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Ledamoten 
PER INSULANDER 

HÅ PE O ETT - Ett huvud
problemområde? 

Arsberättelse för 1978--79 i vetenskapsgrenen "Organisation och personal. Ut
bildning" avgiven av ledamoten Per lnsulander. (Årsberättelsen är här på några 
punkter kompletterad med hänsyn till utvecklingen under 1979). 

INLEDNING 
Denna årsberättelse anknyter till den ganska brett upplagda berättelse, som av
gavs av ledamoten Sven Åke Adler våren 1974 (TiS 1174). Föredragande har 
valt att göra detta under en rubrik och med en disposition, som ansluter till för
s·varets planerings- och ekonomisystem (FPE), där hpo l -- huvudproduktions
område ett-- står för "Ledning och förbandsverksamhet" . Avsikten har dock inte 
varit att strikt begränsa framställni ngen till detta huvudproduktionsområde. Ut
blickar görs därför, där så ansetts lämpligt, till andra områden . 

Sedan nämnda årsberättelse i denna faktultet avgavs, har FPE-systemet blivit 
ett flerstädes godtaget instrument för styrning av förbandsproduktionen . Ambi
tionerna var i början väl höga, vilket ledde till alltför mycket detaljarbete. Med 
ökad erfarenhet har förenklingar gjorts, som begränsat byråkratin. Alltjämt dras 
dock systemet med vissa ofullkomligheter. Riksrevisionsverket (RRV) har på
pekat att chefer i lokal instans styrs av för många myndigheter. Inom Försvarets 
rationaliseringsinstitut (FRI) pågår en utredning i avsikt att förbättra styrsystemet. 
En rapport har sammanställts "Hinder för ett effektivt resursutnyttj2.nde" under 
våren 1978. Däri föreslås bl a ytterligare decentralisering av styrningen, ökad 
delegering av ansvar, mer utbildning samt utveckling av systemet för lokal myn
dighet att nyttiggöra sig uppnådda rationaliseringsvinster. 

FRI har under den gångna femårsperioden genomgått en del förändringar. Vid 
sin tillkomst -- egentligen avsöndring från statskontoret -- var det närmast ett 
regeringens organ för att inom vissa påvisade sektorer komma med förslag till 
rationaliseringar. Försvarets myndigheter kunde inte alltid med egen kraft klara 
den uppgiften, som annars verkstadgan ålägger dem. Alltefter som FPE-systemet 
smält in i det allmänna medvetandet, främst i central instans, har verkens egen 
vilja att rationalisera väsentligt ökat. Naturligtvis är den realiter allt knappare 
medelstilldelningen i budget efter budget den pådrivande faktorn när samtidigt 
personalkostnaderna oavbrutet stiger. 

Chefen för marinen (CM) har ansvaret för utvecklingen av programmet "ma
rinförband". Detta program styrs av de årligen rullade, femåriga programpla-
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nerna. För att realisera dessa bedrivs produktion inom olika s k huvudproduk
tionsområden: 

- Hpo l Ledning och förbandsverksamhet 
- Hpo 2 Materielanskaffning 
- Hpo 3 Anskaffning av anläggningar samt 
- Hpo 4 Forskning och utveckling 
Varje huvudproduktionsområde indelas sedan i olika delproduktionsområden 

(Dpo). Hpo l består av 
Dpo 1.1 Allmän ledning och förbandsverksamhet 
Dpo 1.2 Operativ och krigsorganisatorisk verksamhet 
Dpo 1.3 Utbildning till och av fast anställd personal 
Dpo 1.4 Grundutbildning av värnpliktiga samt 
Dpo 1.5 Repetitionsutbildning 

Produktionen styrs a'V CM genom att ställa uppdrag, s k sekundäruppdrag, till 
cheferna för de underställda verksamhetsställena: Chefen för kustflottan, che
ferna för örlogsbaserna, kustartilleriförsvaren, Berga och Karlskrona örlogssko
lor samt cheferna för sjökrigsskolan och kustartilleriets skjutskola. Inom ett verk
samhetsställe kan förekomma internuppdrag och driftuppdrag. 

Inom hpo .1 budgeteras verksamheten på ett antal primäruppdrag - till be
nämning lika medpo - och finansieras .från anslaget C l. Primäruppdragen 
ställs av regeringen till försvarsgrenschefen i statsverkspropositionen (jfr tabell l). 

Tabell l. Verksamheter i planerings- och ekonomisystemet 

Verksam- Verksamhet avseende 

hetsår Nästa budgetår Påföljande budgetår 

Juli 
Aug Anslagsframställning lämnas Program lämnas 
Sep 
Okt 
Nov Preliminära sekundäruppdrag 

ställs 
Dec 
Jan Primäruppdrag ställs (Stats-

'Verksprop) 
Fe b Slutlig resursbehovsanmälan Preliminär resursbehovs-. 

anmälan lämnas lämnas 
Mars 
A pr 

Budgetdialog Maj 

l 
Juni stutliga sekundäruppdrag 

ställs 

I den årliga budgetdialogen preciseras verksamheten i slutliga sekundäruppdrag 
för närmast kommande budgetår samt i preliminära sekundäruppdrag avseende 
nästföljande budgetår, vilka senare samlas i en anslagsframställning till rege
ringen. Det sistnämnda året är alltid överensstämmande med det första plane
ringsåret i den programplan, som överlämnas till regeringen, via överbefälhava
ren (ÖB), i slutet av september - samtidigt med anslagsframställningen. 

Produktionens resultat presenteras årligen före november månad i en årsredo
visning. 

Under de år som gått har marinen, under trycket av ett allt kärvare ekonomiskt 
läge, fått se sin organisation krympa såväl personellt som i organisatoriska en
heter. CM har ideligen i de årligen utkommande programplanerna framhållit att 
gapet mellan de uppgifter som statsmakterna ställt, senast i 1977 års .försvars
beslut, och marinens resurser för deras lösande hela tiden ökar. I den ena års
redovisningen efter den andra har man också, trots upprepade energiska bespa
ringsåtgärder, nödgats konstatera att marinen inte kunnat hålla sig inom anvisad 
ekonomisk ram. Likväl har ingen väsentlig åtgärd vidtagits från ÖB:s och stats
makternas sida - förutom att viss "förståelse" visats. Detta kan naturligtvis 
bero på rikets besvärliga ekonomiska läge och på en politisk vilja att inte låta 
försvarskostnaderna "inkräkta" på möjligheterna att fullgöra statens övriga åta
ganden. Trots det militärpolitiska läget, där vi nu upplever den största fredstida 
kraftsamlingen någonsin i Europa, bedöms ett krig i vårt närområde som osan
nolikt. Önskan att sakta strypa medelstilldelningen till det militära försvaret är 
ganska utbredd. Man kan ju peka på att det alltjämt finns en inte oväsentlig 
försvarseffekt även om den är avtagande. Var går gränsen för måluppfyllelsen: 
krigsavhållande effekt? 

ALLMÄN LEDNING OCH FöRBANDSVERKSAMHET 
Fredsorganisationen med personal, byggnader, fartyg, befästningar och verkstä
der m m utgör den produktionsapparat med vars hjälp programmet marinförband 
byggs upp. Organisationen är stadd i ständig utveckling. I det nu förhärskande 
ekonomiska och politiska klimatet pågår en oavlåtlig rationalisering där man i 
det längsta söker uppnå ett oförändrat mål till en allt lägre relativ kostnad. Detta 
medför krav på personalminskningar och nedläggning av anläggningar. Föränd
ringar i dessa hänseenden tar lång tid. Trygghetslagarna medför att avskedanden 
inte får ske. Rationalisering av byggnader och deras utnyttjande kräver vanligen 
investeringar, varvid en noggrann avvägning måste ske mellan upprustning av 
gamla hus och nybyggnation . 

Organisation i Göteborg och Karlskrona 
Sedan ledamoten Actlers årsberättelse har utredningsverksamheten avseende ma
rinens organisationer i Göteborg och Karlskrona rullat vidare. Försvarets freds-
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organisationsutredning (FFU) har lämnat sitt slutbetänkande till Regeringen i juni 
1978. 

CM fick i december 1973 ÖB uppdrag att studera ytterligare samordning av 
de marina organisationerna i Göteborg. Utredningen avsåg två principiella alter
nativ men gav också CM möjlighet att studera flera, som kunde synas angeläg
na. Två arbetsgrupper tillsattes, Ag Göteborg och Ag Gu/lmm·n. Gruppernas rap
porter remitterades till berörda myndigheter ett år senare. Ett av förslagen reali
serades omgående då försöksverksamhet inleddes avseende sjukvårdsorganisatio
nen. Utredningarna slutfördes under 1975. Förslag inlämnades till Regeringen, 
som godtog den existerande organisationsstrukturen, men bemyndigade CM att 
driva utvecklingen så att personalminskningsmålen kunde uppnås. Vidare skulle 
förslag lämnas om ytterligare samordning av förrådsverksamhet, kameral verk
samhet och transportverksamhet 

öB uppdrog i budgetdirektiven våren 1977 åt CM att som ett alternativ pla
nera för dels en sammanslagning av örlogsbasen (ÖriB V) med kustartilleriför
svaret/försvarsområdet (GbK/Fo 32), varvid mobiliserings- och förvaltningsorga
nisationen skulle minskas, dels en avveckling av kustartilleriregementet (KA 4). 
Härvid skulle dock Radarskolan och Marinens sjukvårdsskola tills vidare behållas. 
Dessutom skulle möjligheterna studeras att från mitten av 80-ta!et gå mot mindre 
organisationsenheter, varvid omfattande mobiliseringsstöd förutsattes från Syd
kustens örlogsbas och Blekinge kustartilleriförsvar. 

Hösten samma år lämnade CM sina förslag. De innebar ett bibehållande av 
två mobiliseringsmyndigheter. Som följd av minskande krigsorganisation och möj
ligheter till ökad samordning skulle c:a 120 tjänster, varav 85 civila kunna dras 
in. Besparingen uppskattades till c:a 10 miljoner kronor per år. Förrådsverksam
heten och den kamerala funktionen borde alltjämt vara uppdelad på de två myn
digheterna, medan landtransporten skulle samordnas. Möjligheterna att framde
les erhålla besparingar genom en minskning (avveckling) av örlogsbasens för
bandsbundna verkstad skulle ytterligare studeras i samverkan med Försvarets 
materielverk (FMV). 

En nedläggning av KA 4 ansågs medföra nackdelar för utbildning och kupp
försvarsberedskap. CM ansåg sig inte med bestämdhet kunna uttala sig för en 
nedläggning innan konsekvenserna av befälsordningsfrågan och den nya värn
pliktsplanen kunde överblickas. Alla marinens värnpliktiga borde emellertid sam
las till ett etablissemang. 

I. sina slutord framhöll CM de operativa krav, som måste ställas på försvaret 
av västkusten och riskerna med att försvaga marinens organisation men också 
nödvändigheten av att utan dröjsmål uppnå besparingar. 

ÖB fick härefter möjlighet, liksom CM, att redovisa sina synpunkter för FFU. 
Han förordade två myndigheter, men en gemensam mobiliserings- och förvalt-
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ningsorganisation samt nödvändigheten av att dra in KA 4. 
I sin slutrapport föreslår FFU att de marina mobiliseringsmyndigheterna slås 

samman, men att KA 4 tills vidare förblir egen myndighet. Den nya stabsorgani
sationen jämte KA 4 samlas till kustartilleriförsvarets nuvarande etablissemang, 
medan förvaltningsorganisationen lokaliseras till Nya Varvet. Baskompani Guli
mam och 2. helikopterdivisionen bibehåller nuvarande placering. Förslaget be
räknas leda till en minskning av personalbeborvet med c:a 195 anställda. varav 
125 civila. 

* 
Efter vissa förstudier under 1977 tillsatte CM i början av påföljande år en 

arbetsgrupp, Ag Karlskrona, för att ytterligare studera möjligheterna till ratio
nalisering och samordning av verksamheten vid örlogsbas och skolor (ör!B S resp 
KöS) samt kustartilleriförsvar och regemente {BK/Fo 15 resp KA 2) i Karls
krona. Direktiv gavs i början av januari och den första etappen av utredningen 
redovisades redan i april. Arbetsgruppen leddes av Cör!B S och omfattade 
representanter för alla berörda myndigheter i Karlskrona jämte representanter 
för personalens huvudorganisationer. I gruppen ingick även representanter för 
Marinstaben (MS), FRI och FMV. 

Direktiven avsåg studium arv två alternativa organisationsstrukturer 
- A) innebärande bibehållen organisation med fyra myndigheter men med ökad 

samordning av förvaltningsfunktioner och 
- B) innebärande en sammanslagning till två myndigheter, örlogsbas med skolor 

och kustartilleriförsvar med regemente, varvid ökad samordning av förvalt
ningsfunktioner också skulle eftersträvas. 

Olika lokaliseringsalternativ skulle även studeras: 
en koncentration av kustartilleriet till Rosenholm 

- avveckling, helt eller delvis, av Gräsvik och stumholmen 
- enbart ytterförläggning på Kungsholmen 
- samlokalisering av utbildning (underhållstjänst) och verkställande förvaltning 

(exempelvis verkstadsdrift) samt 
- möjligheten att förlägga del av kustartilleriets utbildning i Göteborg till 

Karlskrona 
Den personalminskning, som eftersträvades, uppgick till minst 150 befattnings

havare intill 1985. 
I sin rapport redovisade arbetsgruppen reduktioner med cirka 190 befattnings

havare, varav över 40 militära. Härvid medräknades vissa minskningar grundade 
på tidigare beslut. Gruppen förespråkade ett nedläggande av Gräsvik, men sam
tidigt - och som förutsättning - att Kungsholmen kunde utnyttjas permanent 
för sjöfrontsartilleri- och minutbildning. 
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FFU anslöt sig i stort till Ag Karlskrona och föreslog i sitt slutbetänkande att 
öriB S och KöS altljämt skulle vara två myndigheter men att KöS förvaltnings
enheter skulle föras över till ÖrlB S. BK/Fo 15 skulle sammanslås med KA 2, 
vars utbildning borde förläggas till Rosenholm, Kungsholmen och - mindre 
del - till örlogsskolorna. Gräsvik föreslogs läggas ned. 

CM beordrade hösten 1978 förbererande av organisationsförsök. Dessa avsågs 
börja i januari för att utgöra underlag för den planerade omorganisation, som 
den under våren väntade propositionen bedömdes föranleda. Försöken inriktades 
mot de av FFU föreslagna åtgärderna. Ett friskt grepp för att snabbast möjligt ta 
hänsyn till möjliga personalminskningar. 

Kustflottan 
Kustflottan är flottans viktigaste utbildningsförband. Där erhåller befäl och me
niga, anställda som värnpliktiga, den praktiska övning som skall göra dem kom
petenta att fullgöra uppgifterna ombord i krigs- och fredsorganisationen. 

Kustflottans sammansättning regleras av den årligen utgivna rustningsordern. 
Den kompletteras med en direkt påbyggd plan. Tillsammans utgör dessa under
lag för planering och budgetering över en femårsperiod. Fram till rl978 har re
geringen halvårsvis fastställt vilka fartyg, som skall vara rustade. Eftersom eko
nomi och personalläge direkt påverkar möjligheterna att hålla fartygen i drift 
har detta fastställande numera mest varit en formalitet. Under våren ,J978 kom 
därför helt logiskt direktiv att CM fortsättningsvis bemyndigades att bestämma 
rustningsvolymen. 

Inom kustflottan finns endast några enstaka civila tjänster. Antalet militära 
eller civilmilitära tjänster är också mycket litet. Det helt övervägande antalet 
anställda har tjänster på flottans kårstater, varför det -formellt sett - är lätt 
att öka eller minska organisationen. 1960 års värnpliktsutredning (VT ~ 60) gjorde 
en beräkning av den rustningsvolym, som skulle krävas för att omsätta krigsor
ganisationens personal i lämplig takt. Resultatet blev att c:a en tredjedel av stam
stridsfartygen. Orsaken är bl a att "befälstätheten" måste ökas i de allt mindre, 
skap eller undergå generalöversyn. Marinens befälsutredning {MBU), som arbeta
de under åren 1963-1973, kom fram till ett ökat behov, c:a hälften av stam
stridsafrtygen. Orsaken är bl a att "befälsenheten" måste ökas i de allt mindre, 
men tekniskt mer komplicerade enheterna, där ingående yrkeskunskaper fått en 
ökande betydelse för funktion och säkerhet. 

Det kan vara av intresse att studera hur kustflottans omfattning och utbild
ningskapacitet har förändrats under åren 1975-1978. Det är då lätt att märka 
hur planeringen har måst frångås på grund av försämrad ekonomi eller personal
brist. Minfartygen och trängfartygen håller en stabil och jämn nivå, men i 
övrigt kan man iaktta följande: 
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Antalet jagare har relativt hastigt nedgått från tre till en, medan torpedbåtarna 
ökat något från sex till sju Ufr diagram 1). Motortorpedbåtar fredsrustas inte 
längre. De ersätts med patrullbåtar, vars rustade antal hastigt ökar mot periodens 
slut. Ubåtarna blir långsamt färre (jfr diagram 2). Bortsett från ett avbrott i pe
riodens början är antalet rustade minsvepare stabilt (jfr diagram 3). 

AntaL 
lO 

5 

T b 

< 
Jag 

l) Arcturus som ptrb 

Diagram l . Jagare och torpedbåtar 
X rustningsläge och plan 1974/75 
o 1975/76 
+ 1976/77 
0 1977/78 

~· o 
o 
L-+-----+----+----+-----~1------+--

-75 - 7f -77 -78 -/9 -so 2.-3. 
kvarLal 
år 

Kustflottan är i många avseenden olik andra utbildningsförband. En av de 
väsentligaste, samtidigt mindre iögonfallande olikheterna är sambandet mellan an
talet förläggningsplatser ombord och behovet av personal för fartygens verksam
het. I ett stridsfartyg är vanligen förläggningarna tilltagna att precis täcka behovet 
för den personal, som krävs för driften och vapnens utnyttjande. Extra elever 
kan endast i undantagsfall förläggas ombord. Landförläggning kan i vissa fall till
lämpas, men kompliceras av behovet att öva inom olika havsområden. Samtidigt 
härmed blir fartygen allt mer beroende av att besättningarna är fulltaliga. Ju 
mindre de är, desto viktigare blir varje man för enhetens funktion. Fluktuatio
ner i personalläget kan kraftigt påverka möjligheterna att hålla planerad rust
ningsvolym. Reduktioner får emellertid negativa konsekvenser: återväxten av ut
bildat befäl minskas och värnpliktsutbildningen hämmas. Kortsiktigt kan vissa 
ekonomiska vinster göras: lönetilläggen reduceras liksom övnings- och underhålls
kostnaderna. Underhållskostnaderna för en torpedbåt typ Spica T 121 under ett 
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Antal Diagram 2. Motortorpedbåtar, patrullbåtar och ubåtar 
lO l) Ersatta av Jägaren och AI'cturus 

X rustningsläge och plan 1974175 (ink1 Jäg) 
o 1975176 ( ) 
+ ,1976/77 ( ) 
0 ,1977178 ( ) 

U b 

K----- - -®----- .... 

5 

Mtb l) 

Ptrb 
® 

o 
-75 -76 -77 -78 -79 -80 

Antal 
lO 
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~-- x @ (!) 
Msvpf 
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Diagram 3. Minsvepare 
X rustningsläge och plan 1974175 
o 1975176 
+ 1976177 
0 1977178 
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utbildningsår kan sålunda uppgå till c:a 500 kkr medan den kan stanna vid c:a 
200 kkr om fartyget ligger i materiel beredskap. 

En granskning av kustflottans utbildningskapacitet i form av antalet befatt
ningar ombord för kategorierna anställda och värnpliktiga i nyss nämnda fartygs
typer visar förändringar enligt tabell 2. 

över hela perioden har antalet befattningar nedgått med nära en fjärdedel. An
talet befattningar för värnpliktiga visar sig vid närmare granskning ha nedgått 
med nära en tredjedel. Kustflottan har sålunda med övergång till en "lätt flotta" 
blivit mer "befälsintensiv". Tabellen visar också att man inte något år kunnat 
följa intentionerna från det föregående . 

Tabell 2. Summa befattningar i redovisade fartyg 
(Ej minfartyg och trängfartyg) 
Värnpliktsbefattningar redovisas inom parentes. 

övningsår 1975 1976 1977 
Order/plan 
år 
1974 

1975 

1976 

1977 

1324 
(777) 

1324 
(777) 
1065 
(611) 

1352 
(794) 
1083 
(620) 

1141 
(660) 

1978 1979 1980 

1315 1123 
(773) (664) 
1125 1123 1185 
(651) (664) (688) 
1106 1123 1164 
(639) (664) (684) 
1068 941 965 
(615) (543) (543) 

Över hela order-/planperioden har antalet nedgått med 359, d v s med nära 
l l 4. Samtidigt har antalet värnpliktsbefattningar nedgått med 234, d v s med 
nära 1/3. 

Försvarets tunga helikoptrar 
Såväl flygvapnet som marinen anskaffade under början av 1960-talet och i mit
ten av detta decennium tunga helikoptrar av märket Vertol (V ert o! l 07). Typen 
benämns hos oss även Hkp 4 och förekommer här i tre versioner A, B och C i 
totalt 20 exemplar. Flygvapnet utnyttjar l O maskiner - Hk p 4A - i sina rädd
ningsgrupper, medan marinens l O (3 st Hk p 4B och 7 st Hkp 4C) ingår i l. och 
2. helikopterdivisionerna inom Ostkustens respektive Västkustens örlogsbas och 
utnyttjas i förbandsproduktion av ubåtsjaktsystem m m. 

För att om möjligt rationalisera utnyttjandet och underhållet av denna relativt 
begränsade maskinpark lät öB 1970 verkställa en utredning. Denna resulterade 
i ett Kungl Maj :t beslut i juni 1971 med föreskrift "att försvarets tunga helikopt
rar skall hållas samman i en organisation". Detta borde genomföras snarast eller, 
om så bedömdes nödvändigt, omkring 1980. Möjligheter borde skapas för att 
använda flygvapnets helikoptrar för marina ändamål. öB redovisade i juni 1974 
sin uppfattning att det då inte gick att skapa en gemensam organisation. Om 
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det ändå skulle ske borde CM vara program- och produktionsansvarig medan 
organisationen med avseende på flygsäkerhet och flygräddningsberedskap borde 
lyda under Chefen för flygvapnet (C FV). Väsentliga delar av underlaget för 
beslut om sammanslagning saknades alltjämt enligt ÖB. 

I november 1974 uppdrog Kungl Maj:t åt ÖB att med början i juli 1975 ge
nomföra försök med en gemensam organisation för marinens och flygvapnets 
tunga och marinens lätta helikoptrar. När erfarenheter vunnits skulle förslag till 
organisation och utbildning lämnas. Organisationen skulle underställas CM, men 
till förfogande ställdes en tjänst för flottiljchef ur flygvapnet. 

Ett försöksförband - "helikopterförsöksförbandet" (HkpF) - organiserades 
fr o m oktober 1975. Däri ingår l . och 2. helikopterdivisionerna samt flygvap
nets räddningsgrupper i Ronneby, Barkarby- fr o m 1977 samlokaliserad med 
l. helikopterdivisionen på Berga, Söderhamn och Luleå. Chef med stab lokali
serades fr o m oktober 1976 till Berga. Av ÖB tidigare angiven lydnadsställning 
tillämpas, kompletterad med att förbandet i fråga om insatsberedskap lyder under 
vederbörande militärbefälhavare och örlogsbaschef Möjligheterna att bistå det 
civila samhället vid olika räddningsaktioner skulle beaktas. En tidsplan utgavs 
för försöken . Denna räknade med ett sista skede omfattande året 1977 varunder 
bl a sammanställning och utvärdering av erfarenheter skulle ske. 

l januari 1977 begärde CM hos öB att försöksperioden skulle få utsträckas till 
juli ,1979, vilket också medgavs. 

För att utarbeta CM förslag tillsattes en arbetsgrupp, AG/ org tung hk p. Den
na fick i direktiv att redovisa förslag avseende 

detaljorganisation i krig och fred 
- underhållsorganisation i krig och fred 
- rekryterings- och utbildningssystem 
- investeringar (bl a modifieringar av hkp) och 
- kostnadernas bestridande. 
slutredovisning av arbetet skedde våren 1979. 

UTBILDNING TILL OCH AV FAST ANSTÄLLD PERSONAL 
Marinens befälskår har enligt redovisningssystemet LEMA (LEdningsgruppen för 
Minskning av antalet Arrställda inom krigsmakten) utvecklats såsom tabell 3 visar. 

Tabell 3. Antal anställda 

Kategori 
Militär personal 
Civiimilitär personal 
SUMMA 

74-03 
3613 

169 
3782 

Antal anställda enligt LEMA1) 
75-03 76-04 77-04 78-04 
3554 3551 3506 3608 

156 145 137 130 
3710 3696 3643 3738 

Anm l: Systemet LEMA utvisar det vid avläsningstillfället avlönade antalet per
soner. 
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En allmänt nedgående trend åren 1974-1977 (c:a 140 anställda) bryts sålunda 
1978 då antalet militär personal plötsligt ökar med något över l 00. Orsakerna 
till förändringen kan delvis stå att finna i arbetsmarknadsläget Åtminstone sy
nes flottans plutonsofficerskår dels ha fått stadigt ökande tillskott dels minskade 
förtidsavgångar under 1978, varigenom ett tidigare underskott kompenserats. 
Detta har skett såväl genom ordinarie rekrytering, som genom de extra ordinära 
åtgärder CM medgivits vidtaga för att förbättra tillgången på kompaniofficerare: 
värnpliktigt plutonsbefäl med lämplig civil skolunderbyggnad har anställts som 
plutonsofficerare och fått påbörja kompaniofficersutbildning. De senare åren ök
ade däremot förtidsavgångarna bland flottans yngre regementsofficerare markant. 
Avgångsorsakerna var ofta familjesociala. Under samma tidsperiod. har antalet 
tjänster enligt personalförteckning för militär personal ökat från 4828 till 4877, 
d v s med nästan 50, medan de för den civilmilitära minskat från 197 till 189 
'(jfr diagram 4). 

Militär personal 

Antal 
tjänste 

5000 100 

4000 
75 

3000 

50 
2000 

1000 
25 

Vakanser 
% 

74/ 75/ 76/ 77/ 
75 76 77 78 

Diagram 4. Tjänster - vakanser 

Antal 
tjänste 

200 

100 

Civilmilitär personal 

100 --------... 

75 

50 

25 --------~ 
Vakanser 
% 

74/ 75/ 76/ 77/ 
7 5 76 77 7 8 

Vakansprocenten är beräknad på skillnaden mellan antalet tjänster och antalet 
anställda enligt system LEMA för aktuellt år resp avläsningstillfälle. 

På den civila sidan har antalet anställda under åren 1974---,1978 minskat med 
219. Detta motsvarar inte helt de uppställda målen. För perioden 1978-1983 
finns organisatoriskt underlag för ytterligare reduktion med 335 tjänster. Huvud
sakligen är dessa avhängiga de beslut, som under 1979 väntas avseende organi
sationerna i Karlskrona och Göteborg. 

Diagram 5 visar antalet utexaminerade löjtnanter, fänrikar, sergeanter och marin
ingenjörer de fyra utbildningsåren 1974/75-1977/78. Staplarna kan ge anled-
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Diagram 5. Utexaminerat antal fast anställt befäl 
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Utbild - 74/7S 
ningsår 7S(i6 

76/77 
77/78 

ning till några reflektioner eftersom 
- utfallet sällan har överstigit det planerade antalet, 

den enda tendens, som synes säker, är flottans allt bättre utdelning av plu
tonsofficersutbildningen, 

- kustartilleriets planering ligger på samma nivå år efter år medan flottans 
varierar. 

Det förstnämnda förhållandet sammanhänger med den anpassning av anslagen, 
som genom regeringens försorg görs i det årliga s k regleringsbrevet. Där anges 
det högsta antal elever som får antagas för utbildning (undantag kompoff). Grun
den härför är myndigheternas behovsprognos samt ansvaret för att erforderliga 
löner finns tillgängliga . I en vakanssituation kan myndigheten vilja öka rekryte
ringen. statsmakterna har å andra sidan en tendens att vilja reducera lönekost
naderna. 

Den växande utdelningen av flottans plutonsofficersutbildning sammanhänger 
troligen dels med den vikande konjunkturen och dess effekt på arbetsmarknaden 
dels med de förmånliga anställningsvillkor plutonsofficerseleverna erhöll våren 
1974. I motsats till förhållandena vid andra försvarsgrenar och vid kustartilleriet, 
där eleverna inledningsvis har värnpliktsstatus och därmed sammanhängande eker 
nomiska ersättningar, kom flottans elever att bli anställda fr o m antagningen. 
Härigenom fick de såväl månadslön som andra förmåner: ersättning för övertid, 
jour och beredskap m m. Det förhållandet kan inträffa att en sjökommenderad 
elev har en nettomånadsinkomst i nivå med fartygschefens. 

Flottans växlande planeringsnivå bedöms delvis återspegla försök att möta va
kanssituationer uppkomna genom förtidsavgångar. Beträffande plutonsofficerar
na har man försökt och lyckats - åtminstone tillfälligtvis - att få planerad nivå 
överens med uppnådd. Om man bortser från denna anpassning, som resulterat i 
en uppåtgående tendens, är emellertid trenden på planeringsnivåerna sjunkande. 
Siktet är inställt på den lätta flottans minskande personalbehov vid slutet av 80-
talet. För kustartilleriets del är den stabila planeringen hänförbar till en stabil or
ganisation. Trots vakanser har man inte höjt planeringsnivån så länge utfallet sta
digt förblivit lågt. 

Ny befälsordning - kvinnor i försvaret 
Våren 1978 lades proposition om en ny befälsordning (NBO) på riksdagens bord. 
Propositionen togs utan bifall till någon av de motioner, som väckts - huvud
sakligen i justerande syfte. Innebörden är bl a att allt militärt yrkesbefäl skall 
utbildas efter ett likartat mönster där fullgjord grundutbildning i någon ordinarie 
värnpliktsbefattning utgör grunden. Alla skall därefter gå igenom en tvåårig "of
ficershögskola" för att sedan, allt efter sina förutsättningar, i högre eller lägre 
takt - varvat med praktisk tjänst - gå igenom en till fyra alltmer kvalificerande 
kurser. Någon har sagt att denna reform är den största i försvaret sedan införan
det av allmän värnplikt. Säkert är att kvaliteten på sekelskiftets försvar i mycket 
hög grad blir beroende av hur man lyckas med genomförandet. 

Det nya utbildningssystemet möjliggör en högre kompetensnivå i botten 
hos varje utexaminerad yrkesofficer. Den lägsta tjänstegraden för dessa blir fän-
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rik. Vitsord från tjänstgöring, betyg från skolorna samt bedömd prognos avseende 
vederbörandes utvecklingsmöjligheter blir sedan bestämmande för karriären. Slut
lig tjänstegrad blir lägst löjtnant. Samtidigt som majoriteten, det nuvarande plu
tonsbefälet, synes få en bättre grund kan man förmoda att de som är karriär
sugna och har goda studieförutsättningar kommer att finna tiden till kaptensgra
den lång. 

Den nya befälsordningen är av den digniteten att den ensam kan utgöra äm
net för en årsberättelse. Här skall därför inte ytterligare detaljer presenteras. 
Vare nog sagt att de befälsutredningar ,som alltsedan 50-talet har penetrerat de 
olika försvarsgrenarnas befälsordningar, först med detta riksdagsbeslut synes ha 
nått ett mer varaktigt resultat. Trots den långa "havandeskapstiden" synes "fö
delsen" bli brådstörtad. Den första officershögskolan skall börja hösten 1981. 
Detta innebär, med hänsyn till att eleverna dessförinnan skall ha fullgjort grund
utbildning som värnpliktiga, att Värnpliktsverket (VPV) redan under 1979 skall 
kunna fördela sökande ynglingar till lämpliga befattningar. Rekryteringsmaterial 
borde redan nu finnas klart ute på arbetsförmedlingar och skolor, men ännu vet 
man inte vilka anställningsformer, som skall bjudas. Risk finns att den nya be
fälsordningen får en svag start. 

Till NBO kopplas också möjligheten för kvinnor att göra karriär inom försva
ret. Förutsättningarna härför studerades av 1972 års värnpliktsutredning (VU 72). 
Betänkande överlämnades till regeringen i december 1973. Man hade då inhäm
tat försvarsgrenschefernas uppfattning och fann cheferna för armen och marinen 
mycket restriktiva. Chefen för flygvapnet bedömde däremot vissa militära och 
civilmilitära tjänster lämpade. Utredningen fastslog att om kvinnlig personal skul
le anställas i militär eller civilmilitär tjänst måste vederbörande 
- avses också för krigsuppgifter med lika skyldigheter som män samt 
- uppfylla ,samma krav på utbildning som manlig personal, d v s som grund ha 

en frivillig utbildning motsvarande värnpliktsutbildningen. 
Utredningen föreslog en översyn av bestämmelserna för rekrytering och utbild

ning av anställt befäl. 
Våren 1975 tillsattes "Beredningen för det fortsatta arbetet om kvinnan i för

svaret" (BKF). Den skulle utreda och ge förslag till hur kvinnor skall ges vidgade 
anställningsmöjligheter i försvaret. Man skulle pröva vilka freds- och krigsbe
fattningar som lämpar sig och vilka organisatoriska lösningar som då behövs. Ut
bildning och kategoritillhörighet för aktuella befattningar skulle föreslås. 

Man har inledningsvis gått fram i två etapper, en första avseende flygvapnet 
och gemensamma personalkårer och en andra omfattande armen och marinen. 

Riksdagen beslöt i oktober .1978 om anställning av kvinnor som befäl inom 
försvaret och ÖB fick i uppdrag att leda genomförandet som ett led i införandet 
av d.en nya befälsordningen. 

GRUNDUTBILDNING A V VÄRNPLIKTIGA 
Resultat av 1972 års värnpliktsutredning 
VU 72 hade bl a till uppgift att undersöka möjligheterna att förkorta grundut
bildningstiden. Man studerade främst armens förhållanden, men försökte även 
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finna kategorier, förband eller befattningar inom marinen vars grundutbildnings
tid skulle kunna minskas. Enstaka befattningstyper visade sig medge kortare 
tjänstgöringstid för att erhålla nödiga kunskaper, men vederbörandes funktioner 
inom de olika utbildningsförbanden bedömdes omistliga för helheten. Om deras 
utbildningstid skulle avkortas måste nya värnpliktiga fylla befattningarna och 
ingen besparing kunde göras. 

CM presenterade en möjlighet att avkorta tiden för värnpliktiga tjänstgörande 
i Sjöfartsverkets isbrytare och sjömätningsenheter. Tiderna skulle kunna minskas 
samtidigt som en bättre anpassning kunde göras till det reella behovet. Förslag 
härom inlämnades till regeringen i början av 1977. En svårighet i samman
hanget är att besked om tjänstgöringstid inte kan lämnas vederbörande förrän 
under pågående utbildning. Detta sammanhänger dels med klimatförhållanden, 
dels med bemanningssituationen i sin helhet i flottans fartyg. 

VU 72 skulle också studera möjligheterna att förkorta värnpliktstidens längd, 
nu fr o m det år man fyller 18 och t o m det år man fyller 47. Utredningen stu
derade en sänkning till 40 år och kunde då konstatera att detta bl a skulle med
föra oganisatoriska konsekvenser. För armen beräknades lokalförsvars- och etapp
förband på sikt ned gå med omkring 50 %. Kustartilleriets organisationsstyrka 
skulle minska med 20 % medan flottan genom sin s k met'behovsutbildning i 
stort kunde bibehålla sin krigsorganisation. (Merbehovsutbildning avser det årliga 
antal vpl, som behövs för bemanning av isbrytare och sjömätare, för av öB anbe
falld beredskap samt för verksamheten vid olika fredsförband - inklusive far
tyg). För flygvapnet skulle i huvudsak samma förhållande råda. Även om viss 
ökning av repetitionsutbildning skulle erfordras som kompensation, främst inom 
armen och kustartilleriet, bedömdes dock det totala tjänstgöringsdagsbehovet för 
sådan utbildning nedgå. De fredsorganisatoriska konsekvenserna berlömdes bli 
begränsade. De ekonomiska vinsterna ansågs bli marginella. Operativt skulle man 
kanske tvingas uppge målsättningen att hela landet skall försvaras . Sammantaget 
avrådde VU 72 från en avkortning av värnpliktstidens längd. 

Grundutbildningen av värnpliktiga har sedan 1974 bedrivits med något kor
tare tjänstgöringstid än vad VU 60 bedömt som erforderlig. Efter att från början 
ha ansatts som försök har principen nu blivit bestående. Förändringen innebar 
en generell avkortning med c:a en månad utom för flottan, där man blott kunde 
ta två veckor. Reduktionen har inneburit en lägre kvalitet, där man naturligt 
nog slagit vakt om färdigheterna i den enskildes huvudtjänst. Förmågan att gå 
in i andras befattning, att sköta kringsysslor har eftersatts, vilket minskar strids
uthålligheten. För flottans del har den allmänmilitära utbildningen (AMU) kraf
tigt beskurits. (AMU: grundläggande markstrids- och skyddsutbildning som ges 
alla vpl oavsett försvarsgren.) 

I tabell 4 nedan visas det antal värnpliktiga, som utryckt under de olika bud
getåren 1973/74 t o m '1977 /78 fördelade på de olika de1programmen. 

De uppnådda utbildningsresultaten har värderats genom en bedömning av hur 
många värnpliktiga, som direkt efter mobilisering anses vara användbara i sin 
huvudtjänst Detta har utfallit enligt följande: 
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Diagram 6. Disposition av marinens värnpliktiga MERBEHOV 

Tabell 4. Antal otryckta värnpliktiga 
Delprogram 73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 
2.1 Lednings-, bas- 1387 1429 1481 ,]436 1466 
och underhållsförband 
2.2 Helikopterförband 73 93 91 79 72 
2.3 Ytattackförband m m 922 1012 989 851 949 
2.4 Ubåtsförband 146 162 179 Bl 144 
2.5 . Minröjningsförband 440 487 448 41rl 433 
2.6 Fasta KA förband 1110 1305 1225 1279 1190 
2.7 Rörliga KA förband 470 620 410 452 628 
2.99 Gemensamma produk- 1631 1463 1571 1435 1504 
tiansresurser 
•SUMMA 6176 6571 6393 6074 6386 
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11973174 90 % i delprogram 2.1-2.5 samt 2.7, 100 % i 2.6; 2.99 ej värderad 
1974175 D:o 
1975176 85-90% för samtliga 
1976177 70-95 % för samtliga; 2.99 ej värderad 
1977178 75 % för delprogram 2.6, varierande 80 %-83 % för övriga 

Man kan härav dra slutsatsen att grundutbildningen till sin kvalitet har en 
sjunkande tendens. Kvantitativt är tendensen något oklar. Ytattacken minskade 
sin produktion 76177 beroende på att jagaren Östergötland avrustades 1975 utan 
att ersättas. Att man 77178 åter ökade berodde på att torpedbåtsdepån vid Syd
kusten örlogsbas vuxit till en division (13.tbdiv). Fredsrustningens variationer re
sulterar snabbt i svängningar i värnpliktsbehovet och produktionen . 

Kvantiteten har täckt behovet. Kvaliteten har bedömts med hjälp av presta
tionsmätning. Denna har utvecklats under perioden, men kompletteras alltjämt 
med på erfarenhet grundade omdömen. Kvaliteten inger vissa farhågor beträf
fande förbandens stridsuthållighet, då kunskaperna utöver huvudtjänsten är otill
räckliga. Förmågan att överta andras uppgifter är mycket begränsad. Orsakerna 
står att finna i befälsvakanser - främst inom kustartilleriet - och kort utbild
ningstid. 

Rullning av värnpliktsplan 
Fördelning av landets värnpliktiga regleras bl a genom av öB utgiven plan. Den 
år 1973 framtagna planen reviderades 1977 och omfattar nu perioden .1978-
1988. Som konsekvens har CM en för försvarsgrenen speciell plan, den senaste 
•för tiden t o m 1984. 

I en översikt av landets befolkningstillgångar redovisar ÖB att trots att antalet 
män i värnpliktig ålder beräknas öka med c:a 90 000 fram till 1995 så kommer 
försvarsmakten att få vidkännas en minskning. En allt större del av befolkningen 
är invandrare och inte svenska medborgare vid tiden för inskrivning. Antalet 
krigsanvändbara värnpliktiga, som årligen avses tilldelas marinen nedgår därför 
från 6 300 året 1978179 till 5 650 år 1985/86. Man noterar vid en jämförelse 
med föregående plan att marinen där avsågs få 6 600 sådana värnpliktiga till 
grundutbildning. Principen för disposition av marinens värnpliktiga framgår av 
diagram 6. Med hänsyn till stigande levnadsålder och ökande avstånd till grund
utbildningen överförs många av de värnpliktiga efter hand till mindre krävande 
befattningar. De som inte behövs för marinens krigsorganisation överförs till and
ra delar av totalförsvaret. 

I marinens värnp.liktsplan regleras bl a årsbehovet av grundutbildade för varje 
delprogram - exempelvis ytattack-, ubåts-, minröjnings-, fasta och rörliga kust
artilleriförband. Vidare anges för olika förbandstyper den levnadsålder vid vilken 
de värnpliktiga avses överföras till andra förband. Kustartilleriets system medger 
ett kontinuerligt utnyttjande av de värnpliktiga inom dess krigsorganisation me
dan flottan årligen kan överlämna upp emot 800 man i 25-35 års ålder till to
talförsvaret i övrigt. Strävan är dock att så länge som möjligt behålla dem, som 
erhållit utbildning i sjötjänst. 

Flottans "merbehov" är organisatoriskt väl belagt och redovisat i marinens 
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värnpliktsplan. Förhållandet är emellertid besvärande, när nu tillgången på värn
pliktiga för grundutbildning avtar. Av rent ekonomiska skäl strävar man också 
att i görligaste mån begränsa antalet. 

REPETITIONSUTBILDNING 
I förhållande till intentionerna hos VU 60, som accepterades av riksdagen 1966, 
har repetitionsutbildningen blivit starkt reducerad . Låga ekonomiska ramar och 
kortsiktiga besparingsåtgärder har haft en förödande effekt. Förbandens använd
barhet direkt efter mobilisering är i många fall tveksam. 

Krigsförbandsövningarna 1973 begränsades av ekonomiska skäl så hårt att en
dast ett bataljonsförband ur kustartilleriet övades och därtill blott till vissa delar. 
Särskild övning genomfördes med något under 500 värnpliktiga. 

Hösten 1974 genomfördes krigsförbandsövningar med ett relativt stort antal 
förband omfattande c:a 6 000 värnpliktiga. Resultatet blev allmänt sett gott. På 
grund av personalreduceringar övades dock ej alla funktioner. Anstånden bland 
reserv- och värnpliktsbefäl var också besvärande. 

Påföljande år övade också många förband (5 300 vpl) med gott resultat såvitt 
gäller huvudfunktionen. I förhållande till det för försvarsmakten gemensamma 
s k gruppindelningsve~ket (GIV) - en plan som möjliggör samordning till tid och 
rum för att skapa förutsättningar för samverkan och en realistisk miljö - måste 
CM av ekonomiska skäl göra stora nedskärningar. Flera förband uteslöts och de, 
som deltog, var i stor omfattning uttunnade. Därtill kom också en hög anstånds
frekvens. 

Ar 1976 blev övningarna av något större omfattning (6 700 vpl), men ändå 
för liten. ,Liksom föregående år måste flera förband uteslutas och stora uttunning
ar ske. Den planerade samordningen mellan arme- och marinförband försvåra
des. De övade nådde emellertid goda resultat. 

För att komma tillrätta med anståndsproblemet föreslog CM att öB skulle låta 
utreda frågan för att få fram förslag till lösningar. 

Ekonomin tvingade marinen att år ,J977 helt inställa krigsförbandsövningarna. 
Detta var så mycket allvarligare, som det drabbade förband, vilka skulle övats 
1973. Konsekvenserna bedömdes så allvarliga både för personalens färdigheter 
och materielens översyn och vård att man besiutade att samma förband skulle 
öva 1978 i stället. Härigenom uppstod en allvarlig förskjutning i förhållande till 
armen. 

Värnpliktslagens bestämmelser för repetitionsutbildning byggda på VU 60 
principer är - eller har i varje fall uppfattats som - ganska stela. Utbildningen 
omfattade från början tre element: krigsförbandsövning, särskild övning och mo
bilis~ringsövning. Varje värnpliktig ålades att göra högst fem krigsförbandsöv
ningar. Dessa skulle om möjligt fördelas jämnt över värnpliktstiden. Krigsför
banden avsågs öva i en fyra-årsrytm . Mellan dessa övningar inlades de s k sär
skilda övningarna, främst avsedda för befäl. De olika övningarnas tidsutdräkt och 
personalinnehåll reglerades närmare i värnpliktsutbildningsförordningen. 

Sedan man erhållit några års erfarenhet infördes en del förändringar. För 
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många fungerar repetitionsutbildningen som omskolning till ny krigsbefattning. 
De ursprungliga övningsformerna lämpade sig inte alltid för detta. Så infördes 
begreppen fackövning och särskild fackövning. Man kunde därmed ta i anspråk 
tid för krigsförbandsövning respektive särskild övning för att med pedagogiskt 
bättre förutsättningar omskola viktiga befattningshava-re. A v ekonomiska och pe
dagogiska skäl har man också eftersträvat att minska antalet tjänstgöringsdagar 
vid de olika övningstillfällena, anpassat till förbandets och den enskildes behov. 
Tillsammantaget har detta lett till en ganska snårig samling bestämmelser. 

U n der vintern 1977/78 upprättades en ny repetitionsutbildningsplan inom MS 
sektion 3. Den konstruerades så att man relativt enkelt och rationellt skulle kun
na anpassa omfattningen till resurserna. Dessa utgörs inte endast av betalnings
medel. Fredsorganisationen har inte större kapacitet än att man måste koncent
rera sig på en region per år. Förberedelserna är omfattande. Tillgången på för
bandsinstruktörer är begränsad. För att undvika höga rustnings- och avrustnings
kostnader för fartyg måste man begränsa sig till dem, som i september blir "le
diga" när grundutbildade värnpliktiga rycker ut. Tillgången på målförband, öv
riga rustade fartyg, är heller inte stor. 

Det är inte bara marinen som drabbats av svårigheter att genomföra krigsför
bandsövningar. ÖB har nu inlett en översyn av repetitionsutbildningssystemet för 
att få till stånd en planmässig utbildning anpassad till de ekonomiska förhållan
dena. 

A VSLUTANDE INTRYCK 
En uppföljning av årsredovisningen 1974 t o m ,]978 visar ett kostnadsutfall med 
en procentuell fördelning på primäruppdrag för de olika delproduktionsområ
dena som presenteras i diagram 7. 

Under budgetåren 1973/74-1977178 har anslaget överutnyttjats enligt föl
jande: 

1973174 
1974175 
1975/76 
1976/77 
1977/78 

20 mkr 
34 mkr 
57 mkr 
16 mkr 
18 mkr 

statsmakterna har hela tiden ålagt CM att återbetala dessa överskridanden 
inom ramen för planerade anslag. Materielanskaffningen har därför måste be
gränsas. För varje budgetår har tendenserna till överskridande kunnat avläsas 
vid halvårsrapporteringen kring nyår. Analyser har gjorts och åtgärder av skilda 
slag har vidtagits för att hejda utvecklingen. Dessa har dock till större delen 
inte kunnat påverka det löpande budgetåret. Effekten på längre sikt har re
ducerats i den utsträckning, som åtgärden har ansetts vara temporär. Pro
duktionen har kännetecknats av en optimistisk defensiv utan väsentliga sänk
ningar av ambitionen. I stället har man hoppats att rationaliseringar skall leda 
till sådana minskningar av personalkostnaderna att utvecklingen ånyo kan bringas 
under kontroll. 
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Allm: Primäruppdrag avseende allmän ledning och förbandsverksamhet 
Kri: Dio avseende operativ och krigsorganisatorisk verksamhet 
Utb: D:o avseende utbildning till och av fast anställd personal m fl 
GU: D:o avseende grundutbildning av värnliktiga 
RU: D:o avseende repetitionsutbildning 
(Utfallets fördelning 73!74 avviker p g a felaktigheter i redovisningen) 

Lönekostnaderna utgör en dominerande del av anslaget, omkring 45 % under 
hela femårsperioden, trots att väsentliga personalreduceringar åstadkommits. De 
kan endast minskas marginellt genom plötsliga besparingsåtgärder, t ex genom 
inst!illande av förbandsövningar för att minska utgifterna för personalens löne
tillägg. Avtalsförhandlingar kan å andra sidan, liksom oväntade höjningar av 
värnpliktsförmånerna, väsentligt öka kostnaderna utöver det budgeterade. Man 
skulle något hårddraget kunna säga att budgeten, i stället för att styra personal
kostnaderna, styres av desamma. 
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Produktionsstyrning 
Mot bakgrund av föreliggande planer, bl a programplan, rustningsorder, utbild
ningsplaner, organisationsförändringar, materielanskaffning, underhållsplaner, 
m m upprättas årligen efter planeringsdirektiv från CM av varje myndighet (verk
samhetsstället) en preliminär resursbehovsanmälan. Denna avser det första året i 
den programplaneperiod, som börjar omkring ett och ett kvarts år senare. Så som 
nämnts i inledningen utgör dessa anmälningar underlag för CM anslagsfram
ställning till statsmakterna. Den bearbetning som görs i MS resulterar i budget
direktiv och preliminära sekundäruppdrag. De senare tillställs verksamhetsställena 
i slutet av november. 

Ett sekundäruppdrag har ett bestämt kodnummer, årligen igenkommande och 
lika från en myndighet till en annan med enahanda uppdrag. Uppdraget omfat
tar en uppgift, verbalt uttryckt exempelvis "organisera och genomför grundut
bidlning av värnpliktiga", jämte en kostnadsram. Denna är beräknad på den pre
liminära resursbehovsanmälan myndigheten tidigare lämnat, korrigerad för änd
ring av uppgiften - exempelvis antalet tjänstgöringsdagar - eller för ändring 
av löner m m. 

Myndigheten beräknar med hjälp härav de slutliga resursbehoven för varje 
sekundäruppdrag och insänder uppgift härom i början av mars till CM. Därvid 
är de förändringar man själv bedömt nödvändiga preciserade. 

Sedan behovsanmälningarna granskats i MS vidtager mötet mellan represen
tanter för uppdragsgivare (CM) och verksamhetsställe (myndighet), den s k bud
getdialogen. Iden bakom budgetdialogen är att CM och chefen för verksamhets
stället skall bli överens avseende uppgifterna och resursbehovet. När resultaten 
bearbetats utger CM sina slutliga sekundäruppdrag, uttryckta i samma termer 
som de preliminära, men med justerade ramar för kostnader och betalningsme
del. På denna grund upprättar sedan myndigheten sin slutliga budget. 

Med ledning av olika skedesrapporter om produktionens utfall kan CM sedan 
under budgetårets gång revidera sekundäruppdragen. 

Detta planerings- och ekonomisystem arbetar i ett medium av utomordentlig 
tröghet. Om en skedesrapport ger anledning till ändring av handlingsregler eller 
uppgifter återstår blott en del, kanske högst hälften av det löpande budgetåret. 
Den helt dominerande delen av resurserna är då låst i olika åtaganden. Beord
rade förändringar hinner inte verka förrän påföljande år och genom hastiga be
slut kan de få oväntade effekter inom skilda områden. Värnpliktiga är redan in
kallade eller åtminstone fördelade till marinen genom VPV försorg. Anställd 
personal skall ha sina löner: planerade verkstadsarbetare för materielunderhåll 
kan inte friställas även om översyner inställs. Exemplen kan göras långt fler. 

Hur skall då styrningen kunna förbättras? 
Datatekniken till trots har vi inte lyckats få tillräckligt snabba rapporteringsru
tiner avseende resursförbrukningen. Särskilt gäller detta ammunitionen. 

Insikt om produktionens utveckling är av fundamental betydelse för att kunna 
vidtaga korrigerande åtgärder. FPE-systemet förutsätter en långt gående delege-
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ring av det ekonomiska ansvaret. Det är i de låga nivåerna man tidigast märker 
resursbrist eller överskott. Centralt givna handlingsregler bör därför ge stor rö
relsefrihet. Uppgiften bör dock så vitt möjligt preciseras. Härigenom underlättas 
också resultatvärderingen. Möjligheterna att centralt styra resursförbrukningen 
under pågående budgetår är mycket begränsade. Eventuellt erforderliga återhäm
tande åtgärder borde istället kunna inriktas på kommande och kanske helst på 
där näst kommande år. 

Genom att medge täckning av underskott med hjälp av medel för materiel
anskaf{ning kan regeringen komma att styra utvecklingen bort från den av stats
makterna angivna målsättningen. Utan avkall på effektiv produktion - granskad 
av reviderande instanser - skulle ett system behöva skapas, som medgav "kre
diter". På motsvarande sätt skulle ett tillfälligt underutnyttjande med större fri
het få tillgodogöras ett huvudproduktionsområde än som sker i dag. 

Fredsorganisationen måste proportioneras efter krigsorganisationens behov. Är 
det exempelvis rimligt att marinen har åtta utbildningsförband (Kf!, BÖS, KÖS, 
fem KA-regementen) för en årsomsättning av 6 000 värnpliktiga? Tre av för
banden sväljer i dag mer än hälften av dessa. Operativa skäl kan tala för en viss 
geografisk spridning, men varför skall hpo ·1 svara för merkostnaderna? 

Den växande insikten om svårigheterna att styra utvecklingen av hpo 1 sam
manfaller till tiden med den förändring av de centrala staberna, som enligt riks
dagens beslut våren 1978 skall äga rum fram till 1981. Härvid inrättas särskilda 
produktionsledningsenheter. Inom MS inrättas en för vardera flottan och kust
artilleriet. Dessa skall i allt väsentligt svara för CM styrning gentemot verksam
hetsställescheferna. För att få en god hushållning krävs en framsynt produktions
plan. Den måste tas fram parallellt med programplanen och med samma perspek
tiv. Ryckiga, mer eller mindre improviserade besparingsåtgärder med svåröver
skådliga följder måste undvikas. Den nya produktionsledningens största uppgift 
torde bli att söka åstadkomma en högre grad av rationalitet och planmässighet, 
men utan bistånd •från högre instanser kan det inte lyckas. 
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STEN MUNCK 
af ROSENSCHÖLD 

Vår framtida havsövervakning 

Författaren har studerat den offentliga debatt som har förts om försvar av 
offshoreanläggningar i de nya "oljeländerna" i Europa. l sin artikel redov.isar 
han vilka skyddsåtgärder som hittills vidtagits. Mot denna bakgrund disku
terar författaren hur en framtida svensk offshore-verksamhet i Östersjön bör 
skyddas. 

Kan olja skyddas? 
I alla länder skärps bevakningsåtgär
derna vid oljeanläggningar av olika 
slag. 

Hittills genomförda sabotageinsatser 
har riktats mot anläggningar i land var
vid stora skador har åstadkommits. 

Under de senaste åren har sabotörer 
och politiska extremister sprängt olje
anläggningar i Indonesien, Venezuela, 
Syd-Afrika, Rhodesia och i flera län
der i Mellersta Östern. Till och med 
ledningen från Alaska till USA:s väst
kust har utsatts för sabotage genom att 
bomber placerats på ledningen och ge
nom att kranar har öppnats. 

Sabotage mot offshoreanläggningar 
kan emellertid förorsaka ännu större 
skador - både ekonomiskt och vad 
gäller skador på miljö och djurliv. 

Mot denna bakgrund har länderna 
kring Nordsjön skaffat sig resurser och 
möjligheter att skydda sina oljeanlägg
ningar även till havs under fredstid. 

Men förberedelser .för försvar av 
offshoreanläggningar i Nordsjön sträc
ker sig längre än att bara skydda des
sa mot sabotage- och terroristgrupper. 
Omfattningen av offshoreverksamheten 

i Nordsjön har nu nått sådana dimen
sioner att olje- och gasutvinningen är 
av säkerhetspolitisk betydelse. Vidare 
har de många bottenfasta anläggning
arna i sig en stor strategisk betydelse. 

Oljeutvinningen i Nordsjön och 
Norska Havet kan i framtiden utgöra 
en konfliktanledning och måste även 
kunna skyddas under krig. 

Offshoreverksamheten som 
konfliktanledning 
Nordsjön och Norska Havet är områ
den som efter den kraftiga utbyggna
den av Sovjets Norra Ishavsmarin har 
fått en allt större strategisk betydelse. 

Sovjets intresse för Norska Havet 
motiveras främst av två skäl. Dels an
vänder Sovjet detta havsområde vid 
förflyttning av sjöstridskrafterna i Is
havsflottan mellan Atlanten och Mur
manskbasen. Dels är det också lämp
ligt att gruppera de sovjetiska kärnva
penbärande ubåtarna i Norska Havet. 

Efter introduktionen av den nya D
klassens u-båtar har nämligen räckvid
den för de SS-N-8-robotarna som den
na u-båtsklass är försedd med ökats 
till 7 700 km. Med denna räckvidd kan 
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de flesta mål nås från utgångslägen i 
Barents hav Wrån Novaja SemJja till 
New York är det endast 5 600 km). 

Från södra delen av Spetsbergen fal
ler hela nordamerikanska fastlandet in
nanför en räckviddscirkel om 7 700 
km. 

Om NATO genom effektiv ubåtsjakt 
lyckas förhindra Sovjets kärnvapenbä
rande ubåtar att nå ut i Atlanten blir 
dessa hänvisade till att avfyra sina ro
botar på räckviddsgränsen, d v s från 
Norska Havet och Barents hav. På 
grund av isläggning under vinterhalv
året är ryssarna dessutom hänvisade 
till ett kustnära uppträdande, d v s till 
stor del innanför Norges ekonomiska 
zon. 

Om Norge bygger oljeproduktions
plattformar i dessa för Sovjets ubåtar 

· så viktiga områden kan också spanings
utrustning installeras på plattformarna. 
Från Sovjets sida innebär detta en risk 
för att NATO effektivt kan följa ubå
tarnas verksamhet. 

Det är därför troiigt att Sovjetunio
nen efter ett krigsutbrott kommer att 
sträva efter att behärska eller förstöra 
oljeplattformar i Norska havet för att 
säkerställa sina kärnvapenbärande ubå
tars uppträdande i detta område. 

Nordsjön är ett grunt :hav och där
för knappast intressant för Sovjet när 
det gäller uppträdande med kärnva
penbärande ubåtar. Däremot utgör 
Nordsjön en viktig förbindelseled för 
Sovjets sjöstridskrafter till och från Ös
tersjön. I Östersjön finns ca 50 % av 
den yarvskapacitet som erfordras för 
underhåll av Ishavsflottan. Det innebär 
att Sovjet vid en längre konflikt måste 
hålla sjövägen från Barents hav till Ös
tersjön öppen. 
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Vissa delar av Nordsjön kan snart 
liknas vid ett skärgårdsområde. Allt 
fler konstbyggnader till havs kanalise
rar sjöfarten till leder som många gång
er innebär omvägar. Vidare tvingas sjö
farten på en del håll närmare land än 
vad som eljest hade varit motiverat. 
Möjligheterna för Sovjets stridsfartyg 
att passera från Östersjön genom Nord
sjön synes bli allt mer beskuren. Om 
vapensystem installeras på plattformar
na kan detta utgöra ett allvarligt hot 
för Sovjet. 

Sovjet torde, för att i krig kunna 
säkerställa sjövägen till och från Ös
tersjön ha behov av att behärska eller 
förstöra en del av plattformarna 
Nordsjön. 

Nordsjöoljans betydelse för Europas 
oljeförsörjning 
Olika källor bedömer att Nordsjöoljan 
1980 kommer att svara för 14- 25 % 
av oljeförbrukningen i Västeuropa. 
Tillsammans med beredskapslager in
nebär detta att Europas beroende av 
Arabländernas oljeleveranser åtminsto
ne tillfälligt kan minskas. En fredskris 
kan i framtiden klaras betydligt bättre 
än tidigare. 

Den beräknade oljeproduktionska
paciteten från Nordsjön 1980 uppskat
tas enligt amerikanska källor kunna 
räcka till mer än dubbla behovet för 
NATO:s styrkor i Europa under ett 
konventionellt krig. 

Det är således viktigt att tillgången 
på olja från Nordsjön under olika mi
litärpolitiska situationer verkligen sä
kerställs. En störning i produktionen 
av Nordsjöoljan under en fredskris 
skulle vara utomordentligt allvarligt. 

Militärt utnyttjande av offshore
anläggningar i Nordsjön 
Genom att installera vapensystem och 
underrättelsesystem på offshoreinstalla
tioner i Nordsjön kan många fördelar 
vinnas. 

Oljeproduktionsplattformar kan ut
göra basstationer för ett nät av kon
trollerbara minor. A ven förankrade be
hållare innehållande ubåtsjakttorpeder 
(det s k CAPTOR-systemet) kan tänkas 
fjärrmanövreras från oljeplattformarna. 

Genom att förse plattformar i Nord
sjön med luftspanings- och ytspanings
radaranläggningar skulle NATO kunna 
erhålla fullgod täckning över Nordsjö
området Detta skulle kunna minska 
behovet av att utnyttja sjöstridskrafter 
för detta ändamål. 

Andra underrättelsefunktioner som 
är viktiga är spaningen mot ubåtar. Ge
nom utläggning av slingor och hydro
fonbojar m m mellan plattformarna 
kan ubåtars inträngande i oljefälten ob
serveras. Avancerade hydrofonanlägg
ningar kan även byggas in i plattfor
:llarnas ben. 

Man skall även beakta möjligheten 
att utnyttja plattformarna som mellan
landningsplats för helikoptrar. Genom 
att bunkra och byta besättning på platt
formar i Nordsjön kan ubåtsjaktkapa
citeten väsentligt utökas. 

Ett annat möjligt sätt att utnyttja 
plattformana är som stödjepunkt för 
navigering, dels för sjöfarten men ock
så för flyg och robotar, t ex cruise 
missiies. 

Skydd av offshoreanläggningar i 
Nordsjön 
Alltsedan de första bottenfasta olje
plattformarna byggdes i början av 70-
talet har man i dags- och fackpress i 

länderna runt Nordsjön ständigt disku
terat hur plattformarna skall skyddas 
i fred och under krig. 

Plattformarnas antal kan räknas i 
l 00-tal och är spridda över stora om
råden. Vissa plattformar eller grupper 
av plattformar är dessutom förbundna 
med varandra eller med land via pipe
lines. Plattformar och pipelines är sår
bara för sabotage och vapenverkan. 
Att skydda dessa anläggningar är med 
andra ord en mycket stor och svår upp
gift. 

Inom NATO-alliansen har överens
kommelse träHats att i krig försvar av 
Nordsjön är en uppgift för NATO, me
dan punktförsvar av enskilda anlägg
ningar är en nationell uppgift under 
NATO:s beskydd. 

I fredstid är skyddet av offshorean
läggningar i Nordsjön ett nationellt an
svar. Ett samarbete i fredstid mellan de 
olika strandstaterna vid Nordsjön är 
etablerat i ett organ benämnt "Regional 
Conference of North Sea States on the 
Peacetime Protection of Offshore In
stallations". 

Storbritanniens skyddsåtgärder 
I Storbritannien har flottan bl a till 
uppgift att under fredstid svara för fis
keövervakning och sjöräddning. Ett av 
Royal Navy's äldsta förband är just 
"the Fishery Proteetian Squadron", 
inom vilket f ö amiral Nelson tjänst
gjort. 

\Samtidigt som kravet på denna fis
keövervakning ökade i början av 70-
talet uppstod även behov av att skapa 
resurser för skydd och övervakning av 
den kmftigt expanderande offshore
verksamheten. 

Det gällde att snarast organisera styr
kor som var utbildade och utrustade 
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för övervakning av fiske och av offs
horeinstallationer. Behovet var följan
de: 
- sjögående enheter, stora nog att 

k!.mna uppträda till havs även un
der de synnerligen ogynnsamma 
väderbetingelser som förekommer i 
Nordsjön 
flygande enheter med goda fart
och drifttidsprestanda 
beredskapsstyrkor för ingripande 
mot exvis terroristattack mot en ol
jeproduktionsplattform 

När det gällde val av fartygstyp för 
dessa nya uppgifter bedömde man att 
de fregatter som hittills utnyttjats vid 
stöd av det brittiska fisket vid Island 
var olämpliga. 

Man valde att konstruera ett nytt 
fartyg, de s k "ISLAND Class" av vil
ken fem fartyg hittills har byggts. Den 
.första, HMS Jersey var i drift novem
ber 1976. Nästa fartyg, HMS Orkney 
sattes i drift i maj 1977. IsLAND
klassen har l 300 ton deplacement och 
är beväpnade med en 40 mm kanon. 
Vidare är de försedda med god kom
munikationsutrustning. Sammantagna 
benämns dessa fartyg "The JURA 
FORCE". 

För flygövervakning av den ekono
miska zonen valde man att avdela fy
ra st NIMROD-flygplan ur RAF spe
ciellt för denna uppgift. Dessa deltar 
normalt i NATO:s havsövervakning 
och är speciellt utrustade för detta. De 
fyra som avdelats för övervakning av 
den ekonomiska zonen har delvis mo
difierats, bl a har de erhållit förbätt
rade fotomöjligheter. 

Både fartygen och flygplanen är av
sedda att arbeta som en integrerad del 
av Royal N a vy resp Royal Air Force. 
I annat fall hade de varken storleks-
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mässigt (fartygen) eller antalsmässigt 
(både .fartygen och flygplan) varit till
räckliga. Behövs stridsfartyg, helikopt
rar o dyl kan dessa snabbt ställas till 
förfogande ur Royal Navy. 
övriga marina enheter har vidare in
fört som rutin att tillvarata alla möj
ligheter att passera i närheten av olje
produktionsplattformar m m för att 
"visa flaggan" och därmed ständigt hål
la avskräckningströskeln för kapnings
och terroristattacker så hög som möj
ligt. 

Beredskapstyrkor för ingripande mot 
terrorister m m finns ständigt avdelade 
ur Royal Marines. Dessa genomför fle
ra gånger om året övningar på och vid 
oljeproduktionsplattformar i Nordsjön. 

Denna styrka har hittills utnyttjats 
en gång "på riktigt". Den 26 augusti 
1975 bombhotades tre oljeborrplatt
formar ägda av Phillips. Åtta och en 
halv timma efter det att hotet fram
först per telefon dök de första dykarna 
ur Royal Marines längs borrtornens 
ben. Genomsökningen under och över 
vattnet fortsatte därefter i 19 timmar 
utan resultat. 

De kustnära farvatten {ut till 12 M) 
patrulleras av "Home Division of the 
Fishery Proteetian Squadron" som be
står av 8 minjaktfartyg och 3 övriga 
fartyg av olika typer samt av "the 
.Scottish Fisheries Departement" som 
har tre fiskeskyddsfartyg. 

Norges skyddsåtgärder 
För att få ett samlat grepp över vilka 
behov som utvecklingen på kontinen
talsockeln skapat tillsattes i april ,1974 
en statlig offentlig utredning under led
ning av statssekr T Stoltenberg, För
svarsdepartementet. Utredningen be-

nämns vanligen "Stoltenbergsutredning
en". 

Utrednings resuHat presenterades 26 
juni 1975 med NOU 1975:50 under 
namnet "Oppsynet med fiskeri- og pet
roleumsvirksomheten". (Behandlat av 
Nils Tiltnes i TiS nr 2/ 1976) 

Utredningens förslag gick i korthet 
ut på att en kystvakt skulle etableras. 

I samband med stortingsbehandling
en av kystvakten framfördes .farhågor 
för kystvaktens militarisering. Debatten 
kom att röra sig om kystvaktens civila 
och militära status, särskilt i vilken ut
sträckning den skulle kunna åläggas 
militära beredskapsuppgifter. Försvars
ministern underströk emellertid att 
kystvakten i första hand skulle organi
seras och utrustas för att kunna lösa si
na civila huvuduppgifter. Kystvaktens 
försvarspotential måste ses som ett 
"andrahands bonustillskott" . 

stortinget beslöt i enlighet med ut
redningens förslag och "Kystvakten" 
upprättades l april 1977. Kystvakten 
är som organisation inordnad under 
försvaret men erhåller medel vid sidan 
av Norges försvarsbudget För perio
den 1977-81 har stortinget anvisat 
l 400 milj kronor. Både fartyg, flyg 
och helikoptrar ingår i Kystvakten. 

Fram till 1982 byggs på olika varv i 
Norge fyra fartyg. Ytterligare tre far
tyg kommer förmodligen att tillföras 
Kystvakten i mitten på 80-talet. 

Fartygen kommer att ha ett depla
cement av ca 2 700 ton. Högsta fart 
skall vara 22-23 knop i tre meters 
sjö, innebärande 25 knop i lugnt vat
ten. Besättningen skall uppgå till 45 
man. För de militära andrahandsupp
gifterna kommer fartygen att ges en 
utformning som svarar mot eskortfar
tyg med ubåtsjaktkapacitet Sålunda 

kommer fartygen att utrustas med 40 
mm !vakan, sonarutrustning och sjunk
bomber. Kablar och instrumentpaneler 
för ombordtagning av sjörobot Pen
guin i krislägen skall också enligt stor
tingsbeslutet installeras i de nya far
tygen. 

De i organisationen ingående far
tygen kommer att vara gråmålade, föra 
en särskild "oppsynsflagg" samt ha ett 
militärt igenkänningsnummer målat på 
fartygssidorna. 

I avvaktan på att de nya fartygen 
blir klara opererar Kystvakten med 13 
mindre fartyg, de flesta chartrade civila 
fartyg och inget större än 930 ton. 

Från de nya fartygen skall Kystvak
ten kunna operera med helikopter. F n 
är fyra Sea Lynx beställda med leve
rans 1981. 

Havsövervakning med flyg bedrivs 
för underrättelsetjänst m m med fem 
P 3 B Orion av 333. skvadronen på 
Anöya. Stortinget har beslutat att för
stärka denna med ytterligare två Orion
flygplan. 

Den organisation som tillskapats har 
inpassats i försvaret centralt, regionalt 
och lokalt. Kystvakten leds av en kom
mendör {1. gr) i Försvarets överkom
mando/ Sjöförsvarsstaben, direkt under
ställd Generalinspektören för Sjöför
svaret. 

Regionalt leds kystvakten av respek
tive försvarskommandochef i Sör- och 
Nord-Norge och under dessa närmast 
av kommendören för sjöstridskrafterna 
i Sör- och Nord-Norge. Inom varje för
svarskommando finns en kystvakts
skvadron med en kommendörkapten 
som chef. Kystvaktens flyg- och heli
kopterförband är direkt underställd 
försvarskommandochefen (lwmmendö
ren för luftstridskrafterna). 
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Sveriges nya gränser 
Genom att Sverige vid årsskiftet 1977 
-78 utvidgade fiskegränsen till mitt
linje mot andra kuststater både i Öster
sjön och på Västkusten har flera nya 
"grannar" erhållits. 

Avtal beträffande gränsdragningen 
är emellertid inte klart ännu. Hittills 
genomförda förhandlingar har avsett 
etablerandet av en svensk fiskezon. 
Emellertid är grunderna för gränsdrag
ning av denna fiskezon de samma som 
för en uppdelning av Sverige omgivan
de kontinentalsockel - eller om man 
så vill, etablerandet av en ekonomisk 
zon. Det är därför lätt att tänka sig att 
fiskezonen med tiden utvecklas till en 
ekonomisk zon. Härvid torde för Sov
jets del helt andra säkerhetspolitiska 
värderingar komma i fråga än om det 
bara gäller fisket. 

Förutsättningar för att utvinna olja i 
Sveri~e och på Sveriges kontinental
sockel 
OPAB har sedan 1972 bedrivit olje
prospektering i Sverige. Dessa under
sökningar har varit koncentrerade till 
Skåne och Gotland samt till Östersjön. 

I april 1974 påträffades olja vid en 
borrning i Hamraområdet på Gotland. 
Fortsatta borrningar har lett till att 
OP AB kunnat starta en försöksproduk
tion som hittills gett ca l O 000 m3 olja. 

Oljefynd har även gjorts vid OP AB:s 
borrningar till havs i Östersjön men nå
gon produktion har ej startats från des
sa borrhål. 

För den kommande femårsperioden 
avser • OP AB att fortsätta undersök
ningarna på Gotland 1979 och ,1980. 

Beroende på utfallet av planlagd 
verksamhet på Gotland kan sedan en 
intensifierad verksamhet offshore ta sin 
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början efter 1980. Denna kommer då 
att bestå i fortsatt borrning öster och 
sydost Gotland ut till svensk kontinen
talsockelgräns. Borrning kommer även 
fortsätta söder Skåne. Om samma tids
förhållande som gällt vid utvinning av 
Nordsjöoljan överförs till att gälla Ös
tersjön torde utvinning av olja i Öster
sjön tidigast kunna börja 1985. 

Genom att gränsdragningsfrågan än
nu ej är löst i de områden där seismis
ka och andra mätningar som gjorts vi
sar att möjligheter till oljeförekomst 
förefinns, har provborrningar ej kun
nat genomföras annat än nära Gotlands 
kust. 

Det är således fullt möjligt att även 
Sverige i mitten på 1980-talet blir en 
oljeproducerande nation med offshore
anläggningar långt ut till havs. 

Offshoreanläggningar i Östersjön i 
olika militärpolitiska situationer 
Tidigare har påvisats behovet av att 
vidmakthålla produktionen vid anlägg
ningarna i Nordsjön under olika mili
tärpolitiska situationer. Motivet är att 
de produktionsmängder som inom kort 
kommer att utvinnas är av sådan stor
leksordning att de har betydelse för 
Europas försörjning med olja och gas 
i fred, under en fredskris och under an
nan typ av kris samt i krig. 

För Sveriges del kan motsvarande 
resonemang föras med hjälp av en an
tagen svensk årsproduktion av olja. 

Om Sverige även fortsättningsvis för
brukar ca 30 milj ton oljeprodukter 
per år, kan även en efter internationel
la mått så liten årsproduktion som l O 
milj ton per år få en stor betydelse för 
landets försörjning under kristid och 
under neutralitet. Tillsammans med vå
ra fredslagrade oljeprodukter kan så-

ledes en egen produktion avsevärt för
länga vår uthållighet vid avspärrning 
samtidigt som vårt beroende av olje
import minskas. 

Åtgärder riktade mot en svensk ol
jeproduktion i krissituationer minskar 
vår uthållighet. Ä ven för Sverige är det 
angeläget att driften av oljeproduktio
nen säkerställs i krissituationer. 

Militärt utnyttjande av plattformar 
i Östersjön 
Om oljeproduktionsplattformar öster 
GOTLAND eller söder SKANE för
sågs med radar för luft- och ytspa
ning, skulle våra spaningsräckvidder i 
vissa fall kunna fördubblas. Förvar
ningstiden för ett överraskande anfall 
skulle därvid nedbringas. Möjligheter
na att följa WP kusttrafik m m skulle 
förbättras. Plattformar skulle även kun
na utnyttjas för ubåtsspaning. För WP 
del skulle detta kunna innebära vissa 
nackdelar. Detta gäller speciellt då Sve
rige är neutralt men sjökrigshandling
ar pågår i Östersjön mellan NATO och 
WP. I ett sådant läge har Sovjet behov 
av att behärska eller förstöra svenska 
plattformar. 

Då Sverige är neutralt föreligger så
ledes behov av att kunna säkerställa 
den verksamhet på och från plattfor
marna som är förenlig med våra intres
sen och vår neutralitet. 

Sveriges nuvarande havsövervakning 
Många paralleller kan dras mellan den 
situation som Sverige befinner sig i nu 
och som Storbritannien och N or ge be
fann sig i vid början av 1970-talet. 

Vår fiskegräns har utvidgats till mitt
linje innebärande att vissa stater ute
stängs från att fiska i våra vatten, en 
del stater får fiska enligt kvotsystem. 

Fiskegränsen kan även förväntas över
gå till att utgöra gräns för svensk eko
nomisk zon. Vår territorialgräns utvid
gades l juli 1979 till 12 M tills vidare 
med vissa "fria" passagezoner vid väst
och sydkusten. Vissa utsikter förelig
ger också för en offshoreutbyggnad 
runt Sveriges kuster. 

Däremot kan paralleller inte dras 
mellan Sverige och Storbritannien resp 
Norge när det gäller sättet och medlen 
att idag lösa övervakningsuppgifter, 
fiskekontroll m m till havs. I Storbri
tannien har detta sedan Nelsons dagar 
varit en uppgift för flottan, i Norge in
går fiskeuppsyn och kontinentalsockel
övervakning i sjöförsvarets uppgifter. 

I Sverige är huvuddelen av de upp
gifter som berör övervakning och kon
troll ålagda civila myndigheter, näm
ligen tullens kustbevakning, polisen och 
sjöfartsverket. 

Försvaret utför övervakning och 
kontroll endast i vad avser underrät
telsetjänst och incidentberedskap. Fis
ketillsyn och sjötrafikkontroll utförs 
endast inom sjöterritoriet. 

De uppgifter som i fredstid åligger 
staten till havs och längs kusten löses 
således av olika myndigheter och or
gan. Lotsning och isbrytartjänst åligger 
sjöfartsverket. Bekämpning av löskom
men olja och andra miljöföroreningar 
åligger tullverkets kustbevakning. Ut
prickning, drift och underhåll av na
vigatoriska säkerhetsanordningar ålig
ger sjöfartsverket. (Rapport om brister 
lämnas bl a av marinen, kustbevak
ningen och polisen.) Tillsynen av sä
kerheten på fartyg åligger sjöfartsver
kets sjöfartsinspektion, som har rätt att 
få biträde av polis och kustbevakning. 

Tullkontroll och smugglingsbekämp
ning handhas av tullpersonal. Inom ra-
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men för sin brott~bekämpande verk
samhet ingriper polispersonal även mot 
tullbrott. skyddsområdestillsyn åligger 
polismyndighet, men försvarsmaktens, 
tullverkets och sjöfartsverkets personal 
medverkar vid tillsynen. Fisketillsynen 
handhas av polis, kustbevakning och 
särskilda fisketillsyningsmän. Dessutom 
medverkar försvaret inom ramen för 
incidentberedskap. 

Sveriges medverkan i den interna
tionella fiskekontrollen till havs utanför 
den svenska fiskezonen utförs av sär
skilt utsedda inspektörer från kustbe
vakningen. För sjöräddningen är sjö
fartsverket samordnande myndighet. 
Genom särskilt avtal medverkar även 
sjöräddningssällskapet, kustbevakning
en, polisen, försvarsmakten och tele
verkets kustradiostationer i sjörädd
ningsarbetet. Bärgningstjänst utförs av 
privata företag medan frågan om an
svaret för brandbekämpning till sjöss 
f n är oreglerad. Sjuktransport åligger 
landstingen men utförs av kustbevak
ningen, marinen, flygvapnet, polisen 
m fl. 

Verksamheten längs våra kuster och 
till havs är alltså splittrad mellan olika 
myndigheter. Bilden är lika splittrad 
när det gäller myndigheternas ansvar 
och resurser. Sjöfartsverket och tull
verkets kustbevakning har båtar längs 
hela kusten. Polisen har en särskild 
sjöpolisorganisRtion med båtar och 
speciellt avdelad personal, som emeller
tid i första hand arbetar inom stor
stadsområdena och vissa andra kust
och skärgårdsområden med tätare be
byggel6e. 

I många fall sammanfaller kustbe
vakningens och polisens uppgifter, lik
som även kustbevakningens och för
svarsmaktens uppgifter sammanfaller. 
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Bilden kompliceras även av att perso
nalen har olika befogenheter. Sålunda 
ingriper tullens kustbevakning mot 
brott som begås till havs medan för
undersökning, hållandet av förhör, gri
pande m m verkställs av polisen. Po
lisen har större befogenheter att ut
nyttja tvångsmedel än tullverket. 

Hithörande frågor har behandlats i 
flera statliga utredningar. Verksamhet 
som har anknytning till övervakning 
och räddningstjänst till sjöss har be
handlats dels av "Sjöräddningsutred
ningen" och dels av "Kustövervak
ningsutredningen". 

Mot bakgrunden av statens ökade 
uppgifter till havs har Regeringen be
slutat att tillsätta en ny utredning med 
uppgift att bringa reda i myndigheter
nas verksamhet längs kusten och till 
havs. Chefen för handelsdepartementet 
tillsatte i juli 1977 en kommitte för 
"utredning om samordning och ledning 
i fred av övervakningen och räddnings
tjänsten till sjöss". Kommitten skall 
överta de uppgifter som sjöräddnings
och kustövervakningsutredningen tidi
gare haft. 

I sin instruktion till kommittearbetet 
säger handelsministern att en enhetlig 
organisation som omfattar alla här ak
tuella verksamheter till havs och längs 
kusten kan innebära vissa fördelar. 
Andra skäl talar emellertid för att de 
största vinsterna kan göras om olika 
myndighetsuppgifter samordnas utan 
att detta leder till en sammansmältning 
till en enda kustbevakningsorganisa
tion. Departementschefen uttalar vida
re att tullverkets kustbevakning även 
framgent bör svara för den reguljära 
civila sjöövervakningen längs kusten. 

Denna slutsats är märklig och kan 
ej utan vidare förbigås. Den för havs-

övervakningen mest tilltande lösningen 
är tveklöst en enhetlig organisation 
som innehåller radarövervakningsresur
ser, flygplan och helikoptrar, fartyg 
o s v. Dessa resurser finns idag inom 
försvaret. Om den civila havsövervak
ningen av något skäl ej uppdras åt mi
litär myndighet bör istället en särskild 
civil myndighet skapas. Militära resur
ser kan ställas till denna myndighets 
förfogande för kortare eller längre tid. 

Den personal som tjänstgör ombord 
på fartygen i den framtida havsöver
vakningen bör vidare vara försedd med 
befogenheter som täcker såväl polisiär 
som tullnär och militär verksamhet. 

Generaltullstyrelsen har mot bak
grund av de utökade uppgifter som i 
samband med fiskeövervakningen å
lagts verket, genomfört en utredning. 
Denna har resulterat i ett utökat behov 
av resurser. På materielsidan rör det 
sig om utvidgning av kustbevaknings
flyget från två till fyra flygkustposte
ringar, anskaffning av minst två utsjö
bevakningsfartyg samt anskaffning av 
ett lägesinformationssystem. •För den 
utökade verksamheten krävs också mer 
personal. 

Mönstret från Storbritannien och 
Norge känns delvis igen. Behov upp
står att övervaka fiske m m till havs. 
Denna uppgift skapar behov av nya 
fartyg, lämpliga att ligga till havs un
der längre tid. De nya uppgifterna ska
par också behov av övervakningsmöj
ligheter från luften. 

Men den av tullverket föreslagna 
lösningen skiljer sig från de lösningar 
man valt i Storbritannien och i Norge 
genom att verksamheten bedrivs utan
för försvarets ram. Härvid förloras 
möjligheterna att på ett optimalt sätt 
utnyttja fredsorganisationens resurser. 

Tullverket blir återigen hänvisat till 
"samverkan" och två organisationer 
kommer att fortsätta med att lösa i 
stort sett samma uppgifter parallellt. 

Tullverkef förutsätter att övervak
ningsarbetet kommer att bli helt frik
tionsfritt. Det kan då vara skäl att på
peka att fiskeritillsynen vid Island och 
i Nordsjön ger exempel på allvarliga 
incidenter med våldshandlingar som 
följd. Två svenska fiskebåtar har f ö 
prejats under 1977 på fritt hav av 
·främmande örlogsfartyg. 

Inför möjligheterna till våldshand
lingar eller hot om sådana riktade mot 
svenska fiskefartyg eller de som vi 
övervakar, måste tvångsmedel kunna 
insättas av det fartyg som utför över
vakningsuppgiften. Vidare måste olag
ligt fiske eller försök till undkomman
de av inspektion kunna hejdas med 
tvångsmedel. 

Tullverkets utredning tar ej heller 
hänsyn till en eventuell framtida offs
horeutbyggnad i Östersjön. De resur
ser som skapas för fiskeövervakning 
bör utformas så att de även är lämpade 
att utföra kontroll och bevakning av 
offshoreverksamhet. 

Erfarenheter från Nordsjön pekar på 
att bästa metoden för att undvika ter
rorist- och kaparaktioner riktade mot 
oljeproduktionsanläggningar är en till
fredsställande bevakning i kombination 
med andra försvarsåtgärder. 

I vårt ansträngda statsfinansiella lä
ge kan det inte anses klokt att ytter
ligare bygga på den ena av två pa
rallellorganisationer med resurser som 
redan finns i den andra organisationen. 
Det är därför väsentligt att den nu till
satta utredningen allsidigt och ingående 
undersöker vilka ytterligare resurser 
som erfordras för övervakning av den 
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ekonomiska zonen utöver vad som re
dan finns i landet. Härvid bör särskild 
vikt läggas vid ledningsorganisationen 
och den kontinuerliga ytbevakningen. 

I nu rådande situation med resurs
knapphet understryks ledningens be
tydelse. Insatserna måste komma att 
begränsas till de absolut nödvändiga, 
varje form av dubbelutnyttjande tillva
ratas och dubbelanskaffning undvikas. 

I dag finns inom försvarsmakten ett 
relativt stort antal enheter med pres
tanda jämförbara med i tullverkets ut
redning föreslagna utsjöfartyg. Vidare 
sker inom försvarsmakten en utbygg
nad av centraler för ledning av havs
övervakningen. I denna ingår även ra
darstationer ur såväl marinen som flyg
vapnet, optiska stationer samt flygplan. 
Totaleffekten torde bli både bäst och 
billigast om dessa resurser nyttjas och 
tjänster köps från försvarsmakten. Led
ningsansvaret för insatser kan även i 
framtiden kvarstanna hos civila myn
digheter. 

Sammanfattningsvis: övervakning 
och kontroll av fiske, civil havsöver
vakning samt en framtida kontroll av 
oljeproduktion till havs är tillsammans 
med verksamheten inom incidentbered
skapen många gånger av sammanfal
lande natur. Det vore slöser.i med re
surser att ej skapa en gemensam orga
nisation som utförde här aktuella verk
samheter. 

Skydd av svenska oljeproduktions
plattformar i fred 
Erfarenheter från Storbritannien och 
Norg<l pekar på att avskräckning är 
det bästa försvaret mot terrorist- och 
kapningsattacker. Förutom de särskil
da fartygen i "the JURA FORCE" 
resp i "Kystvakten" upprätthålls av-
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skräckningseffekten av specialtränade 
jägarförband i hög beredskap. 

Utomlands är det vanligt att staten 
utnyttjar .militära förband när den för
svarar sig mot sabotage- och terrorist
aktioner. Exemplen är många {Israel, 
Frankrike, Väst-Tyskland, Storbritan
nien m fl). I Sverige är emellertid inte 
ett sådant utnyttjande av försvarsmak
ten utan vidare juridiskt möjlig i freds
tid. 

I regeringsformen, som ju är en av 
våra grundlagar, stadgas hur rikets för
svarsmakt får utnyttjas. 

Ett terroristanfall mot en oljepro
duktionsplattform torde inte i lagens 
mening vara "ett väpnat angrepp mot 
riket". Ej heller torde ett terroristan
fall kunna räknas som "en kränkning 
av rikets territorium i fred". 

Eftersom svensk lag gäller på en 
svensk oljeplattform, oavsett o.m den 
står innanför svensk territorialgräns el
ler ej, är den allmänna ordningens upp
rätthållande på plattformen en polisiär 
fråga. Det är således polisen som med 
den nu gällande lagstiftningen skall för
svara och eventuellt återta en av ter
rorister kapad plattform. Detta har 
inte polisen resurser till. 

Innan oljeproduktion påbörjas inom 
en framtida ekonomisk zon måste 
emellertid förberedelse vidtas så att här 
angivna ingripanden kan ske. 

Olika vägar kan väljas. Ett alterna
tiv är att Riksdagen beviljar polisen 
tillstånd att organisera en polisstyrka 
avsedd för detta speciella ändamål. 
Men eftersom denna styrka bör inne
hålla personal som är utbildad och of
ta övad i stridsuppgifter, fallskärms
hopp, ammunitionsröjning, tjänst under 
vatten m m är det av utbildnings- och 
tjänstgöringsskäl svårt att inrymma så-

dan verksamhet och personal inom po
lisens organisation. 

linsats mot en oljeplattform är mer 
en militär aktion än en polisaktion. 
Den bör därför utföras av militär per
sonal. Av olika skäl är det emellertid 
känsligt att utnyttja försvarsmakten 
"för upplopps stillande" som det hette 
i den nu avskaffade 11915 års lag. En 
kompromiss kan därför tänkas vara 
politiskt gångbar. 

Inom krigsorganisationen finns en 
exklusiv typ av förband - benämnt 
"gränsjägarförband". De innehåller så
väl militär personal som polis- och tull
personal. Kombinationen av personal 
med olika befogenheter och kompe
tensområden gör att förbandet i fred 
och beredskap är mera användbart för 
polisiära uppgifter än vad förband som 
enbart innehåller militär personal är. 

Gränsjägarna har såväl polismans, 
tullmans som militärs rätt att välja me
del för uppgiftens lösande. 

Ett möjligt alternativ är att skapa 
en styrka speciellt avsedd för insats 
mot oljeproduktionsplattformar och 
som har en personalsammansättning i 
likhet med gränsjägarförbanden. Den
na personal bör utgöras av stambefäl 
ur försvaret (FJS, KusHS m fl) och 
lämplig personal ur polisen. Urval bör 
ske på frivillig basis. 

Oljeproduktionsplattformar till havs 
är svåra att hänföra till ett visst be
stämt polisdistrikt, möjligen kan läns
tillhörighet anges. Ansvarig för polis
frågor på en plattform öster om Got
land borde således vara länsstyrelsen i 
Gotlands län. 

·Ledning av en aktion mot terrorister 
till havs torde emellertid behöva ske på 
rikspolischefs-, ÖB-nivå. Normalt le
der rikspolischefen ingen operativ verk-

samhet men några undantag finns, bl a 
i vad avser sjöpolisverksamheten. 

Försvar av plattformar då Sverige 
är avspärrat 
En fredskris kan innebära att Sverige 
helt eller nästan helt blir avstängt från 
tillförsel av olja medan avspänning i 
övrigt råder. Det är då viktigt att den 
egna oljeproduktionen erhåller ett för
stärkt skydd mot sabotage och terror
handlingar. Detta bör ske med utnytt
jande av de resurser som är avsedda 
för fredsövervakningen. För att ytter
ligare höja "avskräckningströskeln" bör 
patrulleringen förstärkas med ytterli
gare enheter ur försvaret. 

Försvar av svenska plattformar 
under neutralitet 
Folkrätten understryker behovet av be
vakning och skydd av oljeproduktions
plattformar under neutralitet. Sverige 
är skyldigt att med till förfogande stå
ende medel utöva sådan uppsikt att 
varje överträdelse hindras. 

Neutrala handelsfartyg får befara 
alla delar av det fria havet med undan
tag för stridszoner och blockadområ
den. 

För att säkerställa oljeproduktions
plattformas möjlighet till fortsatt verk
samhet under neutralitet samt under
hållsfartygens och tankfartygens trafik 
till och från plattformarna kan en sä
kerhetszon upprättas utanför vårt terri
torialhav. USA upprättade 1939 enligt 
den s k Panamadeklarationen en säker
hetszon om 300 M utanför den ameri
kanska kontinenten. En svensk säker
hetszon skulle förslagsvis omfatta den 
blivande ekonomiska zonen eller del 
därav. 

Haagkonventionen understrycker vik-
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ten av att neutralitetsregler utfärdas re
dan i fred, så att alla stater har möj
lighet att i god tid lära känna reglerna. 
Sedan neutralitetstillstånd inträtt bör 
ändringar av neutralitetsregler undvi
kas. 

Neutraliteten kräver alltså att till
gängliga resurser satsas på skyddet av 
oljeproduktionsplattformaL Den be
vakningsorganisation som i framtiden 
kommer att finnas , oavsett vilken hu
vudman den ställs under i fred, bör vid 
mobilisering eller under neutralitetsvakt 
regionalt underställas örlogsbaschefer
na. 

örlogsbaschef inom vars område 
offshoreanläggningar byggs bör således 
få till uppgift att skydda dessa installa
tioner. 

Åtgärder avseende svenska 
plattformar i krig 
Sverige har små möjligheter att i krigs
tid bedriva produktion vid oljeplattfor
mar. 

Dessa kommer vid krig att förslutas 
och överges. För att inte fienden skall 
kunna utnyttja våra plattformar för si
na syften bör man överväga om de 
skall förstöras . 

Sammanfattande förslag till svensk 
ha odlingslinje 
Statens alltmer ökade utgifter till havs 
i form av fisketillsyn och övervakning 
av annan verksamhet inom vår ekono
miska zon ställer ökade anspråk på re
surser för övervakning. 

Ett effektivare utnyttjande av inom 
landet befintliga resurser avseende led
ningskapacitet, fartygs- och flygplan
materiel samt personal är nödvändigt. 

Vår framtida havsövervakning måste 
organiseras så att samutnyttjande av 
tullens kustbevakning och försvarsmak-
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tens resurser sker på alla nivåer. Ge
mensam ledning centralt, regionalt och 
lokalt måste eftersträvas. Härvid un
derlättas en övergång till krigsorgani
sationen. Bemyndiganden att ingripa 
måste ändras så att detta inte utgör 
hinder för ingripande i olika situatio
ner! 

Förutom resurser av olika slag för 
övervakning och kontroll krävs även 
beväpnade enheter. De skall ingripa då 
situationen påfordrar tvångsåtgärder, 
d v s till försvar för egna fartyg och 
för att genomdriva ingripandebeslut 

Försvaret innehåller i sin organisa
tion både flygplan, fartyg och andra 
resurser för havsövervakning. Ett sam
utnyttjande av dessa resurser tillsam
mans med övriga civila resurser inom 
en gemensam organisation torde ge den 
bästa effekten, samtidigt som slöseri 
med personal och pengar undviks. 

Innan plattformar uppförs inom 
svensk ekonomisk zon måste en enhet 
organiseras som kan ingripa mot ter
rorrister som kapat en plattform. För
slaget om en styrka avsedd speciellt för 
denna uppgift med frivillig personal 
ur försvaret och polisen under rikspo
lischefens ledning bör studeras när
mare. 

Den av chefen för handelsdeparte
mentet tillsatta s k "havsövervaknings
utredningen" bör utvidga sin verksam
het så att även en framtida svensk offs
horeutbyggnad beaktas. Målsättningen 
för utredningen bör inom havsövervak
ningsdelen vara att integrera olika be
fintliga resurser samt skapa ensartad 
ledning av dessa resurser. Inom off
shoredelen av utredningen bör utred
ningen föreslå en reglering av ansvars
förhållanden mellan olika myndigheter 
samt föreslå olika åtgärder till skydd 
av en svensk offshoreverksamhet. 

Litteratur m m 

Supermakternas utnyttjande av ör
logsflottan för "politiska" syften - - -

Under den period vi i Europa vant oss 
vid att kalla "efterkrigstiden" har krig 
som företeelse ingalunda upphört. Det 
är snarare så att krig pågått någon
stans i världen praktiskt taget hela ti
den. Men med ett eller annat undantag 
har de många krigen under denna ge
nerationslånga period ägt rum i andra 
världsdelar. 

Även i vad som vanligen kallas 
"fredstid" utnyttjar således inte minst 
supermakterna sin krigsmakt för and
ra syften än avskräckning i snäv be
märkelse. 

Därmed inte sagt att det alltid behö
ver gå så långt som till regelrätt inter
vention. En supermakt kan ibland upp
nå sina syften genom att blott hota med 
sina väpnade styrkor utan att det be
höver gå så långt som till en direkt mi
litär intervention. 

En omfattande studie av hur i första 
hand USA utnyttjat sin krigsmakt för 
- som det kallas - "politiska syften" 
har genomförts vid det ansedda utred
ningsinstitutet Brookings i Washing
ton. 

Brookings definierar politisk an
vändning av krigsmakten som sådana 
fall där man kunnat dokumentera en 
förflyttning eller annan påtaglig för
ändring av en eller flera delar av krigs
makten som tolkats som ett medvetet 
försök av den amerikanska statsled
ningen att påverka andra länders age
rande. 

Enligt denna studie använde USA 
sin krigsmakt för politiska syften 115 
gånger under tiden l januari 1946 till 
31 oktober 1975. Siffran för Sovjet
unionen är avsevärt lägre - 115 i en 
preliminär rapport - vilket antagligen 
hänger samman med att Sovjetunio
nen dels länge varit militärt underläg
sen USA, dels inte har lika omfattande 
och vitt spridda ekonomiska intressen 
att bevaka. 

De 215 amerikanska fallen varierar i 
hög grad i omfattning och intensitet -
från enstaka örlogsfartyg i en främ
mande hamn till en massiv insats av 
mark-, luft- och sjöstridskrafter. De all
ra flesta var mindre ingripanden, men 
ändå var den genomsnittliga varaktig
heten för USAs utnyttjande av krigs
makten i dessa fall hela 90 dygn. De tä
taste insatserna ägde rum under Ken
nedys presidentperiod. 

Inte helt överraskande är det flottan 
som oftast kommit till användning. Ma
rina enheter deltog i mer än fyra fall av 
fem. Landbaserade styrkor deltog myc
ket mindre och sällan utan samtidig 
medverkan av flottenheter. I 100 av de 
215 fallen deltog uteslutande marin
stridskrafter. 

Flottans flitiga utnyttjande gäller för 
alla världsdelar och under hela "efter
krigstiden". Nio av de studerade 30 
åren ingrep flottan i alla förekomman
de fall. 

259 



Ett intressant påpekande som görs i 
studien är att USAs utnyttjande av flot
tan för politiska syften inte verkar ha 
hämmats av att Sovjetunionen knap
pat in på den amerikanska militära 
överlägsenheten till havs. Tendensen 
för USAs del är snarare mot större del
tagande för flottan: sedan 1955 har 
marinen ingripit i nio fall av tio. 

Flottan har således varit det i sär
klass förnämsta instrumentet för USAs 
politiska utnyttjande av krigsmakten -
under hela perioden, överallt i världen 
och oberoende av politiska omständig-

heter av betydelse i situationen. Skälen 
till detta ligger åtminstone delvis i öp
pen dag. Örlogsfartyg kan flyttas mera 
diskret än armeförband och landbase
rat flyg. De blir inte nödvändigtvis di
plomatiskt störande utan lämnar ett 
visst spelrum för parallella politiska ini
tiativ. I själva verket ingår användning 
för politiska syften - "visa flaggan", 
"markera närvaro", "krisdiplomati" 
och så vidare - i flottans öppet uttala
de roll på ett annat sätt än för de andra 
vapengrenarna. 

Manne Wängborg 

TYSKA FLOTTANS HISTORIA I KONCENTRAT 
MED NÅGRA SVENSKA ANKNYTNINGAR 

Om man bortser från de historiskt och 
politiskt ganska ointressanta branden
burgska och preussiska flottorna har 
Tyskland praktiskt taget inte ägt nå
gon flotta mer än under de senaste 
hundra åren. Och tysk sjökrigshistoria 
omspänner i praktiken "bara" de två 
världskrigen. 

Mot denna bakgrund är det egentli
gen märkligt vilken kvantitet och kva
litet som den tyska marinlitteraturen 
besitter. Det strömmar en flod av i re
gel välskriven och intressant natur ur 
de tyska bokförlagens pressar. Kvali
tativt står t ex redan det s k amiral
stabsverket över VK l på en sakligt 
och v-etenskapligt mycket hög nivå, till 
vilken endast enstaka arbeten på andra 
språk kan anses ha nått upp. I dagens 
tyska marinlitteratur finns inte enbart 
sjökrigshistoriska arbeten utan också 
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så högaktuella som de två 1976 ut
komna banden "Die sowjetische 
Kriegsmarine" av Ulrich Schulz-Tor
ge. Sist men inte minst fmns det anled
ning peka på den särställning när det 
gäller innehållsrikedom, saklighet och 
hela det marina området omspännan
de intresse, som tidskriften Marine
Rundschau uppvisar. Den torde vara 
den främsta i sitt slag, inte ens USNI 
Proceectings når väl dess nivå, även om 
ambitionerna är något olikartade. 

Med undantag för enstaka ingripan
den "på andra sidan haven" är som 
sagt den tyska sjökrigshistorien i prak
tiken koncentrerad till de tio åren 
1914- 18 och 1939- 45. Om sålunda 
tidens omfattning är ringa, är ju onek
ligen de tio årens innehåll desto mer 
dramatiskt! Det fmns alltså en uppsjö 
av material att behandla: politik och 

planer, personer och organisation, far
tygsbyggen och all övrig teknik, taktik 
och strategi, grader och uniformer 
samt inte minst operationer. De tio åren 
och deras förspel innehåller ju ett syn
nerligen omfattande sjökrigshistoriskt 
och världspolitiskt intressant material. 

I dagarna har andra bandet av "Lex
ikon zur deutschen Marinegeschichte" 
utkommit -det första förelåg för två år 
sedan. Anmälaren har avsiktligt invän
tat andra delen för att kunna presente
ra hela arbetet för en svensk publik. 
Författaren heter Hans Jurgen Witt
höft och utgivare är Koehlers välkän
da "marinförlag" i Herford. Band I om
fattar A-M och band II täcker N-Z 
(tyska ord på Ö är något rörigt instop
pade under O antingen som Oe eller Ö. 

2 000 uppslagsord med koncis 
dokumentation och historik 

Det är självklart svårt att göra ett tek
niskt och historiskt lexikon i form av 
uppslagsord. En enkel hänvisnings
markering i form av en pil har bidragit 
till att Witthöft lyckats utomordentligt 
väl. Inte minst när det gäller att forska 
vidare på ett annat begrepp, en annan 
person eller plats eller händelse är den 
lilla snedställda pilen mycket praktisk. 
Man hittar lätt det "Stichwort" som på 
annat håll ger ytterligare fakta. Antalet 
sådana "Stichwörter" är ca 2 000. 

Det lilla ordet "zur" i titeln är en 
blygsam Brask-lapp som för den icke
tyske läsaren verkar alltför blygsam: 
det är snarare så, att man - åtminsto
ne gäller det anmälaren - trots all
männa kunskaper i ämnet finner åt
skilliga uppslagsord, data och upplys
ningar utan alltför stort intresse. Man 

kan ifrågasätta t ex åtskilliga person
namns existensberättigande i ett verk 
av detta slag. Ett typiskt fall är att alla 
innehavare av Järnkorsets högre gra
der hugnas med en, för all del i många 
fall kortfattad, biografi med datum för 
utmärkelsen. Man måste dock komma 
ihåg att publiken främst är västtyskar 
och att de - liksom de flesta andra ci
viliserade (och ociviliserade) männis
kor (utom svenska riksdagens majori
tet) - fortfarande anser ordens- och 
medaljutmärkelser ha intresse. Men vil
ket datum Järnkorsets riddartecken 
med eller utan svärd, eklöv och briljan
ter tilldelades amiralernas mångfald 
verkar dock en smula ointressant. 

Täcknamn för operationer och 
materiel samt förkortningar 

A v stort värde är den utförliga redo
visningen av täcknamn och förkort
ningar. För den marin- och sjökrigs
historiskt intresserade är dessa ju ofta 
svåra att få klarhet i när man påträffar 
dem i litteraturen utan närmare förkla
ringar. 

Bland otalet täcknamn för främst 
tyska operationer kan t ex nämnas A l
fred, Brunhilde, Deadlight, Eisbär, Fe
lix, Hanne/are, Juno, Merkur, Reb
huhn, Renate, Taube, Wiking och 
Wunderland - hur många av oss kan 
identifiera dem utan Witthöfts hjälp? 

Täcknamn används ju också för ma
teriel, framför allt ny sådan. Witthöft 
ger oss förklaring till vad t ex Bach
stelze var: ett slags drake som ubåtar
na kunde bogsera upp i luften och från 
vilken en spanare väsentligt ökade 
ubåtschefens synfält. Zaunkönig var 
namnet på en akustisk torped. K-Butt 
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och Klippfisch var täckbenämningar på 
torpedtyp XIII med Walter-maski
neri. Naxos och Sarnos var radarkon
struktioner, Nibe/ung en sonar-typ. 
Den ljudboj som ubåtarna släppte upp 
för att missleda sina förföljare hade 
namnet Siegmund. 

Förkortningarnas mångfald är inte 
bara en svensk specialitet - N A TO är 
ju väl känt för att excellera i sådana. 
COMBALTAP och COMBALTNA
V AP känner vi vällite var till men för
vånande nog hittar man dem inte som 
"Stichwort" i Witthöfts lexikon. Men 
så hittar man dem plötsligt på upp
slagsordet Ostseezugänge, Komman
do der. Anmälaren ifrågasätter om den 
tyske läsaren kan hitta rätt i detta fall. 
Men desto lättare går det att hitta rent 
tyska förkortningar och därmed snabbt 
lösa problem som ma..n ställts inför. 
MAL är Marine Artillerieleichter, SAT 
är Schwere Artillerieträger med en 15 
cm pjäs och LA T är Leichte Artillerie
träger med en 88 mm, båda typerna 
dessutom med iv. Bland mängden av 
andra förkortningar som man här 
snabbt får uppklarade kan nämnas 
BdA, BSO, FDM, WBS osv osv. 

En aktuell tysk organisationsför
kortning är SEF som betyder Ständige 
Einsatzgruppe Flotte. Ett par förkort
ningar i litteraturen som inte brukar 
förklaras är KFK, V och Vp. De två 
sistnämnda står för Vorpostenboat och 
är i stort en pendang till vår Hjvb. Sak 
samma gäller den första förkortningen 
som äsyftar Kriegsfischkutter. 

Krig och sjöslag i koncentrat 
med alla väsentliga fakta 

Det är ju som ovan nämnts "bara" VK 
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l och VK 2 som tyska flottan deltagit i 
men å andra sidan har ju operationer
na - mindre framstötar, mineringsfö
retag, överskeppningar och ubåtskrig 
lika väl som större sjöslag - varit både 
omfattande och omväxlande. Witthöft 
har en god förmåga att kortfattat ta 
fram det väsentliga. Den stora ramen 
hittar man under uppslagsordet Welt
krieg, Erster resp Zweiter. Det är en im
ponerande prestation att ge översikter
na i två nötskal om tre resp fyra och en 
halv spalter. 

De enskilda operationerna finns lika 
faktamässigt och koncentrerat fram
ställda under resp "Stichwort", t ex Co
ronel, Falk/and, Helgoland, Dogger 
Bank och Skagerrak liksom Bis
marck, Norwegen, Narvik, Kanal
durchbruch (operation Cerberus), U
Bootkrieg osv. Men ibland saknas kon
sekvens. Apolda, Corbetha, Juminda 
och Seeigel, dvs spärrarna i Finska vi
ken, finns visserligen var för sig redovi
sade men under Ostsee som krigsskå
deplats hänvisas inte till dessa utom i 
fallet Juminda. 

I sammanhang med mineringsföre
tagen i Östersjön redovisas också det 
svenska minfältet vid Ölands södra ud
de, som enligt Witthöft utlades på tysk 
begäran för att komplettera Wartburg
spärren tvärs över Östersjön. Författa
ren konstaterar lapidariskt att de tre 
tyska hjälpminfartygen Tannenberg, 
Preussen och Hansestadt Danzigden 9 
juli 1941 gick till botten efter att ha gått 
in bland de svenska minorna. 

Anknytningar till Sverige men 
inte alltid helt korrekta 

I anslutning till de tyska minfartygens 

undergång i det svenska minfältet kan 
det ha sitt intresse att titta på andra 
platser i uppslagsboken, där Sverige di
rekt eller indirekt berörs. 

Under uppslagsordet Riigen om
nämns två operationer mot svenska 
styrkor. Dels behandlas den kombine
rade dansk-holländsk-brandenburgska 
landstigningen och Stralsunds eröv
ring 1678, dels berörs 1715 års över
skeppning från Greifswald av de för
bundna Preussen, Sachsen och Dan
mark, vilken expedition slutade på sam
ma sätt, dvs med Stralsunds fall. 

A v särskilt intresse är redogörelsen 
under uppslagsordet "Siebenjähriges 
Krieg". Då råkade tyska flottan nr 2, 
dvs den preussiska, den 10 september 
1759 ut för en skärgårdseskader under 
"Adm. Rudenspaar" och blev så gott 
som tillintetgjord - tre fartyg undkom 
enligt Witthöft och två svenska sänk
tes. Som avslutning på sjuårskrigets 
marina händelser berättar lexikonet att 
preussiska fångar den 21 oktober lyc
kades bemäktiga sig "Galiot Skildpad
den" och med den ta sig in till Kolberg. 

Vad är sanning? Först kan konsta
teras att "amiralen" var amiralitets
kaptenen Karl Ruthensparre och att 
fartyget rimligen bör ha hetat sköld
paddan. Kontrollerar man Witthöfts 
skildring i övrigt mot våra fyra sven
ska verk, Gyllengranats, Bäckströms 
och Ungers arbeten samt del II av 
Svenska flottans historia, är bilden 
blott i detaljer avvikande. Gyllengra
nat citerar utförligt Rutbensparres rap
port, som redovisar åtta preussiska far
tyg erövrade och en svensk "barkass" 
vådasprängd. Bäckström uppger att fy-

ra preussiska "barkasser" undkom och 
konstaterar att drabbningen i Frische 
HafT var den sista skärgårdsstrid som 
avgjordes genom äntring. Unger på
står att alla preussiska fartyg blev upp
bringade och vidhåller detta i sitt kapi
tel i Svenska flottans historia. Ingen av 
dessa källor nämner sköldpaddan. 
Witthöft är inte själv forskare, han an
ger klart källan till sina uppgifter, upp
satser i Marine-Rundschau 1940. Sam
ma uppgifter återkommer under upp
slagsordet "Preussische Marine". Där 
finns emellertid en klar felaktighet i och 
med talet om "eine schwed. Ober
macht". Åtminstone vad antalet kano
ner beträffar torde preussarna varit 
överlägsna - däremot var den svenska 
ledningen mycket överlägsen och de 
svenska besättningarna välutbildade -
det konstituerar kanske en "över
makt" ... 

Ett utomordentligt uppslagsverk 
inom ramen ror 360 trycksidor 

NATO behandlas på tre kvarts sida 
och anmälaren är imponerad av vad 
Witthöft på detta utrymme fått in av 
historik, organisation osv. Lika över
siktliga och med alla väsentliga fakta 
medtagna är t ex uppslagsorden om 
flottbegränsningsavtalen, dvs Washing
ton- och Londonfördragen samt den 
tysk-brittiska överenskommelsen 1935. 

Åtskilliga organisationsskisser ger 
både historiska och dagsaktuella över
sikter men åtminstone i ett fall kan man 
ifrågasätta värdet även för en tysk ma
rinhistoriker: "Hauptausschuss Schiff
bau", bildat 1943 i tyska rustningsmi
nisteriet, på två hela sidor! 

Användningen av "Stichwörter" och 
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pil-hänvisningarna är mycket prak
tiskt. Man hittar därför direkt sådana 
händelser som A rabies sänkning 1915, 
boxarupproret, A thenia-tragedin, Dö
nits' "Paukenschlag" mot amerikan
ska ostkusten i början av 1942 och en 
så färsk sak som det västtyska Troika
systemet för minjakt och -röjning. 

Skall man komma med ytterligare 
kritik, kan det vara skäl att peka på 
uppgiften under "Norwegen" att de 
från Norge undkomna få och omoder
na enheterna "nahmen in Verband der 
Royal N a vy an zahlreichen Geleitope
rationen und Kommandounternehmen 
teil". Den äran får nog tillskrivas de 
fartyg som norska flottan successivt 
kunde överta. En konstighet gäller ön 
Ösel. Den finns inte under bokstaven O 
i sitt riktiga skick utan hittas där som 
Oesel - men i den text, dit det hänvi
sas, "Baltische Inseln", där heter det 
Ö sel! 

Illustrationer är ju i dag ett "måste" 

också i uppslagsverk. Witthöfts arbete 
har många sådana, örlogsfartyg, kar
tor och personer, även om avväg
ningen mellan små enspaltiga och stör
re tvåspaltiga ibland väcker förundran . 
l det förra fallet får man väl delvis skyl
la på tryckförfarandet som inte gynnar 
bildskärpan. 

Dessa små randanmärkningar bety
der emellertid föga i jämförelse med de 
två bandens obestridliga förtjänster. 
sakligheten och koncentrationen är fö
rebildliga - Witthöft har gjort ett litet 
storverk genom att på ca 360 sidor få 
in denna mängd av fakta om personer, 
fartyg , marinpolitik, organisation, alla 
slag av teknik och därtill historia. Inte 
minst de fylliga litteraturhänvisningar
na gör verket till en mycket användbar 
handbok för både sjökrigshistorikern 
och den allmänt örlogsintresserade 
shiplovern. 

K -E Westerlund 

s 
MARINSMÖRJMEDEL 
Leveransservice världen runt 
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Vi tillverkar 
~lan, bilar, elektronik, 

• ptOCeSSU ~ 
och värmeprodukter. 

Saab-Scania-gruppen m ed sina me r än 
42.000 anställda är ett av N ordens största 
industriföretag och har Skandinaviens 
största organisa tion för avancerat 
tekniskt utvecklingsarbete. 

Saab-Scania tillverkar och 
marknadsför : 
scania lastbilar, bussar och diesel
motorer. Saab personbilar. 
Saab flygplan, robotva pen och 
elektronik. NAF ventiler och 
instrument. Värmeprodukter från 
Svenska Maskinverken och Parca 
Norrahammar. 
1977 var gruppens totala externa 
faktu rering 10.796 miljoner 
kronor. 45 % av den summan 
var fö rsäljning på utländska 
m arknader. 

Utomlands har Saab-Scania 
produ ktionsanläggningar i 
Argentina, Brasilien, Finland 
och Holland. 

Saab-Scania ÅB, 581 88 Linköping 



Dessa enheter, liksom många andra fartyg världen över, är utrustade 
med MTU :s kompakta och specifikt lätta dieselmotorer och aggregat. 

MTU har stolta traditioner och har i modern tid investerat i forskning , ut
veckling och moderna fabriker. MTU är därmed en av de STORA motor
tillverkarna som garanterat kommer att kunna ge sina kunder allt stöd 
under en lång framtid . 

m tu Motoren- und Turbinen-Union 
Friedrichshafen GmbH 
M .A.N. Maybach Mercedes-Benz 

:M:ARJ:NDJ:ESEL 
Kronobergsg 21 112 33 Stockholm Tfn 08-54 07 25 

liJitiehoiRfJef Seriebåt 

Maria Skolgata 42 

Tel. 84 32 02 - 84 32 00 

STOCKHOLM Sö. 

BURTON 
Rörställningar 
i SÄRKLASS 
Rör och kopplingar för bygg
nadsställningar, hyllinred
ningar, m aterielskydd mm. 

BVGGMÄSTARNES MATERIAL AB 
Virebergsvägen 13, Box 1065, 171 22 SOLNA Telefon 08-82 03 90 



ANGBATS AB KALMARSUND 

. >11<1 
ö 

Established 1865 

Modern Ro/Ro-Vessels, 
Bulk Corriers ond Chemicol Tankers 
Skeppsbron 5-6 - 411 21 Gothenburg -

Tel. 031/17 35 80- Telex 21510 

Kihlship ab e BROKERS 

~ 

SPECIALIZING IN THE SALE 

AND PURCHASE OF ALL 

KIND OF SHIPPING PROPERTY 

~ 

SKEPPSBRON 4 

411 21 GOTHENBURG 
Sweden 

Telephone 031-17 62 90 
Telex 21 300 iKLSHP SJ 
Cables Kihlship 

AO-telephones 
Sten Adlerson 
Per AhlqL'ist 
K.-G. Jadesjö 
Lennart Kihlberg 

LICENSED VALUER 

28 45 82 
82 93 08 
88 26 17 
28 23 96 

~ 

SHIPOWNERS 

AB DLSDN & WRIGHT 
TRANSPORT 

Kontakta 

SHIPPING SPEDITION 

SHIPPING 
skeppsmäkleri 

Befraktningsagenturer 
Linjeagenturer 
Rederiservice 

Haveriagenturer 

LAGER 

AB OLSON & WRIGHT Fack 104 60 STOCKHOLM telefon 08 - 22 80 20 telex 19848 

GÖTEBORG/HELSINGBORG/MALMÖ/JÖNKÖPING/NORRKÖPING/SUNDSVALL 

ERNST NYMANS HERREKIPERING 
Etablerad 1 890 

Erbjuder allt i uniformer och 
tillbehör för Kungl. Flottan 

Nils Jonasson 

Ronnebyg. 39: 371 00 Karlskrona: Tfn 0455-102 98 

STÅLGROSSISTEN! 

BRÖDERNA EDSTRAND 
MALMÖ STOCKHOLM GöTEBORG JÖNKÖPING NORRKÖPING SKELLEFTEA 
040/934100 08/238880 IJ31 '>2~60 036 165290 01 111 8000 0910/ 77060 



BOFORS 
AEROTRONICS 

Militärradio • Speciella system 
Eldledningssystem • Optik 

BE BOFORS ~~~~=;~~ ~~~o~~~~~;nsAa 
AEROTRONICS Tel.~~~ ~~67~;~~~~ 60 

Telex · 19188 BOFAERO S 

FFV 
ERFARENHET·KUNNANDE·RESURSER 

FÖRSVARsMATERIEL 
Eskilstuna 



...-· 

120 mm 
tornpjäs 
ERSTA 
för kustförsvar 

BOFORS 
-för ett effektivt försvar 

ULl BOFORS 
LIZJ FÖRSVARSMATERIEL 
Box 500, 690 20 Bofors Tel. 0586/360 00 
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