
g nformationsrevolutionen i sam
hället är enligt vår mening en 
kraftkälla också för militära förän

dringar. Vad vi nu gör är att knyta sam
man olika tekniker-sensor-, data-, kom
munikations-, rymd-, plattforms- och va
penteknil<. Detta innebär att vi kan ut
nyttja den tekniska potentialen på all
deles nya sätt. Informationstekniken ger 
oss kunskap om komplexa skeenden 
över stora geografiska ytor. De "glasö
gon" Kalla kriget tillhandahöll är förål
drade. Vi har gått in i en ny era. 

Vi lever i Sverige i ett öppet och de
mokratiskt samhälle. Vi är vana vid in
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formation och informationsspridning. 
Vi kan tekn iskt hantera och bearbeta 
stora informationsmängder. Vi vet hur 
man tekniskt kommunicerar informa
tion - t ex är TV och superdatorer "na
turliga" inslag i vår samhällskropp. All 
denna teknik ger styrka och fördel även 
i militära sammanhang. Övertag på in
formationssidan kan hjälpa oss att av
skräcka en möj I ig motståndare och att 
övervinna militära hot - traditionella, 
nya och annorlunda. Dessutom verkar 
en i nformationssatsn i ng i n nebära en 
lägre kostnad än tidigare konventionel
la vapensatsningar. 

Något så subtilt som vårt förhåll
ningssätt till tänkande, kunskap och in
formation tycks alltså kunna bli en styr
keförstärkare och ett nytt vapen. En för
utsättn i ng för detta är dock frihet i tan
ken, mångfald och variationsrikedom. Vi 
ser dessutom hur gränsen mellan civilt 
och militärt agerande blir alltmer konst
gjord. 

•• Den amerikanske "Culf-krigsex
perten" John A Warden säger i ett sam
tal vi haft med honom, att försvars
makter alltför länge har koncentrerat 
sig på själva striden i kriget. Den bru-
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har Japan omvandlats till en ekonomisk 
stormakt. Militär styrka kommer även 
fortsättningsvis att vara betydelsefulli för 
maktbalansen. Men den militära styrkan 
kommer att ändra karaktär. Under det 
Kalla kriget fungerade kärnvapenhotet 
som en återhållande faktor. I framtiden 
kan ett "informationsparaply" spela en 
liknande roll. 

Under det Kalla kriget betraktades 
konfl ikter som risker, som kunde eska
lera till världsbränder. Sjäfva konflikt
utbrotten var viktigare än deras dyna
mik. Idag har synsättet ändrats. Utan 
risk för stormaktskonfrontationer kan 
man nu koncentrera sig på karaktären 
och komplexiteten hos konflikten. Koa
litioner strävar mindre efter att med mi
I itär styrka krossa en motståndare och 
mer efter att snabbt minska osäkerhe
ten i våldsamma situationer, att svara 
flexibelt och att utnyttja militär kraft, 
där så är nödvändigt, med precision 
och noggrannhet. 

bl ivit en övergripande maktfaktor. Orga
nisation av själva delaktigheten i infor
mationsrymden tillhör världssamfun
dets nya stora utmaning. 

Gruppers, organisationers och staters 
ökande beroende av varandra och möj
ligheter att påverka varandra behöver 
emellertid i och för sig i nte leda ti II en 
mer harmonisk värld. Men de skapar 
nya förutsättningar för hanterandet av 
kriser och konflikter. Och information 
kan användas för att möta hot om ter
rorism, kriminalitet, religiös extre
mism/fundamentalism och annat. 

Informationssamhället är dock oer
hört sårbart och hoten har blivit nya och 
annorlunda. Komplexiteten och de so
fistikerade systemen i samhället kräver 
ett ytterligt flexibelt försvar. Härmed 
ökar kraven på genomlysning av För
svarsmaktens roller, uppgifter, organ i
sationsformer och utrustning. Till detta 
kommer globaliseringen och proble
men med deltagande i internationella 
operationer. 

Uppenbart är att militärens kompe

Global sekundinformation tens måste både breddas och fördjupas . 


När vi nu bygger vår nya Försvarsmakt 


tala kampen trupp mot trupp är, enligt 
Warden, kanske inte det effektivaste sät
tet att avgöra konflikter. 

De traditionella måtten på militär 
styrka har länge baserats på bruttona
tionalprodukt, folkmängd, energitill 
gångar, land och mineralresurser. Men 
de här måtten kunde inte hjälpa oss att 
förutse Sovjetunionens kollaps eller 
Warszawapaktens upplösning. 

Japans aggressiva utrikespolitik under 
Andra världskriget för att utöka sitt ter
ritorium och skaffa sig ti Ilgångar ti II na
turprodukter misslyckades. Men med 
en ny i nriktn i ng och ett nytt sätt att tänka 
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Nyckeln till det förändrade synsättet är 
globalomvärldsmedvetenhet - dvs in
formation om vad som försiggår. Sen
sorer kommer i alla typer av väder att i 
realtid ge kontinuerlig övervakning av 
stora geografiska ytor. De nya tekniker
na kommer att ge förmåga att samla, be
arbeta, "smälta samman" (datafusion), 
kommunicera och visa olika sorters in
formation. Detta innebär att stridsfältet 
blir genomskinligt men också att kon
flikters uppkomst kan bli synliga - och 
därmed förhindras. 

Information om komplexa skeenden 
blir av ytterligt stort intresse för inter
nationella relationer. Den som behärs
kar informationsrymden har naturligtvis 
övertag. Med överlägsen kunskap om 
t ex stridsfältetlstridsrymden skapas en 
assymetri som militärt är helt utslagsgi
vande. Vi står kvalitativt inför ett nytt 
skede. Men Warden säger i sitt samtal 
med oss också, att information är något 
som ska användas - inte gömmas. De 
som har delaktighet i informationspa
raplyet har större möj I ighet att påverka 
världens öden än andra. Kunskap har 

måste vi därför fokusera på människan 
i organisationen. Förändringarna i sam
hället är avsevärda. BI a pekar sam
hällsvetare på en ökad rörl ighet. Män
niskor kommer att växla yrken och långt 
upp i åldrarna fortsätta att utbilda sig. 
Ett dynamiskt och vitalt samhälle är för
stås grogrunden för ett likaså dynamiskt 
och vitalt försvar. Om vi i Försvarsmak
ten ska kunna attrahera de unga och 
nyskapande, måste vi motverka allt som 
är stelt, trögt och föråldrat i vår egen or
ganisation. Förstår vi i.nte det nya i sam
hället, kommer vi inte heller att kunna 
bygga det nya försvaret. 

Kreativa olikheten 

För att kunna lösa mångfasetterade och 
komplexa uppgifter i den framtida För
svarsmakten verkar variationsri kedom 
och mångfald i kompetens, kunnande 
och tänkande vara honnörsord . Eller 
med andra ord, vi måste minska vår 
rädsla för 01 i kheter och se olikheter som 
tillgångar. ~ 
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Ett begrepp som är nära förbundet 
med informationssamhäll et är den lä
rande och problemlösande organisatio
nen. Världen är stadd i snabb förändring 
och blir alltmer komplex. I en sådan 
värld karaktäriseras framgångsrika or
ganisationer av flexibilitet och föränd
ringsbenägenhet. Ett hinder för flexibi
litet, förmåga att förändra sig och att ta 
till sig ny kunskap är för stor homoge
nitet i organisationen. Samma sak gä l
ler för en försvarsmakt. 

Försvarsmakten behöver intell igen
ta, kreativa, problemlösande och flex
ibla människor. Historiska och traditio
nella faktorer lägger dock hinder i 
vägen. Genom vårt uttagningssystem 
och vårt utbildningssystem stöps vi, i 
stort, i samma formar. Detta är störan
de för utvecklingen av organisationen 
och verksamheten i organisationen. 
Dessutom får vi problem med rekryte
ringen - vem vill tillhöra en organisa
tion där alla "är likadana"? Och ovan
på detta kan man lägga att avgångsbe
nägenheten ökar - stelhet skapar inte 
ett gott arbetsklimat. 

Tillåta olikheter 

Försvarsmakten befinner sig i en intres
sant utveck lingsfas. Vi tillförs ytterligt 
sofistikerad materiel och våra uppgifter 
och uppdrag kräver kreativitet, intell i
gens och mycket bred kompetens. Med 
alltför stor konform itet i antagning och 
med alltför li ten flexibilitet i utbildning 
och verksamhet kommer vi inte att 
kunna lösa våra uppgifter. Om vi inte till
låter större 01 ikheter kommer vi att tappa 
bort kompetenser. Vi får helt enkelt inte 
ti ll oss de människor vi behöver. 

B i Iden ovan kan verka alltför dyster
och ti II viss del är den kanske också det. 
Länge har vi talat om att människan är 
vår viktigaste s k resurs. Men på något 
sätt tycks vi ha tappat bort människan 
och iställ et höjt materielen ti II skyarna. 
Nu har emellert id det märkl iga inträffat, 
att sofistikerad materiel tydliggjort att 
människan är den viktigaste faktorn. I re
sonemang om system av system blir 
människans roll tydlig. Se t ex forsk
ningen om MMI (människa/maskin in
teraktion ) och Gripen-systemet. Hur 
som helst, människan har idag blivit en 
alltmer intressekräva nde faktor. 

Forskningen vet rätt mycket om hjär
nan och om den ensk ilda neuronen. 
Om hur neuronen fyrar av sina signaler 
och om hur signa lerna tar vägen borttill 
andra celler i dess närhet. Vi kan beräkna 
antalet neuroner i en hjärna och se hur 
de bygger sina nätverk i och mellan hjär
nans skikt. Hjärnan är - av vad vi vet 
idag - den mest kompl exa organisation 
som finns i den värld vi kan överbli cka. 
Men av vad vi vet om enskilda neu ro-

Manligt och kvinnligt synsätt kan vara olika, men de kompletterar varandra. Även olikheter 
inom samma kön skall betraktas som en styrka; en tillgång! 

ner och deras plats och roll i hjärnan kan 
litet sägas om hur deras samliv ger oss 
våra tankar. 

Räds inte kaos 

Människan är en biologisk varelse och 
kanske kan biologin inspirera oss och ge 
oss nya synsätt? Kan myrans stackar och 
människans tankar uppstå en ligt en ge
mensam teori och styras av laga r med 
gemensam grund? De uppvisar bägge 
kaotiska mönster och det kan vara svårt 
att tolka och beskriva de här mönstren. 
Det finns emellertid forskare som tror att 
komplexa system som beter sig kaotiskt 
faktiskt lyder under bestämda lagar som 
kommer att låta sig beskrivas. Och kan
ske är det värt att påpeka, att kaos är ett 
begrepp som inte är fullt så kaotiskt som 
det låter. Tvärtom är kaotiska system 
mycket ordentliga . 

Det befinner sig någonstans mitt 
emellan den fullständiga rigorösa ord
ningen där inget nytt kan hända därför 
att allt är inrutat - och den fullständiga 
oordningen där heller ingenting händer 
därför att ingenti ng någonsi n får en re
lati on till något annat. Kaotiska system 
ligger och balanserar till synes stadigt. 
Men en liten förändring kan plötsligt 
tippa systemet över ända och tvinga in 
det i ett nytt kaotiskt tillstånd. 

Långt innan det att forskare blivit på 
det klara med hur tankar om trafik
stockningar, aktiekurser, myrstackar och 
mänskliga samhällsbyggen kan beskri
vas med en gemensam teori, kommer de 
emellertid att försöka bygga modeller 
av komplexa system och se om de får 
fram några oförutsägbart framträdande 
egenskaper. Krigskonsten innehåLler så
dana modeller. 

Olikhet en styrka 

Under alla tider och i alla kulturer har 
människan försökt rita kartor över him
mel och natur för att finna sammanhang 
och mening i världsaltet. Människan 
söker efter mönster. Forskarens uppgift 
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är att finna ordning i naturen. Men det så skulle människan sedan länge ha varit att kvinnor överbetonar känslor och re
finns också en fara med vår förmåga att utslagen. Snarare uppfattar man nume lationer i arbetslivet. Det gäller att 
skapa ordn ing: Att vi upptäcker mönster ra urvalskriteriet som en fråga om an komma ifrån värderandet, acceptera och 
också där det inte finns några. passningsförmåga, adaptivitet och flexi respektera skillnader, förstå dem, ut

Det bl i r som att titta på mol nen och bilitet i situationer av plötslig och om nyttja dem, och kanske, när det finns 
se olika scener utspela sig. Liksom vår fattC1nde förändring av omgivningen. skäl därtill, i positiv anda förändra. 
tankevärld speglar himlens ordning, är Men det gäller också att acceptera 
också de mönster som vi ser på himlen olikheter inom majoritetsgruppen. Att 
en spegel av våra tankar. Kreativa styrkan en kvinna tar plats och gör karriär ses inte 

Ett är emellertid säkert, för att hitta alltid med blida ögon av hennes kvinn
våra (Försvarsmaktens) mönster och att 
praktiskt använda dem behövs mångfald 
och variationsrikedom i vårt sätt att lösa 
problem. För att nå dit måste vi sträva 
efter medarbetare med olika I<valiteter 
och kompetenser. Olikheter kan bli styr

CI:l kor. Men det krävs då också ett kreativt 
~ klimat. 

De stora framstegen i kunskaperna 
... 	 om livets minsta byggstenar har kommit 
~ 	att få en avgörande betydelse på den 
~ 	storskaliga evolutionsbiologiska nivån. 

Det ekologiska konkurrenstrycket i mak
roskalan, som premierar vissa individer 
och arter och slår ut andra, samspelar 
med anpassning och föränderlighet i 
den genetiska mikroskalan. 

Här har utvecklingen av den evolu
tionära teorin successivt fördjupats, så att 
"survival of the fittest" eller bäst anpas
sades överlevnad inte så mycket hand
lar om hur väl man jämförelsevis är an
passad till en besvärlig men stationär 
omgivning. Om detta vore det centrala 
kriteriet som drev det naturliga urvalet, 

liga arbetskamrater. Hon bryter kultur
Inom Försvarsmakten har man tagit fasta mönstret. Och män med mer kvinnliga 
på ideerna ovan. Vi driver ett projekt drag och mjukare framtoning kan av 
som kallas "Den kreativa olikheten". I andra män betraktas som "mesiga". 
grunden handlar det om att se på skill Med andra ord: Olikheter betraktar vi 
nader som tillgångar och en styrka. För med skepsis och "sådana" vill vi ofta 
svarsmakten måste varje år ha ett par sätta i karantän. Exemplen är många. Så
hundra av de mest "intelligenta" i en års dant agerande hämmar självklart ut
kull. Detta för att kunna utveckla che vecklingen och en sund personalmiljö. 
fer som klarar av att leda människor i det Ytterst rör det sig dock om förmågan 
mest kaotiska som finns - näml igen krig. att hantera olikheter och att utnyttja 

Kriget ställer stora krav på ledarna dem. Manligt/kvinnligt är endast en del 
och det finns inte några som helst möj av problemkomplexet. Långt viktigare är 
ligheter att utveckla människor till detta förmågan ti II nytänkande och föränd
ledarskap om de inte har enormt starka ri ngsbenägen het. 
intellektuella resurser. Konkurrensen om 
de här människorna är dessutom stor. 
Genom att också vända sig till den Studera människan 
kvinnliga delen av befolkningen ökade 
man underlaget med 100 %. 

Försvarsmakter runt om i världen satsarDet handlar också om att vi ska re
miljarder och åter miljarder på materispektera våra särarter, även om vi inte 
ell förnyelse. Men människan i de komalltid tycker om dem. Kvinnor anklagar 
plexa systemen tycks tills nu ha hamnatt ex ofta män för att vara prestigefyllda 
i trångmål . Människan har blivit denoch ta för mycket plats och män tycker 
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a.lltmer intressekrävande faktorn. Detta 
är emellertid inte något som t ex det 
svenska försvaret är ensam om att ha 
upptäckt. Forskare från Lunds universi
tet har genom intervjuer med 3.200 
slumpvis utvalda personer identifierat 
en intressant grupp - de nyskapande. 
Det är en grupp som beskrivs ha driv
kraft och framåtanda, vara beresta, väl
utbildade, språkkunniga och djärva. 

Dessa nyskapande är en ung grupp, 
med en medelålder på 34 år, men i grup
pen ingår också såväl 40-talister som 
65-åringar, många beslutsfattare och 
andra personer med inflytande över ut
vecklingen i Sverige. De nyskapande 
uppskattar ständiga förändringar, de har 
upptäckt sin egen roll för att utvecklas 
och de tar de ti Ilfä Ilen som står ti II buds. 
Fast arbete är ingen självklarhet. Rör
ligheten är stor och Sveriges gränser är 
inget hinder. 

Försvarsmakter har länge karaktäri
serats som stela, byråkratiska, tröga och 
hierarkiska. Detta har säkert varit berät
tigat och egenskaperna funktionella un
der förgången tid. Men i informations

~ ålderns era är de föråldrade. Ledning 
~ och organisation av militära styrkor för

ändras nu i takt med teknikutveckling. 
För att kunna ta till oss nytänkandet och 
för att kunna fungera i den nya miljön 
behövs den kreativa olikheten och vi 
måste ta till 055 ny tänkarna. Det är i den 
belysningen man ska se projektet "Den 
kreativa 01 i kheten". • 
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