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En kallades och sex ledamöter invaldes  
den 18 april 2011
av Björn Anderson

Kallad ledamot

dov zackheim har kallats 
som ledamot och placerats 
i avdelningen för Säkerhets-
politisk vetenskap.
 Zackheim är vicepresi-
dent i ett av USA:s ledande 
konsultföretag, Booz Allen 
Hamilton. Där leder han dess försvarsre-
laterade verksamhet. Han har en BA från 
Columbia University i USA och är exami-
nerad PhD vid St Antony’s College, Oxford 
University, Storbrittannien. Hans senaste 
befattning inom den federala administratio-
nen var som Undersecretary of Defense and 
Comptroller mellan åren 2001–2004. Han 
är född 1948.

Invalda ledamöter

henrik sjövall har invalts 
som ledamot i avdelningen 
för Lantkrigsvetenskap.
 Sjövall är överstelöjtnant 
och tjänstgör på insats-
staben i Försvarsmaktens 
högkvarter. Han har sitt ur-
sprung i armén och kommer från Lednings-
regementet i Enköping. 2001 examinerades 
han som filosofie magister i historia vid 
Uppsala universitet. Sjövall är född 1970.

jonas haggren som leda-
mot i avdelningen för Sjö-
krigsvetenskap.
 Haggren är flottiljamiral 
och är chef för marina av-
delningen i Försvarsmaktens 
produktionsledning. Han har 
haft ledande positioner inom flottans ubåts-
system. 2003 examinerades han vid US Na-
val War College i USA. Han är född 1964.

lars helmrich som leda-
mot i avdelningen för Luft-
krigsvetenskap.
 Helmrich är överstelöjt-
nant och tjänstgör vid flyg- 
tak tiska staben i Försvars- 
maktens högkvarter. Han är 
flygofficer och tjänstgjorde fram till 2007 
som divi sionschef på F 7 i Såtenäs. Han 
har en Master of Strategic Studies från stu-
dier vid Air War College i Alabama, USA. 
Helmrich är född 1968.

dennis gyllensporre som 
ledamot i avdelningen för 
Militärteknisk vetenskap.
 Gyllensporre är brigad-
general och chef för utveck-
lingsavdelningen i Försvars-
maktens högkvarter. Han 
har sitt ursprung i armén och signaltrup-
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perna. Han har flera akademiska meri-
ter, bland annat en civilingenjörsexamen 
i elektroteknik vid KTH 1991. År 2010 
examinerades han som filosofie doktor 
vid Maastricht Graduate School of Gover-
nance Maastricht, Nederländerna. Han är 
född 1964.

peter nordlund som leda-
mot i avdelningen för Annan 
vetenskap av betydelse för ri-
kets säkerhet och försvar.
 Nordlund är överingenjör 
och projektledare vid Total-
försvarets forskningsinstitut. Han har en 
examen från Handelshögskolan i Stock-
holm och har varit verkställande direktör 
för Abaris NetSet AB samt haft controller-
befattningar inom banksektorn. Idag leder 
han forskning inom det ekonomiska om-
rådet riktat mot Försvarsdepartementet, 
Försvarsmakten m.fl. myndigheter. Han är 
född 1953.

jan hyllander som leda-
mot i avdelningen för Säker-
hetspolitisk vetenskap.
 Hyllander är departe-
mentsråd och chef för se-
kretariatet för ekonomisk 
styrning och internationell samordning 
vid Försvarsdepartementet. Han har en 
akademisk bakgrund i statsvetenskap och 

nationalekonomi. Han har varit fakultets-
medlem och lärare vid Geneva Centre for 
Security Policy samt haft en ledande roll i 
arbetet med Försvarsberedningens senaste 
rapporter. Han är född 1958.

henrik salander som leda-
mot i avdelningen för Säker-
hetspolitisk vetenskap.
 Salander är styrelseord-
förande för Middle Powers 
Initiative, New York och för 
Hexameter Publishing AB. 
Han har examina från Stockholms univer-
sitet, fil kand (1970) och pol mag (1971). 
Han har en bred erfarenhet från interna-
tionella arbeten rörande massförstörelse-
vapen, bland annat som generalsekreterare 
för Hans Blix kommission. Mellan åren 
1995 och 2008 har han varit ambassadör. 
Han är född 1945.


