvarsindustrin. 
Lena var tidigare utvecklingschef 
för de svenska och engelska 
enheterna i Weapon Systems som 
ingår i försvarskoncernen BAE 
Systems.

TOMMY GUSTAFSSON-RASK
Tommy Gustafsson-Rask är VD för BAE 
Systems Hägglunds.

Tommy har arbetat på företaget i 
18 år och innan han blev VD var han 
marknads- och försäljningsdirektör. 
Tommy har en bred erfarenhet av att 
göra affärer på exportmarknaden.

Han har en bakgrund som teknisk 
officer och tjänstgjorde på FMV under 
stridsvagnsupphandlingen.

Tommy är i grunden smålänning, är 
gift och har två döttrar. Får han någon 
tid över så är han gärna ute i stugan, 
jagar eller håller på med något som 
har en motor. 

som är en oberoende aktör utan 
produktrelaterade affärsintressen, 
samordnar ett nätverk med ett 
stort antal underleverantörer. 
Detta nätverk ger kunderna tillgång 
till ledande expertis inom försvars- 
och säkerhetsområdet.

DENNIS GYLLENSPORRE
Generallöjtnant Dennis 
Gyllensporre började i 
Försvarsmakten 1983. Han 
utnämndes till officer 1987, och 
har sedan dess tjänstgjort på 
en rad olika förband i Sverige, 
samt i internationella insatser 
i bland annat Bosnien, Sudan 
och Afghanistan. Han har även 
arbetat som militärt sakkunnig i 
Regeringskansliet. 1991 tog han 
civilingenjörsexamen i datateknik 
från Kungliga Tekniska Högskolan, 
och har därefter studerat på 
bland annat Försvarshögskolan 
och US Army Command and 
General Staff College. 2001 avlade 
han sin doktorandexamen vid 
Maastricht Graduate School of 
Governance. Han har sedan 2012 
varit chef för Ledningsstabens 
inriktningsavdelning samt 
också förordnad militär expert 
i Försvarsberedningen. I 
november 2014 utnämndes 
Dennis Gyllensporre till 
Chef för Ledningsstaben på 
Försvarsmaktens högkvarter. 
Sedan 1 maj 2015 är han docent 
i statsvetenskap med inriktning 
säkerhetspolitik och strategi vid 
Försvarshögskolan.

JONAS HAGGREN
Konteramiral Jonas Haggren är 
Försvarsmaktens inriktningschef 
sedan 2015. Närmast innan 
dess förde han befäl över EU:s 
antipiratoperation i Adenviken, 
EU Naval Force Somalia Operation 
Atalanta.  Jonas Haggren började 
sin officerskarriär i ubåtsvapnet 
och blev fartygschef för en 
ubåt Gotland-klass 2000. 2007 
återvände han till ubåtsvapnet, 
då som chef för 1. Ubåtsflottiljen. 
Däremellan tjänstgjorde han 
på Högkvarteret och arbetade 
med strategisk planering inför 
framtida internationella insatser. 
2010 tillträdde han som chef för 
marinens produktionsledning och 
befordrad till konteramiral. Utöver 
officersexamen har Jonas Haggren 
även studerat vid Royal College of 
Defence Studies i London, UK.

CATHARINA HALLSTRÖM
Catharina Hallström är chef för 
avdelningen Inköp militära system 
inom verksamhetsområdet 
Marknad och Inköp vid Försvarets 
Materielverk.

Catharina Hallström är civilekonom 
och reservofficer och har arbetat 
både som banktjänsteman på 
Handelsbanken och revisor på 
Arthur Andersen.

På FMV har Catharina Hallström 
arbetat med upphandling och 
internationellt samarbete samt 
ekonomi och exportstöd kopplat 
till JAS 39 Gripen. Mellan åren 
2007-2013 innehade Catharina 
rollen som affärschef inom 
logistikområdet.



ANDREAS LINDE
Andreas Linde är styrelseledamot 
och en huvudägare i Advenica 
AB (publ), en ledande europeisk 
leverantör av cybersäkerhet. 
Andreas arbetade i Advenica 
2000-2015, och var VD för bolaget 
2010-2015. Advenica utvecklar, 
tillverkar och säljer avancerade 
c y b e r s ä k e r h e t s l ö s n i n g a r 
som förhindrar intrång, 
stöld och dataläckage vid 
informationsutbyten och möjliggör 
därmed samverkan mellan och 
inom nationer, organisationer och 
system med höga säkerhetskrav.
Andreas är även medgrundare till 
risk- och krishanteringsföretaget 
4C Strategies. Andreas har en 
bred erfarenhet av cybersäkerhet, 
informationssäkerhet och affärs-
utveckling i branschen. 

PETER SANDWALL
Peter Sandwall har varit 
generaldirektör i Försvarsmakten 
sedan 2012. Under hans tid 
i myndighetsledningen har 
omvärldsläget förändrats och 

TIMO ROTONEN
Major General Timo Rotonen, 
completed his military service in 
the Finnish Defence Forces in 1978, 
studied in the Finnish Military 
Academy 1979-82 and graduated 
as a lieutenant in 1982. He has held 
various positions in GBAD, materiel 
and logistics units and twice served 
in UN missions. 

He was appointed COS Defence 
Forces Materiel Command HQ in 
2006. While running a large staff, 
Rotonen was also managing two 
major reforms. They were the 
reorganisation of the Army logistics 
structure and the outsourcing of 
technical maintenance services.  
Appointed in January 2015, 
he currently serves as chief of 
the Defence Forces Logistics 
Command. The command is a new 
joint logistics organisation created 
as a result of FDF defence reform in 
2015. It is responsible for the entire 
logistics system of the FDF. 
 
Major General Rotonen has a family 
of three children with his wife Kaisa. 
His main hobbies include enjoying 
the great outdoors, hunting, fishing 
and golf.

INGRID NILSSON
Ingrid Nilsson är chef för 
avdelningen Inköp varor och 
tjänster inom verksamhetsområdet 
Marknad och Inköp, på Försvarets 
Materielverk.

Ingrid Nilsson har en 
civilekonomexamen från Inter-
nationella ekonomlinjen i Uppsala.

Efter studierna har Ingrid Nilsson 
arbetat med inköp både i privat 
och offentlig verksamhet, bl.a. hos 
Pharmacia AB, Telge AB och hos 
management konsultfirman Solvig 
Bohlin och Strömberg.

Sedan 2008 så har Ingrid 
Nilsson arbetat på FMV och 
har där haft olika chefsroller så 
som affärsutvecklingschef och 
enhetschef för Upphandlings-
enheten. 

PETER HULTQVIST
Försvarsminister Peter Hultqvist 
(S) tillträdde i samband med 
regeringsbildningen 2014. Från 
2011 och fram till dess var han 
ordförande i Försvarsutskottet och 
ledamot i Försvarsberedningen. 
Peter Hultqvist är född 1958, 
gift och bosatt i Borlänge, där 
han också var kommunalråd och 
kommunstyrelsens ordförande 
fram till 2006. Han är ordförande 
för Socialdemokraterna Dalarna 
och inledde sin karriär som 
journalist.

GÖRAN MÅRTENSSON
Göran Mårtensson är general-
direktör på Försvarets materielverk, 
FMV, sedan 1 februari 2016. Han har 
en bakgrund inom Försvarsmakten 
där han varit produktionschef, 
insatschef och chef för 
Artilleriregementet, Kristinehamns 
garnison och Markstridsskolan. 
Göran är också ledamot i Kungliga 
krigsvetenskapsakademin och i 
FMV:s styrelse samt var tidigare 
ledamot i Försvarshögskolans 
styrelse. Han är född i Kristianstad 
och bor idag i Kristinehamn.



ARDALAN SHEKARABI
Ardalan Shekarabi är civilminister i 
regeringen sedan 3 oktober 2014. 
Han har varit riksdagsledamot 
2013-2014 och är även suppleant i 
Socialdemokraternas verkställande 
utskott. Juristexamen 2007 följt av 
forskningsstudier i offentlig rätt 
2010-2013, Uppsala universitet. 
Ardalan Shekarabi har även 
varit ordförande för Social-
demokraternas kriskommission 
samt förbundsordförande för 
Sveriges Socialdemokratiska 
Ungdomsförbund.

Försvarsmaktens fokus mer riktats 
till nationellt försvar. Under senare 
tid har inte minst intresset för 
ett nytt totalförsvar varit centralt 
i den nationella kontexten där 
Peter Sandwall är en tydlig 
aktör. Försvarsmakten är nu elva 
månader in i ett genomförande av 
inriktningsbeslutet som sträcker 
sig till 2020. Ett beslut som innebar 
ett tillskott av ekonomi och därmed 
även en del väsentliga investeringar 
i materiel. Peter Sandwall är GD 
i en utmanande tid där leverans 
av ökad operativ effekt i samtliga 
krigsförband är centralt.

ANDERS SILWER
Generallöjtnant Anders Silwer 
började i Försvarsmakten 1977 som 
plutonsofficer i markförsvar. 1982 
växlade han till pilotspåret och 
genomgick flygutbildning. Anders 
Silwer flög 1984-1995 J35 Draken på 

F10 och slutade som divisionschef. 
Efter chefsprogrammet blev 
Anders Silwer chef för den taktiska 
utprovningen på JAS 39 vid F7 
och flög då in sig på Gripen. 
Anders Silwer har examen från 
Air War College vid US Air Force. 
I början av 2000-talet arbeta han 
på flygkommando respektive 
strategiledningen vid HKV. Anders 
Silwer var flygvapeninspektör 
2008-2011 och hade därmed 
det svenska ansvaret för 
Libyeninsatsen. Anders Silwer har 
varit försvarsmaktens insatschef 
och är sedan 2014 produktionschef 
i Försvarsmakten.

LENNART SINDAHL
Lennart is deputy CEO of the 
Swedish defence and security 
company Saab AB.
 
He has been with Saab missile and 
aeronautical businesses for more 
than 30 years and works with 
Saab’s full product portfolio. 

Lennart is a member of Saab Group 
Management.

ANDERS SJÖBORG
Anders Sjöborg, chefsjurist och 
chef för juridiska staben FMV. 
Han har tjänstgjort på FMV under 
flera år som förvaltnings- och 
affärsjurist samt under en period 
även säkerhetschef och är sedan 
2004 FMV:s chefsjurist. Anders 

Sjöborg är medlem av FMV 
ledningsgrupp och är även svensk 
representant i den s.k. ExCo-
gruppen inom LoI-samarbetet, 
ett internationellt samarbete 
med Tyskland, Storbritannien, 
Frankrike, Italien och Spanien 
avseende försvarsmateriel- och 
industrifrågor. Innan han började 
vid FMV arbetade Anders Sjöborg 
vid olika domstolar och kommer 
närmast från tjänstgöring i hovrätt.

OSCAR STENSTRÖM
Oscar Stenström är statssekreterare 
hos EU-och handelsminister 
Ann Linde. Han var tidigare 
statssekreterare hos närings- 
och innovationsminister Mikael 
Damberg samt utrikespolitisk 
sekreterare hos partiordförande 
Stefan Löfven samt Mona Sahlin. 
Oscar Stenström har även varit 
huvudsekreterare åt Margot 
Wallström och Jan Eliassons 
rådslag om socialdemokraternas 
internationella politik.

KATARINA TRACZ
Katarina Tracz är säkerhetspolitisk 
analytiker och kommentator. 
Hon har bred erfarenhet av 
utrikespolitisk analys och 
opinionsbildning med särskilt fokus 
på säkerhetsfrågor.
Tracz är en flitigt anlitad debattör 
och har publicerats och citerats 
i ledande internationella och 
svenska tidningar som Foreign 
Policy, The Washington Post, 
Weekendavisen, Dagens Nyheter, 
Svenska Dagbladet, Axess m.fl. Hon 
är författare till boken Fredens hav? 



JOAKIM WALLIN
Joakim Wallin är sedan årsskiftet 
ansvarig för den exportrelaterade 
verksamheten på FMV i och 
med överföringen av dessa 
uppgifter från FXM. Han har en 
civilingenjörsexamen från KTH och 
en MBA från Handelshögskolan 
i Stockholm. Joakim var som 
FXM Marknadschef under 
dess dryga 5 år, med om att 
både bygga upp och avveckla 
myndigheten. Tidigare arbetade 
han 18 år på olika befattningar 
inom stridsflygområdet på 
FMV med speciellt fokus på 
affärsutveckling. De sista fem 
åren var han även biträdande 
chef för Stridsflygavdelningen och 
Gripenprojektet.

JOHAN WIKTORIN
Johan Wiktorin startade 
Brqthrough för tre år sedan, där 
han hjälper sina klienter att ordna 
en omvärldskunskap i världsklass. 
Kombinationen av en lång 
officerskarriär och en certifiering 
i affärsunderrättelsetjänst 
har inneburit att Brqthrough 
snabbt fått många uppdrag 
från näringslivet. Han är 
säkerhetspolitisk kommentator i 
Dagens Industri. Johan Wiktorin 
är också ledamot i Kungl 
Krigsvetenskapsakademin och 
känd försvarsdebattör. Mera okänt 
är hans uppdrag att vara regional 
ordförande Nordic-Baltic för den 
globala professionsorganisationen 
Strategic Competitive Intelligence 
Professionals (SCIP) i syfte att 
sprida kunskap om värdet av 
omvärldsanalys.

ANNA-LENA ÖSTERBORG
Anna-Lena Österborg är 
Överdirektör vid Totalförsvarets 
forskningsinstitut (FOI) sedan maj 
2014. Innan dess tjänstgjorde hon 
som Länsråd vid Länsstyrelsen 
i Gävleborg från oktober 2009. 
Hon har haft flera ledande 
befattningar inom Skatteverket 
(1986 - 2010), där hon också ingick 
i ledningsgruppen. 

Under åren 2012 - 2015 var hon 
ledamot av insynsrådet vid Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska 
institut (SMHI). Hon har också varit 

Ökade spänningar kring Östersjön 
(Frivärld, 2015).  
 
Utöver egen verksamhet som 
analytiker är Tracz chef för tanke-
smedjan Frivärld och International 
Research Fellow vid the McCain 
Institute for International 
Leadership i Washington DC. Hon 
är styrelseledamot i Allmänna 
Försvarsföreningen och Svenska 
Atlantkommittén.

ledamot av Vattendelegationen 
för Bottenhavet och ledamot av 
Geodatarådet under 2010 - 2014.

Anna-Lena har lett två särskilda 
regeringsuppdrag, för Skatteverket 
dels utredningen om nationella 
adressregister och dels 
utvecklingen av det nya nationella 
ID-kortet.

Anna-Lena har en magisterexamen i 
juridik från Stockholms universitet.



Anteckningar



Även i år har ”Arenadialoger” brutits ut ur Försvarsföretagsdagarna till 
separata tillfällen. 

Sju fördjupningsseminarium kommer att hållas i februari 2017 med 
följande uppdelning: 

Armé, Flyg, Marin, Ledning, Logistik, Kommersiellt och 
Test & Evaluering.

Värd för seminarierna är Försvarsmakten, FMV, SOFF och SME-D 
men FMV ansvarar för innehållet. 

Seminarierna kommer att hållas i Stockholm. Plats meddelas seanare.
Kompletterande information med anmälningslänk skickas ut 

senast i januari.

Notera redan nu tisdag - torsdag under vecka 5 och 6 för dessa 
seminarier. 

VÄLKOMNA!

FÖRDJUPNINGSSEMINARIER


