
skaperna. Han måste få möta en ledare 
som kan se att en underordnades utveck
lingstankar är ett resultat av ledarskapet 
och inte en mot chefen fientligt riktad ytt
ring. Cheferna måste bli mer av pedago
ger och visionärer som förmår leda ge
nom att peka på målen snarare än att de
taljstyra. Troligt är då också, att ledarna 
aktivare kommer att deltaga i veksamhe
ten - inte vara kantiga skrivbordschefer. 

•• Den högteknologiska organisatio
nen och dess speciella krav. - Det kan 
vara farligt att knyta en försvarsmakts 
doktriner och taktik till enbart dagens ma
teriel och värderingar. En bestämd tids 
materiel och tankar är ju endast ett led i en 
utvecklingsprocess. Ett alltför statiskt syn
sätt kan förleda oss till en känsla av falsk 
trygghet. 

Den tekniska utvecklingen i dag går 
oerhört fort. Men förändringshastigheten 
är inte det enda intressanta. Utveckling
ens sprängkraft är större än så, den berör 
våra grundläggande värderingar. Bety
delsen av teknikfaktorn kommer att utvid
gas och än starkare betona kunskapsin
nehåilet. Kännedomen om ny teknologi 
och hur man organiserar för att utnyttja 

den kommer att vara av avgörande bety~-:-r------~---~----cw---n

delse för utvecklingen av organisationer 
som FV. Det är rimligt att anta, att FV:s yr
ken blir alltmer kunskapsintensiva och allt 
mindre rutinalstrande. Denna utveck
lingstendens är redan skönjbar. Kraven 
på omställning och flexibilitet blir stora. 

Ju större inslaget av kunskap är i verk
samheten, desto större betydelse får 
människorna . Den skissade utvecklingen 
får stor betydelse för ledarskapet. Hög
kompetenta människor vill själva utforma 
sin utveckling, själva driva sina ideer, 
själva fatta beslut och konfronteras med 
utmaningar. Tillvaron i en sådan organi
sation blir kanske inte lugn, men den ger 
möjligheter till mänsklig och organisato
risk utveckling. En sådan utveckling kan 
t ex vara att lägga ansvar för taktisk ut
veckling på divisionsnivå . 

•• Många militära teoretiker och prak
tiker hävdar, att ny teknik på ett genom
gripande sätt kommer att förändra krigs
konsten . Den nya tekniken inte bara för
ändrar taktiken, den ger oss också i viss 
utsträckning ett nytt sätt att tänka, besluts
funktioner förändras osv. Med teknikut
vecklingen följer nya modeller att lösa 

Vad är Al? 

Al står för Artificielllntel/igens och be
tecknar datoriserade hjälpmedel eller 
stödfunktioner vilka på teknisk väg för
verkligar sådana komplicerade ("inte/
ligenta") funktioner som mänsklig vär
dering, förmåga att dra slutsatser och 
att utnyttja diffus kunskap, tolkning/ 
förståelse av komplicerade data som 
exempelvis tal/skrift, bilder osv. En till
lämpning av Al-metodik finns i s k ex
pertsystem. Dessa är datorhjälpmedel 
(datorer och program) som ska efter
likna en mansk/ig expert inom ett av
gränsat tillämpningsområde ("expert
område"). 

problem men också annorlunda roller för 
människan i den komplexa miljön . 

Flygvapnet har alla förutsättningar att 
framgångsrikt gå in i en ny era. Källan till 
framgång ligger hos människorna. FV:s 
nya verksamhetside jrWl}O~Dger den rät
ta utvecklingsmiljön . - Utnyttja den! • 

Lars ChriSlOfferson 

Sensor-
Den största förändringen under senare år anses vara presenta
tionssidan i våra flygplan Viggen och Gripen. En väsentlig effekt I datodeknik 
höjning sker också inom områden som stridsledning (STRIL 90), 
operativ och taktisk ledning (LEO, SEFIR och ATLE) och simula - arbetsfält
torutbildning. Utvecklingen av olika expertsystem, bl a baserad 
på s k artificiell intelligens (A!), kommer att medföra "lyFt" inom 
en inte alls avlägsen framtid. fö FV-proliler 

Flygvapnet har länge haft en an
senlig förmåga att inhämta infor
mation genom radar-, foto- och 
mörkerspaning m m, men FV har 
inte haft motsvarande möjlighet 
att i rimlig tid utvärdera allt materi
al. Behandling och utvärdering 
har kunnat ske först efter genom
fört uppdrag. Genom att utnyttja 
elektronik i stället för fototeknik 
kan informationen direkt överfö
ras från flygplanet i luften till mar
ken för snabb bearbetning och 
distribution mellan underrättelse
organ och andra avnämare. Detta 
förutsätter dock att den elek
troniskt överförda informationen 
har tillräcklig upplösning för sitt 
ändamål. Spaningsfunktionerna i 
JAS 39 Gripen kommer att bygga 
på elektrooptiska sensorer. Bild
överföring i nära realtid kommer 
också att utnyttjas. Nya radarspa
ningsplan är under anskaffning. 

Decentraliserad databearbet
ning. - En fara är att den centrala 
instansen får så mycket detaljin
formation att den börjar att lägga 
sig i saker och ting som egentligen 
skall klaras av ute på fältet. Vä
sentlig information får inte drunk
na i all övrig information . Informa

tionen uppåt måste utformas så, 
att man inte har mer information 
än man behöver för att fatta sina 
beslut på den nivå man hör hem
ma . Utredningen Struktur 90 är 
tillsatt för att lösa dessa problem. 

• • Dataålderns värnpliktiga 
och befä/- en tillgång. - Dagens 
generation värnpliktiga och befäl , 
som vuxit upp med kalkylatorer 
och datorer, kommer till FV med 
en god allmänkunskap inom da
torområdet. Detta innebär kortare 
utbildningstid med en avsevärd 
effekthöjning som följd. Utnytt
jandet av den högteknologiska 
materielen kostar mycket pengar. 
För att spara pengar måste vi ut
nyttja simulatorer av varierande 
typer för utbildningsändamål. Ett 
annat viktig område är utrustning
ar för felsökning och testning av 
modern materiel. Kompetensen 
hos FV:s unga befäl och värnplik
tiga tillvaratas och utvecklas i ut
bildningen för och hanteringen av 
modern materiel. 

Flygvapnets beroende av elekt
roniksystem och dess utveckling. 
- FV har länge varit ledande när 
det gäller elektronikutvecklingen. 

Inte minst inom datortekniken. 
När FV i slutet av 50-talet tog det 
stora beslutet om stridslednings
systemet STRIL 60, var vi först i 
Sverige med att övergå från analo
ga till digitala system. 

Snabba flygplan kräver en 
mycket snabb överföring, bear
betning och presentation av infor
mationen. FV:s höga krav på ma
terielens kvalitet innebär ett starkt 
beroende av elektroniksystemens 
utveckling. FV måste kvalitativt 
följa utvecklingen i Sveriges om
värld för att inte komma på efter
kälken . 

Utvecklingen inom det integre
rade krets- & teknikområdet hos 
FV har betytt mycket för motsva
rande utveckling inom hela det 
svenska samhället. 
• FV :s kravspecifikationer på ma
terielsidan och vår industris myc
ket höga tekniska nivå gör att FV 
väl hänger med i utvecklingen . 
Nya medel föder dock nya mot
medel. Alla problem inom det in
tegrerade krets- & teknikområdet 
kan dock lösas tekniskt. Men det 
kostar stora pengar. 

Det är här fråga om system som 
inte syns - "det ögat inte ser och 

det hjärtat inte rör". Typen av 
osynlig krigföring och osynliga 
system blir mer och mer betydel
sefull, men kräver samtidigt mer 
kunskap för att man skall inse dess 
betydelse. Att motivera att för
svaret behöver flygplan, fartyg 
och stridsvagnar är inte så svårt, 
men när försvaret behöver utrust
ning för elektronisk krigföring har 
man kommit in på ett svårtattbart 
område. Här behövs mer kunskap 
och insiKt både för att argumente
ra och för att förstå behovet av 
denna materiel. 

• • Kontorsautomation i fred 
och krig. - Inom det s k LEO-pro
jektet arbetar man f n på att nå en 
överensstämmelse mellan det da
toriserade stabstjänststödet i fred 
och i krig. Men en viss oro uppstår 
för att den kunnighet som bygger 
på automation i fredstid pga ska
de- o/e strömlöshetsskäl i krig inte 
kommer att fungera på det tilltänk
ta sättet. Kan då personalen gå till
baka till enklare medel? Har per
sonalen ork, kapacitet och utbild
ning att bibehålla en både-och
kunskap? Försvaret måste plane
ra/utbildas härför. • 


