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Meddelanden 
från 

Kungl Orlogsmannasällskapet 

Högtidssammanträdet i Karlskrona den 15 november 1982 
(Utdrag ur protokoll) 

l. Högtidssammanträdet hölls i närvaro av 47 heders-, ordinarie och korresponde
rande ledamöter, 13 särskilt inbjudna gäster samt regementsofficerare och vederlikar 
från Karlskrona garnison. 

Regionmusiken under ledning av kapellmästare Folke Nilsson medverkade. 

2. Infördes tillstädeskomna nya ledamöter , nämligen Emil Svensson, Gunnar 
Bengtsson, Kent Nordström, Sven Carlsson, Sven Uh/er, Robert Nordqvist, Bertil Jo
hansson och John Sjögren. Ordföranden hälsade dem välkomna i Kungl. Örlogsman
nasällskapet. 

3. Till ordförande för arbetsåret 1982-83 valdes ledamoten Bengt Rasin. 

4. Redogjorde bibliotekarien för verksamheten i biblioteket under arbetsåret 
1981-82. 



5. Föredrog sekreteraren berättelse över Sällskapets verksamhet under arbetsåret 
1981/82. 

6. Tillkännagavs av Sällskapet beslutade belöningar, nämligen: 

Silvermedalj och diplom till ledamoten Harry Engström 

Silvermedalj och diplom till korresponderande ledamoten Bertil Åhlund. 

Karl Ragnar Gierows stipendium och diplom till sergeant Dick Håkan Nilsson . (Det
ta stipendium utdelades i år för sista gången enär donators åtagande varit tidsbestämt 
till hans livstid .) 

Samtliga var närvarande och fick ta emot sina belöningar ur ordförandens hand. 

7. Uppläste ordföranden namnen på de ledamöter , som under det gångna arbets
året avlidit . Därefter föredrog sekreteraren jämte ledamoten Norrseli minnesteck
ningar över de bortgångna. 

Föredragningen inleddes med minnesteckningen över ledamoten Herbert Wester
mark som avled strax innan föregående högtidssammanträde . 

De under arbetsåret avlidna är: 

hedersledamoten 
korresponderande ledamoten 
ledamoten 
ledamoten 
ledamoten 
ledamoten 
ledamoten 
ledamoten 
hedersledamoten 

Erik af Klint 
Sten Rydström 
Torgil Thoren 
Carl Oscar Furst 
Stig Stade 
Nils Molander 
Gunnar Landström 
Sture Lindahl 
Karl Ragnar Gierow 

De två sistnämnda har avlidit så nyligen att anhöriga inte haft möjlighet att infinna 
sig, varför minnesteckningar lämnas nästa år. 

8. Korresponderande ledamoten Hans Frisk höll sitt inträdesanförande med titeln 
"Kårlskronavarvet - ett varv i förändring". 

9. Nedlade ordföranden sitt ämnbete med ett anförande med titeln " Ett händelse
rikt år" . 

Stockholm den 23 december 1982. 

Per lnsulander 
sekreterare 

Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter 
Kungl Örlogsmannasällskapet är en Kunglig akademi stiftad 1771. Sällskapets syfte 
är att följa och arbeta för utvecklingen av sjökrigsveten~kapen och sjöväsendet i all
mänhet. 

I enlighet med detta syfte delar Sällskapet ut belöningar för tävlingsskrifter, artik
lar i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten vid militärhögskolan. 

Tävlingsskrift får även avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen eller sjö
väsendet i allmänhet. Vägledande vid ämnesval kan då vara den indelning i veten
skapsgrenar och fack som gäller inom Sällskapet nämligen: 

l. Strategi . Taktik med sambandstjänst. Navigation och sjöfart . 
2. Organisation och personal. Utbildning. 
3. Handvapen, artilleri- och robotteknik. Torpedteknik . Minteknik. 
4. Krigsfartygskonstruktion. Maskin- och elektroteknik. Teleteknik. 
5. Underhållstjänst och förvaltning . Hälso- occh sjukvård med navalmedicin. 

Tävlingsskrift för år 1983 skall senast den l september 1983 vara Sällskapet till
handa under adress: 

Sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet 
Box 10 186 
100 55 STOCKHOLM. 

Tävlingsskriften bör åtföljas av ett förseglat kuvert som innehåller författarens namn 
och adress. 

Om tävlingsskrifter bedöms förtjänstfulla kan författaren tilldelas Sällskapets me
dalj eller hedersomnämnande samt penningbelöning. 

Kungl Örlogsmannasällskapet förbehåller sig rätt att i sin tidskrift, Tidskrift i Sjö
väsendet, publicera inlämnad - även inte belönad - tävlingsskrift. 

Fabian occh Ewa Tamms stipendiefond inom Kungl. Örlogsmanosällskapet 
Fonden har till ändamål att genom stipendier främja sjökrigsvetenskapligt arbete 
inom områdena sjötaktik - även innefattande utvecklingen av vapenbärare , vapen 
och hjälpmedel - navigation och sjöfart. 

Örlogsmannasällskapet beslutar varje år i oktober månad på förslag av sin styrelse 
om utdelning av stipendier för inlämnade och granskade arbeten . Stipendiet utdelas 
vid Sällskapets högtidssammanträde. 

Den som önskar ifrågakomma för stipendium under år 1983 skall skicka in utred-
ning eller avhandling till 

Sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet 
Box 10186 
100 55 Stockholm 

senast den l september 1983 . 

Arbete för vilket författaren tilldelats stipendium förbehåller Örlogsmannasällska
pet sig rätten att publicera i sin tidskrift , Tidskrift i SjöväsendeL 
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Med en kombination av 
målsökning och trådstyrning 

har man full kontroll 
ända ti Il dess 
torpeden träffar måletl 

Två moderna torpedtyper är under utveck- FFV Försvarsmateriel är en sektor inom en 
ling, både med avanceradeträdstyrnings-och av Sveriges största industrikoncerner med 
mälsökningssystem. Den tunga TP 617 har över 8.000 anställda. V ärt nya företags-märke 
unik precision och läng räckvidd vid hög fart. är en symbol för hur hög teknologisk kompe-
Den lätta TP 427 är en universaltorped, både tens och moderna produktionsanläggningar 
dä det gäller vapenplattformar och mäl. har samverkat till den positiva utveckling som 

::'~----------F_F_v_u_P_Pl_e_ve_r_. __________________ _ 

I='I='V Försvarsmateriel 631 87 EsKilstuna 

Hedersledamoten 
PER RUDBERG 

Marinens personal inför 90-talet. 
Större uppgifter för färre människor 
Anförande av Chefen för marinen, viceamiral Per Rudberg, vid Kungl Örlogsman
nasällskapets sammanträde den 24 februari 1983. 

Alla talar om vädret men ingen gör något åt det, lär Bernard Shaw en gång ha sagt. 
Överfört till försvarets verksamhet och dess personalpolitik så skulle man tillspet

sat kunna säga: "Alla talar om personalpolitik men ingen gör något åt den." 
Så illa är det nu förvisso inte . Men det finns en viss portion sanning bakom , trots 

allt . Vi har inte alltid lyckats helt bra när det gäller vår personalpolitik. Men vi är 
starkt medvetna om dess betydelse idag och framåt. Förvsaret har väl i och för sig all
tid varit det- först i detta land med en rimlig personalomsorg var försvaret. Men det 
har varit svårt - med den konstruktion och de uppgifter försvaret har- att hänga med 
i de moderna svängarna. Inte minst för marinen, med dess speciella förhållanden, 
ombord på fartyg och på ytterförläggningar i havsbandet. 

situationen framöver blir i sig inte lättare . 
Med de personalminskningsmål som regering och riksdag lagt på försvaret kommer 

vår fast anställda personal, militär och civil, inför 90-talet att bli en knappare och me
ra svårersättlig resurs än tidigare . Samtidigt ställs större krav på marinen och dess 
personal. Det är till en del krav , som pressas på oss utifrån - från en förändrad och 
oroligare nära omvärld. Det är till en del interna krav , genom att vi befinner oss i ett 
skede av mycket stora förändringar i hela vår personalstruktur. Det är därför för mig 
mycket naturligt och angeläget att idag tala om marinens militära och civila personal 
och de villkor som styr vår arbetssituation. Jag kommer att försöka belysa en serie på
verkande faktorer. 

Bland de yttre faktorerna kommer starkast kraven på högre fredstida beredskap. 
Bland de inre faktorerna den nya befälsordningen och kvinnligt befäl. Och detta 
samtidigt som av statsmakterna anbefallda, betydande organisationsförändringar och 
personalminskningar blir starkt kännbara, inte minst för den civila personalen. Sam
tidigt har vi fått en teknisk utveckling i en takt som måste uppmärksammas vid såväl 
uttagning och utbildning som personalutveckling. 

Jag kommer också att belysa några gamla men klart aktuella problem som lång 
bortovaro hemifrån, plötsliga kommenderingsbyten och bristande ekonomisk gott
görelse . 

Till sist vill jag peka på vissa steg som vidtagits inom marinen för att i görlig mån 
minska olägenheterna och visa på vad som kan och bör göras från stat och kommun 
för att personalen inom försvaret inte skall ha ett sämre utgångsläge än andra mot
svarande grupper i samhället. Låt mig alltså börja med yttre faktorer. 

Vi upplever en utveckling i vårt närområde inte minst på den marina .sidan som är 
oroande. Vi har under de senaste 15 åren sett en marinisering av vår nära omvärld 
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som aldrig förr. Båda blockens intresse riktas mot denna del av världen på ett helt an
nat sätt än tidigare. Utöincidenten 1980, U 137 1981 och Hårsfjärden-incidenten 
1982 är några exempel härpå. Samtidigt har vårt territorialvatten utökats från 4 M till 
12 M längs vår 1500 M långa kust. För marinens del innebär det cirka 200 % större 
svenskt territorium att övervaka. Och under den senaste 15-årsperioden har en fort
satt avfolkning av skärgårdarna skett och bevakning från tull och lots minskat genom 
sektorvis rationalisering utan totalsyn . Denna ofördelaktiga utveckling har förhopp
ningsvis nu stoppat, men följderna lider vi alltjämt av. Och detta samtidigt som den 
marina utvecklingen omkring oss har medfört att väsentligt större uppmärksamhet 
måste riktas mot ständigt pågående verksamhet i vårt närområde på och under vat
tenytan. 

Med minskande antal fast anställd personal i marinen kommer dessa beredskaps
krav att drabba ännu hårdare. Polenkrisen, U-137 , Hårsfjärdendramat är exempel 
där vår förmåga att ur fredsorganisationen "trolla" fram resurser satts på prov , 
trollerier som inte bedömdes erforderliga när vårt nuvarande utbildningssystem bygg
des upp på 1960-talet. 

För det systemet var anpassat att vara en organisation för utbildning av befäl och 
vpl för marinens krigsorganisation. Som en bonuseffekt skulle man får en viss bered
skap - åtskilliga fartyg och vissa ka-batterier var ju bemannade under utbildningspe
rioderna - men, observera, då med personal under utbildning. 

Nu har vi högre krav på oss- krav som jag biträder med tanke på hur vår nära om
värld ser ut. Fler ka-batterier och fartyg skall vara bemannade eller varmhållna året 
om. I princip skall inga fartyg längre vara "i malpåse". Det innebär att utbildningen 
måste förskjutas ut mot fronten . 

Kasern- och regementsförläggning och utbildning av vpl på fredsplatser är under 
minskning och kommer att ytterligare minska under de närmaste åren . Trots detta 
kommer inte de personella resurserna att räcka till om incidenter som kräver stor in
sats fortsätter på samma sätt som under de tre senaste åren. 

Det hör inte till ovanligheterna att vissa personalkategorier under en begränsad tid 
av året drabbats av ett övertidsuttag om 400 timmar vid de senaste årens incidenter. 
Inte minst gäller detta vår helikopterpersonaL I några fall har 600 timmar tagits ut. 
Mätt med krigsårens mått är detta kanske inte så mycket men det rimmar illa med da
gens samhällsutveckling i övrigt. Det må vara en del av yrket, men så kraftiga uttag 
kan inte accepteras i längden , vare sig av myndigheten eller den enskilde . 

Vi tar nu fram vissa förband som har beredskapsuppgifter. De måste bli små och 
föga personalkrävande för att inte det bestående utbildningssystemet skall brytas 
upp. Och vi söker andra vägar att minska belastningen på de förband , som erfaren
hetsmässigt blir hårt drabbade. Men det betyder också , att större krav måste ställas 
på förband, som hittills inte berörts så genomgripande. 

Det behövs också ett system där frivilliga reservofficerare och värnpliktiga kunde 
kallas in för tjänstgöring vid tillfällen liknande Hårsfjärden-incidenten. Det skulle 
verksamt bidra till att "kapa topparna". Ä ven ett sådant system är under över
vägande. 

Mycket positivt under de senaste årens händelser och incidenter har varit det sätt, 
på vilket all personal - militär och civil , fast anställda och frivilliga- har ställt upp. 
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Den vilja och den uthållighet de gett prov på visar att beredskapsandan verkligen är 
god i detta land. 

Vi hoppas att de åtgärder vi vidtagit och planerar skall vara tillräckliga . Men vi 
måste vara medvetna om, att betydligt större åtgärder kan krävas om läget blir än 
kärvare omkring oss . Sådana åtgärder fordrar dock andra personella och ekonomiska 
resurser än dem, vi för närvarande disponerar. 

NBO, det nya befälssystemet, är nu med full fart på väg in i försvaret. Det kommer 
att kräva ett antal år för att finna sin form . Speciellt nu under övergångsperioden upp
står en del problem. Det är viktigt att systemet "marknadsförs" ordentligt från början 
och det försöker vi verkligen göra. Detta är nödvändigt för att alla fördelarna skall 
kunna tas till vara . Min inriktning är att det skall vara viljan och förmågan hos den 
enskilde , som skall vara styrande för möjligheterna att avancera i systemet. 

Systemet har i sig inbyggt något som kallas positiv selektering, d v s det sker ett 
ständigt urval. 

Det finns en viss risk att det inledningsvis blir svårt att rekrytera på rätt sätt från 
början. Systemet förutsätter egentligen att man rekryterar för olika slutnivåer. 

Med den hårda konkurrenssituation som finns under de närmaste åren i ut
bildning och arbete är det rimligt att räkna med att de som söker är högt teoretiskt 
kvalificerade. Deras betyg och färdigheter skulle normalt kvalificera dem för att 
komma ganska långt i en militär karriär. Men systemet förutsätter att, efter hand som 
utbildningen fortskrider , en del tas ur för att hamna på specialistlinjer. Det finns risk 
för att motivationen att fortsätta i yrket under sådana premisser blir låg för den kate
gorin människor . Kanske ett flertal söker sig andra vägar i livet och vi står då med va
kanser. Därför måste vi mycket noggrannt göra urvalet och vara uppmärksamma på 
att av dem som söker inte enbart ta in dem som är teoretiskt betygsmässigt högt kva
lificerade. Vi måste ta stor hänsyn också till mönstringsresultatet , värnpliktstjänst
göring och andra meriter. 

NBO ställer tre bestämmande "roll"-krav: ledare, lärare, yrkesman. Alla är vä
sentliga och svåra. 

Marinen med dess uttalade krav på kvalificerad teknisk yrkeskunskap inom ett 
stort antal områden har det kanske svårare än andra försvarsgrenar i övergången mel
lan det gamla och det nya systemet. Vi har därför satsat ordentligt från början. För att 
överbrygga i skarven och kunna inplacera nuvarande befälskategorier i det nya sys
temet genomförs en omfattande kompletteringsutbildning, den största inom för
svaret. Redan nu läser kompani- och regementsofficerare gemensamt vid vapenkur
serna med gott resultat. Inom flottan har utbildningen till det som i gamla systemet 
heter kompaniofficer anslutits till NEO-systemet. Trehundra plutonsofficerare har 
redan utbildats 2-6 veckor vid KSS . Idag går ett stort antal sergeanter vid KSS för 
utbildning till officerare på den gamla kompoffnivån . 

Allt detta är åtgärder som skallleda fram till att vi verkligen åstadkommer en ge
mensam befälskår. I denna är det väsentligt att ingen skall behöva bli stoppad för gott 
på ett tidigt stadium. Det måste finnas flera chanser under karriären för den, som vi
sar sig har vilja och förmåga . 
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Direkt in i NEO-systemet kommer de kvinnor som påbörjar sin utbildning nu till 
sommaren. Jag ser positivt på detta. Vi i marinen kommer att satsa kraft och resurser 
för att det skall gå bra och för att flickorna skall känna att de är fullvärdiga medlem
mar i försvaret på så lika villkor som möjligt gentemot den manliga delen . Det före
ligger självklart en hel del frågetecken och bekymmer. Det hänger delvis samman 
med våra krav på lika behandling och villkor. Vid antagning av de värnpliktiga poj
karna som föranmält sig kan vi tillåta oss att antaga flera än vad vi har platser till vid 
OHS. Detta för att skapa en god urvalsgrund och säkerställa att alla platser vid OHS 
blir fyllda. För dem som inte vill eller kan bli antagna har vi kvalificerade platser i 
krigsorganisationen. Deras utbildning i försvaret blir inte bortkastad , vare sig för dem 
själva eller för försvaret. 

För flickorna ställer det sig svårare. Vi har f n inte någon möjlighet att krigsplacera 
dessa flickor i försvaret , eftersom vi inte har kvinnlig värnplikt . Med dagens regelverk 
måste vi därför försöka ta in så nära rätt antal som möjligt , eventuellt med ett mindre 
överskott eftersom erfarenheten visar att några faller ifrån. 

Vi är uppmärksamma på detta problem, som bl a medför att vi måste ställa höga 
krav på motivationen hos flickorna vid antagningen. 

Det kommer att bli ett nytt och stimulerande arbete och en del nya problem med 
kvinnliga officerare vid marinen. Men jag är övertygad att det kommer att bli positivt 
och ser fram emot den injektion som det kvinnliga befälet kommer att utgöra. 

Det kan skorra litet falskt när jag i samma andetag som en ny personalkategori väl
komnas till marinen, tar upp frågan om att minska marinens fast anställda personal 
samtidigt som jag konstaterat att våra uppgifter ökat. Faktum kvarstår dock. Jag har 
av statsmakterna ålagts ett personalminskningsmål som är omfattande. Det skall vara 
genomfört till 1992. 

Det kommer att innebära hårda nedskärningar på några håll . Den strukturom
vandling som krävs för att uppgifterna som ålagts marinen skall kunna lösas blir känn
bar. För några blir det mycket besvärligt, för det stora flertalet kommer arbetssitua
tionen att ändras. 

Kraven på att all marinens personal skall kunna användas i såväl freds- som krigs
organisationen kommer att öka . Den civila personalens styrke- och miljökunskap får 
större betydelse. Den civila personalens uppgifter måste inriktas mot arbetsuppgifter 
inom krigsorganisationen som är likartade deras fredsarbetsuppgifter där sådan möj
lighet finns. Den civila personalen kommer att drabbas i relativt stor utsträckning av 
personalminskningsmålet. Ett stort antal pensionsavgångar bland den civila persona
len, där medelåldern är hög, kommer att ske de närmaste åren . Men detta löser i sig 
inte problemen, därtill är det ett för trubbigt instrument när det gäller personalminsk
nin~ar. Ofta är det ju så att den yrkeskompetens som vederbörande besitter är be
tydelsefull för myndigheten. Deras plats måste i flera fall återbesättas . Att finna er
sättare kan bli svårt om nyanställning inte kan ske. Receptet kommer att bli internre
krytering och utbildning för att genom omplacering inom organisationen tillgodose de 
väsentligaste behoven av specialkunskaper. Att på det här sättet bredda den personal 
vi har kvar ger god utdelning både för den enskilde och för myndigheten. Jag hoppas 
att arbetsuppgifterna kan bli intressantare efter utbildningen. 
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På vissa orter finns det en risk att vi inte klarar att uppnå personalminskningsmålet 
med hjälp av pensionsavgångar och omplaceringar inom och utom myndigheten. Det 
kan här, som sista utväg , bli aktuellt med uppsägningar längre fram. Självklart hop
pas vi att detta skall kunna undvikas . Viktigt för att lyckas undvika uppsägningar är 
den enskildes vilja och förmåga att ställa upp på utbildning och omplacering- ev även 
flyttning - och chefernas förmåga till tidig planering på personalområdet. 

Det är som helhet en ganska besk medicin. Men den måste tas för att vi skall få ba
lans mellan den del av anslaget som går till löner och den del som skall användas för 
omsättning av materielen. För attvi-även i framtiden- skall ha en marin värd nam
net och de resurser statsmakterna satsar. 

I dagens och än mer i framtidens marin spelar den tekniska utvecklingen en stor 
roll. Utvecklingstakten är hög och vi måste försöka att hänga med inom de områden, 
som är väsentliga för vår försvarsförmåga. Det ställer i sin tur höga krav på dem som 
skall sköta denna teknik . Ett krav är lång och gedigen utbildning och träning på ma
terielen. Den tid som krävs har vi inte för alla personalkategorier. För reservpersona
len är den tillgängliga utbildningstiden numera inte lång nog för att krigsplacering re
gelmässigt skall kunna ske inom linjerna sjörobot, torped och helikopter. Istället sö
ker vi öppna andra utbildningslinjer för reservpersonalen. Ett exempel är linje ve
dettbåt/sjöbevakning, en verksamhet vars betydelse i bl a ett s k skymningsläge är 
mycket stor. Reservpersonalens stora betydelse för krigs- och fredsorganisationen 
kvarstår alltjämt oförändrad. Idag och framgent finns reservpersonal på självständiga 
och ansvarsfulla befattningar på praktiskt taget alla nivåer inom marinens krigsorga
nisation. Kraven på reservpersonalen blir därmed också höga. Det gäller såväl för
mågan att inhämta erforderliga kunskaper för att kunna bestrida befattningar av olika 
slag som förmågan att handla självständigt och med snabbhet. 

Jämförbara grupper som ägnar mycket tid och intresse åt försvaret är värnpliktigt 
befäl och frivilligrörelsen, sjövärnskårmedlemmar, lottor, bilkårister och många and
ra. I en tid då hög produktivitet behövs, är dessa gruppers insatser inom frivillig be
fälsutbildning och övningar av ytterligare ökande värde för försvaret. Dels genom 
den påtagliga nytta de gör inom försvaret och för försvaret, dels genom det fina exem
pel de utgör på hög produktivitet i en tjänst, där de offrar mycket tid och intresse. 

De gamla problemen kallade jag inledningsvis lång bortovaro, omstationering m fl 
bekymmer eller snarare nackdelar som ingår som en del i yrkesbilden för en officer. 

I arbetet som yrkesofficer vid marinen ingår som en del att tjänstgöra ombord eller 
på kustartilleriets ytterförläggningar med begränsade möjligheter att komma hem ef
ter dagens slut. För kustflottans del har problemet ytterligare en sida. När fartygen 
kommer till sin veckoslutshamn eller hemmahamn skall hemresan anträdas. Ytter
ligare timmar går bort. Beredskap gör kanske att fritiden inte kan utnyttjas. Detta är 
en del av tjänsten som får räknas in bland övriga för- och nackdelar. 

Det kan emellertid konstateras att nackdelarna på senare tid kommit att bli be
tydande med tråkiga konsekvenser för den enskilde. Åtskilliga helger kan spolieras 
av incidentinsatser eller p g a jour eller beredskapstjänst där fartygen visserligen le
gat i hamn, men haft besättningar i ett par timmars gångberedskap långt från bostads-

9 



och stationeringsorten. Och vårt skattesystem gör ekonomisk ersättning för förlorad 
fritid mindre intressant. 

På sikt är denna situation icke acceptabel. Åtgärder är därför på gång, som jag 
återkommer till. 

Inom försvaret behövs en viss personalrörlighet för att säkerställa personalutveck
lingen. Det ställs också krav på längre perioder av tjänstgöring ombord eller på ytter
förläggningar. Personalrörligheten som ett led i den personliga utvecklingen är något 
som måste finnas. Det ger också ökad stimulans åt det egna arbetsinnehållet och är 
ibland helt enkelt nödvändigt för den enskilde såväl som för myndigheten. 

Tyvärr har omständigheter utanför en försvarsgrenschefs bestämmande kommit 
att innebära att nackdelarna vid en flyttning d v s byte av stationeringsort blivit så 
stora att en flyttning inte längre uppfattas som något positivt. Tvärtom. Jag har upp
levt, att flera kompetenta befattningshavarare avstått från högre utbildning eller av
ancemang av ekonomiska skäl. De anser sig helt enkelt inte ha råd. Men inte bara 
bristen på förmåner spelar in. I en tid då ofta båda makarnas arbete är nödvändigt för 
familjens trivsel och standard måste ett lämpligt arbete finnas på den nya orten även 
för den andra parten. 

Vissa av marinens stationeringsorter är arbetsmarknadsmässigt sett svåra. 
Endast i undantagsfall går det att finna arbete för hustrun. En omstationering re

sulterar därför ofta i att familjen kvarstannar på den ursprungliga orten medan ma
ken får ägna sig åt långpendling under den tid kommenderingen varar - till men för 
den enskilde och för tjänsten. 

I sammanhanget måste jag också nämna bostadsfrågan. Undan för undan har si
tuationen för den enskilde och för myndigheten komplicerats. Det gäller både vil
lamarknad och lägenheter. Dessutom har möjligheterna att från myndighetens sida 
hjälpa till minskats genom den pågående avvecklingen av försvarets bostadsbestånd. 
Det finns skäl att ändra synsätt på detta område. Vi bör aktivt verka för att personal 
med förflyttningstvång eller andra omstationeringsbekymmer får hjälp och stöd i sina 
bostadsfrågor - om erforderligt med särskilda försvarsbostäder, t ex i stiftelseform. 

Förståelsen från statsmakternas sida är ljum. Vad jag och andra försvarsgrensche
fer begär är inte annat än en rimlig ersättning för de kostnader som drabbar den en
skilde. På sikt är denna njugga inställning en snålhet som bedrar visheten. Man sparar 
på kort sikt för att i det långa loppet få sämre totaleffekt ur försvaret som organisa
tion. 

Risken är och det finns belagt i en del fall att det inte längre blir meriter som styr 
vid tillsättning av befattningar. Istället kommer bostad, äktenskapspartnerns arbete 
och barnens situation att fälla utslaget. Det gagnar inte organisationen på sikt . 

En omstationering har blivit en komplicerad affär. Därför är det nu mer än någon
sin viktigt att den enskilde får god förvarning. Det är inte bara vid en omstationering 
som en viss framförhållning behövs . För att var och en inom rimliga gränser skall kun
na planera sitt liv måste en bättre stabilitet i kommenderingsrytmen eftersträvas . 

Vi arbetar mycket på detta, och på individualplanering för personalen, men visst 
händer det att omplaceringar med kort varsel måste göras särskilt när vi får opåräkna
de avgångar med kort varsel. Det är svårt , för att inte säga omöjligt att parera sådant. 
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Jag vet att personalavdelningarna lägger ned ett grannlaga arbete på att göra det bäs
ta möjliga av en svår situation. Och inriktningen är följande: 

Luckor i leden kan vi inte komma ifrån, men vi får vara beredda på att acceptera 
vissa vakanser där de kommer, istället för att starta ett" pusslande som leder till kon
sekvenser i tredje och fjärde led och förrycker den personliga planeringen. 

Vakanser är alltid svåra att bära för den verksamhet som drabbas men vi måste alla 
vara beredda att göra avkall för stunden om vi skall vinna fördelar på sikt. 

Marinen borde ju inte ha några större problem med vakanser när vi haft och har ett 
så bra rekryteringsläge . Tyvärr har våra möjligheter att behålla personalen varit 
mindre god ibland. 

Under 60- och 70-talen hade vi ett mycket stort antal avgångar. Den utbildning som 
vi ger och givit vårt befäl har varit och är av sådan klass att den haft hög konkurrens
kraft på den civila marknaden. Marinens möjligheter att med löneförmåner konkur
rera med den civila marknaden är skäligen små. Istället måste andra faktorer vägas in 
när det gäller arbetsinnehållet, det består ju inte bara av lön. Antalet avgångar har 
minskat mycket påtagligt de senaste åren . Tyvärr är det inte något som vi helt kan ta 
åt oss äran av. Snarare är det det kärva klimatet på arbetsmarknaden som har betytt 
mest. 

För att i en kommande bättre konjunktur inte åter få stora avgångar, försöker vi 
alltid att få reda på orsakerna till att någon säger upp sig. Tre faktorer återkommer 
ofta. Den främsta är omsorgen om familjen: Långpendling, bortovaro från familjen 
under veckan och ännu längre perioder skapar för den hemmavarande parten pro
blem och upplevs mycket negativt. 

Den andra faktorn är skatteskalorna som ger ekonomiska kompensationer t ex 
sjötillägget mindre värde . 

Den tredje faktorn som förs fram är bristen på och underlag för egen planering. 
Däremot kommer missnöje med tjänstens innehålllångt ned på listan över negativa 

faktorer. Det är något jag gläder mig åt. Det styrker mig i min uppfattning att de 
flesta upplever sin situation i huvudsak som positiv och att det negativa beror på fak
torer vid sidan av tjänsten. 

För oss inom försvaret är det särskilt viktigt att verkligen slå vakt om den personal 
vi har. Framförallt på den militära sidan har vi mera sällan möjlighet att externre
krytera för att på så sätt fylla uppkomna luckor. 

Efter var och en som slutar blir det ett tidsmässigt sett "långt" hål. Påfyllningen 
måste ju normalt ske nerifrån . 

För att möjliggöra en lugnare personlig planering och för att bereda ökade möjlig
heter att kunna tillbringa fritiden i hemmet genomför vi en ökad knytning till en viss 
region under en längre tid. Principen är att officeren skall knytas till samma region för 
en längre tids tjänstgöring i såväl land- som sjötjänst . För fartygsförbanden blir ordi
narie hemmahamn=stationeringsort och en längre tid av året blir denna utgångs
punkt för övningarna. Samma sak gäller för kustartilleriets officerare där trupp och 
stabstjänst för en längre period skall äga rum vid samma förband eller region. När 
principen om några år är genomförd kommer situationen att bli avsevärt bättre, inte 
minst för flottans sjögående personal. 
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En ytterligare principiell åtgärd nämnde jag när jag talade om den civila persona
len. Vad jag åsyftar är den satsning på möjlighet till vidareutbildning efter vars och ens 
vilja och förmåga som nu sker. Egen personlig vilja och förmåga är de två begrepp 
som kommer att vara styrande för personalutvecklingen inför 90-talet. 

Den som väljer att satsa på utbildning och ökat ansvar och är beredd att flytta skall 
premieras genom högre lön och en större valmöjlighet när det gäller arbetsuppgifter. 

Sammanfattningsvis står vi i marinen och försvaret i en för personalen ovanligt stor 
omställningsperiod. Arbetsuppgifter behöver marinens personal inte sakna - tvärt
om. Personalen blir en knappare och dyrare resurs . Vi vill vinnlägga oss om att tillva
rata och vidmakthålla denna viktiga resurs på bästa sätt, både för den enskilde och för 
myndigheten. Jag har sökt att så långt det är möjligt i nuläget vidta åtgärder för att 
förbättra villkoren för personalen. Regionaliseringen är ett exempel. Den långsiktiga 
kommenderingscykeln är ett annat. satsningen på den egna viljan och förm ågan där 
den enskilde premieras för den insats han gör är ytterligare en åtgärd . 

Men det behövs också hjälp och stöd av statsmakterna och kommunerna. Av stats
makterna när det gäller att få rimliga , gärna lite generösa regler för flyttning även 
flyttning efter pensionering. Och när det gäller möjligheter till hemresor vid vistelse 
på annan ort. statsmakterna borde rimligen ta stor hänsyn till sådana förslag , där 
myndigheten och personalen har mycket likartad uppfattning om önskvärda åtgärder. 

När det gäller den kommunala sektorn måste den inse nödvändigheten att ta på sig 
ansvaret för hela familjen när man ivrigt kämpar för att bibehålla militära etablis
sement på orter med svag arbetsmarknad. Med totalt ansvar inkluderar jag både ar
bete för den andra äktenskapsparten och bostadsfrågan. Andra institutioner i sam
hället har förtursrätt i kommunala bostadskön efter ett speciellt kvoteringssystem, så 
varför skulle inte försvaret behandlas på samma sätt. 

Vi befinner oss i en brytningstid. Dels måste vi få vår organisation och vår personal 
mer produktiva dels verkligen sköta vår personal på ett framsynt sätt. Marinen är en 
speciell arbetsplats. Det är en fin miljö att arbeta i. Vi vet det , som haft förmånen att 
vara med i ett antal år. Vi har alla drabbats av snabba kommenderingar och byte av 
stationersort och upplevt problemen med bostad och familj på olika håll . Men förr 
såg samhället annorlunda ut. 

Vi i Marinen var då som nu en yrkesgrupp med speciella förhållanden . Stora nack
delar men även fördelar var förknippade med tjänsten. Det vägde med dåtida mått 
mätt över mot fördelssidan totalt sett. 

Nu upplever vissa att nackdelarna väger över jämfört med hur andra grupper i sam
hället har det. Vi utgör en viktig del av vårt samhälle. De senaste årens händelser vi
sar också med en skrämmande tydlighet att vi behövs. All marinens personal har vid 
dessa tillfällen gjort insatser och uppoffringar långt över vad man normalt kan be
gärå . Jag känner stolthet och glädje över att vara chef för sådan personal. Det är där
för som jag med betydande rätt begär den hänsyn till marinens personal , som deras 
värde och prestation gör dem berättigade till. 
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Mobil har oljor som sätter fart 
på vilken motor som helst 

~P.er- stobil6ret· 
runt-olja för varierande 
temperaturer. 

Mobil SP.eciol _..: högkva
litativ multigrode-olja för 
allo driltsförh611onden . 

M@bil 
Mobil SHC- oljan för 
stressode motorer. syn· 
tetisk specialolja för ex· 
tremt sv6ro körförh61· 
landen. 

Smörjoljespecialisten 
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57 mm allmålspjäs Mk 2 
57 mm Mk 2 är en kompakt allmålspjäs - lämplig för de 
flesta fartygstyper, t ex patrullfartyg och korvetter. Den har 
överlä~sna skj~~~genskaper i hög sjö och en eldhastighet 
som gor det mo]llgt att effektivt bekämpa lågflygande mål. 

~~munitionen är anpassad för de olika måltyperna - zon
rorsgranater mot luftmål och granater med fördröjd brisad 
mot ytmål. 

r::n:J BOFORS 
l:1l:J FÖRSVARSMATERIEL 

AB BOFORS Försvarsmateriel 
Box 500 , 691 80 BOFORS . Sverige 
Telefon 0586-810 00 
Telex 73210 botors s 

Korresponderande ledamoten 
KURTEDMAN 

Budgetreformer i Sverige och deras till
lämpning i försvaret- särskilt marinen- un
der senare tid 

"Tre ting är nö~vändiga för krigföring: pengar, pengar, pengar;" efter italienska "Tre 
cose, Szre, cz bzsognano preparare danari, danar i e poi danari," marskalk T RIV U L
ZIOS svar på Ludvig XI /:s fråga vad som behövdes för erövringen av hertigdömet Mi
lano. 

statsbudgetens utformning 
i äldre tider 
Den svenska statsbudgeten, riksstaten , 
har i regel upprättats enligt principer, 
som tillämpats under mycket långa tids
perioder. Sedan de första riksstaterna 
fastställts under Gustav II Adolfs och 
Karl XI:s regeringstid, har budgetsy
stemets huvuddrag- bortsett från succes
sivt pågående kompletteringar - ändrats 
och moderniserats genom fyra genom
gripande budgetreformer, nämligen 
1810, i anslutning till 1908 års konstitu
tion, 1911 och 1937 samt under 
1970-talet. 

Den budgetuppställning som genom
fördes 1810 och tiden därefter var en 
konsekvens av den nya regeringsformens 
bestämmelser om maktförhållandet mel
lan Konungen och riksdagen. Den kom
pletterades under 1800-talet med flera 
beslut som avsåg att stärka riksdagens fi
nansmakt. Motiven för 1911 års bud
getomläggning hade annan karaktär. 
Syftet var då att skapa en modernare och 
enhetligare statsbokföring, vilket för
utsatte en förändrad budgetstruktur. Re
formarbetet, som bedrevs i flera kom-

mitteer, ledde till ny riksstatsuppställ
ning 1911, omläggning av statsbokföring
en (1902-1920), inrättande av ett riks
räkenskaps- och revisionsverk 1920 och 
budgetårets omläggning 1922. Erfaren
heterna från krigsåren 1914-19, den eko
nomiska utvecklingen under efterkrigsti
den och krisåren 1929-32 visade att yt
terligare ändringar i budgetsystemet var 
oundvikliga. 

Riksräkenskapsverket hade sedan sin 
tillkomst yrkat på ordnad redovisning för 
statens fasta egendom. Dessa önskemål 
kunde tillgodoses med de nya formerna 
för kapitalredovisning. Efter flera ut
redningar inom riksräkenskapsverket el
ler med verkets medverkan inrättades 
under åren 1936-44 fastighetsfonder med 
förteckningar över den fasta egendomen, 
samt kostnads- och resultatredovisning. 
. Förslag om ny riksstatsuppställning, 
mnefattande gränsdragning mellan års
kostnader och kapitalinvestering framla
des 1936 och genomfördes enligt beslut 
vid 1937 års riksdag . 

Beredskapsstat för försvaret fanns dis
ponibel vid krigsutbrottet 1939. Inom 
riksräkenskapsverket lades i samarbete 
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med militära myndigheter upp ett system 
för särskild "krigstitelredovisning". 
Verket sammanhöll och sammanställde 
beräkningar av beredskaps- och mobili
seringskostnader, som av naturliga skäl 
inte kunde publiceras. 

Täckningsbelopp äskades av riksdagen 
i efterhand och endast med totalsumma . 
Därmed åsidosattes de vanliga reglerna 
om prövning i förhand av anslagsbe
hoven, en försiktighetsåtgärd som var 
nödvändig på grund av krigsfaran . För 
att i sak bevara riksdagens rättigheter 
lämnades information i riksdagens ut
skott. 

Särskilda förslag om ändrad uppställ
ning av försvarshuvudtiteln, som givetvis 
avsåg normala fredskostnader, genom
fördes 1941 men kunde på grund av be
redskapsläget få full effekt först när be
redskapen avvecklats 1945. Försvarets 
fastighetsredovisning kunde dock ut
formas redan under krigsåren. 

Nu gällande regler 
Planering och programbudgetering 
Kungl. Maj:t beredde genom prop. 
1970:97 riksdagen tillfälle att yttra sig 
över ett system för planering och pro
grambudgetering inom försvaret . Riks
dagen fann inte anledning till erinran 
mot det föreslagna systemet eller dess 
uppbyggnad (rskr 1970:420) Kungl. 
Maj:t förordnade i februari 1971 att det 
nya systemet, som vanligen kallas för
svarets planerings- och ekonomisystem, 
skulle införas den l juli 1972. 

Ett uppdrag innehåller: 

• Prestationsuppgift 
• Resursuppgift 

• Handlingsregler 
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Med det nya systemet skulle statsmak
terna bl a få bättre underlag för att be
döma försvarets resursbehov och ef
fektivitet. De långsiktiga målen för för
svaret skulle preciseras och i högre grad 
än tidigare vägleda planeringen . 

Reformen innebar bl a att planering 
och budgetering i första hand skulle in
riktas mot slutprodukterna för verk
samheten , krigsförbanden , i stället för 
mot produktionsfaktorerna. För varje 
typ av krigsförband , som ur systemet förs 
samman till program, utsågs en ansvarig 
myndighet, en programmyndigheL 

Produktionsmyndigheter utsågs för att 
genomföra den produktion som behövs 
för att åstadkomma krigsförbanden . 
Budgetens indelning i anslag liksom an
svarsfördelningen mellan och inom 
myndigheterna skulle spegla viktiga av
vägningsfrågor och konkurrerande verk
samhetsmåL 

Försvarets myndigheter levererar 
tjänster till varandra och till olika pro
gram. För att fördela dessa tjänster på 
ett bestämt och ändamålsenligt sätt på 
program- och produktionsområden till 
lämpas ett uppdragssystem. 

Uppdragen kan beskrivas som länkar
na mellan program- och produktionsom
råden och mellan olika organisationsni
våer. Beroende på avsändare och mot
tagare benämns uppdragen primär- eller 
sekundäruppdrag. 

vad som skall utföras 

beräknade erforderliga resurser 

Kännetecknande för uppdragen är att 
deras styreffekt på verksamheten inte är 
knuten till hur uppgiften skall lösas, utan 
mottagaren får själv välja det sätt som 
denne finner lämpligast. 

Graden av centralisering och vald 
form för styrning av organisationen utgör 
restriktioner vid valet mellan de tänk
bara forrnerna för resursfördelning. 
Sambanden framgår av följande figur. 

Grad av decentralisering i organisationen 

Direkt
styrning 

Program
styrning 

Ram
styrning 

Mål
styrning 

Centraliserad 
kvantitets
allokering 

Decentralis
ad kvantitets

allokering 

Ram
allokering 

Budget
allokering 

Pris
allokering 

Programbudgetprinciperna medförde 
att försvaret införde en blandning av 
budget- och prisallokering i sitt lednings
system. Valet av allokeringssystem torde 
i stort ha varit avhängigt av institutionel
la förhållanden. En ren prissallokering är 
teoretiskt tänkbar men går förmodligen 
inte att förena med de krav som finns i 
Sverige på att regering och riksdag skall 
ha direkt inflytande på försvarsfrågor. 
Behovet av att i fred ha en organisation 
anpassad för krigsbruk kan sägas utgöra 
ett annat sådant förhållande. 

Redovisning och revision 
En utredning tillkallades den 27 juni 
1969 för att pröva olika förändringar i 
det statliga budgetsystemet. Utredning
en avlämnade sitt slutbetänkande (SOU 
1973:43) Budgetreform i september 
1973. Samtidigt med slutbetänkandet 
överlämnade utredningen tre bilagor 
(SOU 1973:44, 45 och 46). 

Riksdagen beslutade under hösten 
1977 om riktlinjer för en modernisering 
av det statliga budgetsystemet (prop. 
1976/77:130, FiU 1977/78:1, rskr 
1977/78:19). Beslutet innebar bl a att 
omläggningen skulle genomföras till 
budgetåret 1980/81. 

Moderniseringen innebar att den hit
tillsvarande uppdelningen av budgeten i 
en driftbudget och en kapitalbudget upp
hörde och ersattes av en enhetlig stats
budget med förenklad förmögenhets
redovisning. Moderniseringen innebar 
vidare förbättrad ekonomiadministrativ 
överblick vid de statliga myndigheterna. 

Redovisningen av statsbudgeten i form 
av en drift- och en kapitalbudget infördes 
genom 1937 års budgetreform (prop 
1937:225, SU 1937:151, rskr 1937:382) 
och tillämpades fr o m budgetåret 
1938/39. Skälet till uppdelningen var att 
alla förändringar i statens förmögenhet 
skulle redovisas öppet och i första hand 
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över kapitalbudgeten , som i princip skul
le vara lånefinansierad. Driftbudgeten 
skulle däremot i princip vara skatte
finansierad och täcka de löpande utgif
terna. Den 1977 beslutade omläggningen 
av budgeten innebär bl a att den för
mögenhetsredovisning, som hittills pre
senterats genom tekniken med ett antal 
kapitalfonder ersätts med balansräkning
ar som upprättas av de tillgångsförval
tande myndigheterna . För affärsverk , 
uppdragsmyndigheter och vissa övriga 
helt eller delvis intäkts- och avgiftsfinan
sierade verksamheter kompletteras den
na förmögenhetsredovisning med resul
taträkningar för det senast förflutna bud
getårets verksamhet . 

Fr o m budgetåret 1980/81 tillämpas 
en förändrad finansieringsform för för
svarets investeringar. Tidigare har ut
giftsramarna belastats med dels inve
steringsutgifter , dels kapitalkostnader. 
Utgiftsramarna har inför budgetåret 
1980/81 minskats med belopp motsvaran
de de beräknade kapitalkostnaderna och 
kommer framdeles endast att belastas 
med investeringsutgifterna. Så länge 
gjorda investeringar utnyttjas av för
svarets myndigheter redovisas de i en 
särskild förmögenhetsredovisning . 

Ett liknande synsätt gäller även för da
taanläggningar för försvarsändamåL 

Behovet av en statlig bokföringsför
ordning, dvs ett samlat regelkomplex på 
det statliga redovisningsområdet , har på 
senare år blivit alltmer aktuellt . Faktorer 
som här spelat in är bl a att gällande re
gelsystem är ganska oenhetligt och inte 
tillfr,edsställande dokumenterat i alla de
lar. Det har inte heller funnits någon 
fullständig översikt av gällande regler 
och normer för statlig redovisning. Ge
nomförandet av budgetmoderniseringen 
innebär att ett antal redovisningsprinci
per måste ses över och att olika tillämp-
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ningsföreskrifter måste anpassas här
efter. 

RRV lämnade under hösten 1979 ett 
förslag till bokföringsförordning till re
geringen . Regeringen har härefter ut
färdat en förordning om statlig bok
föring. Denna förordning - SBF - trädde 
i kraft den l juli 1980 (SFS 1979:1212). 

Ett av syftena med bokföringsförord
ningen är att undanröja kvarstående 
onödiga skillnader mellan redovisningen 
inom statsförvaltningen och näringslivet. 
Den statliga bokföringsförordningen har 
också getts en disposition och ett inne
håll som i stora drag överensstämmer 
med de under senare år införda lagarna 
rörande bokföring, bokföringslagen och 
jordbruksbokföringslagen. 

I relativt stor utsträckning har dock till 
lägg till och avsteg från bestämmelserna i 
dessa lagar måste göras på grund av de 
särskilda regler som gäller för exempel
vis myndigheternas medelstilldelning och 
förvaltning i övrigt. Vidare gäller att be
stämmelser om bokslut med värdering av 
olika tillgångar hos myndigheterna inte 
behövt utformas lika strikt som mot
svarande inom näringslivet , där skat
telagstiftning, konsolideringsbehov m m 
måste beaktas . 

Genom arbetet med anvisningar till 
SBF kommer RRV succesivt att doku
mentera "god redovisningssed" inom 
statlig verksamhet. 

Försvarets civilförvaltning (FCF) ut
färdade under våren 1981 anvisningar för 
bokföringsförordningens tillämpning vid 
försvarets myndigheter (1981-06-03 , dnr 
211-147) . För budgetåret 1980/81 upp
rättades enligt nämnda anvisningar bok
slut av samtliga myndigheter inom för
svaret som disponerar anslagsmedel en
ligt regleringsbrev. Förutom årsbokslut 
upprättades dessutom delbokslut av re
gionala och lokala myndigheter - före-

trädesvis förband - som är underställda 
centrala myndigheter. Delboksluten 
överlämnades till den centrala myndig
heten för att ingå i dess bokslut. 

I av RRV utgivna "Grundläggande 
principer för redovisningsrevision" 
(GPR), princip 9, anges att revisorn i en 
årlig revisionsrapport till myndighetens 
chef skall göra en sammanfattning av så
dana iakttagelser och slutsatser som bör 
komma till verksledningens kännedom. 

Enligt GPR , princip 10, skall revisorn i 
revisionsberättelse uttala sig om årets re
dovisning och ange grunderna för sitt ut
talande. Med årets redovisning förstås 
myndighetens bokslut med underlig
gande löpande redovisning. 

FCF har överlämnat årliga revisions
rapporter till vederbörande centrala 
myndigheter. Revisionsberättelser har 
avgivits och fogats till boksluten. 

Ansvarsfrihet förlJ 
förvaltningen 

Termen och begreppet ansvarsfrihet 
förekommer inte i statlig förvaltning. 
Om man utgår från den ordning som gäl
ler enligt aktiebolagslagen (och kom
munallagen), skulle ett beslut om "an
svarsfrihet" tänkas fattas av statsmakter
na - rollfördelningen mellan regering 
och riksdag lämnas därhän - och grunda 
sig på ett uttalande av revisionsorganen. 

I fråga om revisionens roll är emel
lertid att märka att RRV i sina "Riktlin
jer för RRV:s revision", fastställda 1977, 
har uttalat : "Den statliga revisionen syf
tar inte till ansvarsfrihet för förfluten tid 
utan är regeringens kontrollfunktion 
med klart uttalat konstruktivt syfte". Ut-

Il Anm: Innehållet i detta avsnitt är häm
tat ur ett handbrev (1981-10-16) från 
GD FCF till GD FMV. 

talandet torde i och för sig endast avse 
förvaltningsrevisionen. RRV's general
direktör Rune Berggren har i en tid
skriftsartikel från samma år (Nord. 

Adm. Tidskrift) gjort ett liknande kon
staterade med hänsyftning på revision i 
allmänhet: "Denna enligt min mening 
positiva utveckling (revisionens allt mer 
främjande roll) har gynnats av att den 
statliga revisionen inte skall mynna ut i 
uttalanden om ansvarsfrihet för för
gången tid" . 

Oaktat dessa auktoritativa och be
stämda uttalanden kan det kanske vara 
av intresse att göra en jämförelse mellan 
revisionen i aktiebolag och i staten. 

Enligt aktiebolagslagen (10 kap 7 §) 
skall revisor "i den omfattning god revi
sionssed bjuder granska bolagets års
redovisning jämte räkenskaperna samt 
styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning" . Granskningen motsvarar 
alltså både redovisnings- och förvalt
ningsrevision på den statliga sidan . 

Redovisningsrevisorn skall enligt GPR 
princip 10 i revisionsberättelsen uttala sig 
om huruvida han funnit anledning ifråga
sätta att årets redovisning är rättvisande . 
Om revisorn framför betydelsefulla in
vändningar, skall de specificeras och 
motiveras. 

Det skall också framgå att revisorns 
omdömen avges med reservation för hur 
fullständig granskningen har varit etc . 
Åtminstone i fråga om myndigheter med 
större och mera invecklad verksamhet 
(och redovisning) torde revisionsberät
telsen mera sällan kunna utmynna i ett 
"klartecken" utan förbehåll. 

Förvaltningsrevisionen utövas inte på 
samma periodiska sätt som redovisnings
revisionen (inte knuten till budgetåret) . 
Den har oftast inte heller en myndighets 
hela verksamhet till föremål. 
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Trots de begränsningar och förbehåll 
som sålunda gäller för revisionsberät
telser och -rapporter kan de naturligtvis 
vara viktiga inslag i det sammansatta be
dömningsunderlag regeringen arbetar 
med. Det vore naturligt att myndigheter
nas bokslut jämte revisionsberättelserna 
tillställdes regeringen tillsammans med 
årsredovisningarna. Enligt nuvarande 
ordning sker ju inte så, utan de lämnas 
enbart till RRV. 

Oavsett vilka underlag regeringen har 
eller får tillgång till för sin bedömning av 
myndigheternas förvaltning, och oavsett 
om bedömningen är positiv eller negativ , 
är det inte sannolikt att någon regering 
skulle vilja binda sig vid ett uttryckligt 
och generellt besked av typen "an
svarsfrihet eller inte ansvarsfrihet". Re
aktionerna får nog som hittills andra for
mer - hanteringen av anslagen i budget
propositionerna, utredningar , uttalan
den, etc . 

Reformernas konsekvenser 
för försvaret 
Införandet av försvarets planerings- och 
ekonomisystem (FPE) har bl a medfört 
att: 

- försvarsgrenscheferna övertagit den 
anslagsförvaltande uppgiften beträf
fande förbandsproduktionen , 

- de tidigare utgiftsslagsinriktade an
slagen sammanslagits knutna till in
delningen i program- och produktion
sområden, 

- ~nslagsreservationerna avvecklats. 

Modemiseringen av det statliga budget
systemet innebär bl a att: 

- årsbokslut upprättas av samtliga 
myndigheter som disponerar anslags
medel enligt regleringsbrev, 

20 

- kapitalfonderna avvecklas . Utfallet 
av förvaltningen redovisas i resultat
räkning. 

Tillämpningen på marinens 
fredsproduktion -
erfarenheter 
och problem 

1970-talet har för marinens planering, 
budgetering och uppföljning av fredspro
duktionen sannolikt inneburit den mest 
genomgripande omdaningsprocessen nå
gonsin . Även om tillämpningen är 
"skarp" återstår mycket utvecklingsar
bete , åtskilliga praktiska försök samt en 
noggrann analys av möjligen uppnådda 
rationaliseringsvinster. 

Den viktigaste vinsten borde vara en 
på alla nivåer utbredd kunskap om och 
förståelse för nyttan av vidtagna för
ändringar. En faktor som kan ha för
svårat förståelsen för planeringssy
stemets många möjligheter är att för
bandschefer och andra budgetansvariga 
upplever en verklighet med alltmer 
krympande ekonomiska och personella 
ramar . 

Nedan redogörs kortfattat för några 
erfarenheter och problem som kommit 
fram inom de olika huvudproduktions
områdena. 

Ledning och 
förbandsverksamhet 
Ett trettiotal förslags- och reservations
anslag transofrmerades 1972-07-01 till ett 
förslagsanslag C l. Marinförband: Led
ning och förbandsverksamhet Revi
sionsberättelsen för anslaget 1980/81 in
nehöll omdömet rättvisande redovisning 
med reservation för ofullständig gransk
ning av vissa delar av underlydande myn-

digheter. Följande iakttagelser har note
rats: 

- vissa sekundäruppdrag har inte knu
tits till de i regleringsbrevet angivna 
primäruppdragen, 

- betydande eftersläpning i redovis
ningen medför en felaktig bild av den 
ekonomiska ställningen, 

- månatliga felkonteringar har för stor 
volym , 

- de fredsrustade fartygens ställning 
som kassamyndigheter gör redovis
ningen onödigt komplicerad . 

Verkstäderna vid örlogsbaser och 
kustartilleriförsvar liksom vissa av för
svarsmaktens förråd finansieras i dagslä
get av diversemedelskonton. I två olika 
utredningar har föreslagits en ändring 
inom ramen för principerna för intäkts
finansiering med särskilda s k l 000 kr
anslag . 

M ateriehlnskaffning 

De båda tunga reservationsanslagen 
"Anskaffning av fartygsmateriel m m" 
och "Underhåll av fartyg m m" förvand
lades 1972-07-01 till ett förslagsanslag 
med bibehållande av det under 1949 års 
riksdag införda bemyndigandeinstitutet 

En vissa tider något svårprognostice
rad anslagskompensation för pristegring
ar samt det förhållandet att förslagsan
slaget mot gängse regler inte får över
skridas utan medgivande av regeringen 
med mer än som motsvaras av anslaget 
omräknat till prisläget i augusti enligt 
nettoprisindex har medfört svårigheter i 
FMV likviditetsplanering. Anslaget C 2 
har dock inte varit särskilt drabbat . 

En särskild arbetsgrupp inom försvars
departementet har föreslagit bl a att 
handlingsberedskapen för att snabbt läg
ga ut materielbeställningar ökas genom 

ett nytt slag av bemyndiganden - utjäm
ningsbemyndiganden - vilka ställs till re
geringens disposition. 

Anskaffning av 
anläggningar 
Avvecklingen av kapitalfonderna har 
olyckligtvis medfört att kopplingen mel
lan FortF kontoplan och lokala myndig
heters uppdragsregister till vissa delar 
har brister. Balanser som tagits fram kan 
inte specificeras till sitt innehåll utan en
dast anges som summa vari kan ingå ba
lanser från tidigare budgetår. FortF re
dovisning har därför inte granskats i den 
omfattning att något uttalande om den 
kan lämnas för 1980/81. 

Forskning och utveckling 

FCF har i rapport till regeringen anfört 
att utifrån redovisningstekniska skäl bör 
en sammanslagning av anslagen för ma
terielanskaffning och forskning/utveck
ling kunna övervägas. 

Motiv 

- Gränsdragningsproblem mellan an
slagen förekommer. 

- Verksamheten på anslagen forskning/ 
utveckling är inte att anse som renod
lad forskning och utveckling. 

- Likviditetsplaneringen för anslagen 
skulle underlättas genom en sam
manslagning. 

- FMV kan genom PPS särredovisa 
forskning och utveckling som ett 
delproduktionsområde inom ett an
slag fördelat på primäruppdrag och 
materielslag. 

FMV har i remissyttrande delat uppfatt
ningen att en sammanslagning bör över
vägas. Det synes dock inte troligt att 
förslaget realiseras för närvarande. 
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Avslutning 
I propositionen 1977/78:63 om försvars
maktens centrala ledning m m slås fast 
att principerna i FPE-systemet skall till 
lämpas för all fredstida verksamhet inom 
försvarsdepartementets verksamhetsom
råde . 

FPE-systemet har medfört en ändrad 
syn på behovet av styrning med exempel
vis förvaltningsföreskrifter. Ä ven om 
styrning enligt FPE som princip är över
lägsen direktstyrning, erfordras av säker
hets- och rationalitetsskäl föreskrifter på 
det ekonomi-administrativa området. 
Bokföring, upphandling , inventarieredo
visning, utbetalning av olika förm åner 
etc utgör exempel på funktioner där kla
ra och enhetliga regler erfordras. 

Källhänvisningar 
- Carl A Murray: Budgetteknik. stats

budgeten i omvandling. Statens 
nämnd för utgivande av förvaltnings
rättsliga publikationer. Stockholm 
1970. 

- Bestämmelser och praxis rörande sta
tens budget. Redogörelse avgiven av 
1948 års budgetutredning, SOU 
1952:45. 

- Regeringens proposition 1977/78:63 
om försvarsmaktens centrala ledning 
m m. Beslutad den l december 1977. 
Planering och programbudgetering 
inom försvaret. Betänkande avgivet 
av försvarsdepartementets program
budgetgrupp , SOU 1969:25. 

- Inge Danielsson - Lars Hjellström: 
Ipternpriser inom försvaret . Uppsats 
i företagsekonomi C-kurs Högskolan 
i Karlstad 1982. 

- Regeringens proposition 1976/77:130 
med förslag till riktlinjer för moder-
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nisering av det statliga budgetsy
stemet. Beslutad den 24 mars 1977. 

- Regeringens proposition 1979/80:100 
(budgetpropositionen) bilaga 3 an
mälan till statsbudgeten för budget
året 1980/81 såvitt avser för flera hu
vudtitlar gemensamma frågor pkt 10. 
Anmäld i regeringssammanträde 
1979-12-21. 

- Förordningen med föreskrifter om 
statliga myndigheters bokföring (SFS 
1979:1212) och riksrevisionsverkets 
anvisningar för tillämpning av förord
ningen (RRV dnr 1977:1034 
1981-06-10 p 1981:7). 

- Berättelse över försvarets civilför
valtnings revisionsverksamhet under 
budgetåret 1980/81 (FCF dnr 
35-194/81, 1981-11-27). 

- Riktlinjer för RRV's revision fast
ställda av RRV styrelse den 23 maj 
1977 (RRV dnr 1977:149, 
1977-06-01). 

- Försvarets materielunderhåll under 
1980-talet. Delbetänkande avgivet av 
1980 års underhållsutredning. DsFö 
1981:7. 

- C Fö uppdrag till FCF att revidera 
nuvarande bestämmelser för redo
visning av verksamheten vid vissa för
svarets förråd. (Utdrag ur departe
mentsprotokoll 1981-11-05, dossie 
12). 

- Översyn av reglerna för beställnings
bemyndiganden m m. Arbets PM 
1981-09-07, F ö/M. 
Revision av FMV's handhavande av 
beställningsbemyndiganden budget
året 1978/79 (FCF skr 1980-04-10 dnr 
34-22/80). 

•• 
LASNING 

FÖRKLO 
För drygt ett år sedan startade vi tidningen Dina Pengar. 
Den handlar nämligen om dina pengar. Och hur du får 
dem att räcka lite längre. En klok och vettig tidning, 
som behandlar vanliga människors ekonomi och ger 
råd, som är lätta att förstå och känns riktiga att följa . 

Dina Pengar utkommer med 6 nr/år. Varje nummer 
trycks i färg och är på över 50 sidor. Där får du råd om 
bl a boendeekonomi, skatter, din budget, penningplace
ringar, spartips, bilekonomi mm, mm. Kloka råd som 
alla behöver i tider som dessa. 

Och det är väl därför som Dina Pengar på bara ett år 
har blivit Sveriges största ekonomiska tidning. 

Välkommen som prenumerant! 

~)s-E-Banken 
Lite enklare, lite bättre 



Korresponderande ledamoten 
HANS FRISK 

Karlskronavarvet-ett varv i förändring 
Vad innebär det? 

Man kan se det i det långa perspektivet och jämföra förhållandena på 1680-talet 
med vad som gäller på 1980-talet, 300 år senare. Självklart är det stora skillnader , 
men också förbluffande många likheter. Man kan också se det i ett kortare perspektiv 
-vad som hänt från 1980 och fram till nu . Det är detta jag huvudsakligen tänker tala 
om idag. 

1980 beslöt riksmötet att Karlskronavarvet skulle vara svenska marinens resurs för 
nybyggnad och underhåll av fartyg, vilket var detsamma som redan Karl XI beslöt när 
varvet anlades. Dessutom angavs nu att regeringen hade särskilt ansvar för syssel
sättningen. 

Vad är då en varvsrörelse som skall ta hand om nybyggnader/ombyggnader av ma-
rina fartyg. 

Det är 
projektering och konstruktion 
tillverkning av skrov, i vårt fall både av stål och plast 
installation av framdrivningsmaskineri och hjälputrustning 
inredning för besättning 
vapenutrustning 
För att lösa uppgifterna fordras dels yrkeskunnig personal av olika kategorier och 

med olika kompetens, dels anläggningar för de olika uppgifterna. 

Stora krav på planering 
En sådan sammansatt och komplicerad verksamhet ställer stora krav på planering av 
hela verksamheten. Underlag måste finnas för materialanskaffning, ritningar för till
verkning, produktionsresurser skall vara tillgängliga i bestämd ordning, och allt skall 
vara färdigställt så , att skeppet i rätt tid skall kunna genomföra sin provtur, då hela 
systemet trimmas in och färdigställes så, att beställaren kan övertaga sin nya enhet. 
Motsvarande gäller för större ombyggnader och moderniseringar. 

Jämn beläggning krävs för rationell produktion 
För en industriell verksamhet krävs jämn beläggning , de olika yrkeskategorierna 
skall alla ha sysselsättning. Därför måste nya uppdrag komma in med lämplig tidsför
skjutning, så att man undviker överbelastning på vissa avsnitt i verksamheten , me
dan andra har brist på sysselsättning. Detta ställer stora krav på beställaren vad gäller 
orderingång och besked om vad han önskar. 

Ett nykonstruerat fartyg kräver en arbetsinsats som till en tredjedel omfattar kon
struktionskapacitet och till två tredjedelar produktion. Men den faktiska personal
sammansättningen på ett varv är 

till 10 % konstruktion 
65 % produktion 
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medan resterande hänför sig till indirekta uppgifter. 
A v detta förstår man att flera enheter av samma typ måste produceras med samma 

konstruktionsunderlag. Därigenom minskas produktionskostnaderna per enhet, vil-
ket också sker genom inlärningseffekter. -

Alternativ produktion 
Detta förhållande visste redan Charles Sheldon för 300 år sedan och även af Chap
man som 1782-1785 sjösatte 10 linjeskepp och 10 fregatter. Det vet vi idag är nöd
vändigt för att få ekonomi i verksamheten. Krympande försvarsanslag var inte heller 
okända begrepp under de gångna åren, men när man under senare delen av 1970-talet 
stod utan beställningar för svenska marinen och med minskande underhållsuppdrag 
och inga legoarbeten till storvarven beslöt man gå in för annan verksamhet, alternativ 
produktion. 

Tidigare hade man gjort försök inom olika områden, såsom Hvilans, kranar och 
traverser, med Gränges Offshoreutrustning, fritidsbåtar, verktygsmaskiner, väggele
ment, hustillverkning etc. Detta var nödvändigt bl a av sociala skäl, att behålla sys
selsättningen och för att ha resurser, när order kommer. 

Med hjälp av kraftiga subventioner tog man beställning på Roll/On-Roll/Off-fartyg 
och på specialfartyg. Men det är inte så lätt att lyckas med nya produkter med det
samma. Det går inte av sig själv att komma in på nya verksamhetsområden. Det blev 
en övermäktig uppgift att arbeta med nya områden i en tid när marknaden helt och 
hållet är köparens. Det ekonomiska resultatet blev mycket nedslående. 

Den svåra situationen blev uppenbar 1980. Det gick inte att fortsätta på denna väg. 
Svenska Varvs strukturplan innebar att Karlskronavarvet skulle arbeta med marina 
fartyg och vindkraft. Vindkraften var dock ett mycket omfattande projekt med stora 
ekeanomiska risker, varför det blev ohållbart för Karlskronavarvet att under rådande 
förhållanden behålla den . Därför bildades ett särskilt bolag enbart för den uppgiften. 

Omstrukturering 
Det gällde nu för Karlskronavarvet att reda upp den ekonomiska situationen och att 
genomföra en omstrukturering med målsättningen att varvet enbart skulle vara ett 
specialföretag för nyproduktion och ombyggnad av örlogs- och bevakningsfartyg och 
att ha ett godtagbart ekonomiskt utfalL 

Åtgärdsprogram 
Sålunda skapades förutsättningar för att tillvarata och utveckla företagets unika kom
petens. Lönsamhetskravet är en absolut förutsättning för att företaget skall fungera. 

En rad åtgärder måste genomföras. 
För att klara ekonomin måste vi 
l. Avveckla förlustobjekt 
2. Täcka det ekonomiska underskottet 
För att klara sysselsättningen måste vi 
3. Skaffa order 
För omstruktureringen fick vi 
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4. Fastställa lämplig organisation 
5. Anpassa personalstyrkan och 
6. Genomföra ett effektivitetsprogram 
Och för exporten får vi 
7. Bygga ut marknadsfunktionen. 
Det ekonomiska resultatet av de civila fartygen blev som sagt myckt otillfredsstäl

lande . 
För att täcka förlusterna i boksluten 1979, 1980 och 1981 har samtliga reserver i 

företaget lösts upp. Därutöver har tillförts ägartillskott och koncernbidrag. Allt sam
manlagt 220 mkr. 

Riksdagen beslöt i juni 1980 att tillföra varvet 75 mkr för plastteknologisk utveck
ling och vidare 30 mkr för ombyggnader. 1981 beslöt man att ställa 100 mkr till för
fogande för att åstadkomma förutsättningar för långsiktigt tryggad sysselsättning och 
genom omdispositioner anvisades ytterligare medel för att möjliggöra nybeställning 
av fartyg. 

1980 - tomt i orderboken 

1980 var det tomt i orderboken. Det fanns inget nybyggnadskontrakt utom minfarty
get Carlskrona. Bland de viktigaste uppgifterna - om inte viktigast - vara att få fler 
order - att få något att göra. 

Nu har vi jobb ... 

Nu har vi följande beställningar 
- 406/407 Minröjningsfartyg typ Landsort 
- 410/411 Robotbåt typ Stockholm 
- 412 Bevakningsfartyg 
och vidare 
- 413-416 för- och akterskepp Ubåt typ Västergötland 
samt 
- ombyggnad av fyra motortorpedbåtar till vedettbåtar 
- ombyggnad av sju torpedbåtar Spica 2 till robotbåtar och vi hoppas att också fåre-

sterande av seriens tolv 
- fem svepkatamaraner SAM. 

Vi har nu sysselsättning för de närmaste åren , men vi är mycket beroende av att Ull

derhållsuppdragen från svenska marinen inte minskar. 
I omstruktureringsarbetet gällde det att fastställa en lämplig reduktion - uppsäg

ningar- med alla psykologiska påfrestningar sådana åtgärder innebär. 

Arbetar med effektiviteten 
Effektiviteten måste ökas- att gasa och bromsa samtidigt är svårt, det blir lätt gnissel i 
maskineriet . 

Att öka effektiviteten innebär att hela organisationen måste bli effektiv, att kon
struktion och produktion blir effektiva och att planeringen fungerar så att fartygen 
byggs snabbt , riktigt och väl. Detta går inte att uppnå om inte envar , varje individ 
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känner, att han gör nytta varje dag, att han känner sig motiverad för sin uppgift - att 

han har en meningsfull sysselsättning varje dag. 
Därför är det oerhört viktigt att marinen har möjlighet att tillföra varvet en jämn 

ström av order, så fördelade, att sysselsättningen blir jämn för alla kategorier. 

För att få effektivitet krävs korta genomloppstider. Specifikation och byggnadsbe

skrivning skall vara fastlagda och ändringar kan accepteras endast i begränsad omfatt

ning. Detta medför i och för sig problem, då beställaren naturligtvis önskar att de all

ra senaste av den tekniska utvecklingen, i synnerhet inom vapenområdet , skall in

föras. 
Planeringsverksamheten har utvecklats. För varvet ny teknik har införts. Tack vare 

dessa nya metoder och hård styrning, parad med ett enastående engagemang från 

personalen, kunde Minfaltyget Carlskrona levereras enligt planerna. Det blev en 

vändpunkt. 

Nödvändigt med exportorder 

För att få de exportorder, som är så nödvändiga för framtiden , måste marknadsfunk

tionen byggas ut . Beställningar från svenska marinen ger den betydelsefulla grund

beläggningen, som dock inte är tillräcklig ensam. Det är nödvändigt få tillförsel i form 

av exportorder. Det ger också stimulans för personalen - en konkurrenssituation in

nebär tävlan- och det medför ökad kompetens samt det kommer att ställa krav på ef

fektivitet . 
Därför behövs en väl fungerande marknadsavdelning. Vi bearbetar för närvarande 

ett par olika projekt, och vi har försöksvis upprättat ett representantkontori Singa-

pore. \ 

En effektiv produktion hemma ger konkurrenskraft utomlands. Beviset på att för

ändringsarbetet lyckas kommer, när vi på nytt får genombrott på exportmarknaden. 

Men det är dåliga konjunkturer i hela världen. Har man ont om pengar så använder 

man dem kanske inte i första hand till försvarsmaterieL Sjöfartsmarknaden anses av 

många bedömare vara den sämsta på många år och nybeställningar av handelsfartyg 

sker endast i mycket liten omfattning. 
Eftersom order på handelsfartyg är så få, har det blivit intressantare för många varv 

att bygga örlogsfartyg. 

Resurser 
Personalen, särskilt arbetarsidan , är välutbildad och har en mycket fördelaktig ål

dersstruktur. Viss kompletterande utbildning kommer att genomföras speciellt av

seende arbetsledning. 
BJand dessa investeringar kan nämnas 

• skrovhallen 
e Utrustningsverkstaden 
e Utbyggnaden av Oscarsdockan 
e Och under hösten revs stora verkstadsbyggnaden för att ge plats åt modern mate

rialförsörjning och förrådshållning. 
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Det är med våra personal- och anläggningsresurser och med en stabil ekonomi 

som vi skall bevara och utveckla vår kompetens. Vi skall inom några områden sträv~ 
efter att bli bäst i världen. 

Specifika kompetensområden 

Och vi har specifika kompetensområden! 
Vi kan 

- tillverkning av stålskrov till robotbåtar 
och också 

- tillverkning av plastskrov enligt sandwich-metoden 
- tillverkning av ubåtssektioner med utrustning i serie 
- el- och televerkstad - radioavstämning. 

Vi har för projektering och konstruktion 
- en datoranpassad teknik 
- samverkan med den övriga varvsindustrin 

Vi använder oss av den främsta tillgängliga tekniken från Sverige och utlandet: 
- stridsledning och vapen från Sverige 
- gasturbiner från Förenta Staterna 
- propulsionsaggregat från Västtyskland 
- manöversystem från England 
- hydrofonutrustning från Frankrike. 

Överskott 1982 

Mycket återstår , men det är tillfredsställande att notera att 1982 kommer att ge ett 

överskott på väl över 30 miljoner kronor och det är mer än budgeterat. 

Men det kommer att ta flera år innan vi har återställt det egna kapitalet och fått till

baka den solidaritet vi behöver och därmed större rörelsefrihet och möjlighet till att 
ta risker . 

Med svenska marinen som enda kund är vinstmöjligheterna begränsade. Därför är 

det nödvändigt med export. Vi räknar i det avseendet med förståelse från myndig

heter och från marinen . Samt att politiska hinder inte blir överväldigande. 

Den företagna devalveringen betyder för oss 
- bättre konkurrenskraft utomlands 
- men en risk för att försvarsanslagen inte räcker till för planerad nyanskaffning på 

grund av höjda kostnader i redan ingångna avtal. 

Förändringsarbeten 

Vilka förändringsarbeten har då genomförts sedan 1980? 

e Vi har koncentrerat oss på vårt specialområde: nybyggnad och ombyggnad av ör
logsfartyg och bevakningsfartyg. 

e Vi har sanerat vår ekonomi och 
e vi har framförallt skaffat sysselsättning. 
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e Vi har genomfört en omstrukturering, vilket inneburit att vi har minskat perso

nalstyrkan efter marknadsförutsättningarna . 
e Vi har ökat effektiviteten och fullgör nu planenligt våra leveranser. 

e Vi bygger ut marknadsfunktionen . 

Tekniska resurser byggs ut 
För framtiden skall vi bygga ut våra tekniska resurser och öka vår kompetens för att 

kunna projektera och ta systemansvar för övervattensfartyg, både för svenska mari

nen och för export. 

18 tunnor guld ... 
Men visst önskar vi, att vi, liksom Chapman och afTrolle på sin tid, finge anslag på 18 

tunnor guld per år under s ju år, och visst vill vi också kunna få bygga 20 betydande 

fartyg för att åstadkomma den starka flotta vi så väl behöver. 

s~.~~ 
mkt• bal r1 ne Bo> 2001, 261 02 LANDSKRONA 

a le Q ag Tel. 0418-240 10. Telex 72063 MARLAND S 

utvecklar, tillverkar och marknadsför marina försvarsprodukter, bl. a. 

MINFÖRSVAR 
Minor och minankare 
Armeringsdon 
Losskopplare 

UTVECKLINGsUPPDRAG UNDERVATIENSAKUSTIK 
Prototyptillverkning Navigering 
Serietillverkning Lokalisering 

U-BÅTSJAKT 
MINSVEPNING OCH MINJAKT Sjunkbombständare 
Spränggripare Signalsjunkbomb/ 
Kompletta svep Grodmansbomb 
Minförstöringsladdning 
(med akustisk avfyrning) RAKETSTÄLL 

för lys- och remsraketer 

Kommunikation 
Ordergivning- utlösningar 
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Ledamoten 
LARS THOMASSON 

Svensk ubåtsjakt- har den någon framtid? 

Tillbakablick 
Ubåtsjakt, innebärande att man med 
aktiv eller passiv hydrofon bestämmer en 
ubåts läge, fick i Sverige ordentlig fart 
strax efter andra världskriget. Svenska 
sjöofficerare fick gå igenom specialkur
ser i ubåtsjakt i England. Engelsk hydro
fonmateriel installerades i Mode- och 
stadsjagarna, sjunkbombfällare kom
pletterades med " squiden" . 

Under 50-talet skedde en vidare
utveckling genom att de nybyggda land
skapsjagarna fick modernare materiel 
för såvällokalisering som bekämpning av 
ubåtar. Äldre jagare gjordes om till fre
gatter. I vissa fall var det endast en fråga 
om namn- och uppgiftsändring, i andra 
fall genomfördes rejäla ombyggnader så 
att enheterna verkligen gjorde skäl för 
namnet fregatt, exvis Visby/Sundsvall. 

I skiftet mellan 50- och 60-talet tillkom 
eh ny ubåtsjaktplattform - helikoptern . 
Trots begränsade prestanda visade heli
koptrarna snabbt vilket gott komplement 
till jagarna/fregatterna de utgjorde och 
fortfarande utgör. 

Kvantitativt och kvalitativt stod den 
fartygsburna ubåtsjakten på topp i slutet 
på 60- och början på 70-talet med Hal
landjagarna och Visbyfregatterna som 
främsta exponenter . 

I och med 1972-års försvarsbeslut , där 
man fastslog att något behov av militärt 
skyqd av importsjöfarten i händelse av 
krig ej erfordrades, eftersom man skulle 
klara av detta på politisk väg, gick bok
stavligt talat luften ur ubåtsjakten. Den 
enda satsning som gjorts inom flottan på 
70-talet är en modernisering av helikop
terbeståndet. 
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Kräftgången kan förtydligas med ne
danstående tabell: 

Ubåtsjaktresurser 
Igår 

7 + 3 st Vertol 107 + 
2 Hnd 2 Vby 
4 Ögd 2 Hbg 
2 Önd 4 Stadsjag 

4 Mode 

Idag 

7 + 3*l st Vertol 107 + 2 Hnd 

I morgon 

7 + 3 st Vertol107 . 

*l 3 st helikoptrar Vertol 107 av äldre 
modell och med sämre prestanda. 

Behov av ubåtsjaktenheter 
I vår marina propaganda brukar vi tala 
om att vi har 270 mil kust att förtöja vid . 
Vi brukar inte lika ofta tala om att Sveri
ge är en ö med avseende på förbindelser
na till alla länder , med undantag för Nor
ge och Finland. När vår territorialvat
tengräns utökades från 4 till 12 nautiska 
mil skedde en tredubbling av svenskt ytt
re vatten, d v s om vi tidigare hade grovt 
räknat 20000 km' yttre vatten har vi 
idag 60000 km2

• Om man antar att det 
under minst 50 % av denna yta är möjligt 
för ubåtar att uppträda, får man ca 30000 
km'. Till detta skall så läggas de inre 
vatten där man även kan förmoda att 
obehöriga ubåtar förlägger sin verk
samhet. För att få ett begrepp om kapa
citeten vid våra ubåtsjaktförband kan 

följande exempel lämnas, som visar vad 
man kan nå vid en maximal insats: 

Om 8 av befintliga 10 helikoptrar 
samtidigt sätts in i ubåtsjakt inom ett 
område, har dessa helikoptrar under en 
timme avspanat en yta på 900 km'. I 
detta exempel är hydrofonräckvidden 
normal, d v s ca 3000 m. Som synes blir 
den yta som samtidigt kan avspanas myc
ket liten i förhållande till den där det kan 
uppträda ubåtar. 

Det fredstida kravet på ubåtsjaktför
banden är att utbilda personal för krigs
uppgifter, samt hålla beredskap för insat
ser mot bland annat ubåtar, som kränker 
svenskt territorium. 

Vid neutralitet skall svensk sjöfart 
skyddas utmed kusterna samt till och 
från Gotland. 

Om Sverige blir indraget i krig kom
mer uppgifterna, som gäller vid neutrali
tet att kvarstå, därtill kommer för såväl 
jagare som helikoptrar en mängd andra 
uppgifter beroende på det aktuella läget. 

En förändring av den hotbild, som 
idag föreligger, kan bli till det sämre om 
man spekulerar i de senaste årens ubåts
incidenter. Utan att vara direkt utsatt för 
krigshandlingar kan, om Sverige ej har 
några ubåtsjaktresurser att sätta emot, 
svenska vatten utnyttjas av stormakterna 
exempelvis för basering av kärnvapen
laddade ubåtar. 

I den marina debatten har från och till 
hävdats att antalet ubåtar i Östersjön 
successivt kommer att minska, då exem
pelvis någon nyproduktion inom WP av 
för Östersjön lämpade ubåtar ej tycks 
ske. Någon markant minskning av an
talet ubåtar har ej konstaterats. Man har 
istället kunnat konstatera att större och 
bättre bestyckade ubåtar börjat uppträda 
i Östersjön. Enligt militära fakta 82/83 
har WP 55 attackubåtar och 6 ubåtar 

med kärnvapenrobotar. I september 
1982 har dessa 6 ubåtar ökat till 11. 

Vidtagna· åtgärder 
Som framgår av ovanstående är be
ståndet av svenska ubåtsjaktenheter inte 
på något sätt i proportion till behovet. 

CM och annan marin personal har 
länge varnat för konsekvenserna av att 
inte vidmakthålla ubåtsjaktresurserna. 
Ett första allmänt uppvaknande kom i 
samband med Huvudskärsubåtarna hös
ten -80. Nästa gång blev uppvaknandet 
än mera hårdhänt då U 137 gick på grund 
på inre svenskt vatten. Detta uppvak
nande har resulterat i, att en skärpning 
av bestämmelserna i IKFN införts att gäl
la från och med 1983-07-01, innebärande 
att utländska ubåtar på sveriskt inre vat
ten skall, om så är nödvändigt, tvingas 
med vapenmakt att inta övervattensläge. 

Vidare har ca 200 mkr avsatts för 
punktvisa åtgärder syftande till att höja 
ubåtsjaktkapaciteten . Som exempel på 
dessa punktvisa insatser kan nämnas 

- effekthöjande åtgärder på marinens 
10 helikoptrar 

- uppsättning av nytt helikopterför
band inom Ör!B S 

- framtagning av kompletterande sy
stem såväl fasta som rörliga 

- hydrofonmontering på nya ytattack
fartyg. 

Föreslagna och beslutade åtgärder en
ligt ovan ger emellertid inget omedelbart 
effekttillskott utan först efter ca tre till 
fem år. 

Handlingsmöjligheter 
De 200 mkr som avdelats för att förstär
ka ubåtsjaktresurserna är otillräckliga 
och får närmast anses som ett bidrag för 
att freda ett dåligt samvete. Andra och 
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större satsningar måste göras såväl inom 
fartygs- och helikopterburen ubåtsjakt 
som inom fasta indikeringssystem. Per
sonal och utbildningsinriktning bör även 
ses över. 

Fartygsburen ubåtsjakt 
När Hallandsjagarna utrangeras en bit in 
på 80-talet, kommer den fartygsburna 
ubåtsjakten att representeras av de två 
nya robotbåtarna Stockholm och Mal
mö, som är försedda med släphydrofon . 
Hydrofonvalet stod mellan släphydrofon 
och en fartygsapplicerad helikopterhy
drofon. Släphydrofon provades i början 
på 70-talet på fregatten Visby varvid för
och nackdelar kartlades. Vid incident
uppdrag kustnära torde dock nackdelar
na överväga, vartill kommer de nack
delar två enstaka anläggningar ger från 
utbildnings- och materieltjänstsynpunkt 

Några ytterligare fartygsenheter med 
ubåtsjaktuppgifter finns ej inplanerade 
under 80-talet! I en fattig marin måste al
la enheter åläggas ett flertal uppgifter -
en jagare var tidigare något av "ein Mäd
chen fiir alles". Robotutvecklingen har 
gjort att med bibehållen eller bättre ef
fekt kan artilleri ersättas av robotar till 
förmån för mindre deplacement. För 
ubåtsjagande enheter kan man även 
minska deplacementet vid övergång från 
fartygsfasta till släp- eller dippinghydro
fon. Det går dock inte att underskrida en 
viss deplacementsgräns då i så fall uthål
lighet och ammunitionstillgång ej blir 
tillräcklig. 

Chefen för marinen tog i sitt årliga an
föra!'lde (1982) inför Örlogsmannasällska
pet upp behovet av ytterligare fartyg för 
ubåtsjakt, men avfärdade tyvärr särskil
da ubåtsjaktfartyg, exempelvis korvet
ter, såsom varande alltför exklusiva och 
förordade istället en fortsatt satsning på 
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robotbåtar med viss ubåtsjaktkapacitet. 
CM bedömning är troligen ekonomiskt 
och realpolitiskt riktig, men den ger ing
en fullgod lösning på problemet med den 
bristande ubåtsjaktkapaciteten. Ä ven 
om det är ett dyrare alternativ , torde det 
vara lättare att anpassa robotsystem till 
ett ubåtsjaktfartyg i form av en korvett/ 
fregatt, än tvärtom. 

Trots teknikens landvinningar är 
ubåtsjakt i de svenska kustfarvattnen be
svärlig med hänsyn till såväl bottentopo
grafi som vattenförhållanden. Den stäl
ler stora krav på såväl materiel som per
sonalen och dess kunnande. I och med 
att den fartygsburna ubåtsjakten fått 
stryka på foten har även utbildningen av 
personal nerprioriterats. Av en god 
ubåtsjaktofficer krävs en god utbildning, 
intuition, fantasi , egen erfarenhet, in
hämtade erfarenheter m m. Om inte 
några insatser görs inom en snar framtid 
kommer det befintliga arvet från utbil
dad och erfaren personal att vara borta, 
och vi får börja om igen från början med 
allt vad det innebär. 

På patrullbåtarna finns idag en "fiske
hydrofon" , så att viss ubåtsbevakning 
kan ske i anslutning till hamnar, baser 
och inlopp. Dessa fartyg har dock andra 
och viktigare huvuduppgifter , men utgör 
ändå en viss resurs i kampen mot ubåtar. 

Helikopterburen ubåtsjakt 
Som tidigare angivits finns idag sju full
ständigt utrustade ubåtsjakthelikoptrar 
samt tre med begränsad kapacitet. Där
till kommer tio lätta helikoptrar, som 
kan förses med radar och sjunkbomber. 
De sju tunga helikoptrarna levererades 
för ca 10 år sedan, men har först i år fått 
sin kompletta vapen- och eldlednings
utrustning . De har nu i stort sett modern 
och ändamålsenlig utrustning avpassad 

för svenska förhållanden. Att den först 
nu efter 10 år blivit komplett, visar vil
ken tid det tar att få fram nya system och 
då i synnerhet när man måste ta hänsyn 
till för Sverige speciella förhållanden. 
Att dessa tio helikoptrar ej är tillräckliga 
har av CM framförts i utredning efter ut
redning. Ett minimibehov på tjugo har 
kunnat påvisas och då har ej hänsyn ta
gits till de ytterligare uppgifter helikopt
rarna kan/skalllösa-samverkan med ro
botbåtar , radarspaning, minroJnmg, 
trupptransporter, räddning m m. 

Marinens och flygvapnets tunga heli
koptrar har varit föremål för kontinuer
liga utredningar under de senaste 14 åren 
i vad avser antal, uppgifter och försvars
grenstillhörighet Turerna i detta ärende 
har under dessa år varit många. sakliga 
och osakliga argument har blandats med 
emotionellt laddade. Viss försöksverk
samhet har bedrivits o s v. Punkt har 
emellertid tills vidare satts genom ett re
geringsbeslut 1982-08-12, i vilket före
skrivs att någon ändring av uppgifter och 
försvarsgrenstillhörighet e j skall göras, 
och att samordning vid en framtida an
skaffning av helikoptrar skall ske . Vidare 
föreskrivs att ÖB skall vidta åtgärder för 
att förbättra ubåtsjaktberedskapen inom 
milo S. 

Ovannämnda punkt blir kanske bara 
ett kommatecken genom att även 1980 
års underhållsutredning blandar sig i le
ken och föreslår att 
2. helikopterdivisionen , som slutligen er
känts av försvarsdepartementet, föreslås 
flyttas till Ronneby samt att ledningen av 
helikopterunderhållet skall ske vid ett 
versionskontor i Ronneby . 

Utredaodet har således ej medfört nå
gon ökning av marinens ubåtsjaktkapaci
tet med undantag för det något diffusa 
uppdraget till ÖB att förbättra ubåtsjakt
beredskapen inom milo S. Därtill har 

CM under den långa utredningstiden va
rit begränsad i sina handlingsmöjligheter 
i avvaktan på ett mera definitivt besked 
hur den totåla organisationen skulle se 
ut. 

Då detta besked nu erhållits bör CM 
kunna ta ett mera handfast grepp i orga
nisationen för att få ut bästa möjliga ef
fekt. Med utgångspunkt från de erfaren
heter som erhållits genom helikopter
försöksförbandets stab torde en flottilj
organisation vara att förorda och i syn
nerhet då nya helikoptrar anskaffas och 
ett marint detachement sätts upp inom 
milo S, exempelvis i Ronneby. Flottiljen 
bör om den organiseras underställas 
CKF, varvid divisionerna/detachementet 
lyder under resp ÖrlB i vad avser bered
skap. 

Spaningsmedel i övrigt 
För övervakning av större havsytor mot 
snorklande ubåtar kan såväl helikoptrar , 
flygplan som fasta radaranläggningar ut
nyttjas . Då det kan förmodas att det hu
vudsakligen är konventionellt drivna 
ubåtar, som uppträder på svenskt vatten, 
måste de med hänsyn till uppdragets art 
förr eller senare gå med snorkeln uppe. 
Möjligheter att göra detta i skärgården 
är när de befinner sig i radarlä, ute till 
sjöss utom räckvidd för lågspanings
radarn. För att öka vår upptäcktssan
nolikhet måste spaningssystemen kom
plettera varandra. Mot snorklande ubå
tar ett flygplan utrustat med såväl radar 
som IR spaningsutrustning. Inom viktiga 
kustavsnitt och leder kan spaningssy
stemet kompletteras med spaningssling
or, som detekterar om ett fartyg passerar 
på eller utan ytan. Utvecklingen inom la
sertekniken kan eventuellt medföra att 
nya och effektivare spaningsmedel er
hålls på 90-talet. 

35 



Utbildning av personal 
Ubåtsjaktutbildningen har följdenligt 
anpassats till utvecklingen såtillvida att 
den för närvarande huvudsakligen sker 
vid helikopterdivisionerna. Viss utbild
ning av operatörer till fiskehydrofonen 
sker dock på den gamla ubåtsjaktskolan 
på Berga. Detta förhållande innebär att 
all erfarenhet och kunnande är koncent
rerat till operatörer och spanare vid de 
båda helikopterdivisionerna. Om robot
båtarna skall få några operatörer eller 
ubåtsjaktofficerare, samt om någon upp
byggnad av ett detachement skall ske, 
måste _utbilclning av personal påbörjas 
snarast, då den personal som för närva
rande är utbildad eller under utbildning 
knappt täcker dagens behov och defini
tivt ej eventuella krav på ökad bered
skap. 

Sammanfattning och slutsatser 
"En kedja är aldrig starkare än dess sva
gaste länk". Översatt på ubåtsjaktsy
stemet kan man konstatera att vi har ett 
antallänkar här och där runt kusten- på 
vissa sträckor saknar vi hela kättinglän
kar. 

Om man bygger ut spaningsorganen, 
antingen det nu är med särskilt utrustade 
flygplan, med radarstationer, med sling
or eller med nytramtagen materiel , mås
te det finnas fartyg och helikoptrar, som 
kan ingripa. Helikoptrar kan ingripa 
snabbt men kortvarigt, och de måste 
kompletteras med ubåtsjaktfartyg. Be
hov av såväl ubåtsjaktfartyg som ev yt
terligar~ ett antal helikoptrar är påtalat. 

CM/OB måste på ett mera påtagligt 
sätt än nu klargöra för politikerna vilka 
behoven är, och vad det innebär d v s 
kostar med X, Y, Z ... % upptäckts
sannolikhet inom olika kustavsnitt. Det 
forna talet om budgetubåtar har tystnat 
och åtminstone ett politiskt parti har ta
git ställning för förbättrade resurser. Åt
gärder brådskar verkligen medan det arv 
vi fortfarande har kvar är något att bygga 
vidare på och innan tilltron till Sveriges 
förmåga att hävda sina gränser blir allt
för kantstött. Dessa åtgärder måste vida
re vara av sådant slag att de utgör en 
förstärkning av marinens ubåtsjaktresur
ser i händelse av krig och inte enbart för 
insatser vid fredstida incidenter. 

s c l: l t'ect~r på lyft C 
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och surrning med starka smidiga 
lätta polyesterband 

BOX 9085 - S-200 39 MALMÖ TEL. 040/22 30 40 

Ju högre upp, desto bättre 
överblick. Det är anledningen 
till att Philips under året börjar 
leverera stridsledningssys

tem HCI 200 (HERA) till svenska mari-
nens Boeing Vertolhelikoptrar. Syste

met kan utföra målinvisning för marinens 
robot 15_-install~tioner och har eldledningsfunktion för ubåtsjakt. 

Stndslednmgssystemet kan automatiskt följa upp till 20 mål 
och sänder målkoordinater till fartyg, flygplan och landbaserade 
fordon. 

Spaningsradar, display, transponder och datalänk ingår i sys
temet. 

Även Robot 15 är nu beställd för både marinen och flygvapnet. 
Den har en målsökare som är baserad på Philips hoppfrekvens
radar. 

Marinen anskaffardärmed en modern helikopterbaserad stör
okänslig radar med stor datakapacitet, som tillsammans med Robot 
15 innebär en betydligt ökad slagkraft. Vi på Philips Elektronikin
dustrier bidrar. 

PEAB-0 080 8302 

Philips Elektronikindustrier AB 
FÖRSVARSELEKTRONI K 
175 88 JÄRFÄLLA Tel. 0758-100 00 
Telex: 115 05 PH l LJA S 

PHILIPS 



MONOTYPE BO AKE AOAMSSON 

styrkan och säkerheten 

Det finns tillfällen då man är tacksam för 
säkerhetsmarginalerna . 

Säkerhet, risker , garantier, ansvar - det 
är mycket som hänger på att de kritiska 
skruvförbanden i t ex en personbil hål ler 
måttet 

Men hu r kontrol lerar man skruvförband i 
indu striell skala? 

Man behöver ett system som noggrant 
styr och övervakar dragningen av varje 
enskilt förband och som ocksä kan ge 
skriftli g dokum entation av utfört arbete. 

Vi har ett sädant system. Mänga av de 
stora bilindustrierna använder det redan. 

Atlas Copco AB. 105 23 Stockholm. Tel 08 -743 80 00 

Ledamoten 
CHRISTER HÄGG 

Handlingsregler för konfliktsituationer 
på fritt hav 

Scenario 
statsrådet har äntligen- fram på småtimmarna- efter en hektisk dag som "semester
statsminister" kommit till kojs och somnat in. 

Då ringer telefonen . 
En upphetsad statssekreterare vräker olycksbådande uppgifter in i örat på stats

rådet . " Provokationer mot svenskt örlogsfartyg ... allvarlig aggression ... troligen inte 
fråga om våldshandling, ännu .. . på fritt hav . .. svenska intressen står på spel. .. vi har 
inte fått tag i någon som kan något om folkrätt" . Han avslutar med: " Kris, herr stats
råd- vad skall vi göra?" 

Detta lilla scenario har försatt vårt statsråd i en föga avundsvärd situation. Hans 
beslut , som erfordras utan dröjsmål, kan få en omedelbar och drastisk påverkan på 
landets säkerhetspolitiska kurs. Blir våra motåtgärder för kraftiga hotar kanske en 
upptrappning , som kan bli svår att kontrollera, men å andra sidan kanske en med 
)<raft visad vilja och beslutsamhet att inte falla till föga för motståndarens provokatio
ner kan åstadkomma en önskvärd nedtrappning. 

På samma sätt kan motåtgärder på ett lägre plan än den provokation vi utsätts för, 
antingen öka trycket mot oss - " det ser ju ut att löna sig" - eller så kan sådana åt
gärder kanske vara den goda lösningen för, att för tillfället, undvika en upptrappning 
och få en möjlighet lösa upp konflikten vid annan tidpunkt och eventuellt med andra 
medel. 

Enligt IKFN får svenska örlogsfartyg som utsätts för våldshandlingar försvara sig. 
Detta gäller också på fritt hav , men det inträffade kunde ju enligt statssekreteraren 
inte rubriceras som en våldshandling. Statsrådet anar nu intuitivt att hur han än väljer 
så är risken för oönskade effekter stor. 

"Vad gäller egentligen i fall som dessa", undrar statsrådet, och plötsligt slår det ho
nom att "det här borde man ha tänkt på tidigare". 

"Man borde ha någon form av handlingsregler", suckar statsrådet . 

Krisregler 
Ändamålet med denna uppsats är att fästa uppmärksamheten på några av de för
hållanden som måste beaktas när Handlingsregler för konfliktsituationer på fritt hav 
formuleras samt behovet av sådana regler. För enkelhetens skull kallas dessa regler 
fortsättningsvis för Krisregler. 

Krisreglerna skall kunna tillämpas av svenska örlogsfartyg och andra statsfartyg un
der olika former av fredstvister och skymningslägen då de utsätts för hot eller aggres
sioner i samband med uppträdande på fritt hav. 

Att kriser som kan leda till konflikter kan uppstå i de farvatten som omger oss , in-
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ses säkert av de flesta. För att i någon mån konkretisera den bakgrund, som utgör ba
sen för fortsatta tankar i ämnet, skall jag beskriva några tänkbara situationer. 

- Den vita zonen öster om Gotland har diskuterats livligt i press och valdebatt un
der somrnaren och hösten 1982. Oavsett vad somrn förekommit i delningsförhandlingarna 
kan man konstatera att läget för närvarande verkar låst. Diplomatin har i detta fall 
kört fast . Det är möjligt att man på sikt kan komma igång igen men prognosen , för att 
Sveriges ståndpunkter i frågan skall få gehör , är inte särskilt ljus. Området kommer 
därför sannolikt under lång tid att vara omstritt , liksom nyttjanderätten av de even
tuella naturrikedomar som kan finnas där. Det är inte osannolikt att - då den politis
ka situationen är lämplig- Sovjetunionen gradvis flyttar fram positionerna i området 
och kanske inleder provborrningar m m syftande till en kommande utvinning. Denna 
typ av verksamhet kan komma att stöttas med militära maktmedel med uppgift att 
skrämma oss till att ge upp våra anspråk på området . Om vi beskriver en dylik 
annektering av den omstridda zonen uppstår med säkerhet konfliktsituationer - på 
fritt hav. 

- Under de senaste två decennierna har tvister om fiskerättigheter blossat upp på 
olika ställen i världen. Den mest kända i vår närhet är väl det s k " torskkriget" där 
England och Island råkade i en allvarlig konflikt om fiskerättigheter inom den av Is
land hävdade fiskezonen på fritt hav. En liknande konflikt synes vara under uppseg
ling i farvattnen runt Grönland. I Östersjön regleras fisket genom bl a fiskezoner och 
kvotering men även vad gäller fisket kan situationen snabbt förändras. En stat kan 
kräva större kvoter och om sådana inte erhålles besluta att trots allt bedriva ett utökat 
fiske i våra fiskezoner. Så kallade "stödfartyg" ur Flottan avdelas att "skydda" fiske
flottan mot våra "provokationer" . Konflikten blir därmed ett faktum . 

- Våra örlogsfartyg skall kunna deltaga i olika former av undsättningsuppdrag 
även på fritt hav; ty vi kan knappast dra upp "gränser" utanför vilka vi inte genomför 
humanitära insatser. Under andra världskriget flydde människor över havet till Sveri
ge. De kom från Finland, de Baltiska staterna, Polen och Danmark. Detta kan inträf
fa igen och det behövs inte nödvändigtvis ett världskrig för att sätta igång en sådan 
flyktingström . En intervention- eller ett inbördeskrig i Polen- innebär viss sannolik
het för att en sådan flyktingvåg kan komma över havet. Mycket besvärliga situationer 
kan uppstå om de flyktande hävdar nödläge och samtidigt förföljande polska fartyg 
hävdar legalt förföljande; eller om tredje makt hävdar att de agerar på samma sätt på 
uppdrag av den polska regeringen. En sådan situation kan tas som exempel. Ett 
polskt örlogsfartyg tillgriper hot och provokationer för att - på fritt hav - få oss att 
återlämna nödställda , som har tagits ombord på ett av våra örlogsfartyg; ett krav som 
aldrig kan tillgodoses. 

- En annan situation kan vara då vi , av beredskapsskäl, måste övervaka en annan 
stats 'Verksamhet- på fritt hav- för att undvika överraskningar riktade mot oss. Är lä
get i vår omvärld kritiskt kan våra fartyg utsättas för olika former av hot och provo
kationer i avsikt att förhindra fortsatt övervakning från vår sida. Aktiv telekrigföring, 
rammningsförsök, skenanfall från sjö- och flygstridskrafter kan höra till den matsedel 
som bjuds. Verkliga- eller inbillade- motåtgärder kan vara de incitament som be
hövs för att bruka våld mot våra fartyg. 
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- Vi kan under ett säkerhetspolitiskt skymningsläge finna, att våra sjötransporter 
till och från Gotland hotas av främmande sjö- och flygstridskrafter. En främmande 
ubåt, som indikeras i fartygens färdväg, utgör ett latent hot. Kan ett oidentifierat flyg
företag som- över fritt hav- flyger an mot konvojen vara-inledningen till ett anfall el
ler är det en provokation? Eller är det möjligen så att flygföretaget inte alls har något 
samband med vårt företag? 

Exemplen ovan- det medges - kan ge en bild av olycksprofetior , som kraftfullt 
förenklats för att skapa motiv för behov av krisreglerna som sådana men det vore ju 
obehagligt om de plötsligt inträffar. statsrådets prekära situation i inledningen blir då 
iskall verklighet. 

Handlingsregler kopplat till immunitetsfrågor i samband med Gåsefjärds- och 
Hårsfjärdsincidenterna har diskuterats livligt i riksdag, regering och massmedia, men 
först sedan incidenterna inträffat! säkerhetspolitiskt måste det vara äventyrligt att 
"tas på sängen" i konflikter av beskrivet slag då man tvingas till snabba improvisationer 
och att leva "ur hand i mun" . Dessutom ger det den andra parten fördelen av att- ge
nom att hålla ett högt tempo och variera hotbilden- försätta oss i akterhand om vi är 
dåligt förberedda, handlar ogenomtänkt och med bristande konsekvens . 

Reglernas utformning 
Ett av de främsta skälen till att överhuvudtaget utforma krisregler och omsätta dessa 
till konkreta handlingsregler för våra fartyg , är att i största möjliga utsträckning för
säkra sig om att fartygen i varje läge handlar i överensstämmelse med regeringens val
da politik. Dessutom skall de också ge den taktiske ledaren i området ett visst skydd 
mot anklagelser att ha misstolkat regeringens säkerhetspolitiska handlingslinje. Reg
lerna måste- för att kunna utnyttjas i olika situationer- också vara så flexibla att de 
kan följa förändringar i regeringens valda handlingslinje eller förändras som en re
spons på en framställan från den taktiske ledaren mot bakgrund av den aktuella si
tuationens krav. 

Överväganden 
När överväganden sker inför ett beslut att utnyttja våra sjöstridskrafter för att nå ett 
säkerhetspolitiskt mål i en konfliktsituation är det flera faktorer som måste beaktas. 
Dessa faktorer har olika betydelse för olika nivåer, från regeringen ned till den chef 
som har ansvaret på platsen. 

Som tidigare antytts så är regeringens beslut självklart helt styrande och det första 
som måste klarläggas för de verkställande enheterna är vilken nivå som man till att 
börja med villlägga sig på. Det beslut som man kunde begära av vårt- inledningsvis
så olyckliga statsråd var en av tre alternativa handlingsvägar: 

- att eskalera, vilket innebär att sådana åtgärder vidtas så att det inte råder någon 
tvekan om vår absoluta vilja att- om så erfordras- föra upp konflikten på en högre 
nivå för att nå våra mål eller ta till repressalieåtgärder som svar på provokationer från 
den andra parten. 

- att bibehålla status quo, vilket betyder att man så långt det är möjligt håller kon
flikten på samma nivå genom att matcha handling för handling med en graderad 
insats. 
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- att reducera spänningen, vilket innebär att man så långt det är möjligt undviker 
att bli provocerad att ta till maktmedel eller svarar med motåtgärder på en lägre nivå. 

Valet av konfliktnivå kan självklart inte ske utan att man först klarlagt de interna
tionella och nationella lagliga aspekterna. Det ligger utanför ramen för denna redo
visning att diskutera olika applikationer av t ex internationell rätt vid kriser på fritt 
hav och det får därför räcka med att påpeka den fundamentala betydelsen av att vi åt
minstone inte handlar i strid mot folkrätten , utan helst ser till att alla åtgärder har 
täckning i detta avseende. Det är mer än sannolikt att båda sidor i en fredskris kom
mer att referera till folkrätten, hävdande den egna ståndpunktens oantastliga och le
gala riktighet. 

Det är därför viktigt att man med jämna mellanrum genomlyser vårt läge och gör 
en riskbedömning för olika krislägen och penetrerar de folkrättsliga aspekterna. Mot 
bakgrund av denna analys utges direktiv och anvisningar för olika typfall , krisregler
na ses över och berörda personer på alla olika nivåer utbildas. Inte minst viktigt är det 
att den taktiske ledaren i området är väl förtrogen med olika handlingsalternativ 
inom folkrättens ram för att klart kunna bedöma när motsidans åtgärder strider mot 
densamma. Det kan på goda grunder antagas att uppblossande fredskriser, åtminsto
ne inledningsvis har ett snabbt förlopp och att därmed rättsliga expertanalyser eller 
bedömningar kan bli svåra att hinna med. Hela detta komplex måste därför i största 
möjliga utsträckning analyseras, struktureras och vävas in i våra krisregler. 

Nästa steg blir att överväga motpartens avsikter och tillgängliga maktmedel. För 
det första måste man klarlägga om händelsen beror på ett rent misstag. Är det helt 
enkelt så att motståndaren kan ha identifierat våra enheter felaktigt - d v s han tror 
att vi är någon annan- eller har vi gjort samma fel? Har han- ellervi-navigerat fel? 
Harvi-eller han- gjort något som kan misstolkas som en provokation? Vidare mås
te man fråga sig om motpartens konstaterade åtgärder kan hänföras till övervaknings
uppgifter och om så är fallet , är detta skäl nog för att vidta motåtgärder? Är mot
ståndarens uppträdande menat att störa eller provocera fram ett gensvar? Om så är 
fallet, är det en politisk eller militär signal? Kan slutligen motståndarens åtgärder de
finieras som en våldshandling eller uppenbar förberedelse härför? Är t ex uppstart
ning av eldledningsradar och inriktning av en kanon mot mig en uppenbar förberedel
se till våldshandling i den rådande säkerhetspolitiska situationen? 

Motståndarens rent tekniska möjligheter att ta till olika slag av våldshandlingar är 
en faktor som kan ha stor betydelse. Är hans kapacitet sådan att vi kan tillåta honom 
att utföra en våldshandling innan vi slår tillbaka? Med andra ord , sätts våra enheters 
överlevnad på spel om motståndaren tillåts att slå först? Om så är fallet blir hans av
sikter av övergripande betydelse, men om hans tekniska möjligheter inte ger honom 
en "förstaslags" förmåga är problemen något mindre . 

Styrkejämförelser mellan våra sjöstridskrafter och tänkbara fientliga stridskrafter 
under olika företagstyper och stridsförlopp under krigstillstånd utgör en viktig del av 
den dagliga övningsverksamheten. Sådana jämförelser utnyttjas dessutom både inom 
arbetet med taktikanpassning och inom studieverksamheten för kommande försvars
strukturer. Gemensamt är att de nästan undantagslöst behandlar krigssituationer, där 
det inte råder några principiella förbud beträffande utnyttjandet av vissa vapensys
tem. För att kunna konkretisera våra möjligheter till motåtgärder under freds- och 
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neutralitetskonflikter på fritt hav , måste vi först genomföra en styrkejämförelse eller 
kanske snarare en analys av båda sidors tekniska möjligheter till åtgärder på olika 
konfliktnivåer, som sedan korreleras till varandra och till olika säkerhetspolitiska 
lägen. · 

Förutom den uppenbara vikten av att kunna bedöma båda parters förmåga att ef
fektivt svara på varandras provokationer och våldshandlingar eller att med en pre
ventiv åtgärd förhindra en sådan handling , är det viktigt att bedöma huruvida båda si
dorna också kan hantera den resulterande - och troligen eskalerade - situationen. 

Krisreglerna måste också kopplas till kvaliteten på företagsledningen och den sam
bandskedja som kan upprätthållas mellan våra enheter i det aktuella området och 
högre myndigheter. 

Idealiskt sett, skall besluten beträffande insats av olika maktmedel ligga på en nivå 
där.politiska militära konsultationer snabbt kan äga rum. Ett fartyg som är övervakat 
och sambandsmässigt under kontroll kan ges tämligen enkla regler att följa eftersom 
komplikationer snabbt kan rapporteras tillbaka till beslutande nivå. Å andra sidan 
kan övervakning och samband bli utsatt för avsiktlig störning- i avsikt att isolera en
heten från företagsledaren - och krisreglerna måste därför innehålla "in blanco"
fullmakter för vissa åtgärder då samband bakåt ej kan upprättas. Ä ven dessa fullmak
ter måste struktureras till olika konfliktnivåer vars gränser ej kan överskridas utan 
politiska beslut. 

Militära operationer innehåller ofta element av psykologisk krigföring och av
skräckning. I fredstider får hotattityderna och förmågan att göra avskräckning trovär
dig sannolikt en avgörande betydelse. Det gäller att få en irrationell handling att 
framstå som fullt möjlig och rationell , samt genom en mix av konkreta åtgärder och 
bluff skapa ett ogynnsamt klimat för motståndarens provokationer. För att ett sådant 
agerande skall ha hyggliga förutsättningar att lyckas erfordras inte bara ett konsekvent 
och resolut uppträdande från de direkt inblandade fartygens sida utan även att en fast 
vilja och nationell enighet kan visas upp inför omvärlden. 

Krisregler kan i sina detaljer ej vara offentliga eftersom mycket av deras värde då 
skulle gå förlorat , men principerna- och framför allt just det faktum att vi har kris
regler- skall vara känt. Motståndaren blir sannolikt mindre benägen att ta till vålds
handlingar om han vet att vi har regler som tydligt medger repressalieåtgärder eller till 
och med preventiva våldshandlingar , än om vi alltid intar en defensiv självförsvarsat
tityd. Själva tillskapandet av krisregler skulle därmed troligen bidra till att dämpa ris
ken för en eskalering av eventuella framtida kriser eller kanske rent av medföra att de 
i vissa fall inte uppstår på sådana nivåer där militära enheter konfronteras. De me
ningsskiljaktigheter som utgör själva grunden till en konflikt försvinner självklart inte 
bara genom att krisregler formuleras, men kanske väljer man- på grund av risknivån 
- att försöka lösa upp konflikten med andra medel än militära eller att lägga saken på 
is tills vidare. 

Tyvärr räcker det inte alltid med en fast vilja, krisregler och nationell enighet för 
att lösa en fredskris; man måste också ha tillgång tilllämpliga maktmedel. Ubåtsinci
denten på Hårsfjärden är ett bra exempel på detta. Viljan fanns, kraftfulla handlings
regler tillskapades efter hand och regering, massmedia och "mannen på gatan" var 
eniga: "Ubåten skall tvingas upp! " 
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Man kan antaga att ubåtens uppdragsgivare sedan lång tid tillbaka "synat våra 
kort" och endast funnit "ett par i tvåor". Våra resurser för att indikera, spåra upp, 
klassificera och med vapenmakt tvinga upp en ubåt bedömdes sannolikt vara så be
gränsade att man tämligen riskfritt kunde försöka sig på att penetrera själva hjärtat av 
ett av våra basområden. 

För att kunna sätta handling bakom orden erfordras således materiel som medger 
ett flexibelt utnyttjande med hög effekt. Inom ubåtsjaktens område är ett sådant sys
tem på väg, från den lägsta till den högsta konfliktnivån. 

MALIN (lägesindikator) och "knallskott" ligger i botten och därefter kan makt
medel tas till i en stigande skala: 

- ELMA (minisjunkbomb avsedd att tvinga upp en ubåt) 
- Lätt sjunkbomb (enkelskott) 
- Torped 42 med reducerad sprängladdning (incidenttorped) 
- Lätta sjunkbomber i salva 
- Tunga sjunkbomber (enkelskott) 
- Dito i salva 
- Fasta mineringar (med mer eller mindre fördröjd initiering) 
- Dito utan fördröjd initiering 
- Torped 42 i stridsversion 

Självklart ökar risken att en ubåt sänks från att vara noll på den lägsta nivån- även 
om ELMA medför en liten men dock risk för sänkning - till att vara i det närmaste 
garanterad i den högsta nivån. 

På samma sätt vore det önskvärt att kunna sätta in vapen ovanför ytan på ett flexi
belt sätt. Man kan tänka sig olika former av "incidentvapen" även här t ex i form av 
eldhandvapen med gummikulor, vattenkanoner, lätta vapen med barlastad ammuni
tion m m. 

Tillgången på lämpliga fartygsplattformar för fredskriser tål också att funderas på. 
Man känner spontant att hög fart , uthållighet, sjövärdighet, styrka, storlek och för
måga att bära en varierad spanings- och vapenutrustning är betydelsefulla egenska
per. Det går inte att blunda för att våra jagare av Hallandsklass uppfyller många av 
dessa krav hur dyra och personalslukande de än sägs vara . Dagens ytaHackenheter 
har begränsad uthållighet samt har endast utrymme för ett fåtal olika vapensystem. 
Våra minfartyg som har uthållighet och utrymme har låg fart och, ur den här syn
punkten, bristfällig vapenutrustning. 

Leif Leifland, kabinettssekreterare då Gåsefjärdsincidenten utspelade sig, nämnde 
i sitt inträdesanförande till Kungliga Krigsvetenskapsakademien att han önskade att 
vi kunnat visa upp något mer substansiellt än några patrullbåtar inför den stridsgrupp 
av sovjetiska fartyg som då patrullerade straxt utanför vår territorialvattengräns. 
Derina önskan delades säkert av många - såväl ur patrullbåtsbesättningarna som ur 
allmänheten. Kommande fartyg som avses att tillika klara ut uppgifter under freds
kriser måste få en storlek och sådana egenskaper så att dessa uppgifter rimligen också 
kan lösas. 

Formulering av krisregler är svårt och det kommer oundvikligen att uppstå krav på 
regler som står i konflikt med varandra . Motstridiga krav kommer självklart också 
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uppstå i samband med en verklig kris. Den mest uppenbara konflikten är det läge då 
en preventiv våldshandling är nödvändig av militära skäl - d v s våra fartygs över
levnad är direkt hotad - men samtidigt är ett sådant agerande förkastligt av politiska 
skäl. I sådana lägen är det betydelsefullt att riskerna preciseras i händelse av ett dylikt 
övergripande politiskt beslut. 

Krisreglerna för ett visst spänningstillstånd får i viss mening en karaktär av "en
gångs" -regler , eftersom de antagligen icke gäller efter det att åtgärder enligt given re
gel vidtagits . Man får förmod a att själva åtgärden förändrar spänningstillståndet, så 
att nya regler måste träda i kraft . 

Vissa faktorer som påverkar krisreglernas utformning har här belysts var och en för 
sig utan att närmare gå in på kopplingar dem emellan . Somliga kopplingar är tämli
gen tydliga , medan andra kanske först uppenbarar sig efter en mer djuplodande 
analys. 

Det kan också vara lämpligt att definiera de nivåer där krisreglerna bör formule
ras. Den översta nivån är regeringens, där krisreglerna formuleras i säkerhetspolitis
ka termer och där målsättningar och lagliga aspekter överlagras. På nästa nivå ut
formar överbefälhavaren militära tillämpningsregler som bygger på de politiska och 
lagliga aspekterna . Slutligen ger ÖB ut fackmässiga order och instruktioner till militä
ra myndigheter , som får formen av tillåtna respektive förbjudna åtgärder, vilka täc
ker olika spänningstillstånd, olika handlingsalternativ och olika tänkbara situationer. 

Några definitioner och exempel 
Operativa mål under krig bryts ned i företag där, så småningom , en taktisk ledare får 
resurser och uppgifter att lösa. Uppgiftsställningarna innehåller nyckelord eller 
orderuttryck som definierar vad den taktiske ledaren skall åstadkomma med tilldela
de resurser. Försvåra, Bekämpa, Skydda, Luftförsvara är exempel på vedertagna och 
reglementerade uttryck vars innebörd är definierad . Uttrycken är inriktade mot sjö
målsstrid , markstrid samt spaningsföretag, varav endast den sista gruppen innehåller 
ett par uttryck som är lämpade för uppgiftsställningar under fredskriser. Som ett led i 
framtagande av krisreglerna måste därför lämpliga nyckelord tas fram som dels kan 
utnyttjas då uppgifterna ställs , dels också kan användas av våra enheter för att på ett 
kort och definierat sätt beskriva vad motparten bedriver för verksamhet. 

Några exempel : 

- Störa, en kalkylerad , provokativ handling utformad att ställa till besvär. 

- Följa, att upptäcka, klassificera och följa ett mål tills kontakten anses förlorad . 

- Lura, en åtgärd som syftar till att lura bort en motståndare från ett känsligt 
område. 

- Skugga, att hålla kontakt - inte nödvändigtvis kontinuerligt - med ett mål. Skugg
ning kan ske öppet eller dolt . 

- Övervaka, att bygga upp och bibehålla en omfattande bild av motståndarens grup
pering, rörelser och aktivitet. 

- Märka, att hålla en sådan kontakt med målet att "märkaren" omedelbart kan insät
ta sina vapen . 
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- Motmärka, att avdela resurser som kan neutralisera en "märkare" från motstån
daren. 

I IKFN definieras begreppet våldshandling med: "Alla former av eldgivning med 
vapen (utom skjutning med lysprojektiler) , bombfällning, undervattenssprängning, 
luftlandsättningar o dyl samt uppenbara förberedelser härför (förf kursivering)" . 

Definitionsmässigt är "uppenbara förberede lser" för våldshandlingar något av en 
dimmig zon, vilket är otillfredsställande ur flera synpunkter. Har en konflikt trappats 
upp till en nivå där våldshandlingar kan befaras så är det viktigt att man rör sig på så 
fast mark som möjligt. Krisens fortsatta förlopp kan bli svår att kontrollera och våra 
enheters överlevnad kan vara i fara . Uppenbara förberedelser måste därför definieras 
i konkreta former. 

Ett effektivt försvar mot de flesta vapen som kan riktas mot våra fartyg innebär att 
motståndarens vapenplattform sätts ur spel innan hans vapen avfyras. En ubåt som 
tillåts komma inom torpedskjutavstånd till ett av våra minfartyg under en neutrali
tetsutläggning av minor , har en stor sannolikhet att erhålla träff utan att vi kan för
hindra det . En samling robotbeväpnade fartyg inom robotporte kan mätta vårt luft
försvar genom en koncentrerad salva , åtgärder mot dessa fartyg har inget omedelbart 
värde efter det att robotarna avfyrats. På samma sätt kan ett antal flygplan , som ko
ordinerar sina anflygningar och attackerar från olika håll, mätta våra fartygs luftför
svar. 

Situationer som dessa behöver definieras och särskilda kombinationer av mot
ståndarens olika åtgärder klassificeras som uppenbar förberedelse för våldshandling. 
Några exempel på uppenbara förberedelser kan skisseras: 

- En robotbestyckad ubåt i ytläge , inom porte och med kurs mot en av våra enheter 
samt med robottuberna öppna och spaningsradar tillslagen. 

- Ett robotbeväpnat fartyg inom porte , med öppna robottuber pekande mot eget far
tyg och tillslagen eldledningsradar. 

- Ett flygplan som närmar sig i känd robotfällningsprofil och med spaningsradarn i 
sök- eller följemod. 

- Ett flygplan , som på fritt hav fäller minor i ett av våra fartygs färdväg. 

Konkreta åtgärder , som är tillåtna eller förbjudna i olika lägen, kan presenteras i 
tabeller, vilka kan utnyttjas för att dels beskriva regeringens valda politik och dels 
lista ett antal regler som korresponderar mot den valda handlingsvägen. För varje 
företag - vars uppgift definieras genom ett konkret orderuttryck - kopplas relevanta 
regler ur denna tabellerade regelsamling. 

Ett exempel på hur en sådan regelsamling kan konstrueras framgår av vidstående 
tabell. 

Exemplet får ses som en ansats på en hög konfliktnivå. I lägre nivåer kan tabellen 
innefatta regler som avhandlar t ex minsta avstånd till främmande örlogsfartyg , ubå
tars uppträdande i uläge eller ytläge , antal fartyg som skall uppträda tillsammans, ut
nyttjande av stridsgrupperingar, utnyttjande av incidentvapen m m. 

Avsikten har här inte varit att presentera krisreglerna som sådana utan att belysa 
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Konfliktnivå: Adam 

Regeringens politik Regler 

l Att minska spänningen 101 Varje ansträngning skall göras som medför 
minskad konfliktrisk . 

102 Varning med knallskott tillåtet. 

103 Varningseld med sjunkbomber och artilleri 
förbjudet. 

104 Kanoner får ej röras ur sina surrningslägen. 

105 Eldledningsradar får ej utnyttjas. 

106 etc 

-etc. 

2 Att bibehålla status quo 201 Våldshandling eller annan krigshandling än 
våldshandling får ej tillgripas. 

3 Att eskalera 

Motståndarens handlingar på lägre mvaer får 
mötas med handlingar på samma nivå. 

202 Varningseld med sjunkbomber och artilleri får 
tillgripas . 

203 Uppenbar förberedelse för våldshandling får ej 
utföras . 

204 etc. 
-etc. 

301 Vapenmakt får utnyttjas som svar på vålds
handlingar. 

302 Vapenmakt får utnyttjas vid uppenbara för
beredelser för våldshandling. 

303 Vapenmakt får utnyttjas som svar på annan 
krigshandling än våldshandling. 

304 Om ett av våra fartyg har anfallits får motstån
darens alla fartyg i området anfallas. 

305 etc. 

-etc. 
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de faktorer som styr formuleringen av reglerna. Exemplen som har givits skall därför 
bara ses som en ansats. Den slutliga utformningen måste självklart se helt annorlun
da ut. 

Konklusion 
Förhoppningsvis har det framgått av denna uppsats att statsrådets situaton i inled
ningen närmast kan liknas vid en mardröm som lätt kan få katastrofala följder om in
te situationens utveckling kan kontrolleras . 

Hans situation hade sannolikt underlättats om handlingsregler hade funnits och om 
han varit insatt i desamma samt haft kännedom om vilken typ av beslut som förvän
tades honom. 

Krisregler av olika slag finns utarbetade i många länder och inom försvarsallianser . 
Inom NATO finns gemensamma regler för t ex örlogsfartygs agerande på olika kris
nivåer s k " Rules of Engagement" och det skulle förvåna om inte WP har liknande 
regler. Reglerna borgar sannolikt för att hotfulla attityder och provokationer i det 
längsta undviks- man vet ju att svaret på ett sådant agerande inte uteblir- och regler
na utgör därmed ett grundelement i " maktbalansen". 

Avsaknad av dylika regler kan medföra framstötar från andra länder för att pröva 
vår förmåga och fasthet. Finner man t ex att vi intar defensiva attityder uppstår en si
tuation där vi kan bli utsatta för allt hårdare påtryckningar. Kanonbåtsdiplomati och 
"appeasment" - politik är i allra högsta grad levande begrepp för en stormakt. Ris
ken för att vi kan bli berörda av detta får ej underskattas. Det finns de som menar att 
de sista årens upprepade och provokativa ubåtsincidenter kan vara ett led i sådana 
påtryckningar från en främmande makts sida. Vi har , som en följd därav, vidtagit 
förändringar vad avser möjligheten till ingripande mot främmande ubåtar på vårt 
territorium, dock enligt många alltför sent. Det är därför viktigt och nödvändigt att vi 
tar fram handlingsregler för konfliktsituationer på fritt hav innan den första av sådana 
konflikter inträffar. Parallellt med detta bör vi ta fram materiel som passar in både 
i det sjöoperativa invasionsförsvaret och i konflikter under fred och neutralitet. 

Vi måste både veta hur och kunna! 
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Korresponderande ledamoten 
SVEN FAGERLIND 

Synpunkter på försvarets anskaffning 
av moderna ledningssystem 
Hjälpmedlen för ledning har verkligen 
förändrats genom åren. Från det att man 
på 40- och 50-talen utnyttjade rent ma
nuella system (manuella plottar, kort
lådor mm) för sammanställning och pre
sentation av stridsinformation ingår nu i 
de flesta ledningssystemen avancerade 
interaktiva datorsystem där operatörer
na/beslutsfattarna stöttas av den moder
na teknikens alla möjligheter vad gäller 
snabb datalagring, datasökning, data
presentation (t ex lägesbilder) och be
räkningsfunktioner. 

Dagens hjälpmedel och system är 
emellertid fortfarande i stor utsträckning 
specialanpassade för vissa begränsade 
uppgifter, och samverkan med olika del
system är begränsad vilket också för
sämrar överblicken. 

Framtida ledningssystem 
Framtida ledningssystem kommer inte 
bara att vara geografiskt distribuerade . 
Även databaser, datakraft, operativa 
positioner mm kan med ny teknik decen
traliseras och trots detta vara avancerat 
samverkande och ge totalöverblick. Tek
niken ger också möjlighet att modulari
sera t ex datakraft till mindre, men i och 
för sig kraftfulla moduler för att komma 
ifrån alltför stora och ur programsyn
punkt svårhanterliga komplex . 

Nästa stora steg blir troligen att gå från 
de specialanpassade systemen mot ope
rativt samordnade system med distri
buerad datakraft och databaser där olika 
system också griper in i varandra på ett 
komplicerat sätt. I dessa operativt sam-
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ordnade system kommer man att vinna 
bl a att alla operatörer - oberoende av 
geografisk planering- kan arbeta mot li
kadana databaser med samma innehåll, 
och som inte har olika delmängder med 
varierande aktualitetsgrad. Detta bör 
underlätta decentraliserad beslutsfatt
ning och ledning, såväl operativt som 
taktiskt. 

Systemsvarstider 
I en "manuell" högre stab lär det inte va
ra ovanligt att telexmeddelanden, vid 
hård stabsbelastning, har en genom
loppstid av timmar. I det moderna led
ningssystemet kan tiden nedbringas till 
minuter, och dessutom kan informatio
nen samtidigt vara tillgängligt för alla 
stabsmedlemmar oberoende av deras fy
siska lokalisering. På liknande sätt kan 
systemsvarstiden i minuttaktiska system 
nedbringas till sekunder . 

FMV organisation 
FMV pågående omorganisation med 
koncentration av sakansvar inom ett äm
nesområde oberoende av försvarsgrens
tillhörighet, bör kunna ge goda möjlig
heter inte bara till materielsamordning 
utan - vilket jag tycker är viktigare -
även till systemsamordning mellan för
svarsgrenarnas ledningssystem. 

Den tidigare nämnda integreringen 
mellan olika system med krav på sam
ordning och överblick trots den decent
raliserade uppläggningen, kommer att 
ställa höga krav på systemkunskap både 
hos leverantörer och uppköpande myn-

digheter. De ständigt eskalerande sy
stemkraven ställda mot försvarets 
minskade medel ökar också ytterligare 
kravet på kvalitet och kompetens hos 
uppköpande myndigheter så att man 
upphandlar rätt materiel till rätt pris inte 
bara sedda mot den närmaste framtidens 
krav utan även tar hänsyn till långsiktiga 
krav på utbyggnader , underhåll och ser
vice. 

Operativ och 
fysisk miljö 
En viktig parameter vid systemkon
struktionen är miljökunskap. Med detta 
menar jag kunskap om den omgivning, 
både operativt och fysiskt, som ett sy
stem skall arbeta i och de speciella krav 
detta ställer på ledningssystemet ifråga. 
Marin miljö i u-båtar skiljer sig t ex från 
strilcentralmiljö i land. Den praktiska 
miljö- och applikationskunskap som er
hållits i tidigare projekt bör alltid vårdas 
och ligga som grund för framtida studier 
och projekt. Denna typ av kunskap fin
nes inte bara hos upphandlande myndig
heter och ute på förband utan även till 
stor del inom industrin . Men den måste 
vårdas, och det kräver kontinuitet i ar
betet ; annars försvinner kunskapen efter 
ett fåtal år p g a personalomflyttningar 
etc . 

Ergonomi, 
Manmaskinkommunikation 
Hittills har jag uppehållit mig vid led
ningssystem, och i första hand stridsled
ningssystem och dess integrering. Emel
lertid- för att verkligen få totalt optime
rade system - bör systembegreppet ut
vidgas över det traditionella inom datain
dustrin. Vad jag menar är att operatören 
- människan och dennes omgivning mås
te inkorporeras i systembegreppet. En 

människa som till sitt förfogande har ett 
avancerat system men med dålig man
maskinanpassning och/eller miljö, ger 
troligen ett samre slutresultat än en män
niska i en god miljö men med ett mindre 
avancerat och därmed billigare system. 

Ergonomibegreppet och man-ma
skinkommunikationen måste alltså tas 
med i systemeringsarbetet; bl a med av
seende på operatörsvänliga funktioner, 
ljudnivåer , ljus- och färgsättning, lokal
temperatur , arbetsställning, system
tider, datapresentationsprinciper etc . 

Men trots heltäckande specifikationer 
och kunniga handläggare hos FMV, mås
te systemleverantören ha fortlöpande 
intimt och förtroligt samarbete med det 
aktuella systemets slutliga användare
operatörer. Man kan säga att sy
stemkonstruktörerna - kanske främst på 
programvarusidan - måste lära sig ope
ratörernas sätt att tänka och arbeta och 
tänka sig in i deras situation. Utan detta 
kan ett ledningssystem inte bli optimalt 
hur mycket möda som än lagts ned på 
dess specificering. 

Verklig systemkunskap ligger således 
inte bara hos sakhandläggarna inom för
svaret, utan också hos operatörerna och 
tekniker på förband samt hos systemle
verantörerna. 

Vid val mellan svensk eller utländsk 
industri för assistens vid systemutform
ning och specificering bör man tänka på 
att man i denna projektfas måste skaffa 
inträngande kunskaper i den militära or
ganisationen och om systemkapaciteter. 

Samband 
Kravet på sambandet kommer att öka i 
dessa operativt samordnade och sam
verkande ledningssystem . För att de oli
ka systemen skall fungera väl och att de 
skall kunna kommunicera med varandra 
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fordras kraftfulla sambandssystem med 
omsorgsfull standardisering av datakom
munikationsmetoderna . Valda gränsytor 
och kommunikationsprotokoll bör ha en 
livslängd som betydligt överstiger de ak
tuella systemens. Annars kommer pro
blemen att infinna sig vid modifieringar , 
utbyggnader och integreringar till nya 
system. 

Det ökade informationsutbytet mellan 
olika ledningssystem medför också att 
sekretess/kryptering måste ingå som en 
självklar del i sambandssystemen. 

Ledningssystemets 
uppbyggnad 
Ett ledningsystem kan grovt uppdelas i 
- maskinvara, bl a datorer 
- programvara 

Tendenserna nu är att ett ledningssy
stem har en livstid på 15- 20 år. För de 
båda huvuddelarna enligt ovan är livsti
den emellertid högst olika . En kom
ersiell dator är omodern efter kanske 
fem år , och efter 8-1 O år är det ofta svårt 
att anskaffa reservdelar . 

För programvaran där de operativa 
funktionerna är realiserade kan man 
förutse krav på kontinuerlig utveckling. 
T ex införande av helt nya funktioner el
ler modifiering av befintliga på grund av 
nya eller ändrade operativa/taktiska 
krav . För att dessa modifieringar/ut
byggnader skall kunna göras ekonomiskt 
- dvs hålla systemets livslängdskostnad 
nere - måste programvaran modularise
ras hårt. En programmodul skall bildlikt 
kunna dras ut som en "black box" och en 
ny modifierad skjutas in. För att detta 
skall kunna genomföras fordras omfat
tande formalisering och standardisering 
av programvaruproduktionsmetoder och 
dokumentation . Dessutom fordras (na-
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turligtvis) att ett enda- standardiserat
programspråk används. F n är Pascal och 
det kommande ADA aktuella. Det finns 
alltså många skäl att inte bara sträva till 
lägsta livslängdskostnad för program
varan utan även till att göra den ma
skinvaruoberoende. Detta innebär , i ett 
stort projekt med säg 4-5 års utveck
lings- och produktionstid , att maskinva
ran inte behöver beställas tillsammans 
med programvaran vid projektstarten 
utan senare , vilket ger modernare mate
riel i det slutligen färdiga systemet. 

Maskinvaran kan som sagt beräknas 
ha betydligt kortare livstid än program
varan , beroende bl a på den snabba ut
vecklingstakten inom maskinvaruområ
det . För att underlätta utbyte av delar el
ler delsystem bör även här standardisera
de gränsytor eftersträvas. För t ex dato
rer bör utvecklingstendensen mot myc
ket komplicerade kretskort observe
ras . Vissa utländska datorleverantörer, 
t ex, reparerar inte sådana kort i Sverige 
utan dessa sänds till en central depot ne
re i Europa. Det kan innebära problem 
att på C-underhållsnivå i Sverige bygga 
upp motsvarande resurser. Här kan då 
svensk industri göra en insats genom att 
ingå i det ordinarie underhållssystemet 
(naturligtvis då främst för egentillverkad 
utrustning) . 

Slutord 
Avslutningsvis vill jag betona hur viktig 
symbiosen försvar- industri är, inte bara 
för svensk försvarsindustri utan även för 
den civila industrin . Resultatet är ju hög
klassiga produkter på "teknikens fram
kant" som i sin tur stimulerar utveckling
en av avancerade civila produkter, bl a 
för vår exportindustri . 

Vad gäller utvecklingen av stora sy
stem i allmänhet - och ledningssystem i 

synnerhet- kan inte nog framhållas vik
ten av modularisering och standardise
ring speciellt av programvaran. Aktivite-

ter inom detta område pågår för närva
rande inom industrin , både på den mili
tära och den civila sidan . 
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Debatt 

Marinunderhållsbataljon-ny bas och underhållsorganisation för 
flottan och kustartilleriet 

Inlägg till Sune Birkes artikel i TiS nr 2/82. 

Birkes sätt att argumentera har en saklig 
slagsida i det att han endast avhandlar 
underhåll av sjöstridskrafter. Nedanstå
ende rader är därför främst skrivna för 
att komplettera Birkes artikel med kust
artilleriförbands behov av underhålls
tjänst. 

Ledningsstruktur 
I valet mellan s k Stabs- och förvaltnings
organisation konstaterar Birke att CM 
beslutat om den förra vid skapande av 
underhållsbataljon. Argumentationen 
om förvaltningsorganisationens ev över
förbarhet mellan freds- och krigsorgani
sation synes i sammanhanget något peri
fier. Det viktigaste enligt min uppfatt
ning är att den nivå här är fråga om ej 
finns i fred. Det är således ett renodlat 
krigsorganiserat förband det är fråga om 
och som sådant skall det bemannas hu
vudsakligen av reserv- och värnpliktig 
personal. Därmed är ledningsstrukturen
enl min uppfattning-given. Några skäl att 
frångå traditionell sektionsuppbyggnad 
kan jag ej finna, i synnerhet som den 
överordnade ledningsnivån ( Ör!B/Kaf) 
innehåller en integrerad stabs- och för
valtningsuppbyggnad. Stabsläkaren/chef 
för ~ektion 2d (hälso- och sjukvård) är 
tillika chef för sjukvårdsavdelning för att 
ta ett exempel på Kaf-nivå. Förhållandet 
är likartat vid övriga förvaltningar. Kom
petensen att bygga upp en förvaltnings
organisation på batnivå finns helt enkelt 
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inte. I den fortsatta beskrivningen av un
derstödets skilda karaktär fokuseras be
skrivningen mot understöd av sjöstrids
krafter. Övrigt understöd riktade mot 
landgrupperade fasta och rörliga förband 
ink! transporter lämnas därhän! 

Längre fram i denna artikel komplet
terar jag därför med några viktiga inslag 
underhållstjänstens karaktär vid kustar
tilleriförband. Låt mig dock först konsta
tera att några nya uppgifter är det egent
ligen ej fråga om. Redan idag finns 
basbataljon(er) med underhållsansvar av 
för försvaret gemensam materiel mot bå
de arme och ka-stridskrafter. Dessutom 
finns kompetensen också för s k ka spe
ciell materiel t ex på radar- och stridsled
ningssidan m fl områden. Det nya är att 
stadfästa en organisation där tidigare 
- basbataljon 
- kabriguhkomp 
- fouhkomp 
- sjvplut och hållplatsto samt skjutp-

busspJut (motsv) 
- kabrigtpkomp 
- Ör!B tpkomp 
- kafuhkomp t ex kafrepkomp 

i olika konstellationer kompletterat 
varandra . En organisatörs önskedröm 
tycks det mig. 

Vidare är Birkes beskrivning av led
ning av underhållstjänst vid basbat enligt 
stabstjänstmallen - l. Samla information 
2. Bearbeta den 3. Gör ett bedömande 4. 
Fatta ett beslut 5. Ge order 6. Följ upp-

en enligt min uppfattning högst tveksam 
beskrivning av vad ledning av under
hållstjänst innebär. Mallen gäller natur
ligtvis för förband med stridsuppgift me
dan det vid ledning av underhållsförband 
snarare är frågan om samordning av oli
ka tjänstegrenar mot en given priorite
ring t ex fastställd underhållssäkerhet el
ler given dispositionsrätt . 

Marinunderhållsbataljon 
För att återvända till rubriken skiljer sig 
underhållsverksamheten starkt vid land
grupperade förband från underhåll av 
sjöstridskrafter. Vid dagens basbataljo
ner sker sannolikt arbetet under hårdare 
tidspress men följer likväl en mall med 
förutbestämbara behov t ex bunkrings
kapacitet vid stridsfartyg. Vid landgrup
perade förband är underhållstjänstens 
diversitet den mest framträdande egen
skapen. Det vore därmed fel att (i enlig
het med Birkes förslag) klä på dagens 
basbataljoner en eller annan befattnings
havare. Basbataljonerna är skräddarsyd
da för flottans skilda förbandstyper och 
är anpassade efter de tids- och förnöden
hetskrav som fartyg i bas ställer. Kust
artilleriförbandens motsvarande krav på 
underhåll har andra dimensioner. Tids
kravet t ex som för fartygsförbandet är 
en fråga om timmar är ofta för kustartil
leriförbandet en fråga om dygn . 

Det får likväl ej resultera i att kaför
bandets uhsäkerhet icke intages i tid eller 
tillåts nedgå. Det är således svårt att hit
ta en gemensam nämnare för de båda va
penslagen. 

Faktiskt svårare än Birke gör gällande. 
Likväl kan säkert många funktioner 

t ex tpenheter, represurser, sjukvård ut
nyttjas över hela linjen. 

Utgångspunkten måste därför enligt 
mitt förmenande helt och hållet utgöras 

av vilka förband som skall understödjas 
och med vad. 

Det kräver avsteg från dagens standar
diserade staber (Jmf StabsiM) och för
band samt geografiskt lokala översyner. 
Det mest intressanta i dessa översyner 
vore dock att dra gränsen för storleken 
av förband ur flottan, ka och armen som 
lämpligen kan understödjas av en marin
underhållsbata/jon. Av ag ledning fram
går att förutsättningarna finns på väst
och norrlandskusten . Av rapporten 
framgår också att det taktiska utnytt
jande (kustnära uppträdande och lång
räckviddiga vapen bildar gemensamma 
zoner) bl a ligger bakom den nya under
hållsstrukturen. Denna argumentering 
gäller naturligtvis också områden där 
marinen har starkare representation (bri
gader och flera flottiljer). Redan på ka
brigadnivå med dess flora av underhålls
förband krävs enligt min uppfattning en 
bataljonsledning. Behovet av samord
ning ökar med antalet inblandade under
hållsförband snarare än med antalet un
derstödda förband oavsett vapenslag. 
Tanken med marinunderhållsbataljon 
bör därför ej låsas till ett för marinen ge
mensamt förband. Säkraste svaret på 
dessa frågor får man dock inte genom 
studier utan genom övningar t ex under
hållsövningar i KFÖ ram. 

Underhållstjänsten har i alltför stor 
utsträckning fått stå tillbaka för kravet 
att spela igenom "ett helt krig" vid våra 
korta krigsförbandsövningar. Under
hållstjänsten har lösts fredsmässigt ge
nom intendentens prefabricerade mat
sedlar , symboliska ammunitionssatser 
och utbyte (ur mobförråd) av söndrad 
materiel. 

I det följande kompletteras Birkes bild 
av basbataljonen med bilden av under
hållstjänst inom och utom s k KA för
svarade områden (=chef KA-försvar är 
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områdesansvarig chef) med synpunkter 
på ledning, underhållssäkerhetens upp
byggnad inklusive transporter samt åter
tagning efter (för) bekämpning. 

Ledning 
I marinen saknas trängtrupper. Marinen 
saknar därför- tycker jag- en genomar
betad och levande underhållsfilosofi. 
stabsmedlemmar (liksom övriga under
hållsutövare) är i hög grad omskolade 
vid korta fortsättningskurser. Den nya 
grundutbildningslinjen UH för reservof
ficerare i ka är ett steg i rätt riktning. 
Nästa steg borde vara att förbättra ut
bildningen i underhållstjänst för stabs
chefer på brigad och bataljonsnivå. Un
derhållstjänsten har också i alltför hög 
grad bedrivits som behovstäckning i ef
terhand - en sorts parerande av oförut
sett - istället för planläggningsunderlag 
grundade på beräkningar enligt arme
handbokens modell. Strävan bör vara 
framförhållning med förnödenheter för 
att eliminera/minska bristsituationer. 
Det är närmast en stabschefs uppgift att 
sprida information om förväntat strids
förlopp samt att ställa adekvata uppgifter 
till chef sektion 2 med medarbetare en
ligt principen "hjälpen på plats där ska
dan uppstår" . (obs presens). För mari
nen är det oftast fråga om kunskapen var 
resursen ifråga finns , vilket är en nog så 
komplicerad uppgift med hänsyn till be
fintlig reservdelsbrist och dokumentatio
nens uppbyggnad och tillgänglighet. I 
själva verket är kunskapen i hög grad 
knuten till ett fåtal befattningshavare i 
förvaltningsorganisationen på ÖriB/Kaf
nivån. En annan komplikation är mate
rielens heterogena sammansättning (t ex 
radarstationer) och stabsmedlemmars 
förutsättningar att snabbt famna om hela 
fältet. Min bedömning är att sektion 2b 
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(tygavd) på kabrigadnivå kräver minst 2 
veckor av inkörning för att stabsmässigt 
kunna handlägga reparationsärenden. 
En tröst är att företrädare på lägre nivå 
(förbandets ingenjörer) har förutsätt
ningar att med förbigående av stabsin
stanserna själva eller i samråd med ma
terielförvaltning kunna lösa problemen. 
Detta leder emellertid till felprioritering
ar i avgörande skeden om inte stabsin
genjörerna från början bereds tillfälle att 
vara med i spelet . 

Underhållssäkerhetens 
uppbyggnad inkl 
transporter 
MB anger ramar för underhållssäker
heten i s k "Särskilda områden". Tolk
ningen har emellertid lämnats fri och va
rierar främst mellan kaiörsvarade områ
den och vanliga försvarsområden . Oav
sett vilken grad av underhållssäkerhet 
som ansätts (högst i områden som riske
rar bli avskurna) är problemet främst en 
fråga om balans mellan olika förnöden
hetsslag och transporter. Här konstate
ras blott att livsmedelsförsörjningen (dä
rest leverantörer - förmår fullgöra sina 
krigsleveransbesked) och drivmedel (till 
följd av lagring- ej torde bli dimensione
rande . Svaga punkter är materielför
sörjning och transportapparatens risk för 
kollaps (till följd av belamrade lastage
platser och olämpligt tonnage). Under
hållstransporterna utförs till ett mycket 
högt procenttal av s k mobfartyg (dispo
neras ca 3 dygn) och uttagna fartyg och 
båtar. Mobbåtamas styrka ligger i att 
ordinarie besättning ingår i avtalet . Ut
tagna fartygs motsvarande svaghet ligger 
i avlämningsförfarandeL (Oklart när far
tyget kommer och i vilket skick) , i på
mönstrad militär besättnings ovana vid 

fartyget samt svårighet att finna rätt typ 
av fartyg. Det allt överskuggande tpbe
hovet i inledningsskedet utgörs av bygg
nadsmaterial till befästningar , varför de 
mest användbara fartygsslagen utgörs av 
färjor bl a kronans artilleritransport
färjor. För att utnyttja dessas fulla ka
pacitet krävs fria bryggor för roll on -
roll off trafik. 

En lämpligare konstruktion beträf
fande sjötransporter vore k-företag i lik
het med de åkeriföretag som mer eller 
mindre intakta ställer sina tjänster till 
försvarmaktens förfogande . 

Återtagning efter 
bekämpning 
För krigföringens hela förlopp betonas i 
armen sedan en tid tillbaka betydelsen av 
reorganisation (urdragning och upp
byggnad av personal och materiel till 
angiven nivå) samt återhämtning (unge
fär vila i innehavd gruppering utan strids
uppgift). För fasta förband i marinen är 
dessa begrepp knappast överförbara. 
Marinens landgrupperade förband (även 
rörliga) bör istället för att tillåtas nedgå i 
kapacitet (slitas ned) succesivt tillföras 
personal och materiel. Här återkommer 
vi till kravet på framförhållning, vilket 
kräver svåra avvägningar i synnerhet 
som det sannolikt ej är möjligt att hålla 
hela fronten obruten. Tjänster och för
nödenheter som kan omfördelas kraft
samlas till förband där avgörande söks 
snarare än efter storleken på rapportera
de behov. Egna åtgärder som reparation , 
omfördelning och utnyttjande av ortens 
tillgångar blir avgörande för det egna 
förbandets överlevnad. I själva verket 
avgörs kustartilleriförbandens strid i för
bekämpningen . Reparationstjänst och 
materielförsörjning torde i sammanhang
et vara av samma betydelse som befäst-

ningar och övrigt skydd . Detta borde i 
högre grad återspegla sig i krigsförbere
delsearbetet. 

Sammanfattning 
Frågorna kring ledning av underhålls
tjänst , underhållssäkerhetens uppbygg
nad samt förmåga att motstå förbekämp
ning är centrala för kustartilleriets un
derhållstjänst. Samtidigt är de väsens
skilda från flottans motsvarande frågor . 
Det finns risk för att de tilltänkta kontra
henterna i marinunderhållsbataljonen 
kommer att bilda ett omaka par. 

Peder Uggla 

Gemäle 
Jag har med intresse tagit del av Peder 
Ugglas inlägg. Vad jag kan finna har vi 
samma uppfattning i flera frågor - kan
ske i flera än vad Uggla inser. I en del 
frågor har vi uppfattat problemen på 
samma sätt men dragit helt olika slutsat
ser. I andra, åter, har vi dessvärre helt 
olika åsikter. 

Inledningsvis påpekar Uggla att min 
artikel endast - jag skulle kanske säga 
främst - behandlar understöd av sjö
stridskrafter. Det vore fåfängt att för
neka detta; förhållandet antyds redan i 
artikelns rubrik . Min avsikt var nämligen 
att analysera ledningsfunktionen i da
gens basbataljon för att utröna om den 
vore lämplig även för de tillkommande 
uppgifter en marinunderhållsbataljon 
åläggs . Jag ansåg att så kunde vara fallet 
eftersom jag är av den uppfattningen att 
understöd av rörliga stridskrafter - till 
sjöss såväl som på marken- bland annat 
vad gäller ledning är mer komplicerat än 
understöd av fasta stridskrafter. Detta 
gäller särskilt om de förra kan förutsättas 
få en hög insatsfrekvens. Basbataljonsta-
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ben bör alltså vara av en sådan kvalitet 
att den även kan åläggas tillkommande 
uppgifter. Jag har däremot svårt att tro 
att en organisation huvudsakligen upp
bygd för understöd av fasta stridskrafter 
ledningsmässigt kan klara bastjänst för 
kvalificerade sjöstridskrafter. Vad jag 
här sagt styrks, enligt min uppfattning, 
av Ugglas egna helt riktiga påpekanden 
beträffande basbataljonernas understöd
suppgifter mot ka - och armeförband 
samt den bristfälliga ledningen av under
hållsförband på kabrignivå (fö påpekad 
även av Ag Ledning). 

I avsnittet " ledningsstruktur" påstår 
Uggla att "den överordnade ledningsni
vån (Ör!B/kaf) innehåller en integrerad 
stabs- och förvaltningsuppbyggnad". 
Detta må vara sant vad gäller kustartil
leriförsvaren men är fel vad gäller örlogs
baserna; i själva verket är detta en av de 
väsentligaste strukturskillnaderna mellan 
de båda lägre regionala marina organi
sationerna. Örlogsbasen har i krig de all
ra största delarna av sin förvaltnings
organisation - bland annat alla verkstäl
lande resurser för materielunderhåll , för
sörjning och sjukvård - fördelade till 
basbataljonerna. Det är i princip mot
svarande resursfördelning som Ag led
ning föreslagit mellan militärkommando 
-/marinkommandochef och marinunder
hållsbataljon. Jag har över huvudtaget li
te svårt att följa Ugglas resonemang i 
detta stycke; vad jag kan utläsa delar han 
dock min uppfattning om vilken led
ningsstruktur som är att föredraga . Frå
gan är om han samtidigt är beredd att ac
ceptera den ovan antydda principen , som 
förenklat kan uttryckas enligt följande: 

Militär-/marinkommando: 

Stab 

e övergripande ledning av bas- och uhtj 
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e underlag chefs taktiska beslut. 

Marinunderhållsbataljon: 
Stab 
e Ledning av bas- och uhtj. 

Kompanier 
e Verkställande bas- och uhtj (här ingår 
huvuddelen av den fredstida förvaltning
en) . 

Uggla anser i det följande att min be
skrivning av ledning av bas- och under
hållsförband snarast är en beskrivning av 
företagsledning (motsv) . Till detta vill 
jag för det första säga att liksom bas- och 
underhållstjänsten är en del av striden 
såväl som en förutsättning för den - vil
ket brukar kursiveras i våra taktikregle
menten-så är det också naturligt att den 
leds på samma sätt som striden i övrigt. 
För det andra tror jag inte att det rent 
praktiskt går att göra på så många andra 
sätt än det jag skisserat vare sig man nu 
leder stridande förband eller bas- och un
derhållsförband. Stabs IK är en utmärkt 
bok och kan dess bedömandemall til
lämpas vid civila industriföretag kan den 
troligen även användas vid en marinun
derhållsbataljon . Ugglas som motförslag 
presenterade definition av ledning före
faller mig för snäv och för statisk. 

I det följande avsnittet lägger Uggla 
ned avsevärd energi på att betona skill
nader mellan understöd till sjö- resp 
kustartilleristri krafter. Man borde kan
ske i stället med något större behållning 
studera likheterna: gemensamma led
ningsfunktioner , sammanfallande geo
grafisk lokalisering, delvis sammanfal
lande områden för vapenverkan , likarta
de uppgifter, likartad materiel (fartyg 
och båtar t ex) samma transportproblem 
i skärgårdsområden. 

Det är visserligen riktigt att basbatal
jonerna gentemot sjöstridskrafter ar-

betar efter snävare tidskrav än man nor
malt ställer för underhåll av fasta för
band men jag kan inte inse att de därige
nom skulle vara oförmögna att arbeta 
under något lägre tidskrav. I dagsläget 
gör de båda delarna. 

I avsnittet "ledning" betonar Uggla 
med rätta kravet på förutseende i ledning 
av bas- och underhållstjänst. Jag delar 
fullständigt hans uppfattning därvidlag; 
denna uppfattning var ett av huvudargu
menten för den föreslagna strukturen. 

Likaså är Ugglas observationer be
träffande återtagning/reorganisation helt 
riktiga; motsvarande synpunkter har be
aktats bl a vid utformandet av system 70 
för marinen. 

Sammanfattningsvis anser jag att Ugg
las inlägg på ett värdefullt sätt komplet
terar min artikel vad gäller beskrivning
en av underhållstjänst för kaförband. 
Mellan våra respektive uppfattningar om 
hur marinens framtida bas- och under
hållsförband skall utformas och ledas 

finns dock två avgörande skillnader, som 
förenklat kan beskrivas sålunda: 

e Ugglas uppfattning om ledningen av 
sådana förband förefaller bygga på en 
förutsättning att detta vore en mycket 
speciell typ av verksamhet som fordrar 
unika metoder. Jag vill använda Stabs
IK. 

e Uggla tar - med särskild emfas i sin 
sammanfattning - upp det "väsensskil
da" i fråga om de olika marina strids
krafternas krav på bas- och underhålls
tjänsten , dess ledning och verkställighet. 
J ag anser det vara mer fruktbärande att i 
stället se till likheterna och försöka ta 
fram ett resurssnålt och effektivt alter
nativ till dagens överlagring av under
stödsresurser. 

Det är trots allt knappast några oö
verskådliga armador och härskaror som 
skall understödjas. 

Sune Birke 

SHIPPINGHUSET 
GRUNDAT 1864 

SKEDI:IIfii: 
S·o 

JEAGENT LARERI 
BUNKERFÖRSÄLJNING 
HAVERI o ASSURANS 

DLSDN & WRIGHT. 
Huvudkontor: 104 83 STOCKHOLM 
Telefon: 08·22 80 20 
Telex: 19108. Telegram: WRIGHTCHART 

Kontor i 
Göteborg, Norrköping 
Helsingborg, Malmö, Sundsvall. 
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Allmänna Bevaknings AktiebolagP-t 
- STATENS BEVAKNINGSFÖRETAG -

ABAB har sedan bolagsbildningen utvecklats till en bevaknings
organisation som fyller högt ställda personella och tekniska krav. 

Därför att: 
Företaget har följt med i den tekniska utvecklingen. 

Personval och utbildning har gjorts med största omsorg. 

Personalen har erhållit trygga och rejäla anstfllningsvillkor och 
ändamålsenlig utrustning. 

ABAB - Allmänna Bevaknings AB 

Statens Bevakningsföretag 

Sibyllegatan 17 

Fack, 102 40 Stockholm 5 

T el. 08 l 23 73 20 

X-ponent-systemet för 
rationell verktygs
hantering ... 

Tillverkningsprogram: 

Väggpaneler 

Montörvagnar 

Verktygsskåp 

Förvaringsfack 

Byggprofiler m. m. 

X-PONENT STALINREDNINGAR AB, Sundsvall 
Tel. 060- 12 56 20 växel 

Bilskeppningar är vår specialitet 

WALLENIUSREDERIERNA 
STOCKHOLM 

UDDEVAllA 
dretrunthamn HAMN i~ . 

Naturlig ekonomisk transportanknytning till det mellansvenska 
storindustriområdet Linje- och massgodshamn med modern 
och snabb godshantering Goda tekniska och administrativa 
resurser med stora erfarenheter i transportproblem av såväl tek
nisk som ekonomisk natur. 

e Telefon hamnchefen : 0522/ 147 70. 
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Tillverkning och reparation 
av manometrar 
för sjöfart och industri 

AB Svenska Manometerfabriken 
Blå bodarna 1-9 111 45 Stockholm Tfn 08-40 25 94 

Tillverkare av fartygsutrustning för såväl marina som civila fartyg . 

l vårt tillverkningsprogram bl. a.: 

alla dörrtyper såsom A-dörrar, inredningsdörrar, vt och st dörrar, skjutdörrar A 
och B typ, kyldörrar, styrhyttsdörrar, dävertar för livbåtar, venti!ation sluckor, hu 
var för luftrör, manluckor, stöttor, olika slag av spygatt , låsbeslag, gångjärn mm. 

Vår långa erfarenhet inom branschen gör att Ni med förtroende kan vända Er till 
oss. Vi står gärna till tjänst med ritningar och offerter. 

AB Mo Mekaniska Verkstad 
Box 7 - S- 560 25 Bottnaryd, Sweden Tel. 036/203 00 - Telex 701 36 

Kalmar Hamn 
går på 

offensiven 
Ett omfattande investeringsprogram i ro-ro-läge, nya 

kranar och magasin ger ökade resurser. Vi kan 
erbjuda modern lasthanteringsteknik, stora magasin 

och upplagsytor och effektiv godsvård. 
Räkna med Terminal Kalmarsund i din 

transportplanering. 

Box 269, 39123 Kalm.u 
Telefon: 0480-15775 
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Dessa enheter. liksom många andra tartyg världen över. är utrustade 
med MTU:s kompakta och specifikt lätta dieselmotorer och aggregat. 

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

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

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