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Nr 7/ 1974 Högtidssammanträdet i Karlshona den 15 november 1974 (det 20J:e) 

(Utdrag ur protokoll) 

1. Högtidssammant rädet hölls i närvaro av H M Konungen, 53 hede rs-, ordi

narie och korresponderande ledamöter, särskilt inbjudna gäster samt regements

officerare och vederlikar från de militära förbanden i Karlskrona. 

Regionmusikkåren under lednin g av musikdirektör Per Ohlsson medverkad e. 

2. Infördes tillstädeskomna nyi nvalda ledamöter, nämligen hedersledamöterna 

E Malmberg och Weden, ordinarie ledamöterna Nordgren, Bergstrand och R is

berg samt korresponderande ledamöterna J ennergren, N ordenhem, C-A M alm

berg och Runnberg. 
Ordföranden hälsade de ny invalda välkomna i Sällskapet. 

3. Till ordförande för kommande arbetsår valdes hedersledamoten Lundvall. 

4. Till vice ordförande för en tid av tre år valdes ledamoten Ahren. 

5. Föredrog sekretera ren berättelse över Sällskapets verksamhet under det 

gångna arbetså ret. 

6. T illkänn agav ordföranden av Sällskapet besl utade belöningar, nämligen 

K ungl Orlogsmannasällskapets guldmedalj till ordinarie ledamoten Magnus 

Starck, 
Kungl Orlogsmannasällskapets diplom, hedersomnämnan de och penningbe

löning 500 kronor till kapten Gustaf von Hofst en, 

Kungl Orlogsmannasällskapets diplom, hedersomnämnande och penningbe

löning 300 kronor t ill med dr K Åke Lundberg. 

De belönade fick ur H M Konungens hand mottaga diplom och belöningar. 

7. U ppläste ordföranden namnen på de ledamöter, som under det gångna ar

betså ret lämnat Sällskapets krets. Därefter föredrog sekreteraren utdrag ur min

nesteckningar över de bortgångna 
korresponderande ledamotl:!n Oscar Lundberg 
korresponderande leda.moten Arne Forssell 

korresponderande ledamoten Bertil Lindeblad 
ordinarie ledamoten Gustaf Holmberg 
korresponderande ledamoten Patrik de Laval 



H. Föredrog ledamoten C Holmberg utdrag ur sin årsberättelse i vetenskaps
grenen "Strategi. Taktik med sambandstjänst. Navigation och sjöfart" med titeln 
"Caracas-konferensen. - Slutet på ha v ens frihe t?" 

9. Ned lade ordföranden sitt ämbete med ett anförande med titeln "Robot
anskaffn ing- en fråga av stor v ikt" . 

Stockholm den 31 december 1974. 

BO GRANATH 
Sek reterare 

Nr 8/ 1974 Ordinarie sammanträde i Stockholm den 12 december 1974. 

(Utdrag ur protokoll) 

1. Sammanträdet hölls i Kungl Vetenskapsakademiens lokaler i nä rvaro av 40 
heders-, ordinarie- och korresponderande ledamöter samt 7 särskilt inbjudna 
gäster. 

2. Meddelade ordföranden att sedan föregående sammanträde ledamoten Puke 
avgått med döden. Ordföranden lyste frid över han s minne. 

3. Utsågs ledamoten L Hansson till föredragande i vetenskapsgrenen "Strategi . 
Taktik med sambandstjänst. Nav igation och sjöfart" för år 1975. 

4. Korresponderande ledamoten Odelberg berättade något om Kungl Veten
skapsakademiens verksamhet. 

5. Ledamöterna Hallerdt, Här/in, Holmberg, Cassel och Muren samt över
ingenjör Ramqvist (FOA) belyste i anföranden under den sammanfattande rub
riken "Marinen och havstekn iken" dagens läge och tänkbara utvecklingslinjer 
inom dykeriteknik, ubåtsteknik, u n dervattensfarkoster med sensorer, n a valme
dicin och havsrätt. 

Stockholm den 31 december 1974. 
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BO GRANATH 
sekreterare 

. RjX_ TTELSE 

På gmnd av flera tryckfel blev det inledande stycket i ledamoten G. Haf
stöms artikel i nr 5/1974 förvanskat. Detta stycke återges därför på nytt. 

Mitt förstlingsarbete såsom forska re och sjöhistorisk författare var den utred
nin er som publicerades i TiS år 1932 h. 1 med titeln Nyhamn. Det gällde den 
örl~crsbas som blev resultatet av en "upptäcksfärd" v ilken, sannolikt på Gustav 
II .Ådolfs order, utfördes på senhösten 1627 av den namnkunnige kartografen 
Anders Bureus tillsammans med amiral Klas Fleming. Resan ställdes till Söder
törns skärgård i a v sikt att där " leta Skipshamn" för flottan. De stan nade för 
farvattnet mellan Himmelsön och fastlandet väst därom. Som orienter ing kan 
gälla, att när man i våra dagar på väg från Osmo till Muskö-basen för första 
<>ången far på bro över vatten, så är det just en del a v Nyhamns böljor man har 
~nder si?;. Nyham n sträckte sig från N . Skeppsholms norra udde längs Lund
strömmen ned till och med Norrviksfjärden i söder ända till Yxlö sydvästudde, 
kall ad Låsudd. 

Redaktionen 

KOP SOLSTICKAN 
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Ledamoten 
ERIK J ARNEBERG 

Ar marin utbildning i takt 
med tiden? 

Årsberättelse för år 197 3-74 i vetenskapsgrenen "Organisation och Personal. 
Utbildning", avgiven vid Sällskapets ordinarie sammanträde den 4. april 1974 . 

Översten 1. gr. Erik f arneberg var vid tiden för ån
berättelsens avgivande chef för Kungl. Vaxholms 
Kusta1·tille riregemente och är f n chef fö r Norrlands 
kustartilleriförsvar, Kungl. Härnösands kustartilleri

kår och Örlo gsbasavdelning N K . 

Den situation se ·1 1 en chef för ett marint utbildningsförband befinner sig i kan 
möj ligen åskådligg~tas med följande bild : 

Krav 
uppifrån 

! 
l 

Krav 
underifrån 

Rcgle
tncnren 

Ifråga
sättand e 

Pres ta
tiDner 

Okad 
trygg
het 

Materiel - Utred -
ut vec klin g nin gar 

Beittrc Bättre 
arbets- urbild-
miljö nmgs-

metoder 

R ep re~ 
se ntanan 

M er in
fl y tande 

Pressa ned 
kostnad er 

Mer in
formation 

De berättigade kr a v som myndigheter och högre chefer ställer avseende största 
möjliga effekt till lägsta möj li ga kostnad möts av andra likaså berättigade krav 
från befäl och värnpliktiga inom förbandet avseende medinflytande och trivsel
befrämjande å tgärder. Chefen söker därför helt naturligt efter en lösning, där 
en optimal n ivå avseende såväl effekt som trivsel kan nås till låga kostnader. 
Helt osannolikt är det inte att någon kan komma fram till lösningar på proble
met med en formel där förslagsvis x pen ga r ger y effekt och z trivsel, men där 

möjligen ~ pengar endast ger ~ effekt och !'___ trivsel. Inom ramen för försva-
2 .) 4 

rets ekonomi- och planeringssystem finns h~ir naturligtvis ett rikt fält för forsk
nmg. 

4 

I avvaktan på framtida forskningsresultat i detta ämne skall jag försöka skä~
skåda några aktuella delproblem från olika utgångspunkter. Vare sig eff~kt e_ller 
trivsel torde nämligen vara några entydiga begrepp. Personligen tror pg Jnte 
på en metod att D_Jäta människors reaktioner_ med hjälp av formler och dator~r. 

A ven om orgamsanon, planenng och tekmska systern nll synes verkar bra ar 
det ändock människornas i organisationen uppfattning om effekt och trivsel som 
är avgörande. 

Efter varje budgetår infordrar chefen för marinen från sina underlydande che
fer årsredovisning där "stor vikt skall läggas vid att analysera resultat, resurs
utfall och resultat contra resursfall". Resultate t bygger i vad avser utbildningen 
i första hand på prestationsvärderingar men även på inspektioner och övriga 
bedömningar. Redovisningen sker oftast i form av att uppnådd nivå anges. En 
femgradi g skala utnyttjas där nivå 5 innebär att ställd uppgift till alla delar 
lösts och nivå 1 att uppgiften icke lösts. Mellanliggande nivåer innebär mindre 
eller större brister. 

Det finns ett kinesiskt ordspråk som säger att "man kan narra sina överord
nade, men inte sina underordnade" . Jag har därför i görligaste mån sökt utröna 
hur de befäl och de värnpliktiga, som vi utbildar, uppfattar effekt och trivsel 
och om deras synpunkter stämmer med myndighetens officiella redovisning. Skul
le det sistnämnda icke vara fallet erfordras sannolikt snabba åtgärder för att 
hindra att förtroendet till organisationen minskar och därmed att försvarsviljan 
sviktar. 

Repetitionsutbildning 
I sin årsredovisning säger en myndighet bl a "Bästa resultatet under repeti

tionsutbildning har erhållits under särskild övning (SÖ ), de som genomfört ut
bildningen har bedömts till alla delar kunna lösa sina uppgifter (nivå 5). Då 
emellertid flera befattningshavare (ca 20 °/o) erhållit anstånd med fullgörande av 
övningen är förbanden som helhet bedömda ha nått n ivå 4". 

Vid gjoda enkäter med deltagarna vitsordas myndigheters uppfattning. Var
för är resultatet gott? Svaret torde vara: 

SO är prioriterad utbildning där uppgifterna är väl avstämda med resursför
delningen. Utbildningsarbetet är koncentrerat till två veckor, varunder deltagar
na är indelade i homogena, välmotiverade grupper (lägst plutonbefälsnivå). D e 
bästa teoretiska metoderna avseende bl a gruppdynamisk utbildning tillämpas. 

Såväl arbetsplats- som fritidsmiljö är som regel i enlighet med ställda förvänt
ningar och givna förhandsinformationer. Jag återkommer senare till betydelsen 
av gruppdynamisk utbildning. .. . 

Då det gäller krigsförbandsvisa repetitionsövningar ( KFO ) anmäler myndig
heten bl a: "Uppnådd nivå hos huvuddelen av förbanden har bedömts vara 4. 
Vissa brister är främst att hänföra till befälsutbildning under vecka B2, då det 
mycket stora antalet övade (främst i gruppchefsbefattningar) icke kunnat ges 
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tillräckligt effektiva övningstillfällen i de prov isoriska förläggningar som måste 
utn yttjas" . . 

Efter samråd med då va rande Militärpsykologiska insti tutet gjordes en omfat
tande intervjuundersökning bland deltagarna . I stora drag .överensstämde delta
garnas uppfattning om uppn ådda result at med den av myndigheten angtvna m~d 
ett väsentli gt undantag. De värnpliktiga angav skjutresultat m m son.1 goda (sa
ledes erford erli g effekt) men var sta rk t kri t iska mot öv.ningen: upplaggn t:;goch 
genomförande, v ilka de upplevde som mindre effektzvt (for mycket han g-
tjänst"). o . • 

Mest kritiska v ar de med höare utbildnin g och åldrar und er 33 a r. (Vtd mo
derna enheter hade 80 °/o en ålder under 33 å r och därav 60 °/o gymnasium eller 
högre utbildning) . Samtidigt hade dessa emellertid en stark försva rsv ilj a och 
stor tilltro till såväl egen som förband ets förmåga i krig. Aven de äldre värn
pliktiga hade kritiska sy npunkter p å väntetider m m, men hyste starkare för
troende för sitt befäl än de yngre. (Vid äldre enheter hade 55 °/o en ålder över 
33 å r och endast 30 O/ o gymnas ium eller högre utbildning). Den upplevda effek
ten av övninaarna bedömdes betydligt högre vid rörliga förband än vid statio
nära . Trivselt~ ("Andan") synes däremot ge nomgående v ara lika god v id de o li
ka förband en. Som mest p os iti v t upptogs det goda förh å llandet till förbandens 
egna befäl, mest negativt hyg ieni ska förhållande n och ekonomiska problem un
der inkallelsetiden. 

Aven om ambitionen hos öv ningsledning och förband schefer ar hög för att 
gö ra övningarna givande för alla deltagare upplevs icke a ll utbildning som ef
fektiv . De största anmärkn ingarna synes rikta sig mot den logiska stegnn gsfölj 
den av ö vningarna och att alla inom ett förband inte engageras. M ånga i lägre 
befattningar upplever exempelvis tillämpningsskedet mest som en övnin g för 
chefer, de n ämner sig själva som "brickor i spelet" och finn er inte sin tjänst me
ningsfylld. De flesta av dem h ar emellertid hög rilltro till egen förmåga att lösa 
sina stridsuppgifter. D e har också ett starkt förtroende för marina vapensystem. 
Följden blir att de anser a tt repetitionsöv nin ga rn a kan förkortas. 

Det stora f lertalet av de värnpliktiga som fu llgör repetitionsö vnin gar har -
av intervjuundersökningar a tt döma - stort förtroend e för si na egna chefer 
avseende deras roll som leda re och som fackmän . Däremot är de mer kritiska 
avseende urbildarrollen. I särskilt hög grad gäller detta representanter för öv
ningslednin g ("fi na herrar med blå-gu la band") . 

Grundutbildning 
I sin årsredovisning anmäler myndigheten bl a ' 'att förbanden i hu vudsak 

nått nivå 4. Bäs ta resulta t har erhå llits avseende den prioriterade huvudtjänsten, 
medan däremot svårigheter uppstått i vad gä ll er övr ig tjänst" . Orsakerna här
till anges vara bri stande ba lan s mellan uppgifter och resurser, främ st bri st på 
k valificerat aktivt befäl (vakanser), utbildnin gsmateriel och -lokaler. 

På samma sätt som ovan an g i vits beträffand e repetitionsutbildnin g ha r inte r-
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vjuundersökningar gjorts bland befä l och värnpliktiga under grundutbildningen. 
Ur det mycket rikhalti ga materialet må följande nämnas . . 

Beträffande utbildningens uppl äggning i stort anser de värnpl ikti ga att den t 
och för sig är logisk, men att en bättre stegringsföljd vore öns k värd. Intressant 
är att det finns en bestämd uppfattning hos befälsuttagna värnpl ik t iga att kra
ven ä r för lågt ställd a (de anser sig ha högre kapacitet än vad de utnyttjas för). 
Det anställda utbildnin gsbefälet önskar å sin sida i större u tsträckning själva 
få rnedv erka i planl äggningen (de vä nd er sig mot centra lstyrnin g) . De anser icke 
att de når den ambit ionsn ivå de ställt upp för sig och sin enhet. En slutsats av 
gjorda enkätsvar på denna punkt kan möjligen vara den att utbildningsbefälet 
undervärderar de värnpliktiga i början av utbildningen. När de värnpltktt ga, 
som kan sägas ha " lång startsträcka", blir insatta i sina uppgifter, har stambe .. 
fälet inte möjlighet eller förmåga att rätt utnyttja kapaciteten und er tillämpade 
förhållanden. 

Utb ildningsbefä let upplever vakans läget som sy nnerligen besvärande (antalet 
man som skall un dervisas av en instruktör blir för stort). De värnp liktiga kän 
ner in te denna bri st så starkt (många synes vilja hjälpa till såsom medinstruk
törer). De uppleve r i stä llet de ofta å terkommande befälsbytena som en mycket 
stor nackdel. Huvuddelen a v dem önskar ha åtminstone ett befäl i sin närhet 
under utbildningstiden, v ilken de kan lära känna och få fört roende för. Därmed 
anser de värnplikti ga att många anpassn ingsp roblem, bottnande i fam iljesoc iala 
svårigheter, sku lle kunna undanröjas. 

De vä rnpliktiga har stor respekt för yrkesbefä lets skickli ghet som fackm än 
och de flesta anser att befälet utövar sin chefsroll v id tillämpade övningar på 
ett i sto rt sett riktigt sätt. Befälet anser sig ha tillräck li g kunskapsnivå i vad av
ser sin egen hu vudtjänst, men ha brister i vad gä ll er övrig tjänst. Detta tar sig 
uttryck i att v issa övningar (exempelvis markstrid för minurläggningsdivision ) 
"slarvas" över. (Detta stärnmer med myndighetens anmälda resultat). 

Mest kritiska är de värnplikti ga avseende yrkesbefälets ped agog iska förm åga. 
Aven om de flesta uppfattar uppn ådda skjutresLdtat och övriga pro v som vä
sentlig måttstock på att färdigheter har inövats och att förband kan lösa sin 
uppgift uppfattar de ändock inlärningstiden som föga effektivt utnyttjad. 

Spilltiden är för stor och metodiken alltför stel. Formali sm breder ut sig p å 
bekostnad av engagemang. Den nödvändiga innötningen av detaljer görs tråkig. 
Den vä rnpliktige eleven känn er sig stundom "nedvärderad som fu ll värd ig män
niska" . - Utb ildningsbefälet uppl ever dessa förh å ll anden inte så mycket såsom 
en bristande förm åga hos dem sjä l va utan fa stmer som en bri stande motivation 
hos de värnpliktiga. De flesta befäl har en yrkesmässig rutin och en stark vilj a 
att nå resultat, syftande att lösa upp gifter i en stridssituation. Här sy nes emel
lertid und er de senaste å ren inträffat något, som gjort den tidigare - även i 
civila sammanhang bedömda - goda mi li tära utbildningsmetodiken mindre tro
värdig. Något måste gö ras, men vad? 
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Utbildningsvärdering 
Vid Försvarets Forskningsanstalt, avdelning för beteendevetenskap (55), f d 

Militärpsykologiska institutet har gjorts, görs och kommer att göras ett antal 
attitydsundersökningar, bl a avseende de värnpliktigas uppfattning om utbild
ningen. Exempel härpå och på undersökningar i annan myndighets regi framgår 
av bilaga. 

Av hittills tillgängligt material är det möjligt att få en uppfattning om v ilka 
faktorer, som kan påverka utbildningsresultatet. I detta sammanhang är det 
av särskild vikt att få reda på vilka samband som framstår som mest väsentliga 
för hur de värnpliktiga uppfattar sin utbildning och sitt utbildningsbefäL Av 
dessa vi ll jag främst beröra tre; nämligen relationen värnpliktiga - befäl, ut
bildningsanordningarna och mot ivationen. 

Attityd till utbildning och till befäl 
De flesta undersökningar tyder på att attityden till utbildningen har starkt 

samband med attityden till befäl. Ju positivare en värnpliktig är till sitt befäl 
dess positivare är han till utbildningen. Här föreligger dock vissa undantag. 
Som framgått ovan kan en värnpliktig ha starkt förtroende för sitt befäl i hans 
egenskap av chef och yrkesman, men vara mindre benägen för att anse honom 
vara en skicklig pedagog. De värnpliktiga, som har högre civil skolutbildning är 
i detta avseende mer kritiska än de, som yrkesarbetat före militärtjänsten. 

Det synes sålunda - som väntat - vara möjligt att förbättra utbildn ings
resultatet om relationerna mellan värnpliktiga och befäl förbättras . Det är frå
gor om riktig personalbehandling och givetvis befälets ledarskapsutbildning. 

J ag har tidigare inför Orlogsmannasä llskapet behandlat ämnet "Praktisk per
sonalbehandling vid marina förband" (Inträdesanförande 8/ 12 1970. TIS maj / 
juni 71) . Jag inskränker mig därför här att återigen betona att marinens utbild
ningsorganisation är ganska väl anpassad för att skapa enheter inom vilka ett 
förtroendefullt samarbete kan råda. Framförallt har vi inom marinen under 
tillämpade övningar en stor fördel i våra relativ t små enheter ombord eller i 
skärgården. Där kan skapas en stark samhörighet under naturligt umgänge i 
riktig miljö. Alla är så att säga i "samma båt", befäl och män får känna samma 
isolering, uthärda samma faror och strapatser, samma väder. Vi kan och måste 
göra välmotiverade övningar, gärna under längre perioder, där enheterna sam
mansvetsas och förbandsandan bygger på en hög arbetsmoral. 

Att ledning och utbildning har ett nära samband är självklart. Ledarskaps
och lärarförmåga måste därför utvecklas parallellt. Okade kunskaper om sam
hällsutveck ling och förbättrade insikter om psykologiska faktorer erfordras i le
darskapsutb ildningen . Men de kan kombineras med utveckling av arbetsmetoder 
för undervisning. Lärarnas uppgift får alltmer karaktären av handledning vid 
självinlärning. Stor vikt måste läggas vid att lä raren/handledaren kan skapa en 
inlärningsvänlig miljö. 

Såväl ledarskaps- och lärarutbildning är givetvis ämnen inom den ordinarie 
utbi ldningen av marinens befäl vid obligatoriska skolor och kurser. I detta sam-
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manhang vi ll jag endast understryka vikten av att fortsatt utbildning avseende 
dessa, alltid lika aktuella ämnen kontinuerligt uppföljs vid befälets tjänstgöring 
på förba~d . Mera härom nedan. .. . . . . 

Vissa atgärder som Icke fordrar sarskilda utb1ldmngskurser kan emellerud 
sannolikt snabbt ge effekt avseende befälets utövande av ledarskaps- och utbil
darrollen för att åstadkomma att de värnpliktiga uppfattar sin utbildning mer 
givande. Aven om vår metodik säkert kan förbättras är det ändo.~k c~efe~s/lä
rarens personliga påverkan av eleverna som har stor betydelse. En andnng 1 ton
läget hos instruktören, ett frångående av kommandotonen, när inte kommandon 
erfordras, ger en mer mänsklig attityd. En större öppenhet - minskad rädsla 
att visa sina eventuella svagheter - ger ökad förståelse . En minskad distans lä
rare-elev ger större samhörighet. Ett ökat engagemang, för att inte säga entu
siasm, ger starkare upplevelse hos eleverna. 

Frågan är om icke utbildningsbefälet kan hjälpa varanda i större utsträck
ning under det dagliga arbetet. För ett antal år sedan gav högre chefer oftast 
bister kritik och sällan beröm. Pendeln synes ha svängt. I dagens läge ges ofta 
tack och allmänna lovord i syfte att skapa en "god stämning". Vore det inte 
bättre att tala öppet och ärligt - att ge en riktig "feed-back"? 

Utbildningsanordningar 
För befälets del har gjorda undersökningar visat att de fäster stor vikt vid 

att ha tillgång till effektiva och moderna utbildningsanordningar. Självfallet 
måste allt göras för att underlätta en åskådlig undervisning. Till detta hör gi
vetvis också arbetsplatsmiljön över huvudtaget. Aldrig så goda instrument och 
simulatorer jämte programmerad utbildning kan emellertid icke ersätta chefen/ 
läraren . 

Inom en överskådlig framtid kommer säkerligen brist på instruktörer att fö
religga vid marinen och allt vad som kan göras för att underlätta fö rberedelser 
och genomförande av övningar måste göras, inte minst framtvingar gällande ar
betstidsreglering sådana åtgärder. Det får emellertid enligt min mening inte gå 
därhän att man tar en övning (lektion) så att säga "från hyllan" och läser upp 
den för eleverna. Då får man lätt en s k "bokningsövning" (instruktören "bokar 
av" att övningen genomförts oberoende av resultat). Den personliga inlevelsen, 
grundad på förberedelser, måste finnas för att elevernas upplevelse av övningen 
skall bli positiv. 

Den främsta övningsmaterielen är givetvis de vapen och den utrustning som 
ingår i krigsorganisationen. Vid utformningen härav måste självklart hänsyn tas 
till högsta effekt för rimlig kostnad. Men kravet på betjäningsvänlig materiel 
måste också noga beaktas. Det får under inga omständigheter konstrueras exem
pelvis ett pjästorn och därefter funderas över vad människorna bör ha för längd 
och bredd för att komma in i tornet. 
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Motivationen 
Den största svårigheten som utbildningsbefälet har för att nå en tillräcklig 

utbildningseffekt är enligt undersökningarna de värnpliktigas bristande motiva
tion . Huvuddelen av våra värnpliktiga gör ju inte " påtvingade" arbetsuppgifter 
med någon större glädje eller entusiasm. Informations- och därmed motivations
problemet är stort och av alla känt. Det finns berättigade krav på en förbättrad 
information inom skola och arbetsliv före inryckning till militär grundutbild
ning. Oberoende av vad andra kan göra i denna fråga måste varje marint ut
bildningsförband inom ramen för sina resurser ge den enskilde värnpliktige så 
mycket saklig information som möjligt genom brev eller dylikt före inryckning
en. Under utbildningens gång får ingen möda lämnas ospard att informera. 
Det är framförallt förbandschefernas och deras närmaste mäns personl iga skyl
digheter. Det yngre utbildningsbefälet måste känna detta stöd från de äldre. 

Det har ofta talats om behovet av en starkare försvarsupplysning i den civila 
skolan. Säkerligen kan man därigenom skapa en bättre motivation som under
lättar den kommande värnpliktsutbildningen. Men frågan är om de~ icke bör 
vara ett ömsesidigt utbyte av information. Det marina utbildningsbefälet måste 
helt enkelt veta mer om den miljö och de förhållanden, varifrån den värnplik
tige kommer till marin utbildning. 

skola - samhällsutveckling 
Marinens befälsutredning, som mycket noga behandlade marint befäls chefs-, 

fackmans- och lärarroll har belyst sambandet mellan civil och militär utbild
ning. Den uttalade bl a: 

"Den moderne värnpliktige ställer helt naturligt k ra vet att den utbildning han 
får inom krigsmakten inte på något avgörande sätt skiljer sig från hans utbild
ningssituation i skolan. 

Dessa förutsättningar skapar en ny situation för marinens utbildningsbefäL 
Varje utbildningspass måste väl förberedas och ses i sitt sammanhang. Lärostof
fet måste föras fram på sådant sätt att den värnpliktige förstår sammanhang, 
orsaker och verkan och kanske framför allt - eleven kräver motiv. En modern 
marin utbildningsorganisation måste följa tempot i utvecklingen. Utbildningen 
vid en skola eller kurs eller vid ett kompani måste ses som ett lagarbete där ett 
antal yrkesofficerare har en gemensam uppgift att lösa; att på bästa sätt och 
inom föreskriven tid ge de värnpliktiga de kunskaper och färdigheter de måste 
inneha för att inom ramen för krigsförband kunna lösa dem tilldelade uppgifter. 
I den mån inte utbildarsituationen anpassats till dessa nya förutsättningar, mås
te under medverkan av myndigheter och allt utbildningsbefäl reformer ske i den
na riktning. 

Detta ökar kraven på befälsutbildningens innehåll. Vid utbildningen av allt 
yrkesbefäl måste dessa göras införstådda inte bara med utbildningens teknologi 
utan kanske framför allt i den moderna utbildningens psykologi". 

Försvarsministern, statsrådet Eric Holmqvist, har också gjort flera uttalanden 
i dessa frågor. Han sade den 7 februari 197 4 bl a; 
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" Jag förutsätter att man oförtrutet strävar v idare att nyttiggöra för de mi
litära uppgifterna all den kunskap som medborgarna för in i värnplikten. Detta 
har en dubbelmening. Det möjliggör att begränsa utbildningstiderna i den 1111-

litära grundutbildningen men det ger också tillika förutsättn!llgar för att moti
vationen för den militära utbildningen därmed kan befästas och stärkas. Jag ser 
det också som angeläget att själva metoderna för utbildningen klart tar intryck 
av det som sker inom det civila utbildningsväsendet. Ett värnpliktsförsvar måste 
i detta avseende som i så många andra avseenden vara en spegel av samhället i 
stort om dess li vsk raft skall bibehållas". 

Ju större kunskaper, som marint befäl besitter rörande samhällets och sko
lans utvecklin g, desto säk rare kan grunden för en konsekvent marin mbildning 
läggas. Aven om mbildning till krigsuppgifter är väsentligt sk ild från civil ut
bildnin g finn s vissa gemensamma ingångsvärden. Försvarsministern uttryckte 
det i ovan angivna tal på följande sätt: 

"Militärutbildningens uppläggning måste - och det är inget nytt - syfta 
till att skapa förband med god sammanh ållning och fast vi lja att göra sitt bästa. 
De krav som ställ s på förbandens verksamhet under krig är den avgörande ut
gångspunkten . Men de grundläggande värderingar, som kännetecknar vårt ci
vila samhälle kommer ailtid att påverka vämpliktsutbildningens genomförande. 
Utvecklingen inom vårt samhä lle påverkas starkt av allmänt omfattande krav 
på ökad medbestämmanderätt. Uppgifter i arbetsliv och skola löses i ökande 
grad genom lagarbete . - A ven i krig baseras framgången på sammanhållning 
och själverksamhet inom de små primärgrupperna. Dessa består alla av vä rn
pliktiga. Vi måste skapa och lära ut ett sådant beteendemönster i fred att sol
dater och förband kan lösa sina uppgifter även under de mest vidriga förhål
landen". 

Gruppdynamisk utbildning . . 
Det lagarbete, som här ovan åsy ftas, har städse varit sign ifikati v t för manna 

förband såväl ombord som i land. Men alla organisationer, även de marina, är 
utsatta för förändringar genom olika krafter. De administrativa elementen för
ändras, förenklas och förbilligas. De tekniska elementen förändras li kaså även 
om de icke tycks kunna förbilligas. Risken finns att de mänskliga frågorna kom
mer i skymundan . 

När man i dag talar om lagarbete inom en organisation måste man ha klart 
för sig de starka krav på självständighet, självförverkligande och medinflytande 
som förefinns från medarbetarnas sida . Den som är ledare för lagarbetet - ma
rin utbildning - måste själv ges vidgad utbildning i att observera och förstå 
andra. 

För att ge den ensk ilde individen möjligheter att lära sig mer om sig sjä lv, 
sitt sätt att reagera inför andra människor och hur han upplevs av andra och 
för att lära sig mer om hur en grupp fungerar kan s k gruppdynamisk utbild
ning vara att föredraga. Den kan med stor fördel bedrivas inom marina för
bands egen ram under förutsättning att chef och någon medhjälpare fått tillfälle 
lära sig metodiken. Exempel på ämnen som kan behandlas i grupparbeten kan 
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vara motivationspsykologi, ledarstilar, samtalsteknik och lösande av praktik
fa ll. 

Studier i motivationspsykologi kan ge förklaringar till människors beteende 
och anvisningar för chefens - lärarens handlande. Med utgångspunkt exempel
vis från Maslovs motivationshierarki 

J SjälvförverkLigande V J 

Behov av aktning IV 

Sociala behov III 

Säkerhetsbehov II 

Fysiska behov I 

kan chefen - ledaren få klart för sig att behov som inte till fredsställs bestäm
mer vad vi känner och hur vi agerar, och att behov som redan är tillfreds
ställda inte kan verka motiverande. Så länge de lägre behoven inte är tillfreds
ställda uppfattas ej heller de högre behoven särskilt starkt. Med andra ord, att 
ge en hungrig soldat beröm uppfattas inte som sådant om han inte får någon 
mat. Denna behovsteori kan också förkl ara varför den svenske värnpliktige a v 
i dag sysslar mycket med medinflytandefrågor. Hans fys iska -säkerhets- och 
sociala behov har i stort set t tillgodosetts och nu kommer sålunda behoven av 
aktning och självförverkli gande. 

En annan intressant t eori, som efter diskussioner inom marin gruppd ynamisk 
utbildning möjligen kan utnyttjas är Mc Gregor's x/y teori . Den försöker svara 
på, varför inte alla finner samma arbetsglädje, varför vissa är mer kreativa än 
andra. Mc Gregor's x-teori kan sammanfattas: 

• de flesta människor hyser motvilja mot arbete 
• det är viktigt (en förutsättning för) direktstyrning och kontroll 
e bästa drivkrafterna är belöningar och straff 
• flertalet und viker initiativ och ansvar. 

y-teorin förutsätter att lägre behov tillfredsställts: 
e ideer och skaparkraft finns hos alla människor 
• strävan finns efter ansvarsfulla uppgifter 
• ansträngning, fysisk och mental, är naturlig för människan 
• straff och belöning har begränsad verkan, man vill själv påverka och 

övervaka sitt arbete. 

Ar det måhända så att exempelvis "särskild övning med befäl" genomförs ef
ter y-teorin och ger bra resulta t medan övrig utbildning tillämpar x-teorin. 

Studier i kommunikation och samtalsteknik kan ge många möjligheter för 
chefen - läraren att korrigera sig själv. Ar det i själva verket så, att urbild-
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ningsbefäle t talar till eleverna inte med dem, talar så att säga uppifrån och ner, 
inte p å samma plan? Ar det här något av utbildningsbefälets pedagogiska missar 

li gger? 
En kontinuer li g befälsutb ildnin g v id de marina förbanden, om möjligt med 

tillämpning av gruppdynamisk metodik, kan ge tillfällen till självran nsakan och 
därmed förbättringar. En förutsättning härför är att alla inom förbandet del
tager och att elevern a person li ge n engagerar sig. 

Sammanfattning 
Ar marin utbildnin g i takt med tiden? Svaret kan inte ges helt entydigt, men 

att döma av de senaste årens erfarenheter och gjorda undersökningar bör bl a 
fö ljande åtgärder komma i åtanke för att marin utbi ldning i framtiden ska ll 
vara i takt med t iden. De kan genomföras även v id låga kostnadsramar. 

D Fortsatt uppföljning (genom presentationsvärderingar, enkäter m m) görs 
av utbildningsresultat och upplevd effekt. 

I anslutning till å rsredovisningar bör resultat och resursutfa ll ytterli gare ana
lyseras. E tt mer direktriktat "feed-back"-system till utbildningsbefälet är önsk-
värt. 

D Under repetitionsutbildningen prioriteras, liksom nu, utbildning av befäl ; 
det ger resu ltat i långa loppet. De kri gsförbandsv isa övningarna bör ges en mer 
logisk stegringsföljd. Tillämpningsöv·ningarna måste omfatta meningsfylld sys
selsät tning för varje deltagare. Eventuell t bör extra övningar inom enheterna 
ingå inom ramen för en stö rre övn ing. Ovni ngs ledni ngens personal får inte "seg
la utanför". 

D Under grundutbildningen uppmärksammas främst inform ations- och mo
tivationsproblemet samt de värnp lik t igas attityder till sitt befäl. Instruktörernas 
tonläge (samtalsteknik) och engagemang bör förbättras. Utbildningsanordningar 
och arbetsmiljö kräver ständi g översyn. Utbildningsbefälets medverkan i pla
neringen säkerstä lls. 

D Marina vapensystem görs än nu mer betjäningsvänliga och all materiel, 
som in går i utbildningen inlärningsvänlig. 

D Vid utbildningen av marinens befäl måste i lika hög grad både fack 
mann a-, ledar- och lärarro ll en accentueras. 

För de sistnämnda rollerna mås te befälet ges v idsyn rörande sam hällsutveck
lingen. Inom varje marint förband bör förbandschef kontinuerligt vidareu tveck la 
sitt befäl, bl a genom gruppdynamisk utbildning, där bl a personalbehand lings
frågor belyses och den rätta sam talstekniken inövas. 

Om därjämte utb ildningsbefälets administrativa uppgifter kan minskas och 
deras arbete i stället röner förtjänt uppskattning kommer deras engagemang och 
entusiasm att öka. Därmed förel igger ännu större säkerhet för att marin utbild
ning är i takt med tiden . 
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BILAGOR 
Bakgrundsmaterial avseende attitydsundersökningar m m 

Repetitionsutbildnin g 1972 /73 
Grundu tbi ldning 1972/73, tendenser 
Grundutbildning 1973/74, utdrag ur undersökning av attityder bl and 
värnpliktiga v id KA 5, 15 årgången (Jan Trost) 
Grundutbi ldning 1972/73, utdrag ur en kätu nd ersök ning rörand e 
personalvårdsverksamheten av Försvarsstabens Personal vå rdsbyrå 
G rundutbildning 1973/ 7 4, utdrag ur enkätundersök ning v id KA 1 
rörande personalvård (Försvarsstabens Personalvårdsbyrå) 
Grundutbi ldning 1972, utdrag ur MPI -rapport nr 75, juni 1972, 
rörande de värn pliktigas uppfattning av effektiviteten i utbildningen 
( armeförband) 
Befälsutbildning 1974, utdrag ur enkätsvar fr ån akti v t befäl v id KA 
Befälsutbildning 1974, utdrag ur enkätsvar från elever 1 reserv
officersutbi ldning vid KA l 
Uppfattning om inlärning (efter Kenneth H Silber) 
Gruppdynam isk utbildning (Personaladm inistrativa rådet) 

REPETITIONSÖVNING 1972/73 

Bilaga 
2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 
9 

lO 

Bilaga 1 

Utdrag ur enkätsvar v id krigsförbandsvis repetltlonsövnmg mom SK 

l 

Positi va svar i 0/o 
Frågor 

l Modernt ban Al d re ban 

Älder under 33 å r 80 45 
Gymnasium ell er högre 68 30 
Försva rsvilja 97 80 
Repöva värde 92 55 
"Gjort sitt bästa" 93 66 
Förbandets förn1åga i k rio· 97 70 b 

Egen förm åga i krig 100 90 
Attityd t ill eget befäl 86 90 
Trivsel 60 so 
Ovningars p lanläggnin g och 
genomförande 33 '" ) 40 

''·) Som jämförelse vid rörl förband 65. 

14 

Bilaga 2 
GRUNDUTBILDNING 1972/73, TENDENSER 

-
l 

Tendenser i inställningen 
Frågor 

hos vpl l hos befäl 

Uppläggning och Bättre stegrin gsföljd Bättre in syn (med verkan) 
plan läggn in g önskas Önskas 

Krav Alltför låga Når ej a mbition snivån 

Till gå ng till mtrl m m Va rierar (ej sä rskilt A lltför liten. Bättre 
uttalat ) a rbetsm il j ö önskas 

Befälst ill gång För må nga byten Brist på befäl 
starkt kännbar 

Spillti d Mycket M åst e tyvä rr bli . 
Byrå kra ti 

Attityd till befäl resp vpl Rel pos iti v (loja litet) Avvaktande 

Befälets kunskapsnivå God Ti llräcklig 

Befälets ped agogiska Mycket kritik Rutin 
förm åga 

De vä rnpliktigas mot i-
vation a lltför svag 

Bilaga 3 

UTDRAG UR EN UNDERSÖKNING A V ATTITYDER BLAND DE 
VÄRNPLIKTIGA VID KA 5, 15 ÅRGÅNGEN AV JAN TROST 

Attityder till befäl 
Som framgår av tabell 2 f inns en viss vananon kring medelvärdet för hela 

KA 5. Det kan noteras 

att gruppbefälsuttagna ar något mer posit iva ti ll befäl än vad de värnpliktiga 
i allmänhet är, 

att de värnpl iktiga från Stockholm är den mest negativa kategorin, medan de 
från Dalarna, Gästrik land och Hä lsin gland utgör den mest positi va kate
gonn, 

att de värnpliktiga med studentexamen/motsvarande är något mer positiva till 
befäl än vad de övriga genomsnittligt är, 

att de sammanboende ogifta som kategori betraktade är något mera negativa 
till befäl än de som inte är sammanboende, 

att de värnpliktiga fr ån socialklass III ä r mera negati va än de från socialklass I 
och II sammantagna (även här visar råmaterialet att de få från soc ialklass I 
är mera lika de fr ån soc ialklass III än de från soc ialklass II), 

att dc J;J ~ d lägsta in te lli gensen enli gt I-provet ä r mera negati va till befä l än de 
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me.d högre värden - de som ej uppgi vit nummer och namn är dock mest 
negativa, i hela materialet finns inte någon kategori som är så genomsnitt
ligt negativ som denna. 

Det förefaller uppenbart att i detta material de med "bättre" bakgrundskarak

teristika är mera positiva till befäl än de med "sämre" bakgrund. De som inte 
angivit nummer och namn på frågeformuläret och de som underlåtit att uppge 

faderns yrke/motsvarande är genomsnittligt mycket negativa till befäl. Den förra 

kategorin är sannolikt överhuvudtaget negativ till det militära till vilket uppen 
barligen befäl bör räknas, men man kan ju inte dit räkna de andra värnpliktiga 
i plutonen och ändå uppvisar som framgår av tabell l just de för vilka uppgift 

saknas på I-provet (sådana som ej uppgivit namn och nummer) det i särklass 
lägsta värdet på attityder till den egna gruppen. Man skulle möjligen frestas 
misstänka att denna kategori är misstänksam och kanske mindre välan passad i 

många sammanhang. Några direkta andra stöd för detta antagande har vi emel
lertid inte tillgång till. Av intensitetsanalysen 1973 drog vi slutsatsen att ungefär 
en femtedel var negativa, tre femtedelar neutrala och en femtedel positiva i sina 
attityder till befäl. 197 4 är ungefär 10 procent negativa, 45 procent positiva och 

de återstående ungefär 40 procenten bör rimligen tolkas som neutrala eller svag.t 
positiva. Således en klar förbättring jämfört med föregående år. 

Svaret på en öppen fråga i slutet a v formuläret v isar också en viss förbätt
ring i inställningen till befäl - relativt sett färre nämner befäl p å ogillande
frågan och relativt sett fler nämner befäl p å gillandefrågan. 

(Anm. Det lyckades ej för undersökningsledaren att få en klar bild av atti
tyder till utbildningen, sannolikt beroende på att den var splittrad och överras
kande nog ej följde ovan angiven attityd till befälet.) 

Tabell 2. Attityder till befäl jämfört med bakgrundskarakteristika, medianer 

Attitudes toward officers compared with backgroundcharachteristics, 
medians 

Median-
poäng Bastal 

KA 5 4,6 200 
Personalkategori F 4,6 74 

G 4,4 53 
Grp-bef 5,0 59 

Batteri/piuti mots v 2. batt E-plut 4,8 29 
P-plut 4,5 28 
S-pi ut 5,6 38 

(fons) 
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(forts) Median-

KA 5 poäng Bastal 

Batteri/piuti mots v 3. batt 1. lvto 3,7 17 
2. lvto 4,1 19 
MS-plut 5,5 24 

Muldiv 4,5 40 

Hemort Härnösand eller 
högst 1 O mil från H-sand 4,5 49 
Norr därom 5,0 21 
Dalarna, Hälsingland, 
Gästrikland 5,5 22 
Stockholm 4,0 18 
Göteborg 4,4 50 
Annan del av landet 4,3 37 

Civil skolut- Grundskola/motsv 4,8 40 
bildning Grundskola/motsv + 

2 år yrkessk/motsv 4,5 61 
Fackskola, Folkhög-
skola/mots v 4,6 33 
Studen texamen/ mots v 5,1 45 

Civilstånd Sammanboende ogift 4,1 41 
Stadigt sällskap/för! 4,8 49 
Ingendera 4,7 92 
Uppgift saknas 3,9 55 

Social klass I och II 5,2 77 
III 4,7 68 

Provgrupp 1-4 4,8 54 
5-6 5,1 60 
7-9 5,4 39 
Uppgift saknas 3,6 47 

(Av särskild bilaga (ej här) framgår att medianpoängen följer en skala från 1 
till 7, värden över 3,5 är således positiva, för hela KA 54, 6). 
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Bilaga 4 

UTDRAG UR ENKATUNDERSÖKNING RÖRANDE PERSONAL
VÅRDSVERKSAMHETEN 1972-73 AV FöRSVARSSTABENS 
PERSON AL V ÅRDSBYRÅ 

(Värnpliktiga ur åtta armeförband, ett mann- och sex flygförband deltog) . 

f 

l vilken utsträckning anser Du att Du som värnpliktig har inflytande över 

N 

N 

N 

N 

N 

18 

1732 

1751 

1715 

1758 

1780 

genom 

Förbands
nämnden 
(regnmd) 

Kompani
asststen
ten 

Värn
plikts
kon f 

Direkt 
konrakt 
med plut
chef 

Direkt 
kontakt 
med 
kompchef 

Din tjänstesituation? 

mycket I ganska I ganska I myc ket 
stor ut- stor ur- liten ut- liten ut-
sträckning sträc kning sträckning st räckning 

Of o 

1,3 6,9 35 57 100,2 

4,5 22 41 32 99,5 

2,0 9,0 33 56 100 

5,5 24 39 31 99,5 

5,4 21 36 37 99,4 

Bör den företagsdemokratiska verksamheten vid förbandet byggas ut? 

0/u 

Ja 45 
Nej 9,5 
Vet ej 45 N 1985 

99,5 
(forts) 

(forts) 

Anser Du att Du erhåller tillräcklig information om de förhållanden som 
påverkar Din tjänstgöring? 

J a allr id 
Ja vanli gen 
Ibland 
Nej vanl igen inte 
Nej aldrig 

0/o 

2,3 
30 
34 
26 

7,6 

99,9 

N 2021 

Har det varit lätt eller svårt för Dig att anpassa Dig till den militära miljön, 
vad beträffar t ex logementsförläggning, de militära formerna etc? 

Mycket lätt 
Ganska lä tt 
Varken lätt clln svårt 
Ganska svårt 
Mycket svårt 

Il/ o 

12 
32 
31 
14 

9,8 

98,8 

Hur trivs Du nu i det militära? 

Tri vs mycket bra 
Tri vs ganska bra 
Varken tri vs eller 
vantri vs 
Vantrivs i stort sett 
Vantrivs i hög grad 

O/u 

3,8 
17 

44 
21 
14 

99,8 

N 2021 

N 2026 
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UTDRAG UR ENK.ATUNDERSÖKNING VID KA l 1974 
RöRANDE PERSONALV ÅRD M M (FÖRSVARSSTABENS 
PESONAL V ÅRDSBYRÅ) 

Värnpliktiga 

Bilaga 5 

Jämfört med vpl p å övriga förband t ycks de vpl på KA l ha högre skolut
bi ldning än övriga, 56 °/o har nämligen angivit "gymnasium eller motsv" eller 
" universitet, högskola ell er motsv", motsvarande siffra för genomsnittet är 36 O/o. 

57 °/o av de befälsuttagna tr ivs " mycket bra" eller "ganska bra" med arbets
uppgifterna i det militära jämfört med 34 Ofo för övr iga vpl kategorier. 

Ett li k nande förh åll ande märks när det gäll er frågan huruvida de vpl trivs 
med sina befäl. 65 °/o av de befälsuttagna trivs " mycket bra" eller "ganska bra", 
jämfört med 37 Ofo för övriga vpl. 

Den företagsdemokratiska verksamheten bör utvidgas i olika grad anser 81 O/o 
(svarsalt "ja, absolut" ell er "ja, i viss mån"). Detta förefa ller vara en ganska 
hög si ffra otn man jämför med medel värd ena på de tidi gare gjorda enkätern a, 
som emellertid del vis hade and ra sv arsaltcrnati v, näm li gen " ja" 45 O/u, " nej" 
10 11/u, "vet ej" 45 O/o. 

25 Ofo anser a tt de "alltid" eller "v anligen" erhåller tillräcklig information om 
de förhållanden som påverkar tjänstgöringen och 57 Ofo anser att "vanligen inte" 
eller "aldrig" erhål ler sådan information. Detta kan jämföras med genomsnittet 
för ö vriga förba nd 32 Ofo resp 34 Ofu. 

När det gäller frågan huruvida personalvårdsverksamheten funge rar tillfre ds
ställande vid förbandet, anser 40 °/o att den i stort sett fungerar bra (svarsalt 
"ja, absolut" eller "ja, i stort sett"), medan endast 17 °/o inte anser detta (de 
två negativa svarsalt) . Motsvarande siffror för de övriga förbanden är 35 Ofo 
resp 40 Ofu. 

Bilaga 6 

UTDRAG UR MPI-RAPPOR T NR 75, JUNI 1972, RöRANDE DE 
V.ARNPLIKTIGAS UPPFATTNING AV EFFEKTIVITETEN I 
UTBILDNINGEN (ARMEFÖRBAND) 

Sammanfattning och diskussion av resultatet 

Av den faktoranalys som genomförts framgår, att de undersökta frågeställ
ningarna grupperar sig i följande faktorer : 
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attityder till utbildningen 
att i tyder till befälet 
tri vs el 
moti vation för utbildningen 
uppf::tttninga r om tillgångar 

De två förstnämnda - attityder t ill utbildningen resp till befä let - har 
störst samband : Ju pos iti vare de värnplikri ga är i det ena avseendet - desto 
positivare är de också i det andra. 

Uppfattningarna om t ill gå ng på materiel, utbildnin gsanordningar och befäl 
har förh ållandev is li tet samband med öv ri ga faktorer. 

Resultatet pekar alltså på, a tt de vä rnplikti gas uppfattningar om sitt befäl är 
mest centrala i fr åges tällnin ge n om uppfattnin ga rn a rörande utbildnin gen i det 
militära. 

Svarsfördelningarna p å de enskilda fr ågo rn a rörande befälet visar över lag 
ganska negati va uppfattningar om dem som pedagoger. D eras kunskaper har 
däremot uppfa tta ts som relat ivt goda . Dessa förh åll and en ä r vä rda närmare 
studium . 

Resultaten pekar v idare på, att det är vä rnpliktiga med högre civil skolut
bildning och de som ej har yrkesarbetat för e militärtjänsten som är mest kriti ska 
i de flesta avseenden . 

Detta är förhållanden som bör föranleda fortsarta överväganden rörande ut
bildningens anpassn ing till det elev material den ä r avsedd för. 

Resultate t av de frågor som ställts om olika övni ngsgrenar och övningar p å 
ski lda nivåer är skiftande. Frågorna som ställd es var: har man lärt sig något 
av övningsgrenen, har det ofta hänt att tiden inte har utnyttjats och hur intres
sant har den varit. 

Det resultat som framkommit visa r, att ett övnin gsmoment kan få en mot
sägande profil: man kan t ex anse a tt man har lärt sig ganska mycket, men att 
det ändå har va rit rela tivt ointressant. 
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Bilaga 7 

BEF.ALSUTBILDNING 1974, UTDRAG UR ENK.A.TSVAR FRÄN 
AKTIVT BEF.AL VID KA 1 

Vilka förbättringar i utbildningsbetingelserna eftersträvar Du främst för 
närvarande? 

Tio väse ntli ga fr ågor i prioritetso rdnin g. 
l. Bättre moti vation hos de värnpli kt iga 
2. Snabb upprustnin g av lekt ionssala r (kasern 4) 
3. Minskade vakanser bland befä l snarast möjligt 
4 . Allt befäls medve rkan i utbildnin gsplanerin g 
5. Förbättrade pedagogiska hjälpmedel och bäm·e utbyggnad av övnin gsfä ltet 
6. Mer befälsutbildning i avspänd miljö (grupparbeten) 
7. Aktiva instruk törsgrupper i "svå ra" ämn en 
8. Infl ytande på personalplanerin g 
9. Mindre skrivbordsarbete, mindre byråkrati 

l O. Fört roend efullare samarbete u t bi l d n i ng-för va ltning 

Vilka faktorer anser du mest positiva för utbildningen idag? 

Fem v äsentliga punkter i prioritetsordning 
l. Andan och arbetsgemenskapen, kamratskapet 
2. Regementets övningsanordninga r 
3. Instru ktörens frihet att bed r i va övningar för att nå utbildnin gsmålet 
4 . O vningsförrådets funktion 
5. Befä lsutbildningen 
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Bilaga 8 

BEFÄLTUTBILDNING 1974, UTDRAG UR ENKÄTSVAR FRÄN 
ELEVER I RESER VOFFICERSUTBILDNING VID KA l 

Kurs ROK l: l (15 elever) und er befäl stjänstgöring (i nstru k törstjänst) 

H ur anser Du själv att Ditt fö rhållande till de vpl varit? 
Mycket gott 75 0/u Gott 25 0/u 

H ur upplever Du dagens v pl, som Du fört befäl över? 
a) Karaktär? 

Sva r: God 
J(ommentar: den större delen ä r generellt stabil. I a lla lägen kriti sk, i många 
fa ll li te väl bek väm. M ånga fö rd omar mot det militära finns. 

b) Lojalitet? 
Svar : God 
Kommentar: de vä rnplikti ga a r lojal a mot sitt befä l om han ar lojal mot 
dem. 

c) Ansvarskänsla? 
Svar: God till sk iftande 
Kommentar: skiftande beroend e på bakgrund. Civi l an svarskänsla är nog 
skild fr ån den som visas under militärtjänstgöring, där den stundom kan 
va ra minimal, frä mst där intresset för värnplikten är låg . 

d) Vilja? 
Svar: I stort påfallande god 
Kommentar: und er förutsättnin g att övnmgarn a är vä l motiverade och en 
tu siasmen hos befälet finns är dc v:irnplikti gas v ilj a god, dock vill de inte 
göra saker som ä r bättre än bra. 
Allmän kommentar: ovan angivna egenskaper hos dc värnp liktiga f in ns un
der fö rutsättnin g a tt befäl et anstränger sig och ge r sig tid att " plocka fram'· 
dem. 

f-lur har Du upplevt Din tid som befäl vid KAJ ? 
Myc ket positi v 60 11/u Pos iti v 40 °/u 
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EN UPPFATTNING OM 
INLARNING 

Människan v ill inte lära sig något -
hon måste motiveras för att utveck 
las. 

E rfarenheter innebär inlärning under 
förutsättning att de äger rum i en 
speciellt sank tion erad mi ljö - det 
som äger rum utanför denna miljö 
har inte med inlärning att göra. 

Den som ska ll lära är i underläge 
och har inga rättigheter. 

Det finns en grupp människor som 
a priori är kvalificerade att fatta be
slu t för an dra människor. 

(Efter Kenn eth H Si lber) 

Bilaga 9 

EN ANNAN UPPFATTNING 
OM INLARNING 

Människan vill all tid lära sig mer 
- hon är i grund en ett sökande, in 
lärande djur. 

A ll a de erfarenheter en människa 
gör, oavsett var någonstans och un 
der vi lka betingelser, innebär äkta 
inlärning. 

Den som skall lära sig ä r en jämli ke 
och honom tillkommer a ll a mänskli
ga rättigheter. 

Varje männi ska måste involveras i de 
beslut som påverkar hennes li vsbe
t in gelser. 

Bilaga 10 
Genom gruppdynamisk metodik eftersträvas 

~ ökad insikt och lyhördhet hos individen beträffande sitt eget och andras 
sätt att fungera och reagera 

e att individen i en tillitsfu ll omgtvnmg kan pröva ol ika beteenden hos s1g 
sjä lv 

e att utveckla det egna fungerandet i grupp 

e att lä ra sig hur arbetet inom en grupp fun gera r - och hur gruppen funge
rar i förh å llande till andra grupper 

(Personaladministrativa råder 1973 ) 

24 

Marinen och havstekniken 

Vid Kungl örlogsmannasällskapets ordinarie samman

träde den 12. december 1974 hölls ett antal anföran

den under den gemensamma rubriken "Marinen och 

havstekniken". Av dessa anföranden återges följande 

tre efter föredragandes manuskript: 

J. marinläkare Anders Muren, Marinstabens dykeri

kontor: NAVALMEDIC!NSKA ASPEKTER PA 

HAVSEXPLOATERING 
Kommendörkapten Bo Cassel, Nautisk assistent, 

FMV-M: DYKERITEKNIK OCH -METODER 

Kommendörkapten Ca y Holmberg, M HS: 

MODERN/SER/NG AV HAVSRATTEN 

Härutö·uer återges i sammandrag anförande av 

Överingenjör Olle Här/in, chef för ubåtsbyrån vid 

FMV-M, Överingenjör Tryggve Ramqvist, FOA, och 

ett diskussionsinlägg av Överingenjör Sven Rahmberg, 

Kockums Mek verkstad AB. 

Ledamoten ANDERS MUREN: 

NAVALMEDICINsKA ASPEKTER PÅ HAVsEXPLOATERING 

D et är ofta svårt att skilja på begreppen teknik och medicin då människan 
all tid ingår som ett led i tekniken . Man talar ofta om tekniska hjälpmedel, vil
ket kan tolkas så att tekniken har utvidgat människans verksamhetsområde. 
Men även beträffande helt automatiserade tekniska system är det givetvis män
niskan som står bakom såsom det skapande och kontrollerande organet. Tidigare 
fanns det ofta en tendens att tv inga fram ett motsats förh å llande mellan den 
mänskliga och den tekniska faktorn, medan man på senare tid har försökt etab
lera överbryggande discipliner. Man kan nämna begrepp såsom biotek nologi, hu
manteknik, medicinsk fysik och teknisk medicin. 

Inom stora delar av havstekniken finns ett intimt samband mellan de tekniska 
och de medicinska problemen. I detta sammanhang skall jag dock försöka ägna 
mig åt den medicinska delen av verksamheten. 
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D å människan skall studera respekt i ve exploatera havsdj upen , kan hon göra 
detta från i princip tre olika utgångspunkter, v ilka har olika medicinska eller 
fysiologiska konsekvenser: från ytan, från en skyddad undervattensfarkost och 
såsom en tryckexponerad dykare. 

A. Fr ån ytan kan man med tekni ska hj älpmedel samla material och inhämta 
uppgifter från olik a havsdjup och från havsbottnen. De medicinska kon sekven
serna av denna verksamher sammanfaller i hu vudsak med de som rör vistelse 
på sjön överhuvudtaget, eller med vad man skulle kunna kalla klassisk naval
medicin . Problem som allrid är aktuella är rö relsesjuka, drunknin gsr isk och ned
kylning. Räddningsproblematiken är beroende av såvä l fartygets eller ytplattfor
mens karaktär som klimat och vattenförh ållanden. P å län gre sikt aktualiseras 
även de psykologiska och fysiologiska konsekvenserna av vistelse inom begrän
sade utrymmen. 

B. Undervattensfarkosten innebä r att man förflyttar den normala miljön, 
inom ett begränsat utrymme, u n der ha vs ytan. Människan är emellertid i hög 
grad utlämnad till tekniken i detta fa ll. De medicinska problemen kan samman
fattas inom begreppet " ubårsh ygien" eller "der slutna rummets problem". A v 
central betydelse är bibehållander av normala, eller acceptabla, förh å llanden be
träffande syrgas, koldioxid , temperatur och fukt. Vidare är intag av vätska och 
föda samt omhändertagandet av utsöndringsprodukter av avgörande betydelse. 
Inom områdena psykologi och bioteknologi är det begränsade utrymmet, rö
relsemöjli gheterna och utformningen av tillgängliga utrymmen samt utfo rmnin g 
av manöver- och kontrollutrustning centrala problem. Vid ett haveri p g a att 
farkosten avskärs från möjligheten att å tergå till ytan inom avsedd tid (kraft
avbrott, fel p å manöverorgan, kollisionsskada, fastkilning m m) ställs samtliga 
dessa funktio ner på hårda prov, och räddn ingen blir oftast kompl icerad. Såväl 
vid konstruktionen av dessa farkoster som vid planering av räddningssys tem och 
räddningsförfarande är det av stor vikt arr tekniska och medicinska övervägan
den samordnas så att man i möjligaste mån undviker det olyckliga förhållandet 
arr en onödigt svag länk i den komplicerade kedjan a v tekn iska och medicinska 
faktorer omöjl iggör räddning. 

C. Dykaren har tagit ett steg vidare genom att han har utl ämnat sig till den 
miljö som han skall studera. Detta innebär ökade möjligheter att direkt studera 
förhållandena i havet, och a tt aktivt utföra arbeten med relativt sror precision. 
Samtidigt är hans aktionsområde minskar jämfört med undervarrensfarkosten. 
Dessutom utsätter sig dykaren för ökade påfrestningar och risker. D e miljöfak
torer som främst utgör svårigheter är det om g i vande medier, der ökade trycket 
och kylan . 

P ås tåendet att dykaren utl äm nar sig till miljön under ytan får göras med viss 
reservation. Endast vid s k fr idyknin g är man helt oskyddad, och denna 
form av dykning kan endast utövas under ett fåra! minuter och djupet är van
ligen begränsat till 20-30 m. Vid flertalet övriga dykformer bibehåller dykaren 
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sin normala miljö i den utsträckning att han andas gas . Den vätskeandande dy
karen kommer sannolikt inte att bli praktisk verklighet inom överskådlig tid. 
Aven beträffande kylan är den moderna dykaren vanli gen försedd med skydd 
i form a v isolerande klädse l och i v issa fall med anordningar för aktiv uppvärm
nin g. D en principiell a skillnaden mell an männi skan i under vattensfarkosten och 
d ykaren är således att den se na re är utsatt för det omgivande trycket. Om man 
exempelvis jämför en s k pansa rdräkt och en tung dykardräkt så är y tligt sett 
sk illnaden inre så stor. Rent fy siologiskt emellertid, är skillnaden avsevärd. 

En kort översikt av de fysiologiska problem som förorsakas, direkt och in
direkt, av tryckförändringarn a och av det ökade trycket bör ge en uppfattning 
om hur området dykerimedicin är. Endast de större problemområdena, deras 
karaktär och orsak samt sätt att und v ika komplik a tion er kommer att beröras. 

- Tryckfö rändringar kan , om dessa är snabba, ge upphov till mekani sk 
skada inom kroppsdel ar som ä r lu ftfy llda. Som exempel kan nämnas trumhinne
bristning, bihålesvulln ad, lungbristning och s k sq ueeze. Dessa problem aktua
liseras på små djup, ofta mindre än 10 m där tr yckförändringen är snabbast. 
Problemen skall kunna und vikas om normala medi cinska förhållanden förelig
ger och om ett riktigt förfaringssätt iakttages. 

- Gasernas fysikali ska egenskaper ändras und er tr yck. Luften är en så tun g 
gas att den blir svårandad redan på 60 m djup vid forcerad andn in g. Man er
sätter därför luftens kväve med heli um för djupare dykningar, och detta möj
li ggör dykning till åtminston e 300 m. Denna gasb land nin g får emellertid helt 
andra fysikaliska egenskaper än luft. Talet blir obegripligt utan speciella elek
troni ska hjälpmedel , och gasens värmeledande förmåga är avsevärt ökad, varför 
kroppen nedkyls snabbt, särsk ilt via lungorna. E lektrisk upp värmning av gasen 
erfordras därför vid dyknin g till större djup än 100 m. Ett annat problem av 
mera teknisk karaktär är att syrgashalt innebär ökad fara för brand. 

- Gasernas biologiska egenskaper ändras under tryck. Syrgas på högre tryck 
än ung 0.5 ata ger lungskador v id långvarig användning och akuta kramper 
efter korr tid p å högre tryck än ung 2 ara. Luftens kvävgas ger upphov ti ll 
djupnarkos som är märkbar på 30 m djup och ökar successivt med djupet. Detta 
är en av anledningarna till att man numera begränsar djupet för luftdykning 
till 60 m. Aven koldioxiden har en narkotisk effekt på djup som gör att för
giftningssymptomen är mera smy gande vid dykning än p å ytan där C02-för
gifrningen yttrar sig främst som ökad lufthun ger. Helium vid höga tryck, och 
särskilt v id snabb tryckökning ger neurologiska symptom med bl a skakningar 
vars karaktär ännu är relativ t okänd. Samtliga dessa problem kan undvikas ge
nom att resp gasers partialtryck icke tillå ts stiga över v iss nivå, eller genom 
lämplig kombination av gaser. 

- Dekompress ionsproblem förorsakas av det förhållandet att gasen löser sig 
fy sikaliskt i kroppens vävnader och erfordrar viss tid at t å ter frigöra sig p å 
normalt sätt, d v s utan a tt uppträda i bubbelform i vävnaderna . Problemen är 
i princip desamma oavsett v ilken andningsgas man använder. Tiden varierar 
mellan olika individer och vid olika dykförhållanden (temperatur, grad av ar
bete etc). Uppstigningsriden ökar kraftigt med ökande djup . Efter en timmes 
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expositlon på 60 m djup med heliox är den dr ygt 3 timmar, på 100 m nära 8 
timmar och på 150 m 16 timmar. För en dyknin g till 300 m, oavsett tid, får 
man räkna med en uppstigningstid av storleksordningen en vecka. Möjligheterna 
att reducera dessa tider är begränsade, men genom att hå ll a 02-halten på op
t imal nivå, och genom att växla gaser under dekompressionen kan v iss effekt 
uppnås. Förekomsten av dykarsjuka eller lätta clekompressionssymtom, kan a ldrig 
helt undvikas, och behandlingen av dessa är ett speciellt område som här inte 
närmare skall beröras. Ett sätt att ås tadkomma ett mera effektivt utnyttjande 
av tiden vid långvariga undervattensarbeten ä r att tillämpa mättnadsdykning. 
En mera avlägsen möjlighet a tt undvika dekompressionsproblemen är tillämp
ningen av elen ovan berörda vä tskeandningsprin cipen. 

- Det hydrostati ska trycket sy nes kunna förorsaka andra biologiska effekter 
vilka ännu är relati vt outforskade. Man få r inte bortse fr ån att detta kan in 
nebära särskilda ri sker, särskilt i samband med långvariga expositioner på stora 
djup. Frånsett studier på ann at biologiskt material under extrema tryck kan 
noggranna undersökningar av befintligt humanmaterial tänkas ge upplysn in gar 
av värde. 

Bland de människor som har sin verksamhet förlagd till havet, har elykaren 
i detta sammanhan g få tt elen bredaste beskrivningen. Detta beror främst på att 
de fysiologiska problemen är mest påtagliga inom denna kategori, medan de 
tekniska problemen kan sägas överväga beträffande verksamhet från ytan och 
från den tryckskyddade farkosten . För övrigt får de tre kategorierna anses 
komplettera varandra, oftast på så sätt att de förekommer inom samma system. 

Ledamoten BO CASSEL : 

DYKERITEKNIK OCH -METODER 

D en s k offshore-marknaden har bli vit en a v världens största industriella 
satsningar med flertalet av industriländerna engagerade. Sverige har först på 
senare tid börjat deltaga i konkurrensen - ännu så länge dock bara med några 
företag som delleverantörer av komponenter till borrplattformar o d. Det verkar 
dock som om intresset hos svenska företag under hösten ökat markant och det 
finns anledning förmoda att Sverige snart kommer att ge sig in på denna hårda 
men lönande marknad även på andra områden. Ett av dessa är undervattens
tekniken . En kommande exp loatering av havsbotten i nordliga farvatten, så
som t ex runt Spetsbergen, kommer a tt krä va en utökad och del vis ny und er
vattensteknik. Det gäller såväl dykeri ets teknik och metoder som bemannade 
och obemannade under vat tensfa rkoster med olika slags hjälpmedel. Djupdyk
ningen här i landet har utvecklats av marinen i intimt samarbete med materi el
verket, universitetsinstitutioner och civila fö retag. En civil utveckling p å dessa 
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områden måste, för att kunna utvecklas snabbt, bygga på marinens teknik och 
metoder, något som ju även har förutsatts av Havsresursutrednin gen. 

Man kan fråga sig v ilka föruts ättningar Sverige har för att göra sig gällande 
i konkurrensen med andra länder när det gäller en avancerad undervattenstek
nik. De tekniska förutsättningarna finn s. Vi har i landet en sjuttioårig erfa
renh et a v ubåtsbyggnad och svenska ubåtar har ett berätt igat anseende för sin 
höga kvalitet. Mycket av det kunnande som finns hos våra ubåtskonstruktörer 
kan utn yttjas för andra former av ha vs teknik . Vå ra utrustningar för djupdyk
nin g är tillverkade av svenska företag. En betydande utländsk marknad för en 
del av dessa produkter finns redan . 

Svenska marinens metoder för djupdykning är fullt jämförbara med utländ s
ka mariners och genom noggrant tillämpade säkerhetsbestämmelse r har riskerna 
kunnat nedbringas till ett minimum. Utvecklingen har bedrivits stegv is med bör
jan i de kammaranl äggningar som fin ns på f d Galärvarvet där utrustningar 
och tabeller prövats i en serie dykningar. Därefter har en ny dyk se rie utförts i 
sjön fr ån Belos och först sedan även dessa dykningar utfallit utan komplikatio
ner används metoden rutinmässigt. 

Vi har nu nått fram till 120-metersdykningar fr ån Belos och under sommaren
hösten 1974 har 22 150-metersdykningar utförts i kammaranläggningen. 

När dykericentralen vid Sjödal blir färdig kom mer nästa större steg i ut
vecklingen som blir mättnadsdyknin gar till 300 meters djup. Denna dykmetod 
kommer att tillämpas från marinens nya ubåtsräddnin gsfarkost - URF. 

Jämförda med de r utinmässiga dykningar som utförts av de stora dykerifir
morna i Nordsjön kan dessa resultat te sig bl ygsamma. 200 meter är et t va nli gt 
djup för dessa dykare och även större djup förekommer. Den hårda konkurren
sen och det stora behovet av dykare har fört med sig att kval iteten på dykarn a 
inte alltid är den bästa och att säkerheten vid dykningarna lämnar mycket öv
r igt att önska. Antalet olyckor är skrämmande stort . 

Det p ågår aktioner för att reglera verksamheten ge nom lagar och säkerhets
bestämmel se r och der finn s anledning förmoda att om några å r dykeriet och 
ä ven den övriga undervattensverksamheten med farkoster m m kommer att be
dri vas på ett sätt som liknar det som nu till ämpas inom örlogsmarinerna. En 
kommande uppbyggnad av en svensk undervattenstek nik bör därför från början 
inriktas på att motsvara internationella säkerhetskrav. 

Om det nu med stor sannolikhet kan konstateras att Sverige kvalitetsmäss igt 
kan konkurrera på djupdykningsområdet och övrig undervattensteknik inställer 
sig den andra frågan - är marknaden tillräcklig för att det skall vara berätti
gat att göra de stora investeringar som behövs för att bygga upp ett under
vattensteknologiskt system? Tyd li gen har de flesta andra industriländerna ansett 
detta . En nyligen avslutad svensk kartläggning som bygger på enq ueter med 
nyckelpersoner inom utländsk offshore-tekn ik visar bl a på en star ökning av 
antaler borr- och produktionsplattformar. Enligt dessa bedömningar räknar man 
att antalet i slutet av 1982 skall uppgå till 600. Den kringteknik som dessa en
heter kräver för sin verksamhet - pipelines m m - kanuner i sin tur att be
höva dykare och annan undervatte nsteknik av motsvarande storleksordnin g. 
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Fram till 1982- av någon anledning har man valt dettaår-beräknas minst 
40 farkoster av URF:s storlek och kapacitet behövas i Nordsjön, för att nämna 
ett exempel. Vid en kommande exploatering av nordliga farvatten kommer den
na siffra att mångdubblas. Det är bög tid att Sverige ger sig in i konkurrensen. 

Ledamoten CA Y HOLMBERG: 

MODERNISERING AV HAVSR.i\TTEN 

Havens frihet, sådan den formades i början av 1600-talet av bl a Hugo Gro
tius, är nu slut. Den avslutade epoken följs nu av en helt ny epok, vars rätts
regler för havet har börjat ta form. John Seldons teori om "Marc C laus um" kan 
kanske sägas ha slutgiltigt segrat. 

De rättsregler som i dag gäller har kodifierats främst i 1958 å rs Genevekon
ventioner. Utvecklin gen av dessa och dess militära tillämpningar är väl kända. 

Jag ska ll därför bara - innan jag behandlar den nu pågående utvecklingen 
- ge en kort bakgrund till dagens situation. 

Genevekonventionerna föråldrade 
De flesta av jordens stater li gger vid havet och und er senare å r har direkta 

motsättningar allt oftare uppstått mellan stater på grund av suve:-änitetsanspråk 
över ha vet eller dess nc.tunillgångar. 

Många stater bar utsträckt sit t sjöterritorium långt utanför de gränser som 
enligt hittills gällande rättsuppfattning ansetts vara rimliga territorialhavsbred
deL Genevekonventionen om territorialhavet och tilläggszonen har blivit me
ningslös genom att den inte fastställer någon yttre gräns för nationell jurisdik
tion . 

I dag hävdar t ex ca 70 stater ett territorial ha v som är lika med eller bredare 
än 12 distansmini uter, medan endast ett 20-tal stater hävdar de klass iska 3 dis
tansminuterna. 

Den tekniska utvecklingen har också medfört att det är möjligt att utvmna 
olja och mineraler från havsbottnen på mycket stora djup - långt utanför 
gränsen för vad som avsågs med kontinentalsockel år 1958. 

Nya fyndigheter av gas och olja på havsbottnen påverkar ständigt den globa la 
strategiska balansen. 

Mangannod uler, pimpstensliknande svarta klumpar, bildas kontinuerligt i havs
vattnet och täcker stora delar av oceanernas botten. Dessa noduler innehåller 
nickel, koppar, mangan och kobolt. 

Alla metallerna är strategiskt viktiga och det är redan i dag möjligt att ut
vinna dem från flera tusen meters djup. 1958 års konventioner saknar entydiga 
regler för hur dessa tillgångar skall fördelas. I dag gäller att den som kommer 
först till kvarnen får först mala. 1958 års konvention angående fiske och be-

30 

' 
varande av havets levand e resurser har inte heller kunnat förhindra överfiskning. 

Man kan a lltså konstatera att 1958 å rs Genevekonventioner har blivit för
åldrade. Härtill kommer de ökade kraven p å miljövård och en rättvis delning 
av jordens tillgångar mellan jordens alla folk . 

En ny rättsordning 
Arbetet med att skapa en ny havsrätt började i FN :s generalförsamling 1967 

då Maltas FN-ambassadör Arvid Pardo ifrågasatte Genevekonventionernas till
lämplighet och föreslog att n ya reg ler skulle skapas för att förhindra nationell 
exploatering av havens resurser. Gränserna fö r nationell jurisdiktion skulle fast
ställas mera exakt och de fr ia havens och havsbottnens tillgångar skulle reserve
ras i hela mänsklighetens intresse. Dessa resurser utgjorde " mänskl ighetens ge
mensamma arv" och skulle främst komma u-ländern a till del. 

Resultatet blev att FN :s generalförsamling 1970 antog en resolution som 
innebar att en tredje Havsrättskonferens skulle sammankallas och att en inter
na tionell organisation skulle skapas, för att administrera och fördela det fria 
h a vet s resurser. 

På förslag av en tillsa tt havsbottenskommitte beslöt generalförsamlingen 1972, 
att "- - - för uteslutande fred li ga ändamål rese rvera havsbottnen under det 
öppna haver jämte dess underlag utanför gränserna för nuvarande nationell ju
risdiktion och användandet av hi tbörande resurser i hela mänsklighetens in
tresse samt sammankall ande av en havsrättskonferens". 

Caracaskonferensen 
Ingen hade väl väntat sig att alla de svåra frågorna konferensen hade att 

behandla skulle lösas under tio veckor i Caracas sommaren 197 4. Arbetet har 
emellert id framskridit sakta men säkert. 

I v issa frågor är man i dag överens, i andra frågor har motsättningarna 
skärpts. 

Inga konventioner har än nu antagits, men detta är helt naturligt. En del frå
gor är v iktiga för vissa stater, andra frågor är viktiga för andra sta ter. Mycket 
stora nationella, säkerhetspolitiska och ekonomiska intressen står på spel. Det 
är därför inte möjligt att anta annat än en konvention som innehåller lösningar 
på alla de viktigaste frågorna samtidigt - alltså ett samlat paket i vilket olika 
kompromisser finns inbakade. 

Jag skall i det följande diskutera några av dc v iktigaste frågorna som be
handlats under konferen sen och samtidigt lägga några sy npunkter på v ilka re
sultat som kan förväntas och hur det kan komma att påverka fö rhållandena i 
Sverige omgivande havsområden. 

Territorialhavsbredden och sunden 
De flesta stater är i dag beredda att acceptera 12 distansmi nuter som en största 

territorialhavsbredd. 
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In vändningar restes främst från sydamerikanska state r som vill h ä vd a 200 
disransminuter och från Turkiet som menar att det måste finnas utrymme för 
undantag. 

Frågan har kopplats samman med passagerätren genom internationella sund. 
Stormakterna USA och Sovjet samt Storbritannien, med stöd av ett antal 

Osrsrater, menar att de nu va rande reglerna för "oskadlig genomfart" genom 
sund skall ersättas med begreppet "fri genomfart". Anledningen till detta är att 
drygt ett 100-tal sund, vilka i dag har en bredd större än 6 disransminuter men 
mindre än 24 distansminuter, kan komma arr "stängas" av territorialhav. Detta 
skulle medföra sto ra olägenheter för stormakterna vid förflyttning av sjöstyrkor 
på världsha ven. 

Någ ra av de v iktigaste sund en är Malaccasundet, Gibraltar sund och Berings 
sund . 

Sovjets v iktigaste örlogsbas - Viadivastok - skulle kunna bli i det när
maste avskuren fr ån fri kommunikation med Stilla Havet och örlogsfartyg skulle 
kunna tvingas gå tusentals distansminuter längre väg från Stilla Havet till In
diska Oceanen om alla sunden stängdes. 

Å andra sidan har Kina, Albanien, Spanien m fl starkt hävdat att den nu 
varande ordningen med oskadlig genomfart skall bestå, främst för att tillgodose 
kuststaternas säkerhetskrav. 

Sverige och Finland har h ä v dat - med tanke på Ålands Ha v - att sund 
som är smalare än 6 distansminuter, d v s dubbla den klassiska territorialhavs
bredden, bör undantas, därför att i dessa sund innebär dc n ya reglerna ju ingen 
förändring. (Bild 1 ). 

Det är emellertid svårt att få gehör för dessa synpunkter med hänsyn till 
läget i Malaccasundet och Egeiska Havet, där passagerna också är smalare än 
6 distansminuter. 

F ri genomfart a v statsfarty g och örlogsfartyg i Ålands Ha v skulle själ v fallet 
öka kraven på resurser för övervakning i området och i hela Bottenhavet. 

slutresultatet mås te sannolikt bli en kompromiss som ger stormakterna rörel
sefrihet men samtidigt tillgodoser kuststaternas krav på säkerhet. 

Man har också ifrågasatt kuststaternas rätt att kr ä va föranmälan vid örlogs
fartygs passage på territorialhavet i allmänhet. Moti vet är främst att man av 
n a vigatoriska skäl - t ex bestickkontroller och lä för överhandsväder - ibland 
v ill gå närmare kusten än 12 distansminuter, utan möjlighet att föranmäla detta. 

Det är ju uppenbart att en sådan ändring också skulle ställa ökade krav på 
övervakning från kuststaternas sida. 

Det är naturligtvis inte självklart att Sverige måste öka sin territori alhavs
bredd till 12 distansminuter bara för att det blir tillåtet, men en sådan ökning 
innebär obestridligt stora fördelar ur operativ synvinkel - bl a v ad avser mi
neringsplanläggning och utläggning av minor före krigsutbrott - och knappast 
några nackdelar. Ur militär synvinkel måste alltså en ökning förordnas - och 
det gjorde ju också redan 1965 å rs försvarsutredning i sitt betänkande år 1968. 

Hur stort det ökade resursbehovet blir måste naturligtvis närmare utredas, 
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men det är uppenbart att marniens brist på ubåtsjaktresurser - såväl fartyg 
som helikoptrar - ytterligare kommer art accentueras. 

Från civil synpunkt, bl a rullfrågo r, är det naturligtvis också enklare med 
enhetliga regler i hela ku stzonen . 

Ekonomisk zon och öar 
Den största och viktigaste fr ågan under konferensen har varit den ekono-

miska zonen. Det finns en bred majoritet för att kuststaterna skall ha exklusiv 
rätt rill tillgångarna i ha vet och på havsbottnen i dessa zoner. (Bild 2) . 

Morsärtnin<>ar finns här mellan kuststater och kusrlösa stater, mellan sjöfarts
" nationer som är rädda för miljövårdsregleringar och andra kuststater, mell an 

långdistansfiskande stater och ku ststater, o s v. 
När det gäller fiskeregleringen skulle t ex ovillkorliga ekonomisb zoner i 

Nordsjön utestänga våra svenska fiskare från traditionella fiskeområden. Sverige 
har därför h ä v dat att fiskeregleringen måste lösas med region a la a v tal. 

Oars särskilda starus är också en tvistefråga. Man har hä r fö rsökt skapa 
formler för hur sto rt inflytande öar skall ha vi d beräkning av eko nomiska zo
ner, t ex vid delnin g av sockeln mellan två mitt emot varandra li ggan de sta ter. 
Hänsyn bör tas till öns storlek, dess avstånd till moderlandet, dess befolknings
storlek, dess kulturella anknytning o s v. 

Exempel på problem som måste lösas i vå r närhet är Gotlands och Barnholms 
inverkan på delnin g av Ostersjön samt Laesös och An holts in ve rkan v id delnin g 
av Kattegatt. 

De avtal som träffats om delning a v kontinentalsockeln mellan nationer i 
andra delar av världen har dock visat att öar med Gotlands storlek och läge 
normalt ges " full utdelning" . 

D å det gäller delnin g av Ostersjön kan man emellertid kon state ra att det -
hur det nu än slutar - blir en stor del som tillfa ll er Sverige och som alltså där
för måste övervakas . 

Konstgjorda anläggningar långt utanför kuststaternas territorialhav är en 
realitet. Sådana anläggningar får inte ha eget territorialhav, men väl särskilda 
säkerhetszoner, i vilka ägarens rätt måste kunn a häv das. D etta kan kräva fartyg 
med goda sjöd uglighetsegenskaper. 

Okade rättigheter medför naturli gtv is ökade sky ldigheter. Egna anspråk mås
re kunna hä vdas, ibland med vapenmakt, och andras intressen måste kunn a 
skyddas i de områden där man häv dar jurisdiktion 

Alla dessa frågor har stor betyde lse och hän ge r intimt samman. I många frå 
gor kolliderar o lika nationers suveränitetsanspråk. (Bild 3). 

Det är kanske inre nödvändi gt att här - inför detta auditorium - ytterligare 
understryka att de marina sys temen härmed få r ökad betydelse som maktfaktor 
i framtida konflikter. 

J ag v ill avsluta med att citera en tidskrift, som jag fick i min hand fö r en tid 
sedan, med rubriken: 
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35 



"Totalförsvaret skall vara så utformat att resurser kan 
avdelas för svenskt deltagande i Förenta Nationernas 
verksamhet i syfte att upprätthålla eller återställa 
internationell fred och säkerhet." 

Bild 3. Md.lsättningen för totalförsva ret, som fastställts av riksdagen, kan i f ram tiden 
kräva marina enheter i FN -tjänst. 
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f örsvaret medverkar i övervakning av kontinentalso ckeln. 
"En kommitte har nyligen tillsatts med representanter för olika departement 

för att undersöka behovet av statlig verksamhet utanför kusten då det gäller 
övervakning, kontroll och inspektion av oljeanläggningar på kontinentalsockeln, 
fisket och ha vsforskningen samt säkerh ets- och räddningstjänst, oljeskadebekämp
ning m m. 

Kommitten skall undersöka hur verksamheten bedrivs f n och framlägga för
slag till en samlad lösning, omfattande sjöförsvarets uppgifter och resurser för 
här avsedd verksamhet. Det framhåll s att området för övervakning av rikets 
suveränitet och lagar geografiskt kommer att öka. 

Regeringen önskar klarlägga vilka k ra v som olika c i vila myndigheter önskar 
ställa på sjöförsvaret på kort och längre sikt. Försvarsdepartementet är inställt 
p·å att lösa sådana uppgifter i så stor utsträckning som är möjligt med hänsyn 
till de ekonomiska resurserna och försvarets primära uppgifter. " 

Detta rörde emellertid Norge. 
Hur förhållandena skall lösas i Sverige har jag ännu inte kunnat läsa mig till. 

Ledamoten OLLE HKRLIN: 

UBÅ TSTEKNIK TILLAMPBAR INOM HA VSEXPLOA TERING 

Ubåtsteknik har i vårt land funnits i över 70 år. Till att börja med togs fö
rebilder och ganska länge även konkreta konstruktioner utifrån - ursprunget 
till den första Hajen fanns i USA, Hvalen byggdes i Italien, tyska konstruk
tioner låg till grund för 20- och 30-talens svenska ubåtar. Från 1935 har Koc
kums Mek Verkstads AB gjort alla detaljritningar till våra ubåtar, och från 
1960-talet har Kockums alltmera deltagit ä ven i projektering och tidiga studier 
inför nya ubåtstyper. P å uppdrag av tidigare Kungl Marinförvaltningen, nu 
mera Försvarets materielverk har Kockums samarbetat med olika företag och 
institutioner där särskild expetris funnits att tillgå - Starens skeppsprovnings
anstalt i Göteborg, Akustikbyrån AB i Stockholm och Compagnie Maritime 
d'Expertises (COMEX) i Marseille, för att nämna några. 

Ett exempel på samarbete mellan Kockums och COMEX är den under året 
beställda ubåtsräddningsfarkosten (URF), som avses ersätta våra 30 år gamla 
räddningsklockor. I förarbetena inför URF diskuterades ingående kravet på 
största djup. Å ena sidan är det ett starkt önskemål att Ostersjöns största djup, 
460 m, kan nås av URF. K ven om en svensk ubåtsbesättning knappast kan vän
tas återfinnas vid liv på det djupet, så kan det vara angeläget att bärga ut

rustning i ubåten som kan bidra till klarhet om en olyckas orsaker. Det kan ock
så tänkas att URF kan utnyttjas för bärgning av flygplan, torpeder etc. Å 
andra sidan är tanken att URF skall operera med möjlighet att medförda dykare 
skall biträda, och svensk dykeriteknik har f n målsättningen 300 m som största 
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djup. C hefe ns för Marinen absoluta krav sträckte sig därför ej längre än till 
300 m fö r URF. När beslutet änd å blev a tt URF skall klara 460 m, togs hän
syn till bl a följande faktorer : 

För det större djupet krävs att delar av tryckskrovet utförs av ett utländskt 
specialstål, som det bedömdes förd elaktigt att få erfarenhet av. 

Intresset för farkoster av URF:s storleksk lass med operationsmöjligheter i 
djupområdet 300-600 m bedöms komma a tt öka. I offshoreverksamhet klarar 
dykare vissa begränsade arbetsuppgifter ned till 200-300 m, men för mera om
fattande operationer på dessa och större djup är små ubåtar en tilltalande va
n an t. 

Deplacement 
Längd 
Max dykdjnp 
Max fart 
Besättning 

Räddningskapacitet 
Dykare kan ntnyttjas på max 
Reservräddningsmetod (fri ntstigning) max 
Max fart vid bogsering 
Batterikapacitet vid 2 knop ca 
Uthållighet (sy rgas, C02-absorbent) min 

49 ton 
13,5 m 
460 m 
3 knop 
2 piloter 
1 maskinist 
2 dykare 
25 man 
300m djnp 
90 m djnp 
10 knop 
10 h 
40 h 

Fig 1. Data och presta.nda för UR.F. 
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Svensk under va ttensteknik bedöms få en verksammare puff genom att kraven 
på URF ej begränsas till det absoluta nöd vändiga. 

Trots att det innebar en merkostnad , stannade Materielverket alltså för det 
större djupet. Beslutet underlättades av att Kockums avs tod fr ån praktis kt taget 
all vinst på produkten. 

Detta är det första konkreta exemplet p å stöd åt svensk civil und ervattens
teknik som marinen aktivt räknar med att kunna ge. Några uppgifter och bilder 
om och av URF (fig 1-4) talar för sig själva. 

~ -~ - - <t:.J-c-·. 

Fig 2. Den förolyckade ub!iten u.ndcrlättar Lokalisering genom kontinuerliga pingsignaler. 

E mellertid f inns i den redan etablerade tekniken för svenska attackubåtar en 
hel del komponenter och tekniska lösningar, vi lka kan tillämpas även i under
vattensteknik överhuvudtaget. Om vi från strid subåten lyfte r av kraven på va
penlast med tillhörande spanin gs- och stridsledningsutrustningar samt de sär
skilda krav som ställs på t ex stöttålighet och låg bullernivå, så kvarstår det 
grundläggande kravet a tt omgivande vatten skall hållas utanför tryckskroven 
även på avsevärt djup. Det kravet är gemensamt för all verksamhet under vat
tenytan, och det innebär i a lla tillämpningar också att manöveraxlar och kablar 
som går igenom tryckskrovet skall fungera på alla djup ned till det avsedda 
största dykdjupet plus marginal. Alla de intressenter som nyligen börjat tillämpa 
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Fig 3. U RF ansluter sig till lucka p J den förolyckade ub&ten. 

l 

l 
\ 

Fig 4. U RF befolkad med ordinarie besättning plus räddade . 

undervattensteknik har rimligtvis nytta av att ta del av vissa tekniska lösningar 
i våra attackubåtar, som tillkommit efter lång erfarenhet och grundlig provning. 
I några fall har den nu använda lösningen mindre goda föreg ångare, som suc
cessivt förkastats . Ett och annat mi ss tags upprepande kan sålunda undvikas för 
nykomlingar på området. 

En annan marin teknisk tillämpning som kan vara till nytta även för civil 
undervattensverksamhet är marinens dykericentral (MDC) vid Sjödal intill H års
fjärden i Stockholms södra skärgård. Förutom att vara "garage" för URF ska ll 
MDC erbjuda utbildningsmöjligheter för dykare till 300 m djup och medge prov
ning av dykeritekniska system och komponenter ned till 400 m djup. A ven den 
na produkt tas fram av Kockums och COMEX gemensamt. 

O veringenjör TRYGGVE RAMQVIST : 

söKNING, IDENTIFIERING OCH B.Ä.RGNING 

Ag Bärgning är namnet på en arbetsgrupp, som varit igång under de senaste 
åren i syfte att utreda hur havererade objekt - främst flygplan skall 
kunna återfinnas och bärgas på havsbotten. Gruppens arbete har gällt såvä l de 
organisatoriska problemen som lämplig teknik för ändamålet. 

I arbetsgruppen, som i somras avlämnade sitt slututl åtande, har ingått repre
sentanter för såväl Marinen som Flyget och FOA. 

Ett bärgningsföretag från havsbotten föregås i de allra flesta fall av en 
sök- och identifierings/as, som kan bli rätt omfattande, om nedslags- eller ha
veriplatsen är dåligt preciserad, vilket ofta är fallet. 

Ag Bärgning har i hög grad insett och poängterat v ikten av en ändamålsen
lig utrustning för sökning och identifiering, och man har också påpekat att den 
teknik, som erfordras härför är prakt iskt taget identi sk med den, som behövs 
för många civila tillämpningar, t ex karteringsarbeten, inspektion av pipelines, 
och kablar etc. 

Vilken teknik har man då f n att genomföra en sådan sök- och identifieringsfas 
på havsbotten? Den normala gången är att först avsöka det aktuella området 
med hydraakusti ska hjälpmedel av typ "sidtittande" eller " scannande" sonar. 
Sidtittande sonar (av typ Transit sonar och ORE) har använts bl a vid min
röjningarna i Brofjorden . Kännetecknande för dessa utrustningar är att de har 
en ga nska lång räckvidd (flera hundra meter), men relativt dål ig upplösnin gs
förm åga varför identifier ing a v objekt a v t ex en minas storlek är svår. 

Signalen från mottagaren ("fisken") tas emot på en skrivare som kontinuerligt 
ritar på en pappersremsa, som löper i takt med "fiskens" framfart . "Fisken " 
måste således hel a tiden röra sig för att en bild skall erhållas . 

Bilden på pappersremsan kan vara ganska svårtolkad . Föremål av en minas 
storlek är praktiskt taget omöj li gt att upptäcka om den li gger på bergborren, 
som ger kraftiga akustiska bakgrundsreflexer. 

På jämn sand- eller lerborten framträder däremot förme ål av en mmas stor-
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lek som en mörkare fläck eller prick, som dock är i det närmaste omöjlig att 
skilja från ekon från stenar eller liknande objekt. Man får därför på pappers
remsan en mängd misstänkta ekon - vara v flenalet är falska - och som där
för på något sätt måste identifieras. Detta har i Brofjorden huvudsakligen skett 
med dykare. 

Belos har en sökhydrofon, som ger en akustisk bild av botten även då hon 
ligger stilla. Principen för sökning med Belos är att först kamma av ett inrutat 
sökarområde med sökhydrofonen och därefter plotta alla misstänkta ekon inom 
området. Så ankrar man upp Belos och skickar ut en båt med dykare. Båtens 
läge ensas över ett misstänkt eko, och dykaren går ner och undersöker objektet. 
Ar det ett falskt eko - vilket det oftast är - så får dykaren gå upp igen och 
man fl yttar båten till läge över nästa misstänkta eko etc. Detta är ett ganska 
tidsödande arbete, speciellt om det gäller större djup. 

Dessa problem, har medfört att man inom Ag Bärgning börjar fundera över 
någon form av obemannad under vattensfarkost med lämpliga akustiskct och op
tiska sensorer, att användas i första hand under identiferingsfasen. En sådan ull
dervattensfarkost skulle man kunna skicka ut t ex från den uppankrade Belos 
för att inspektera alla misstänkta ekon inom det aktuella sökområdet och på 
det sättet förenkla identifieringsarbetet. 

I en hel del fall är naturligtvi s ubåts räddningsfarkosten URF lämplig för så
dana uppgifter, men i många fall kan användningen av URF innebära "mer 
vå ld än nöden kräver". Jag tror därför att en obemannad undervattensfarkost 
skulle utgöra ett gott komplement till URF. Jag tror att v i behö ver få en sådan 
farkost till landet för att lära oss vad den kan uträtta för såväl militära som 
civila uppgifter. Jag tror också att vi behöver tillgång till den på FOA för 
forskningsverksamhet bl a rörande olika sensorer och manipulatorer. Sådana 
typer av obemannade undervat tenfarkoster finns det ju gott om i andra länder 
- jag tänker på sådana av typ CUR V, Telenaute o s v. Flenalet a v dessa är 
visserligen för svenska förhållanden överkvalificerade - i varje fall då det 
gäller priset. 

Aven en mycket liten sådan farkost som t ex typ Hydra Products, RCV, 
vi lken enbart är rill för optisk inspektion på måt tliga djup bet ingar ett pris på 
över en miljon kr. 

Vi har därför inom Ag Bärgning intresserat oss speciellt för den kabelstyrda 
undervattensfarkost kallad Snurre, som nyligen för en rimlig kosmad utvecklats 
av Kontinentalsokkelkontoret i Oslo. 

Underhandlingar om ev ans kaffnin g av en sådan pågår f n mellan Marinen 
och K-kontoret i Oslo. 

Parallellt härmed har också helt nyligen dykt upp ett svenskt företag, som 
är intresserat av att i samarbete med FOA (och förhoppningsvis även Marinen) 
utveckla en sådan farkost inom Sverige. Underhandlingar pågår om detta. 

I samband härmed kan nämnas att jag tror vi har ett v isst kunnande på FOA 
då det gäller många ingående delområden i problemkomplexet. J ag tänker då 
på hydroakustiken, där FOA arbetat i snart 25 år och v idare hydrooptik, sig-
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nalbehandling, styr- och reglerteknik samt manipulatorteknik. (Mycket av detta 
finns presenterat i FOA- skriften "Havsteknik"). 

På sikt, och för att göra den mer ändamålsenlig, behöver man säkerligen förse 
en sådan farkost med någon form av manipulator för att uträtta enklare ar
beten . Inom FOA har en grupp arbetat i många år med arm- och handproteser 
i mycket avancerade former i samarbete med handikappinstitutet och med STU
pengar. 

Den mycket dåliga sikten i vå ra svenska vatten - särskilt i Ostersjön och 
Bottenhavet - medför stora problem. Detta gäller naturligtvis vare sig man har 
bemannade eller obemannade farkoster. I praktiken är räckvidden und er vatten 
för undervattens-TV större än för det mänskliga ögat. En grupp v id FOA har 
under ett antal å r arbetat med dessa hydraoptiska problem - en verksamhet 
som delvis också stöds av STU. Gruppen har bl a studerat olika belysningstek
nik , lågljus-, TV-teknik, laserteknik med "scanning" och "range-gatin g" etc -
allt i syfte att söka förbättra räckv idd en för opti ska av bildande system under 
vatten. 

Om vi sku lle förena FOA:s och Marinens "know-how" på detta om råde med 
någon intresserad industri, tror jag vi skulle kunna uträtta underverk! 

Till slut kan jag inte låta bli att i denna krets ta upp ett för oss mycket ange
läget problem. Det fartyg vi utnyttjar för den här beskrivna verksamheten inom 
hydraakustisk och hydraoptisk forskning och försöksverksamhet är Marinens 
stolta forskningsfartyg Urd! 

Jag måste då först säga att FMV-M är mycket tillmötesgående och vi får 
disponera fartyget i rätt stor omfattning v ilket FOA tackar för. Urd är byggd 
1929 och har väl gått i mälarfrakt från början. Hon har två väsentli ga fördelar: 
billig och har hål i bottnen. 

Utrustningen, som ofta är av laboratoriekaraktär mår inte riktigt väl ombord 
på Urd då hon rullar och stampar fi)r mycket. _Mycken tid går förlorad i vän
tan på acceptabelt y äder. Des.sutom är det mycket trångt ombord. Jag kan säga 
att FQA har kastat blickarna på trålarversionen av plastminsveparen som 
Karlsk ron avarvet bygger. Den sku lle vara lämpli g som forskningsfartyg. 

Ledamoten SVEN RAHMBERG : 

MARINEN OCH HA VSTEKNIKEN 
ETT DISKUSSIONSINLAGG 

Ofta framförs från svensk sida den åsikten, att svensk industri sku lle kunna 
engagera sig mera inom det havstekniska området än vad som för närvarande 
sker. Det framhå lls gärna, att v i t ex inom undervattenstekniken intar en inter
nationellt sett ganska framskjuten position. Ubåtsräddningsfarkosten URF skul
le, med lämpliga modifikationer, väl lämpa sig för off-shore-arbeten såsom in
spektion av pipelines, underhåll av produktionsplattformar på havsbottnen 
o s v . 
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Emellertid saknar vt 1 vårt land ti ll räcklig kännedom om de operativa prob
lemen inom off-shore-verksamheten. Vi kan lätt inse detta om vi betraktar si
tuationen inom ubåtsvapnet. Varje svensk ubåtstyp som ti ll förts flottan har in 
neburit en utveck ling. Ubåtarna har blivit effektivare, tystare och- i förh ållan 
de till sitt stridsvärde - billigare. Detta har möjliggjorts genom ett intimt sam
arbete mellan an vändaren (Marinstaben och Kungl Flottan) och ti llverkaren 
(Försvarets materielverk och industrin ). 

Detta, att vara vä l förtrog en med användarens problem, är alltid väsentligt 
för en tillverkare, antingen han producerar off-shore-utrustning el ler konven
tionell a tankfartyg. I sistnämnda fa ll fordras att ti llverkaren (varvet) projek
terar si n a fartyg så att de kan transportera sin last till lägsta kostnad per ton 
olja på en viss distans, t ex från Persiska Viken till Västeuropa. Kan va rvet v i
sa redaren att det offererade fartyget är optimalt ur lönsamhetssy npunkt, så är 
det möj ligt att sälja fartyget. 

Ifråga om produkter till off-shore-företagen har v i ännu inte kunskaper om 
driftkostnaderna annat än i vissa fall. För att ta URF som exempel kan föl
jande sägas: 

URF har, liksom alla små ubåtar, en begränsad uthållighet. För att kunna 
operera ute på oljefälten i havet måste URF ha en genomtänkt basorganisation. 
Kockums Mekaniska Verkstad har därför påbörjat studier av en moderubåt 
(SSV) för URF. Denna ubåt kan bl a ta ombord URF i u läge och komp lettera 
förråden på URF. Emellertid har de ekonomiska aspekterna på detta system ej 
kunnat studeras i brist på underlag. Det har därför ej varit möjligt att optimera 
systemet SSV + URF så att ur lönsamhetssynpunkt bästa kombination av ut

hållighet, fart och lastförmåga uppnås. 

Ubåt (modifierad U RF) dockar in i moderubåtens förskepp . 
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Jag har vid tidigare tillfällen framhållit, att det v iktigaste är att tänka på 
ekonomin. Tekniken kan vi klara. Vad v i behöver veta mer om, det är de ope
rativa problemen. 

Hur fördelar sig de kostnader, som ligger bakom utv inningen av en barre] olja 
på Nordsjön? Kan vi analysera dessa kostnader, så kan . vi också avgör~ om det 
är lönsamt att använda t ex systemet SSV + URF. Vt kan t o m ofterera ett 
optimerat system SSV + URF! 

Det är min förhoppning, att de svenska institutioner, som tagit till sin uppgift 
att arbeta för en svensk off-shoreverksamhet, inriktar sig på att ställa de opera
tiva problemen - och därmed sammanhängande kostnader - under debatt. Då 
skulle svensk industri kunna inrikta sig på innovationer i syfte att erbjuda op
ti"mala totallösningar till producenterna på oljefälten ute i havet. 

LEVERANTöRER TILl MARINEN 

Kablar 

LILJEHOLMENS KABEL 
Kraftkablar för alla ändamål 

också för små och stora fartyg 
Box 42108- 1261 2 Stockholm 

Telefon 08-188040 

Kylinstallationer 
Luftkonditionering 

INDUSTRI AB FRIGOR 
DAMGAARDS 
MASKIN AB 
Tel. 08 /67 93 10 
Tel. 040/383 00 

Konsultbyrå 
Konsulteronde med Specialilet 

STORKOKSANLÄGGN INGA R 
Vi utför, enligt modernaste principer• 
Planskisser, entreprenadhandlingar för 
all köksinredning och apparalurulrusl
ning, allmän köksteknisk rådgivning 

Erik Melins 
lnt~eniörsbyrå AB 

ValhalTavägen 140, STOCKHOLM 
Tel . 08/614906. 

Motorer 

Motor AB 
Nils Gustavson 

Auktoriserad försäljare för 
Ford marina och stationäro 

motorer 
Tel.nr 08/7671940-7671941-7671942 

Adress : box 11 Lidingö 

Stängselnät och Grindar 

AB Stängselnät 
i Rydsgård 

Flätverk, grindar och stolpar av 
starkförzinkat eller plastbelagt stål 

somt av lättmetall 
Tel. 0411/44380 RYDSGARD 
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ULF HEIROTH 
Brofjorden - en omdebatterad 
farled 

Kommendörkapten Ulf Heiroth är avdelningsdirektör vid Sjöfartsverket 
och chef för Driftavdelningens Trafiksektion . 

Den ny a far leden in t ill Brofjorden har ti llkommit med anled nin g av stats
makternas beslut att lokalisera ett oljeraffinaderi till Lysek ilområdet. 

Den skall betjäna trafiken till såväl råolje- som produkthamn och beräknas 
ha en trafikkapacitet av 30 milj ton sjöburet gods om året. Med hänsyn till mil
jön och de allmänfarliga laster som transporteras i farleden har största möjl iga 
säkerhet varit styrande, när det gäll t farleds utmärk nin g och nautiska hjälpmedel. 
Säkerhetsanstalterna har försetts med dubblerande reserver och inga resurser 
ell er åtgärder, som ansetts erforderliga, har utlämnats. 

Beskrivning av farleden 
De stora naturliga vattendjupen i området har medfört att en farled med ett 

minsta vattendjup av 30 m kunnat anordnas utan några som helst sprängningar 
eller muddringar, vilket varit en väsentlig ekonomisk faktor. Inloppsleden är 
kort - 8 nm - och rak utan girar från öppna sjön ända in till ca 2000 m från 
råoljekajen där hu vudkursen ändras ca 5°. I fa rledens smalaste del - passagen 
mellan Dynabrott och Brandskärsflak - är bredden 275 m och vattendjupet 
60-100 m vilket gör att man ej behöver räkna med störande bankeffekter v id 
fartygens manöver. Innanför förträngningen är fa rleden re lativ t skyddad . Detta 
farledsavsnitt är avsett som uppbromsningssträcka för fartygen och koppli ng av 
bogserbåtar. (Bild 1 ). 

Prov och förarbeten 
Kompletterande sjömätni ngar har gJOrts i havsbandet och angö rin gsområdet 

ti ll Lysekilsbukten. 
Et t nytt spec ialsjökort, D9331, har nyligen utg1v1ts. Korret är speciell t a v sett 

för den tunga sjöfarten och innehåller djupkurvor från 3-70m. Kortet är tryckt 
i fem färger och höjdkurvor är även inlagda för att underlä tta tolkning av far
tygens radarb ilder. 
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Bild 1. Insegling till Brofjorden. 
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I kortet är inlagt ett rutnät för radiona vigeringshjälpmedlet D ecca Navigator. 
Simuleringar av inseglingsförloppet har utförts vid statens skeppsprovnings

anstak De följdes av praktiska inseglingsprov under 1970 med tankfartyg på 
42.000, 65 .000, 110.000 och 206.000 ton . D et senare fartyget provseglade leden 
fyra gånger med ett djupgående av 19,3 m. 

Strömmätningar har utförts av SMHI på ol ika djup i yttre delen av leden, 
hal vvägs utanför förträngningen och i ledens smalast del dels under inseglings
proven dels kont inuerligt under december 1973-mars 1974. Bottenundersökning 
efter minor har verkställts av marinen på uppdrag av sjöfartsverket under som
maren 1973 och 1974. 

För att skapa största möjliga säkerh et i inseglingsrännan har en 2.000 m bred 
zon kring enslinjen dubbelundersökts med akustisk och magnetisk sökmaterieL 
Klassificer ing och identifiering av misstänkta ekon har skett med undervattens
TV och med röjdykare. I grundområden har söknin g sk ett genomgående med 
röjd ykare. 

Utanför 2.000 m zonen har ytterligare zoner undersökts med hänsy n till ris
ken för "vandrande" minor. Företaget, som är det största av denna art, som ut
förts i landet, har omfattat en areal av ca 65 km2. 

F ar ledsutmärkning 
D en y ttre delen av farleden och friliggande grund i angöringsområdet är ut

märkta på konventionellt sätt med förankrade lysbojar. Den övriga delen av 
farled en är utmärkt med fasta navigeringshjälpmedel bestående av dels två sys
tem enslinjefyrar, dels sektorfyrar. (Bild 1 ). Det ena enslinjesystemet - Stret
udden - markerar farledens mittlinje ända från angöringsområdet till området 
utanför råoljekajen och det andra enslinjesystemet - Lindholmen -, som består 
av tre främre fyrar och en bakre, grupperade som en strut mot havet markerar 
mittlinje och kanterna i yttre delen av farleden och genom D ynabrottspass agen. 
Genom detta system kan fartygets läge och eventuella förflyttning i sidled op
tiskt kontrolleras. Enslinjefyrarna samt de stora fy rarn a Dynabrott och Brand
skärsflak har synkroniserade ljuskaraktärer. Enslinjefyrarna har ytterligare en 
teknisk f iness, nämligen tre ol ika lju sstyrkor - högintensiv -, intensiv- och 
normalljus. De förstnämnda utn yttjas under dager, vid regn och nedsatt sikt. 
Normalljus användes under mörker. Manövrering av ljuset sker v ia radio från 
lotsutkiken och lotsarna kan så ledes per radio v ia lotsutkiken begä ra den ljus
styrka, som är lämpligast vid aktu ellt tillfälle. 

sektorfyra rna i farleden är samtliga fasa dbelysta och försedda med termostat
styrd uppvärmning för isundanh ållning på fyrarnas lanterinrutor. 

Brandskärsflak är dessutom försedd med 3 cm och 10 cm radarrespondrar. 
I lotsutk iken, som även innerymm er den bakre fyren i ens linjen, är en dubb

lerad radaranläggning placerad . Härigenom erhålles en noggrann kontroll av 
fartygens läge i förhållande till farledens mittlinje. 

Den inre delen av Brofjorden mellan råolje- och produkthamnen har djupa 
bergstränder, som markerats med fasadbelysta tavlor. 
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Bild 2. Statens sk eppsprovningsanstalt s simulator, där bl a lot sar och befälhavare tränats 
inför Brofjordens öppnande. 

Övriga säkerhetsanordningar . 
Brandskärsflaks fyr har försetts med instrument för mätnmg av 
vattnets tvärströmnin gshastighet på tre nivåer (5, 9 och 13 m), 
vattenstånd, 
v i ndri ktning, 
vindhast ighet och 
sikt. 

O verföring a v mätdata från fyren sker via radiolänk till lotsutkiken . 
I lotsutkiken finns en Deccakontrollanläggning, som kontinuerligt övervakar 

radionavigeringsnätet. Fartygen meddelas ev störningar och korrektionsvärden. 
Dessutom finns portabel strömmätare, så att mätningar kan fö retas från lots
kutter och portabel ra tegyro (girhastighetsmätare) som kan medföras av lotsen 
till större fartyg, som saknar sådan utrustning. 

Lotsorganisation 
Med hänsyn till bl a att trafiken på Lysekil kommer att koncentreras till 
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Brofjorden har sjöfatsverket flyttat lotsplatsen till Fiskebäcksvik och lagt lots
utkiken p å 58 m ö h, varv id man även får fördelen att hel a inloppsleden kan 
överbli ckas både optiskt och med radar. 

Före projekteringen av lotshamnen och utkiken gjordes omfattande utredning
ar även innefattande modell över området för att i utformn ingen kunna beakta 
såväl miljösynpunkter som funktionella synpunkter. 

Den nya lotss tationen i Fiskebäcksvik omfattar utom den friliggande lotsut
kikeJ: med trafiköver vak nin gscentral, lotshamn med vågbrytare och kaj för 
lotsbatar. Den omfatta r också lotspassnin gshus med kontors- och fö rläggnings
utrymmen för lo tsar, förrå d/verkstad för underhå ll och reparationer av bojar 
och prickar. 

För lotsutkiken avses särskilt utbildade traf ikledare med god nauti sk utbild 
ning, radio- och radarvana samt språk kun skaper i framför a ll t engelska. Tr afik
ledarna skall mottaga och effektuera lotsbeställningar, sköta trafikschemat så att 
de inkommande stora råoljefartygen ej får möten i leden och slut!i <>en vara den 
v ikt iga länken mellan land och lotsen ombord. " 

Under de t re år som gått efter beslu t om raff inaderiet, ha r lotsarna v id Ly
sek il erh å lli t fö ljande utbildning: 

• • • 
lärturer med stora råoljefartyg i Gö teborg, 
besök och lärturer med supertank ers vid raffinaderiet i Slagen i Oslofjorden. 
en veckas simulatorskurs v id statens skeppsprovnin gsanstal t med särskil t 
Brofjorden-program ä ven innefattande kännedom om nya navigerings instru 
ment som doppler och rategyro. (Bi ld 2). 

. I sammanhanget kan f ramhåll as, att de aktuell a oljebolagen också har sänt 
S!lla befälhavare till simulatorkurserna i flera omgångar. 

Knappast någon farled i Europa har i förväg testats som denna led. 

Byggnadstekniska data 
Fyrarna Brandskärsflak och Dynabrott, v ilka är mycket l ika varand ra, har 

ett grundläggnin gsdjup av 13 m resp 11 ,7 m, en höjd över medel vattenytan av 
ca 26 m och en utvändig tOrndiameter av 3,2 m. (Bild 3 och 4) . Fyrarna är ur

förda som kass unfyrar av betong och första etappen tillverkad es å r 1972/73 i 
J ä vrebyn någ ra mil söder om Piteå. Däri från bogserades kassun erna runt kusten 
t ill Lysekil för komplette rande byggnadsa rbeten samt instal lations- och utrust
ningsarbeten . Med en total v ikt av ca 2.200 tOn bogserades de sedan ut till sina 
slutli ga dest ina ti oner fö rsommaren 1973. Fyrarna sattes då ut på i förväg iord
ningställda bäddar av makadam som efter utsättningen cementin jekterades, va r
ef ter fyrarna föra nk rades i berggrund en med förspända bergförankringar av 
högvärdigt stål. Förankring och fastspänning av fyrbyggnaden i grunden ger 
konstrukt ivt goda förutsättningar att väsentligt förenkla utformning a v botten
kassu nens geometri och därmed minska d imensionerade våg- och iskrafter. Detta 
inn ebär i sin tur att kassunen bl ir mindre och dä rm ed mindre beto ngåtgå ng m m, 
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inga fyllnadsmassor och minimalt arbete på fyrplatsen med bottenbädden m m. 
Dessa konstrukti va åtgärder beräknas att kunna ge kostnadsbespari ngar av ca 
15 % i jämförelse med alternati v fyr utan spännstålsförankrin g. 

Fy rtornen är uppti ll försed da med helikopterplattform för att möjliggöra 
flygande service. 

Fyrarna Brandskärsflak och Dynabrott är dimensionerade för en största våg
höjd av ca 15 m med hori sontell vågkraft ca 600 Mp och för en isk raft av ca 
900 Mp. 

D e tidigare nämnda ensfyrarna är av två olik a typer. Dels lägre ostagade 
torn a v glasfiberarmerade pol yesterplast med max ca 7 m höjd och dels högre 
stagade torn av max ca 16 m höjd i båda fallen med 2 m wrndiameter. Båda 
dessa typer är försedda med dagermärk en i fo rm av ståend e plaströr med fluor
escerande beläggning. 

Vid byggandet av dessa oti ll gängli gt belägna fyrar använ des helikoptrar av 
både större och mi ndre typ för transport och montage, varv id byggelementvik
ten m h t helikoptrarnas lyftkapac itet maximerades till 2.500 kg resp 500 kg. 

Elektrotekniska data 
Sekwrfyrarna Brandskärsflak och Dynabrott är båda försed da med fyrljus, 

som har nominell lysvidd i vita sektorn av 15 nm och lju ss tyrkan 16.000 cd . 
Båda fyra rn a är försedda med fotocellstyrd fasadbelysning och landnin gsbelys
ning av hel ikopterp lattformen. 

Energiförsörjningen är fö r båda fy rarna ti llgodosedd medel st näransluten sjö
kabel, v id strömavbrott sker försörjningen från en gemensam helautomatisk 
dubb lerad dieseldrive n reservkraftan läggn ing på Dynabrott. Som sista rese rv 
f in nes på resp fyr en batteridriven fyrlykta med lju ss tyrka 1.500 cd installerad . 

Manövrering och kontroll av fyrarna sker via radiolänkförbindelser mellan 
fyrarna och nya lotsutkiken F iskebäcksvik, där även fotoce ll -och synkronutrust
nin g för samtidig tändning och släck nin g jämte sy nkron isering av fyrljusen (inkl 
enslinjefyrarna) finnes installerad. 

De övr iga sektorfyrarn a, som också är nätanslutna via sjökab lar, är väsentligt 
ljussvagare och är försedda med endast en reservkraftmöj lighet i form av bat
tenreserv. 

Enslinjefy rarna Lindholmen-Fiskebäcksvik och Stretudden Nedre och Övre 
in gå r i de två enslinjesystem som ingår i fa rleden. Dessa fyrar har omkopplings
bara ljusstyrkor, dels för norm all jus och dels fö r i n ten si v- och hög inrensi v ljus. 

Lj usst yrkor ens linjefyrar 

Stretudden övre 
, nedre 

Lindholmen övre 
nedre 

Normal 
50.000 cd 
40.000 
40.000 
30.000 " 

Intensiv 
1.500.000 cd 

900 .000 
900.000 
350.000 

H ö g intensiv 
3.000.000 cd 
1.800.000 " 
1.800.000 

700.000 " 
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FYRLJUSVÅNING 

OlMDETEKTOR 

NAUTOFON 

PENTRY 

SOVHYTT 

SMHI- UTRYMME 
w. c. 

ENTRE 

TRANSFORMATORFACK 

FYREN BRANDSKÄRSFLAK 

Bi/el 3. Fyren Brandskärsflak . 

Bild 4. Fyrama Br.Jndskänflak och Dyrabrott vid inseglingen till Bro/jorden. 

Som jämförelse har V inga fyr 950.000 cd . 

Belysningen är anordnad med seal-beamlam por och f yrarna är anslutna till 
när med reservkrafrmatnin g. Manövrerin g sker via radio från lotsutkiken. Lamp
matningsdon och andra vitala delar är dubblerade. Den nya lotsutkiken i Fiske
bäcksvik är utrustad med följande anord ningar: 

Dubblerad radaranläggn ing. 
VHF-radioanläggning (maritima bandet). 
Nödradiostation (privatradiobandet). 
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Fjärrkontrollanläggningar för fyrarna med överföring via radiolänkar. 
Instrumentering för avläsn ing av mätdata (vind, sikt- och ström och vatten
stånd) från Brandskärsflak. 
Deccakomrollmottagare, varvid ev störningar på deccanätet kan meddelas 
angörande fartyg. 
Vid lotsplatsen finns helautomatisk dubblerad reservkraftanläggning, som 
även förser lotsutkiken med reservkraft vid strömavbrott. 
För interna meddelanden har lokaltelefonanläggning installerats. 

Kostnader 
Kostnaderna för anläggningarna tillhörande inseglingen till Brofjorden uppgår 

till 14,4 milj fördelade på byggkostnader 10 milj och eltekniska hjälpmedel 4,4 
mi lj. Härtill kommer utgifter på ca 1,5 milj för minröj ning, strömmätning och 
utredningar. 

-+c 

Den 18 november 197 4 anlände den första råoljelasten med mit Ok land 
(64.3 75 dwt) till Brofjorden och följdes sedan av fl er och successivt större tank
fartyg. 

Inseglingen har hitti lls varit problemfri och uttalanden från bryggbefälet 
liksom från insegl ingsproven deltagande nautiker är genomgående positiva till 
seglationsförhållandena i Brofjorden. Uttalandena grundar sig i många fall icke 
enbart på erfarenheterna i Brofjorden utan även på en jämförelse av inseglings
förhå ll andena till andra hamnar världen över, som många av dessa nautiker i 
egenskap av befälhavare på mycket stora tankfartyg besökt. Farleden anses ur 
internationell synpunkt vara av hög klass. 
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sTRATEGI FOR MORGONDAGEN 

"Det moderna krigets militära problem är ytterst komplicerade, vilket gör det mycket 
svårt b:'t de att formulera dem korrekt och att lösa dem effekt ivt. Sedan hnge är jag 
övertygad om a tt utvecklin gen a v de aktuella frågorna om krigföringen bara kan för

stås genom ett förnyat och utvidga t studium av strategin. 
Av olika skäl finns det emellertid nu ett tänkesätt som tendera r att fö rneka möjlig

heten av krig, som skulle vara ett uråldrigt feno men som vi idag Jämnar bakom oss 
tack vare den höga nivå civil isationen nått upp till. Dc militära problemen betraktas 
fö ljaktligen som en ålderdomlig kvarleva bland våra tradi tionella institutioner. Detta 
tänkesätt, som för övrigt delas endast av en del av den väste rlind ska opinionen som 
vi lseletts av falska resonemang ombttas inte av Iinder i öster eller i den tredje 

världen." 
Ovanstående rader är !1ämtade ur general Ileaufre's förord till hans senas te bok om 

den totala strateg in . (An dre Beaufre: Strategi för morgondagen, Marinlitteraturföre
ningen nr 60, Liber Förlag, Publi ca 1974). Beaufre !nr skapat ett nytt begrepp - to
talstrategin - som rivit ned gränserna mellan politiskt och militärt tänkande. 

General Bcaufrc analyse rar i sin bok dagens strategiska problem på ett mycket lätt

fattligt sätt. 
Ett krig som fö rs efter gam L1 principer idag skulle enli gt Bea ufre bli rena självmor

det. Det har därför blivit abso lut nödvändigt att inskränka kriget till en viss nivå av 

våld, det begränsa de kriget. 
Skyddet av USA's kärnvapenparaply !1ar försvunn it för tredje part. En åte rgång till 

sit uationen före kärnvapenåldern är enligt Be::t ufre, en naturli g kon sekvens. 
Han pekar här p å att krigets mål måste nås snabbt om man skall lyckas. Luftöver

lägsenhet är då en förutsättning. Aven Sovjetflottans mål inom världshavsst rategi n 
analyserars. Beaufre tror att sjöstridskrafterna i framtida konflikter kommer att spela 
en vi ktig roll, och att detta måste motivera en nationell satsning på marinens område. 

Metoden a tt avstå från kvalificerade str id skrafter och istället o rganisera en fo lk
mi lis och förbereda en allmänt inre motstån d dömer Bea ufre ut. Han kallar detta för 
"den kin,csiska" metoden 
gubbar. 

v t sku lle väl närmast vi lja likna den vid Skölds sega 

"När al lt kommer omk rin g" - skriver general Beaufre ar Västeuropa i sin hel-
het tillräckligt stort för att en sådan strategi 'skall v::tr;l möjlig, och den !nr redan för
beretts i v issa länder, t ex Jugoslavien . Men den förutsätter en psykologisk förberedelse 
av befolkningen som vi är ganska främmande för. Det är föga troligt att op in ionen i 
de utvecklade länderna är beredda att frå n början finna sig i dc uppoffringar och den 
enorma förstörelse som denna form av försvar med visshet medför. Metoden är t ro
värd ig för ett revolutionärt land som Kina, dir livet än n u är hårt, men den skull e 
knappast va ra det för våra länder." 

General Stig Synnergren, som sk ri vit förordet i denna svenska utgåvan , säger att 
Marinlitteraturföreningen genom denna bok bidrar till att dc stora strategiska vc1rlds
frågorna blir bättre belysta än vad debatten i våra massmedia förmår. 

D et ä r inte svårt att dela den uppfattn in gen . 
I-lake 
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