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The AM 39 can be launched at all 
altitudes. 

Ouadruple launcher MM 40. 
MM 40 has an over-the-horizon 
capability. 

The MM 36 uses the full 
detaction range of the 
launcher's radars. 

O They can be: 
e Surface-launched (MM 36 - MM 40) 

from ships of all tonnages, or from 
fixed or mobile coastal batteries. 

e Air-launehed (AM 39) 
from helicopters, strike aircraft 
or maritime patrol aircraft. 

e Sub-launehed (under development). 
O They have basically the same principle 

of operation and the same maintenance 
equipment. 

0 They are FIRE AND FORGET and SEA 
SKIMMING, which makes !hem practically 
INVULNERABLE to all enemy delences. 

O They provide SUPERfORITY in anti-sur
face warfare to those countries which 
adopt them, owing to their range, speed, 
accuracy and kil l ing power. 

22 countries have ehosen the EXOCET. 
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Ledamoten LARS NORRSELL och 
Rektor LARS WIGENIUS. 

SAMVERKANS- OCH SAMORDNINGs
MÖJLIGHETER VID BEFÄLsUTBILDNING l 
FLOTTAN OCH HANDELSFLOTTAN SAMT 
SYNPUNKTER PÅ UTBILDNING A V SJÖ
PERSONAL TILL RESERVOFFICERARE. 
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Samverkans- och samordningsmöjligheter vid 
befälsutbildning i flottan och handelsflottan 

samt synpunkter på utbildning av sjöpersonal 
till reservofficerare. 

Arsberättelse 1977-78 i vetenskapsgrenen "Organisation och personal. Utbild
ning". 

Arsberättelsen är utarbetad av ledamoten Lars Norrseli i samarbete med rek
torn vid Sjöbefälsskolan i Göteborg Lars Wigenius. 
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Anmärkning 

Sammanställning av rareskrifter får utbildning till 
och av reservofficerare 1887-1977. 

Antal utexaminerade reservofficerare vid KSS 1927-1977 

Översikt över utbildning, praktik och löner ror olika 
befattningshavare i oceangående svenska fartyg. 

Utnyttjade källor har angivits där så bedömts erforderligt i direkt anslutning till texten. 

INLEDNING 
De svenska örlogs- och handelsflottornas historia och utveckling är väl kända. 

Samarbetet mellanflottorna är också väl dokumenterat. Föreliggande utredning 

behandlar- med vissa utvikningar- den del av samarbetet mellanflottorna som 

berör befälspersonalen. Utredningen har till avsikt att, med utgångspunkt i nu 

gällande eller tidigare kända förhållanden, söka bedömaframtida möjligheter för 

örlogsflottan att använda personal ur handelsflottans befälskadrar. Det är där

vid ej främst antalet personer utan snarare andra principiella möjligheter, som 

kommer att behandlas. Utredningen söker även belysa de möjligheter somfram

gent kan finnas för örlogsflottans befäl att i fredstid få tjänstgöra i handelsflot

tan samt möjligheter till samordning av utbildning mellan flottans och handels

flottans befäl. 
Den historiska bakgrunden avseende örlogsflottans lösning att söka utnyttja 

sjöbefäl i sin krigsorganisation sträcker sig ca 90 år tillbaka i tiden. För att få 

bakgrunden till nuvarande bestämmelser redovisar utredningen hur förutsätt

nin~ar och behov växlat under denna tidsperiod. 

Utredningen har som arbetshypotes ställt upp frågan "Har flottan möjligheter 

att framgent utnyttja handelsflottans befål i sin krigsorganisation". 
Hypotesen kanförefalla något drastiskt ställd och utredningen är inte särskilt 

osäker om svaret, men genom denna attityd inför uppgiften har utredningen sökt 

att förutsättningslöst nalkas frågeställningarna. Flottans utveckling liksom den 

civila sjöfartens går mot en ökad specialisering. Inom båda flottorna har lagts 

fram förslag till helt nya utbildningssystem. Fartygsmaterielens utveckling går 

storleksmässigt snabbt isär vad gäller den sammansatta operativa enheten -far

tyget. För komponenterna behöver detta dock ej gälla generellt. Vadfinns kvar av 

all gemensam kontaktyta när nu pågående och föreslagna förändringar utkri

stalliserats? 
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Kompetensfrågorna för flottans befäl avseende civil kompetens har en ganska 
lång historia. De första jämförelserna kan spåras från 1822. Utredningen redo
visar nuläget och den historiska bakgrunden. Historiken är ej oväntat väl värd att 
studera enär flera av de problem som under senare tid varit aktuellaförekommit 
tidigare. 

Utredningen ha funnit att gott samförstånd har rått mellan handels- och ör
logsflottorna. Ett gott samarbete måste grunda sig på att båda parter får ut posi
tiva effekter. Utredningen söker analyserafram i vilken utsträckning dettafram
gent är möjligt. Utredningen vill därvid inledningsvisframhålla att parterna sins
emellan är organisatoriskt olika. Örlogsflottans organisation är enhetlig och per
sonalfunktionen centraliserad. Handelsflottans organisation har ej denna upp
byggnad. Dettafår tillföljd attflottan som myndighet, i sina kontakter med den 
civila sjöpersonalen, betraktar individerna snarare än en enhetlig grupp. 

l. BAKGRUND MED HISTORIK 
OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

1.1 Örlogsflottan 

1.1.1 Flottans utveckling från omkring 1880 

Ar 18 8 7 beslöts att direktrekrytering 
skulle ske av reservbefål. De fOrsta un
derlöjtnanterna utnämndes år 1889 för 
tjänstgöring i en flotta som bestod av: 
16 pansarbåtar 

l O kanonbåtar 

15 minbåtar 

övnings-, skol- och transportfartyg 
mm. 

Grunden till den moderna flottans 
utveckling lades omkring 1880 och då 
fattade beslut bebehölls principiellt till 
omkring andra världskriget. Förutsätt
ningarna hade successivt byggts upp 
under 1800-talet. Övergång skedde 
från segel till ånga, möjligheter förelåg 
att tillverka maskinanläggningar med 
stora effekter, övergång från järn till 
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stål, införande av svetsning, m fl fakto
rer utgjorde bakgrunden för fartygs
materielens uppbyggnad. 

Inom vapensystemen tillkom utnytt
jandet av elektricitet, det svåra artille
riet kompletterades med medelsvårt, 
snabbskjutande kanoner och kulspru
tor infOrdes på tocpedbåtar, granater 
började laddas med brisanta spräng
ämnen, torpederna utvecklades i dia
meter, laddningsvikterna ökades lik
som fart och träffsäkerhet. Minvapnet 
ändrade karaktär från ett defensivt 
kustfOrsvar till användande av själv
ankrande minor som kunde utnyttjas 
offensivt. 

Sjöstridskrafternas tyngdpunkt fOr
lades till en kustflotta vars kärna ut
gjordes av de under 1885-1910 till-

kommande pansarbåtarna, därefter 
Sverigeskeppen och slutligen kryssar
na. De tunga fartygen understöddes av 
ubåtar, jagare, torpedbåtar och minor. 
I sjöförsvaret tillkom även flygstrids
krafter. Flygets utveckling medfOrde 
emellertid även att de tunga enheterna 
blev allt mindre lämpade fOr fram
skjutna operationer och deras uppgif
ter flyttades närmare kusten. 

Från 1900-talets början tillkom ett 
självständigt kustartilleri där utveck
lingen gått mot, förutom fasta befåst
ningar, starka rörliga enheter. 

Efter andra världskrigets slut har ut
vecklingen gått vidare i allt snabbare 
takt. Den tekniska utvecklingen har 
medfört att helt andra konstruktioner 
av fartygs- och vapenmateriel har kun
nat tillämpas. Den utveckling som bör
jade med kryssarna - operativa styr
kor eller mindre fOrband kunde avde
las beroende av uppgifterna- har fort
satt. I dag finns ytattackflottiljer bestå
ende av jagare och torpedbåtar, ubåts
fOrband, minfartygsfOrband, minsvep
ningsfOrband och helikopterdivisioner. 
Patrullbåtsförband är under uppbygg
nad. 

Fartygen utgångsgrupperas inom 
militärområden och leds operativt av 
militärbefälhavare och örlogsbasche
fer. För övervakning av operationsom
råden utnyttjas kustbevakningsför
band. För basering och underhåll av 
fartygen utnyttjas basförband. 

Uppbyggnaden av 1880 års flotta 
medfOrde behov av tillgång till större 
personalkadrar. Kraftiga ökningar för 
att tillgodose flottans officersbehov vid
togs 1887 varvid även tillkom utbild-

ning av reservbefål. Vid samma tid
punkt vakantsattes båtsmanshållet och 
omorganiserades sjömanskåren. 

1885 års värnpliktslag föreskrev att 
de värnpliktiga vid flottan skulle full
göra 42 dagars vapenövning. Denna tid 
ökades 1892 till 90 dagar. 1901 be
stämdes tjänstgöringstiden till 300 da
gar och att till flottan skulle uttas å sjö
manshus inskrivna värnpliktiga och 
därjämte erforderligt antal ur härens in
skrivningsområden. 

Efter fOrsta världskrigets slut sked
de väsentliga nedskärningar av flot
tans personalkadrar genom 1925 års 
försvarsbeslut Då tillkom även flagg
korpral som manskapsgrad. Flaggkor
pralerna fOrutsattes fOrrätta underoffi
cerstjänst och hade fullständig under
officersutbildning. 1925 sjönk värn
pliktstiden till 200 dagar. Vid andra 
världskrigets utbrott vidtogs åter åt
gärder för att öka personaltillgången 
och kvaliten. 1942 års försvarsbeslut 
innebar att personalkadrarna ökades 
och att utbildningstiden för de värnplik
tiga förlängdes. 

Nu rådande värnpliktstjänstgöring 
är grundad på 1960 års värnpliktsut
redning. Repetitionsutbildning har in
förts för all personal och utbildningsti
den har, på ett helt annat sätt än tidiga
re, differentierats med hänsyn till be
hov av utbildning infOr avsedda upp
gifter inom krigsorganisationen. 

För stam- och reservpersonal har 
ändringar efter andra världskriget va
rit av liten omfattning. Utredningar har 
arbetat under lång tid och en helt ny be
fålsordning för hela fOrsvaret kan för
utses bli beslutad under 1978. 
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1.1.2 Reservofficersinstitutionens utveckling 

Föreskrifter får antagning, utbildning 
m m av reservofficerare, jämte sam
manfattning av innehållet i resp f6re
skrift, återfinns i bilaga l. 

Beslut om inf6rande av direktrekry
tering får utbildning av reservbefäl, for 
krigstillfällen och vid större rustningar, 
fattades år 1887 (Kungl Maj:t nådiga 
kungörelse angående utbildning av re
servbefäl får flottan 1887-07-13). Be
slutet var en f61jd av de tidigare fattade 
besluten om en konsekvent uppbygg
nad av en svensk örlogsflotta. 

Den kraftiga ökningen av fartygs
materielen innebar naturligen att beho
vet av personal stegrades. N är flottans 
permanenta reservstat inrättades 18 7 3 
diskuterades även behovet av en reserv 
också får de lägre tjänstegraderna. 
(Den permanenta reservstaten var av
sedd för officerare av kaptens eller hög
re tjänstegrad). Frågan prövades, så
väl av särskilda kommitteer som av 
riksdagen, utan att beslut fattades. Vid 
1887 års riksdag beslöts om en kraftig 
utökning av flottans personalstat sam
tidigt som beslut om en successiv av
veckling av den permanenta reservsta
ten fattades. Trots personalökningarna 
stod emellertid klart att brist på befäl, 
vid större rustningar och krig, skulle 
uppstå. Den befälsreserv som stod till 
forfogande utgjordes av pensionerade 
officerare samt de officerare som di
rekt efter genomgången sjökrigsskola 
utnämndes i reserven. Vid samma riks
dag fattades därfår beslut om direkt
rekrytering av reservofficerare. 

Enligt kungörelsen skulle för utbild
ning till reservofficerare årligen antas 
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10 reservofficersaspiranter. Dessa skul
le, vid någon av flottans skolor, ge
nomgå en ettårig militär utbildnings
kurs. För att vidmakthålla de militära 
kunskaperna skulle reservunderlöjt
nant genomgå två repetitionskurser om 
vardera två månader. 

Det ålåg reservofficer att intill 40 års 
ålder ofördröjligen inställa sig vid krig 
eller större rustningar. 
Den militära kursen omfattade 

teoretiska övningar och teoretisk 
undervisning vid Karlskrona sta
tions skolor. 

tjänstgöring ombord i flottans far
tyg 

tjänstgöring vid stationens varv 

Antagningskraven var bl a att ej ha 
fyllt 25 år, ha vitsord om gott uppfO
rande samt godkända sjökaptens- och 
ångfartygsbefälhavareexamina. (Den
na senare examen fanns under några 
år, som ett komplement till äldre sjö
kaptensexamen och erfordrades får be
fälhavarbrev på större ångfartyg). 

När handelsflottans befäl regelbun
det började f6rekomma i flottans orga
nisation började också åsikter och syn
punkter bytas. Ett exempel härpå åter
finns i TIS årgång 1896, där en insän
dare positivt kritiserar den militära ut
bildningskursen - mer utbildning om
bord, mindre iland, borttagande av in
fanteriexercis m m - och bl a framhål
ler att åtgärder enligt hans fårslag ytter
ligare skulle stärka banden. 

På grund av erhållna erfarenheter 
vidtogs ändringar år 1899. Antag
ningsåldern höjdes till högst 26 år och 

repetitionskurserna sammanslogs till en 
kurs innehållande såväl teoretisk ut
bildning som praktisk tjänstgöring. 
Krav för befordran till reservlöjtnant 
fastställdes och förmånerna förbättra
des. 

Viss specialisering infördes så att as
piranterna fördelades till endera av tre 
tjänster: 

skeppstjänst 

- torpedbåtstjänst 

- mintjänst (fasta minf6rsvaret), 

Utbildningsresultatet; d v s kompe
tens för avsedda krigsbefattningar 
framgår av en artikel i TIS 1903 "Någ
ra ord om Kungl flottans reservbefäl". 
Artikelförfattaren - "Reservofficer" -
anser där att i högst få fall är de reserv
officerare som utnämns i flottan kom
petenta för avsedda befälsposter. Be
hovet av en längre utbildningstid fram
hålls liksom behovet av ett annat sätt 
får rekrytering. Artikelförfattaren fåre
slår dels att militärkursen blir tvåårig 
och dels att fullgjord beväringsövning 
vid flottan, med betyg får lämplighet 
som befäl, blir ett antagningskrav. För
fattaren pekar även på att bestämmel
sen om att reservofficer ej utan särskilt 
tillstånd får besöka farvatten bortom 
Engelska kanalen (Nådig kungörelse 
1902) ändrades så, "att alla hamnar 
hitom Cap Finisterre fmge • besökas 
utan särskilt tillstånd", med hänsyn till 
att fartyg i nordsjötrad ofta oförmodat 
utsträcker sina turer till Englands väst
kust, Irland och franska atlantkusten. 

I samband med kustartilleriets till
komst år 1902 tillkom även reservoffi
cerare i kustartilleriets krigsorganisa-

tion. Befattningarna var inom artilleri
och mintjänst Under forsta världskri
get övergick rekryteringen från sjö
kaptener till studenter. 

Ar 1904 anmodades chefen för flot
tans stab att inkomma med yttrande 
och fårslag beträffande behovet av offi
cerare och deras fordelning å de sär
skilda graderna. I denna utredning, 
som avgavs samma år, framhöll che
fen för flottans stab att den utbildning 
som kunnat beredas reservofficerarna, 
icke förmått göra dem fullt vuxna de 
poster som de hade att bekläda. Frå
gorna behandlades i 1907 års riks
dagsproposition men några beslut fat
tades ej enär ärendet ej ansågs helt ut
rett. 

Genom nådigt brev 1911 erhöll che
fen för marinstaben i uppdrag att in
komma med fårslag till ändring beträf
fande utbildning m m av reservoffice
rare. 

I Kungl Maj :t proposition i ärendet 
till 1914 års senare riksdag biträdde de
partementschefen i allt väsentligt che
fens får marinstaben fårslag till änd
ringar och riksdagen fattade beslut här
om. 

Fordringarna för antagning blev där
efter: 

att vara svensk undersåte 

att äga god frejd 

att icke före utgången av det år, då an
ställningen sökes, uppnå 27 års ål
der 

att vid någon av rikets navigations
skolor hava avlagt sjökaptensexa
men 
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att såsom värnpliktig, inskriven i ma
rinen i allmän tjänst, hava vid 
däcksavdelningen med godkänt 
tjänstbarhetsbetyg fullgjort minst 
360 dagar av den honom såsom 
värnpliktig i fredstid åliggande 
tjänstgöringen, eller ock att hava 
varit stamanställd vid sjömanskå
rens däcksavdelning, och vid av
skedet innehaft minst korprals 
tjänstegrad samt erhållit godkänt 
tjänstbarhetsbetyg 

att hava vitsord om gott uppförande 
samt, i avseende å kroppsbe
skaffenhet, uppfylla stadgade ford
ringar för sådan anställning 

Beträffande utbildningen, som var 
ettårig, föreskrevs att reservofficersas
piranter skulle uttas antingen till 
skepps- eller mintjänst. 

Efter genomgången godkänd utbild
ning konstituerades aspiranten till fän
rik och ålades tjänstgöring i flottan un
der ett år. 

Vid sidan av nu nämnd utbildning 
ålade Kungl Maj:t chefen för marinens 
flygväsende att årligen avgiva förslag å 
de reservofficerare vilka, efter utnäm
ning till fänrikar i reserven, böra utbil
das för flygspanartjänst (SFS 618/19). 

Ar 1918 överlämnade högste befål
havaren över kustflottan till chefen för 
sjöförsvarsdepartementet en skrivelse 
med hemställan om utredning avseen
de de erfarenheter som erhållits av den 
genomförda reservofficersutbildningen 
och reservofficerarnas tjänstgöring. I 
skrivelsen ifrågasattes även om det ej 
vore lämpligt att underställa reservoffi
cersutbildningen chefen för sjökrigs
skolan, varigenom enhetlig ledning i 
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frågor rörande sjökadetter och reserv
officerare skulle vinnas. 

1914 års försvarsreform innebar bl a 
att differentiering av värnpliktstidens 
längd infördes. För sjökaptener och 
styrmän innebar detta en värnplikt på 
500 dagar. Bland antagningskraven till 
reservofficersutbildning tillkom ( 1915) 
att minst 360 dagar av åliggande tjänst
göring som värnpliktig skulle vara full
gjorda. 

Resultatet av de nya antagningskra
ven beträffande fullgjord del av värn
pliktstjänstgöringen blev emellertid ej 
positivt. Antalet aspiranter, som legat 
kring 20-1 7 åren 1902-1913 (antalet 
platser ökades 1902 från 10 till 20/år), 
sjönk snabbt för att år 1918 vara noll. 
ra noll. 

En år 1918 tillsatt utredning (Betän
kande och förslag angående officers
kårens vid flottan rekrytering och ut
bildning m m. Avgivet 1921-12-31) an
gående officerskårens vid flottan rek
rytering och utbildning m m kunde bl a 
konstateras att bland anledningarna till 
utebliven rekrytering fanns främst föl
jande: Under perioden 1887-1915 in
nebar utbildningen till reservofficer helt 
och hållet befrielse från värnplikts
tjänstgöring. För reservofficer förelåg 
ej någon tjänstgöringsskyldighet, ut
över repetitionsövning( ar) i fredstid . Ef
ter 1915 krävdes dels minst 360 da
gars fullgjord värnpliktstjänstgöring 
före antagning och dels ett års obliga
torisk tjänstgöring i direkt anslutning 
till reservofficersexamen. En sjökap
tens tid för utbildning till och tjänstgö
ring som reservofficer i fredstid hade 

trefaldigats (om repetitionstjänstgö
ringen borträknas) för att få offi
cersfullmakt Detta kunde innebära att 
efter avslutad navigationsskola kunde 
en sjökapten erhålla befattning som l. 
styrman innan en kurskamrat, som ge
nomgått reservofficersutbildning, kun
de få en första befälsanställning i han
delsflottan. En annan konsekvens var 
att ökad sjötid från 36 till 42 månader 
före inträde i styrmansklass medförde 
att många av åldersskäl måste fullgöra 
värnpliktstjänstgöring före inträde i 
styrmansklass. Därmed ökades värn
pliktstidens längd, med hänsyn till an
tagningskraven, betydligt i förhållande 
till den tid som, enligt värnpliktslagen, 
ålåg dem som inte var styrmän eller 
sjökaptener. 

Efter 1925 års försvarsbeslut ändra
des antagnings- och utbildningsförhål
landena för reservofficerare bl a enligt 
följande: (värnpliktstidens längd änd
rades för sjökaptener till 260 dagar jml 
1925 års värnpliktslag). 

Att såsom värnpliktig tilldelad mari
nen (allmän däckstjänst) antingen ha 
med godkännande vitsord genomgått 
för sjökaptener och styrmän föreskri
ven allmän militärkurs och yrkeskurs 
eller att under något av de tre senaste 
åren före det anställning söks med god
kända vitsord ha fullgjort minst 9/10 
för ifrågavarande värnpliktiga före
skriven fredstjänstgöring. 

Utbildningen som förlades till KSS 
omfattade alltjämt ett år. Tjänstgöring 
efter konstituering omfattade 10 må
nader. Utbildningsmål fastställdes en
ligt följande: 

Officer i reserven artilleritjänst: 
Kompetens att tjänstgöra som divi
sionsbefälhavare medelsvårt artilleri i 
dubbeltorn å pansarskepp av Sveri
getyp. 

Officer i reserven skeppstjänst: 
Kompetens att tjänstgöra som kom
menderad officer å 2. linjens stridsfar
tyg i befattning vid artilleriet samt som 
kommenderad officer och fartygschef å 
hjälpfartyg. 

Gencm CM reglemente 1938 (mo 
283/38) specificerades utbildningen 
som reservofficer ytterligare och anta
let befattningstyper för reservofficera
re ökades. 

1930 års försvarskommission be
handlade ingående behovet av reserv
officerare i flottan. Kommissionen kon
staterade att behovet av hjälpfartyg, 
särskilt för minsvepnings- och ubåts
jakttjänst i lokalstyrkorna var mycket 
omfattande och att stamofficerare kun
de avses för dessa fartygstyper endast i 
begränsad omfattning. Kommissionen 
konstaterar även att de i 1925 års för
svarsproposition angivna riktlinjerna 
för reservofficerarnas utbildning m m 
fullföljts och att målet att åstadkomma 
en ökad rekrytering från handelsflot
tans sjökaptener kan sägas hava upp
nåtts. Kommissionen fann dock, att be
hovet av reservofficerare på minsvep
ningsförbanden ej kunde täckas med 
befmtliga rekryteringskällor och att det 
var önskvärt att fmna ytterligare en väg 
att tillföra flottan reservofficerare. 
Kommissionen utgick därvid ifrån att 
då den nya kategorien reservofficerare 
skulle avses för tjänstgöring å för min
svepning avsedda hjälpfartyg och bå-
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tar, behövde fordringarna för dessa 
officerares nautiska kunskaper ej stäl
las lika högt som för övriga officerare. 
För rekrytering torde främst böra räk
nas med sådana värnpliktiga studen
ter, som t ex genom praktisk erfaren
het från segel- och motorbåtar kunde 
antas besitta god kännedom om de 
nautiska förhållandena inom våra kust
trakter. 

Kommissionens betänkande inne
bar att den "traditionella" rekryte
ringsvägen till reservofficer breddades 
till att omfatta ytterligare kategorier ut
över handelsflottans befäl. 

I ett föredrag vid Svenska Reserv
officersförbundets möte 1935 (TIS 
1936 "Några synpunkter på reserv
officersfrågan" av löjtnant John 
Amneus) framhölls dels de fördelar 
som fmns att enbart rekrytera sjökap
tener, dels behovet av att stärka sam
hörighetskänslan mellan flottorna; t ex 
genom att låta kadetter segla i handels
fartyg. Dessutom föreslogs att viss ut
bildning om handelssjöfart skulle infö
ras vid Kungl Sjökrigsskolan. 

Inför behovet av ökad tillgång till 
personal ändrades 1940 antagnings
kraven till reservofficersaspirant till att 
omfatta "att vara inskriven som värn
pliktig" och 1943 till att omfatta två lin
jer: 

Linje A: reservofficersaspiranter och 
reservkadetter som avlagt 
sjökaptensexamen 

Linje B: reservofficersaspiranter och 
reservkadetter som erhållit 
annan lämplig utbildning än 
navigationsskoleutbildning 

Urvalet till tjänstegrenar följde för-
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svarskommissionens förslag. Till ar
tilleri-, torped-, ubåts- och mintjänst ut
togs reservofficerare linje A (sjökapte
ner) och till minsvepnings- och sta
tionstjänst, som var de resterande 
tjänstegrenarna, kunde alla ifrågakom
ma. 

De år 1943 fastställda bestämmel
serna gäller med smärre ändringar allt
jämt. 

Jml mo 22/69 "Utbildning till och 
som officer: Fl res" omfattar utbild
ningen till off1eer linje A 16 månader. 
Utbildningen skall leda fram till kom
petens att kunna krigsplaceras som ny
utnämnd officer i befattningar bl a 
som: 

Signalofficer, stridsledningsofficer 
och luftförsvarsofficer på hjälpfartyg. 

Den första utbildningen som officer i 
flottans reserv omfattar 12 månader. 
Utbildningen skall leda fram till kom
petens för krigsplacering på stam
trängfartyg och hjälpfartyg, tjänstgö
rande officer i sjötransportavdelning 
vid militärområdesstab, sambands- och 
sjöfartsavdelning vid örlogsbasstab, 
sjötransportdivision vid basbataljon 
samt inom marinens kustbevaknings
organisation i sjötrafikkontrolltjänst 
och hamnofficersbefattning. 

De särskilda tjänstgöringsförhållan
den som gällde för reservofficerare lin
je A enligt 1943 års reservbefälskun
görelse upphörde genom 1962 års re
servbefälskungörelse. Från denna tid
punkt har tjänstgöringsförhållandena 
för all reservpersonal ensats. 

Antalet sökande till reservofficers
utbildningen, som legat omkring 12-15, 
sjönk mot slutet av 60-talet kraftigt för 
att år 1971 vara noll. Denna nedgång 

torde främst kunna sökas i de ändrade 
värnpliktsbestämmelserna för yrkes
sjömän. I förhållande till de sjökapte
ner som direkt fortsatte inom sjöbe
fälsyrket kom tidigare den som valde 
reservofficersutbildning ca 16 måna
der senare åter till sitt yrke. Genom de 
ändrade värnpliktsbestämmelserna 
ökade denna "försening" till 28 måna
der. 

Genom en rekryteringsundersök
ning som utfördes vid landets sjöbe
fälsskolor genom chefens för sjökrigs
skolan försorg 1969/70 framkom 
främst följande motiv från eleverna att 
ej underkasta sig reservofficersutbild
ning. 

utbildningen innebär uppskjuten in
komst i två år efter med egna medel 
bekostade studier vid sjöbefälssko
la 

fördelaktigare att vara till sjöss mer 
än sex månader per år till 28 års ål
der och därefter slippa all värn
pliktstjänstgöring, 

inget intresse av att genomgå flot
tans reservofficersutbildning. 
Från Sveriges Redarförening har i 

olika sammanhang framhållits att sjö
befäl med reservofficersutbildning är en 
värdefull tillgång. 

Från chefens för marinen sida har 
olika åtgärder prövats för att ånyo få 
igång rekrytering till reservofficersut
bildning. Dessa har resulterat i att ut
bildningen återupptogs år 1976 med 6 
elever. De åtgärder som främst kan be
dömas ha resulterat i att intresset åter 
väckts torde vara att innehållet i re
servofficersutbildningens teoretiska de
lar ytterligare anpassats till elevernas 

förkunskaper. Därutöver har förut
skickats att möjligheter kan föreligga 
att låta dela upp den första reserv
tjänstgöringen om 12 månader i 3- el
ler 4-månaders perioder. Chefen för 
marinen har i detta ärende avlåtit en 
skrivelse till regeringen med förslag till 
komplettering av reservbefälskungö
relsens § 43. "Dock medgives vid flot
tan för reservofficer linje A (sjökap
tensexamen som bakgrund) att första 
reservtjänstgöringen uppdelas på högst 
4 tjänstgöringsomgångar". 

Chefen för marinen har även i sam
ma skrivelse framhållit att tanken 
väckts om såväl en uppdelad reserv
officersutbildning som reservtjänstgö
ring, men begär i avvaktan på ny be
fälsordning att få genomföra uppdelad 
reservtjänstgöring snarast för att un
derlätta rekryteringen. 

1.2 Handelsflottan 

1.2.1 Handelsfartygen 

Sverige har med sin långa kustlinje och 
sitt historiska beroende av sjövägarna 
betydliga förutsättningar för att vara 
och förbli en sjönation. Sett i global 
skala har vi också en inte obetydlig 
handelsflotta "per capita" men vi är 
långt ifrån ledande. Både Norge - vil
ket alla vet - och Danmark - vilket 
inte alls är så känt - ligger exempelvis 
före i antal sjömän och antal fartyg till 
och med i absoluta tal. 

Hur den svenska handelsflottan ut
vecklats fram till i våra dagar är i och 
för sig intressant, men i stora drag tor
de utvecklingen vara så känd att den 
inte behöver kommenteras här. Det har 
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lyckats fOr svensk sjöfart att stegvis 
erövra och behålla en inte föraktlig an
del av den internationella transport
marknaden till sjöss. 

Det finns emellertid anledning att nå
got närmare studera den nuvarande 
svenska sjöfarten och att därvid ocks;i 
beröra personalfrågorna. Detta som ett 
led i den allmänna översikt utredning
en gör som en grund för sina förslag. 

Den svenska handelsflottan kan med 
fog betecknas som "modern". Farty
gens genomsnittsålder är låg och det 
kan sägas vara ett kännetecknande 
drag inom svensk sjöfart att fOrnya far
tygsbeståndet så snart tekniska eller 
operativa motiv gjort detta lämpligt. 
Det är inte obefogat påstå att den 
svenska rederinäringen länge legat 
bland de främsta när det gällt att fora 
den fartygstekniska utvecklingen fram
åt - något som säkerligen gynnats av 
att svensk varvsnäring hittills varit syn
nerligen framgångsrik, bortsett från 
den allra senaste tiden då varvsnäring
ens ekonomiska problem tornat upp 
sig. 

För att bemästra de förhållandevis 
höga lönekostnaderna på svenska far
tyg har den utvägen tillgripits att söka 
reducera bemanningen gentemot förr, 
och till en del gentemot konkurrerande 
sjöfart i andra länder. Detta har med
fOrt att svenska fartyg har en "liten" 
besättning samtidigt som personalre
duktionerna krävt forändrad teknik 
och därigenom till en del förutsätter 
"moderna" fartyg . 

En konsekvens av personalkostna-

derna har också blivit att svensk sjö
fart i forhållandevis hög grad bedrivs 
med "stora" fartyg. Ju större fartygs
enheter, desto mindre andel i fartygets 
totala kostnad kräver i princip perso
nalkostnaderna. En foljd av fartygens 
storlek blir i sin tur att de främst och 
bäst sysselsätts i transocean sjöfart. 

Den svenska sjöfarten får därmed 
vissa särskilda effekter på Sveriges eko
nomi. Dels seglar fartygen in utländsk 
valuta, dels fungerar sjöfartsnäringen 
som exportnäring. Det kan råda dela
de meningar om hur det s k sjöfarts
nettot* bör beräknas och vilken inver
kan det har på landets ekonomi. Bety
delse för bytesbalansen har det i vart 
fall. Sjöfarten som exportnäring är av 
stor betydelse. Hela 87% av den svens
ka handelsflottan sysselsätts nästan en
bart i trafik mellan utländska hamnar. 
Detta betyder att handelsflottan i reali
teten är landets i storlek 4 :e exportnä
ring med en andel på bortåt 10 % av 
den svenska varuexporten. Större an
delar har bara verkstadsindustrin, 
skogsindustrin och bilindustrin. 

Den svenska sjöfarten på Sverige är 
blygsammare. Omkring 18 % av den 
till och från landet transporterade gods
mängden - i ton räknat - går på 
svenska kölar. 

Innan den rent svenska handelsflot
tans sammansättning diskuteras bör 
det nämnas att svensk handelssjöfart 
har stora intressen utomlands - om 
detta inte skulle vara klart för alla. 
Svenska rederier har i vissa fall fartyg 
under främmande flagg eller äger an-

• Sjöfartsnettot kan med en förenklad defmition beskrivas som sjöfartens bruttointäkter i utländsk 
valuta minskad med de svenska fartygens kostnader utomlands. 
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delar i utländska fartyg. I andra fall kan 
samsegling eller andra former av sam
verkan vara betydelsefulla faktorer att 
ta hänsyn till. Sjöfartens internationel
la karaktär kan inte nog betonas, och 
det blir en ofullständig bild egentligen 
att enbart diskutera svenska fartyg, om 
målet skulle ställas att skapa förståelse 
fcir hur sjöfarten i Sverige arbetar. Med 
de begränsningar i värdet därav det 
innebär, går det självfallet ändå att i 
stort redovisa hur den svenska han
delsflottan är sammansatt fcir tillfället. 

Undantas de allra minsta fartygen 

Svenska handelsflottan 
TANKFARI'YG 

t 
lofu7 ~ 

BULKFARTYG 

.~'=~ 

KOMBINATIONSFARTYG 

~ b;; :!:z 
KYLFARI'YG 

~ 

PASSAGERARFARTYG 

.. :& 
ÖVRIGA FARTYG 

~ Q l '~ 

omfattar handelsflottan i runt tal 500 
fartyg. A v dessa är cirka 300 på över 
1.000 ton d w. Sammantaget uppgår 
dödviktstonnaget, d v s lastförmågan i 
ton, till omkring 12 milj, vilket också 
framgår av tabellen nedan. Handels
flottan registertonnage är omkring 7 
milj bruttoregisterton och användes re
gistertonnaget, d v s den totala mät
ningspliktiga volymen, hamnar Sveri
ge på Il plats i världen. 

I tabellen nedan visas översiktligt 
handelsflottans sammansättning år 
1977. 

Antal MilJ. ton Medel 
d.w ålder 

~ 135 7,1 4 

38 1,7 6 

14 1,9 5 

20 0,2 7 

104 7 

243 1,1 9 

Källa: Svensk Sjöfarts Tidning- Sjöfartens Bok- nr 52 år 1977. 
Några kommentarer till tabellen. 
De svenska tunlifartygen omfattar hela skalanfrån ULCC (Ultra L arge Crude Carriers) på 

300.()()() ton d w och över till små kusttankers som lastar några hundra ton oljeprodukter. Spe
cialbyggda fartyg av olika slag förekommer t ex för asfalttransport, för transport av frätande 
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1.2.2 sjöpersonalen 

I handelsflottan sysselsätts nära 25.000 
sjömän men det finns bara ungefär 
hälften så många arbetsplatser. Detta 
beror på att det i stort erfordras två per
soner för att ständigt hålla en befatt
ning bemannad. 

En betydande del av personalen är 
befäl - fartygsbefäl, maskinbefäl, ra
diotelegrafister och intendenturbefäL Ett 
typiskt dagens oceangående lastfartyg 
kan ha en besättning på uppåt 30 per
soner. Av dessa är kanske fyra far
tygsbefäl, lika många maskinbefäl, det 

finns en telegrafist och en ekonomi
föreståndare. Resten av besättningen är 
mer eller mindre specialutbildad fOr be
fattning som elektriker, båtsman, repa
ratör etc eller tjänstgör i maskin, på 
däck eller i intendenturavdelningen. På 
en passagerarfärja kan finnas 150 an
ställda de flesta naturligen inom inten
denturavdelningen. 

I bilaga 3 finns en översikt som täm
ligen väl beskriver personalen på 
oceangående svenska fartyg. Översik
ten är hämtad från Svensk Sjöfarts Tid
ning- Sjöfartens Bok- nr 52 år 1977. 

1.3 Sjöofficerares och vissa andra 
sjömilitärers "civila" behörighet 

I inledningen nämndes att utredningen i 
ett särskilt avsnitt redovisar kompe
tensfrågorna fOr flottans befäl med den 
historiska bakgrunden fram till nulä
get. 

Det finns flera skäl till att utredning
en, särskilt vad gäller modern tid, valt 

att tämligen ingående redovisa dessa 
frågor. Dels har - den bedömningen 
gör i vart fall utredningen -flottans be
få! ett inte ringa intresse fOr sin "civila" 
kompetens. Detta oberoende av om så
dan kompetens är ett primärt myndig
hetsintresse eller inte sett ur de sjömili-

kemikalier m m. Oastransportfartyg för naturgas (LNG) eller petroleumgas (LPG) i flytande 
tillstånd är för tillfället inte särskilt efterfrågade i Sverige, men även dessa räknas till tankfar
tygen när de förekommer. 

Bulkfartyg, d v s fartyg som transporterar råvaror - kol, malm, etc - spannmål, gödnings
ämnen, trä- och pappersprodukter i "lös vikt ", kan liksom tankfartygen vara av högst varieran
de storlek även om de inte når upp till de största tankfartygens. De flestaförekommande typer 
är representerade i den svenska handelsflottan. 

Kombinationsfartyg kan vara av olika slag. En typ är det s k O BOjartyget som kan använ
dasför Olja, Bulk eller Malm (Ore). J andrafall är fartyget särskiltlämpatför olja eller malm. 
Sverige har i vissa fall varit ledande i utvecklingen av fartygstypen. 

Sverige har en betydande kylfartygsflotta registrerad i landet men också stora intressen 
utomlands. Kylfartygen används självfallet för transport av frys - och kylvaror som frukt och 
kött men också i en delfall t ex för biltransporter. Kylfartygen är snabba, måttligt stora fartyg. 
JO - 12.000 ton d w kan vara en övre gräns som bl a bestäms av lastningshamnarnas möjlighe
ter. 

Bland passagerarfartygen dominerar bil- och passagerarfärjorna. 111/e mindre än 42 olika 
färjelinjer opererade på Sverige år 1977, några av dem dock registrerade utomlands. Fartygen 
torde vara välkända för alla. 
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tära myndigheternas synvinkel. Dels 
har frågan intresse fOr den civila be
fålspersonalen och fOr andra intressen
ter inom sjöfarten. Det är ju inte alltid 
överskott på sjöbefäl som det råkar va
ra just nu fOr tillfället, och det kan 
knappast bestridas att sjömilitärt befål i 
åtskilliga fall fungerat som en välbe
hövlig buffert, när befålsbristen varit 
besvärande fOr den civila sjöfarten. 

De tidigaste kompetensreglerna 

Under senare delen av 1600-talet bör
jade det tillkomma regler i Sverige om 
behörighet för navigatörer på handels
fartyg - skeppare som benämningen i 
allmänhet var. Den fOrsta styrmans
skolan i landet inrättades i Stockholm 
efter ett kungligt beslut av år 1658. Den 
förste kände svenske navigationslära
ren blev åldersstyrmannen i flottan 
Fredrich Herman Höijer, som 
åtminstone från år 1662 synes ha fOre
stått nämnda styrmansskola. Höijer 
hade för övrigt själv examinerats av 
amiralen Nils Brahe, innan han av ami
ralitetet antogs som navigationslärare. 
Undervisningen låg tidvis nere i början 
av l 700-talet, sedan också Höijers ef
terträdare gått ur tiden, men åtminsto
ne från år 1728 synes skolan ha funge
rat utan avbrott. 

Det torde ha varit självklart vid den
na tid att sjöofficerare ansågs ha nau
tisk kompetens även för civil sjöfart. 
Det kan givetvis ha funnits mer eller 
mindre allmängiltiga regler tidigare 
men den äldsta bestämmelsen utred
ningen kunnat finna överhuvudtaget, 
som rör navigationskompetens från 

flottan i civil sjöfart, är från år 1773. 
Detta år utfärdade "Coopvardie Skep
pare Societeten" i Stockholm regler fOr 
examensförfarande för att vinna "bur
skap" som skeppare. I reglerna anges 
att examensfOrfarandet också skall gäl
la underofficerare i flottan som söker 
anställning i handelsflottan. Ar l 791 
tillkom kungliga bestämmelser som an
gav att examensförfarandet även skall 
gälla för officerare i flottan som "un
der kriget anställts vid sagda flotta utan 
föregående examen". Bestämmelserna 
tyder på, liksom senare regler som dis
kuteras nedan, att reguljära sjöoffice
rare normalt utan vidare hade den er
forderliga kompetensen. (Kommers
kollegie skrivelse av den 22 mars 1791 
och Kungl Brev av den31mars 1791.) 

Ar 1822 har vi ett nytt bevarat exem
pel på att navigationskunskaper från 
flottan ventileras : 

Vid sökande av burskap som Coop
vaerdi Skeppare i Stockholm år 1822 
bifogade Pehr Högfeldt ett examensbe
tyg, utfårdat vid flottan där skeppar
examen avlagts. Betyget angav att 
Högfeldt innehade "en grundetig och 
berömvärd både teoretisk och praktisk 
kunskap, i synnerhet uti navigation" 
och var utfårdat av en framstående 
officer vid flottan (George af Trolle). 
Detta godtogs emellertid ej. I en skri
velse som "Coopvaerdi Skeppare 
Societeten" ingav till Stockholms Stads 
Handels Collegium framgår bl a "får vi 
göra den erinran, att han icke i den ord
ning fOrfattningarna utstaka blivit av 
fOreståndaren fOr stadens navigations
skola uti tvenne deputerades närvaro 
förhörd. - Han har väl istället bifogat 
ett ganska hedrande betyg - anse v1 
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dock det icke vara oss tillständigt att 
lämna oanmärkt en avvikelse från för
fattningens föreskrift vilken avvikelse, 
om än, för denna av mindre consek
vense, likväl kunde uti framtiden för
anleda till skadliga missbruk". 

N är Högfeldt fick veta societetens 
inställning skyndade han till t f stads
matematicusen J E Skoug och lät ho
nom i närvaro av två av societetens de
puterade, vilka varit med om att un
derteckna den avstyrkande handling
en, förhöra sig. Av utlåtandet befanns 
Högfeldt endast "äga nödig insikt uti 
navigationsvetenskapen". 

Dagen efter detta betyg utfårdats till
styrker Skeppare Societeten hos Han
dels Collegium att Högfeldt skall vinna 
burskap då han "ådagalagt nöjaktiga 
prov på grundelig insikt i navigations
vetenskapen". 

(Utdrag ur handlingar bevarade i 
Stockholms stadsarkiv). 

Högfeldt blev senare föreståndare 
för Stockholms navigationsskola. 

I samband med avslutande av den 
utredning som verkställts för avgöran
de av behov av statliga navigati'Jns
skolor utfärdades 1827 en kungörelse 
angående avläggandet av navigations
examina. I denna kungörelse (Kungl 
Maj :t och Rikets Commerce-Collegie 
Kungörelse angående examen för dem, 
som ifrån och med 1829 i rikets sjö
och stapelstäder söka burskap såsom 
Coopvaerdie Skeppare) fmns sjöoffice
rares behörighet ej nämnd - den fram
står tydligen som självklar. Indirekt 
framgår kompetensen av följande me
ning "- en var, som i rikets sjö- och 
stapelstäder söker vinna burskap så-
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som Coopvaerdi Skeppare ovillkorligen 
skall dessförinnan i närvaro av en sjö
officer eller annan i navigationsveten
skapen kunnig man -". 

15 år senare anser man sig emeller
tid böra klart ange sjöofficerarnas be
hörighet då en första egentlig civil sjö
befälsförordning utfärdas. I Kungl 
Maj :t förordning angående behörighet 
att föra befäl å svenskt handelsfartyg 
från år 1842 (1842-05-07) anges föl
jande i § 2. 

"Dock kunna hädanefter såsom hit
tills, till befälhavare å svenskt handels
fartyg antagas: 

a: De, som styrka sig hava här i ri
ket avlagt sjöofficersexamen". 

En ny förordning angående befäl å 
svenska handelsfartyg utfärdades 
1878. (1878-11-22). I denna stadgades 
för första gången om innehav av styr
mansbrev och befälhavarbrev för rät
tighet att föra fartyg. Viss minimiålder 
fastställdes även. Enbart avlagda exa
mina vid navigationsskola var ej läng
re tillräckligt. 

För erhållande av styrmansbrev 
krävdes, förutom examina, att efter 14 
års ålder ha farit till sjöss i minst 36 
månader, varav minst 18 månader på 
örlogsfartyg eller i utrikes fart med 
större segelfartyg (råseglare). 

För befälhavarbrev fordrades att ha 
fyllt 21 år, ha avlagt examen, och 
tjänstgjort minst 15 månader som styr
man eller befälhavare, varav minst 6 
månader i utrikes fart. 

Enligt 1878 års bestämmelser räk
nades fart på örlogsfartyg som utrikes 
fart. Den som avlagt sjöofficersexa
men var direkt berättigad till styr
mansbrev och, om han fyllt 21 år, be-

fälhavarbrev. Den som var eller varit 
svensk sjöofficer åtnjöt, sedan han upp
nått 21 års ålder, utan att inneha befäl
havarbrev samma behörighet, som så
dant brev medförde. 

I 1878 års befälsförordning regleras 
också maskinbefälskompetenserna. 
För att få behörighet som övermaski
nist på ångfartyg krävdes civil utbild
ning eller att ha varit ordinarie maski
nist eller maskinunderofficer vid flot
tan. 

Ar 1890 gjordes några tillägg till för
ordningen av år 1878. Därvid bestäm
des bl a att styrmans-, sjökaptens- eller 
maskinistexamen vid flottans under
officersskola i behörighetshänseende 
helt likställdes med motsvarande exa
men i navigationsskola. Det kan också 
noteras ur detta tillägg till förordning
en att genomgången fjärde klass i sjö
krigsskolan medförde rätt till styr
mansbrev om den blivande sjöoffice
ren fullgjort viss sjötjänst och fyllt 19 
år. 

1900-talets kompetensregler 

Nya civila sjöbefälsförordningar följde 
åren 1912 och 1936 med mer eller 
mindre genomgripande tillägg och änd
ringar åren emellan. Den syn som tidi
gare utbildats vad gällde den sjömilitä
ra utbildningens civila kompetensvär
de var under tiden i stort sett gällande. 
Det skulle föra för långt att här redovi
sa alla detaljändringar i bestämmelser
na. Några intressantare kan dock näm
nas. 

I 1912 års befälsförordning bibehål
ler sjöofficeren sin rätt till sjökaptens
brev utan att fråga om sjökaptensexa
men berörs. Praktikkrav som sjöoffi
cer tillkommer dock. Praktik på han
delsfartyg behövs däremot inte. Styr
mansbrev får sjöofficeren direkt med 
sjöofficersexamen. 

För underofficerare och underbefäl i 
flottan blir reglerna nu något differen
tierade. Civil styrmansexamen och 
styrmansbrev kräver exempelvis komp
lettering efter styrmansklass i under
officersexamen med prov vid naviga
tionsskola. Den som blivit utnämnd till 
maskminstunderofficer i flottan får där
emot fortfarande övermaskinistbrev 
utan komplettering av studierna. 

1936 års befälsförordning innehöll
liksom också 1912 års förordning -
från början när den utgavs särskilda 
bestämmelser för tillgodoräknande av 
bl a praktisk och teoretisk utbildning 
vid flottan. Som vi senare skall se var 
detta inte fallet när 1936 års förord
ning ersattes av en ny befälsförordning 
år 1960. 

1936 års befälsförordning är av sär
skilt intresse bl a på grund av att dess 
bestämmelser fortfarande har giltighet 
för viss sjömilitär utbildning. 

Översikten av 1936 års bestämmel
ser kompliceras av att många ändring
ar vidtogs under dess giltighetstid. 
Först några kommentarer till förord
ningens ursprungliga regler. 

Likställighet vad gäller civila exami
na exemplifieras i tabell på följande si
dor. 
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Civil examen 

sjökaptensexamen 

Styrmansexamen 

Övermaskinistexamen 

Krav för likställighet av sjömilitär ut
bildning. 

Sjöofficersexamen 

a. Examina i högre klassen för däcks
avdelningen vid flottans underoffi
cersskola med godkända betyg i ge
mensamma ämnen och komplette
ring vid navigationsskola med äm
nen i styrmansexamen, som inte in
gått i underofficersexamen. 

b. Inträdesberättigad till andra klass vid 
sjökrigsskolan efter genomgången 
tredje sjökurs med godkända betyg i 
gemensamma ämnen och komplette
ring vid sjöbefälsskola med ämnen i 
styrmansexamen som inte ingått i ut
bildningen vid sjökrigsskolan. 

Examen i högre klassen för maskinav
delningen vid flottans underofficerssko
la med godkända betyg i gemensamma 
ämnen och komplettering vid sjöbefäls
skola med ämnen i övermaskinistexa
men med ämnen som inte ingått i under
officersexamen. 

Vad gäller rätten till behörighetsbrev kan några liknande exemplifieringar illust
rera reglerna. 

Civil behörighet 

sjökaptensbrev 
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Krav för behörighet om sjömilitär ut
bildning och praktik utnyttjas 

Sjöofficer (stam och reserv) som efter 
examen tjänstgjort 24 månader på däck. 
Av tiden kan 12 månader vara i offi
cersbefattning på örlogsfartyg. 

A v tiden på handelsfartyg skall minst 
12 månader vara som befälhavare eller 

förste styrman i minst östersjöfart på 
fartyg över minst 100 BRT, eller som 
lägst 2:e styrman i vidsträckt ocean
fart på fartyg om minst 3 )l)U BRT. 

--------------------------------
Styrmansbrev 

Övermaskinistbrev 

a. Sjöofficer med 36 månader tjänstgö
ring i lägst östersjöfart. A v tiden skall 
6 månader vara på handelsfartyg. 

b. Styrmansexamen, erhållen genom så
dan sjömilitär utbildning som redovi
sats tidigare och praktik på däck. 
Praktiken skall omfatta 48 månader. 
Av tiden skall minst 18 månader va
ra i nordsjö- eller vidsträcktare fart 
och minst 12 månader på handels
fartyg. 

Examen i högre klassen vid maskinav
delningen i flottans underofficersskola 
kompletterad med prov vid navigations
skola till övermaskinistexamen och prak
tik. 

Praktiken skall omfatta dels praktik (i 
flottan) för 2 :e maskinistbrev, d v s 
minst 20 månader till sjöss i maskin och 
minst 16 månader på verkstad, dels 24 
månaders befälspraktik i flottan efter er
hållet 2 :e maskinistbrev. 

A v den senare praktiken skall minst 
12 månader vara som uppbörds- eller 
förste maskinist på fartyg med en 
maskinstyrka om minst 500 hästkrafter 
eller som maskinist vid huvudmaskine
riet på fartyg med en maskinstyrka om 
minst 1000 hästkrafter. 
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Som synes var redan de ursprungli
ga reglerna detaljerade och tämligen 
komplicerade. Det var också noga med 
formerna. Intyg om tjänst på däck el
ler i maskin på flottans fartyg skulle 
exempelvis vara utfärdat på särskilt 
formulär som kommerskollegium fast
ställt i samråd med chefen för marin
staben. 

1953 företogs som antytts en större 
ändring i 1936 års befålsförordning. I 
fråga om kompetensvärdet av sjömili
tära utbildningarna och praktik på ör
logsfartyg var ändringarna måttliga 
och till en betydande del av teknisk na
tur eftersom utbildningar m m på ömse 
håll bytt namn. Beteckningen naviga
tionsskola hade exempelvis år 19 51 ut-

a) Fartygsbefäl 
sjökapten 
styrman 
nordsjöskeppare 
östersjöskeppare 
kustskeppare 

b) Maskinbefäl 
Sjöingenjör 
maskintekniker 
maskinist 

bytts mot sjöbefälsskola och över
maskinist med sammansättningar mot 
sjöingenjör, sjöingenjörsbrev etc. 

Befälsförordningen i 1953 års ver
sion kom att gälla till 1960. Fram till 
det senare årtalet fanns det tämligen 
klara regler för de sjömilitära utbild
ningarnas civila kompetensvärde. 

För att en beskrivning av de sjömili
tära utbildningarnas kompetensvärde 
skall vara meningsfull torde åtminsto
ne en förenklad lista på de civila behö
righetsgraderna vara nödvändig. 

Efter 1953 års ändringar fanns föl
jande civila behörigheter/examina (de 
lägsta behörigheterna och behörighe
terna för fiskare undantages här). 

(sjökaptensexamen) 
(styrmansexamen) 
(nordsjöskeppareexamen) 
(östersjöskeppareexamen) 
(kustskeppareexamen) 

(sjöingenjörsexamen) 
(maskinteknikerexamen) 
(maskinistexamen) 

I tabellen nedan återges i förenklad form de viktigaste kompetensreglerna för 
sjömilitär utbildning enligt 1953 års version av sjöbefälsförordningen. 

Civil examen eller 
behörighet 

sjökaptensexamen 

sjökaptensbrev 
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Sjömilitär utbildning och viktigare and
ra krav för jämförbarhet, (alla detaljer 
anges inte) 

Sjöofficersexamen 

stamofficer vid flottan eller officer i flot
tans reserv som efter sjöofficersexamen 
fullgjort 24 månaders praktik till sjöss på 
däck. Praktiken skall omfatta, dels minst 

12 månader på handelsfartyg om minst 
100 BRT i minst östersjöfart och i be
fattning som befälhavare eller förste (en
de) styrman eller som lägst 2:e styrman 
på fartyg om minst 3.000 BRT i vid
sträckt oceanfart dels resterande tid i 
sjöofficersbefattning på flottans fartyg i 
minst östersjöfart. 

-------------------------------------
Styrmansexamen a. Examen på styrmanslinje, stam vid 

marinens underofficersskola. 

b. Godkänd första befälskurs (flyttning 
till kadettskolans högre kurs) i offi
cersutbildning stam. 

c. Reservofficersexamen, linje B. I vart 
och ett av ovan nämnda fall gäller att 
godkänd kompletteringsprövning vid 
sjöbefälsskolan krävs i ämnen som 
inte ingår i den sjömilitära utbild
ningen. 

--------------------------~----------
Styrmansbrev a. Sjöofficersexamen jämte praktik på 

däck i minst östersjöfart i 36 måna
der varav minst 6 månader på han
delsfartyg. 

b. Styrmansexamen erhållen genom nå
gon motsvarande sjömilitär utbild
ning enligt ovan med ev komplette
ring vid sjöbefälsskola och praktik till 
sjöss på däck i 48 månader. Prakti
ken skall omfatta, dels minst 12 må
nader på handelsfartyg, dels reste
rande tid på flottans fartyg. 

-------------------------------------
Östersjöskepparexamen a. Examen på styrmanslinje, reserv, vid 

marinens underofficersskola. 

b. Utbildning till underofficer vid kust
artilleriets signal- och minavdelning 
(efter år 1946). 

I båda fallen gäller att godkänd 

125 



kompletteringsutbildning vid sjöbe
fålsskola krävs i ämnen som inte in
går i den marina utbildningen. 

--------------------------------------
Kustskeppareexamen Fullständig utbildning till stamfurir vid 

däcksavdelningen, i flottan jämte komp
lettering vid sjöbefälsskola i ämnen som 
inte ingår i furirsutbildningen. 

--------------------------------------
Sjöingenjörsexamen Examen på maskinistlinjen, stam vid 

marinens underofficersskola jämte 
komplettering vid sjöbefälsskola i äm
nen som inte ingår i underofficersexa-
men. 

--------------------------------------
Sjöingenjörsbrev Examen på maskinistlinjen vid mari

nens underofficersskola jämte eventuell 
komplettering och praktik. Praktiken 
skall omfatta 24 månader som maskin
befäl i minst östersjöfart och innehålla 
minst 12 månader som uppbördmaski
nist eller förste maskinist på flottans far
tyg med en maskinstyrka om minst 500 
hästkrafter eller minst 12 månader som 
annan maskinist vid huvudmaskineriet 
på flottans fartyg med en maskinstyrka 
om minst 1000 hästkrafter. 

Före nämnd praktik skall maskintek
nikerbrev (se nedan) ha erhållits. 

--------------------------------------
Maskinteknikerexamen Examen på maskinistlinjen, reserv vid 

marinens underofficersskola jämte even
tuell komplettering vid sjöbefälsskola i 
ämnen som inte ingår i den sjömilitära 
utbildningen. 

--------------------------------------
Maskinteknikerbrev 
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Examen på maskinistlinjen, stam eller 
reserv jämte eventuell komplettering vid 
sjöbefälsskola samt praktik till sjöss i 
maskin i 20 månader på flottans fartyg 
och på verkstad i 16 månader. 

1953 års regler torde spegla det för
hållandet att flottans fartyg och de ci
vila ännu i någon mån var av jämför
bar storleksordning i många fall och att 
den operativa tekniken ännu ansågs va
ra gemensam i tillräcklig grad. 

Det kan noteras att det i 1953 års 
regler fanns bestämmelser om tillgodo
räknande av sjötjänstgöring på tullver
kets och lotsverkets fartyg. För dessa 
hade i princip kommerskollegium att 
avgöra om och i vad mån tillgodoräk
nande kunna komma ifråga. Bestäm
melserna har intresse genom att mot
svarande grepp kom till användning i 
nästa sjöbefälsförfattning år 1960 som 
vi skall se senare. 

Det bör också noteras att möjlighe
terna för marinens personal underlät
tades genom marinens försorg. Det 
krav som anges i bestämmelserna om 
komplettering vid sjöbefälsskola med 
ämnen som inte ingått i den sjömilitära 
utbildningen vållade i regel inga pro
blem. Man såg helt enkelt till att de sjö
militära utbildningarna täckte alla äm
nen som förekom i motsvarande civila 
utbildning. 

1960 års sjöbefälskungörelse 

1960 års sjöbefälskungörelse grunda
des delvis på ett betänkande avlämnat 
två år tidigare av sjöbefälsutredningen 
(SOU 1958:33). 

Sjöbefälsutredningen hade i stort en
bart ägnat sig åt utbildningsfrågorna 
och 1960 års sjöbefälskungörelse grun
dade sig därför också på förslag om 
praktikkrav m m som överlämnats 
samma år av bemanningsutredningen. 
(Bemanningsutredningen, stencil 
1960). 

I utbildningshänseende hade sjöbe
fälsutredningen behandlat den sjömili
tära utbildningen i samband med sina 
övriga överväganden och föreslagit vis
sa regler för tillgodoräknande. Dessa 
regler återspeglas i viss mån i den sjö
befälsskolestadga som kom år 1959. 
När befälsförordningen kom år 1960 
hade emellertid bemanningsutredning
en skjutit på behörighetsfrågorna för 
sjömilitär personal, och befälsförord
ningen år 1960 hade därför inga egent
liga regler för tillgodoräknande av sjö
militär utbildning och praktik. 

Sedan 1936 års befälsförordning 
upphört år 1960, var läget således det 
att sjöbefälsskolestadgan hade allmän
na regler för tillgodoräknande av sjö
militär utbildning som ersättning för 
sjöbefälsskola. Befälsförordningen ha
de däremot inga egentliga regler för till
godoräknande av exempelvis sjömili
tär praktik - annat än att sjöfartssty
relsen hade att avgöra om praktik på 
"krigsmaktens" fartyg kunde tillgodo
räknas för behörighet. Här utnyttjas 
för första gången den metod som tidi
gare använts för tjänstgöring på tull
verkets och lotsverkets fartyg. Sjö
fartsstyrelsen fick nu ansvaret att av
göra om och på vilket sätt tjänstgöring 
på örlogsfartyg får tillgodoräknas som 
ersättning för tjänstgöring på handels
fartyg. Inte heller fanns regler i befäls
förordningen som motsvarade de tidi
gare om sjöofficersexamens likvärdig
het med sjökaptensexamen ur behörig
hetssynpunkt etc. 

Den som före ikraftträdandet av sjö
befälskungörelsen den 21 juli 1960 va
rit berättigad få ut viss civil behörighet, 
men inte passat på i tid, hade inte i det 
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uppkomna läget motsvarande möjlig
heter. 

Det dröjde ända tills år 1966 innan 
det kom några bestämmelser alls som 
komplettering till sjöbefälskungörel
sen. När bestämmelserna kom år 1966 
klarnade läget på några punkter. 

l. I en allmän punkt om tillgodoräk
nande av utbildning som grund för 
behörighet, utsades att reglerna för 
tillgodoräknande av marin utbild
ning enligt sjöbefälsskolestadgan av 
år 1959 också skulle gälla för utfå
ende av behörighetsbevis. (Sjöbe
fälsskolestadgans tillgodoräknan
deregler behandlas separat nedan). 

2. I reglerna för att erhålla styrmans
brev tillkom en passus med inne
börden att den som totalt uppfyllde 
praktikkravet för styrmansbrev ge
nom däckstjänstgöring i 48 måna
der, och som tillgodoräknar sjömili
tär utbildning måste ha 12 månader 
på handelsfartyg av de totalt 48 må
naderna (18 månader på handels
fartyg av de 48 var annars kravet). 

3. För sjöingenjörsbrevet tillkom en 
punkt som klargjorde att jämförbar 
tjänstgöring på flottans fartyg skall 
tillgodoräknas för behörighet. 

De nu nämnda punkterna innebar att 
även 1960 års befälsförordning nu ha
de vissa regler - om än begränsade -
för tillgodoräknande av sjömilitär ut
bildning, avslutad efter förordningens 
tillkomst. 

Ytterligare en punkt tillkom 1966 i 
tilläggsbestämmelserna till 1960 års 
sjöbefälsförordning. Denna punkt fick 
och har faktiskt fortfarande betydelse 
för den som har en "äldre" sjömilitär 
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utbildning. I punkten angavs att den 
som före den 21 juli 1960 avslutat en 
fullständig sjömilitär utbildning som 
enligt 1936 års befälsförordning -med 
1953 års ändringar - skulle medfört 
viss civil behörighet, skall ha kvar sina 
"gamla" rättigheter. Den som exem
pelvis avlagt sjöofficersexamen före 
nämnda dag år 1960 och som seder
mera fullgör de äldre praktikkraven får 
sålunda använda 1953 års regler för ci
vilt behörighetsbevis. 

Innan reglerna i sjöbefålsskolestad
gan av år 1959 om tillgodoräknande av 
sjömilitära utbildningar ventileras kan 
det vara på sin plats att kortfattat dis
kutera några principfrågor och tenden
ser. 

De tämligen liberala tillgodoräknan
dereglerna i 1936 års sjöbefälskungö
relse med 1953 års ändringar i denna, 
uppfattades säkerligen av de flesta med 
sjömilitär utbildning som rimliga och 
helt riktiga. Även 1956 års sjöbefålsut
redning och sjöfartsvärlden i allmän
het delade detta synsätt. Men när be
fälsförordningen kom år 1960 hade 
uppfattningen uppenbarligen börjat 
svänga. Den ändrade attityden kan 
också noteras när den nya sjöbefåls
skolestadgans allmänt hållna tillgodo
räknanderegler så småningom omsat
tes i precisare tillämpningsbestämmel
ser. Mera härom i avsnittet om 1959 
års sjöbefälsskolestadga nedan. 

Det är svårt att med säkerhet be
döma om och i vilka proportioner, den 
något ändrade attityden skall skyllas på 
rationella överväganden, på åsikter 
från enskilda individer med personliga 
negativa erfarenheter, eller helt enkelt 
på bristande intresse för dessa frågor 

från ansvarigt håll på ömse sidor. Det 
går att konstatera att det från mari
nens sida gjordes vissa ansträngningar 
för att inrymma kunskapsstoff i utbild
ningarna, vilket uppenbarligen med
togs för likvärdighetens skull. På olika 
sätt innebar dock 1960 års sjöbefåls
kungörelsen en kraftig ändring av de 
sjömilitära utbildningarnas civila be
hörighetsvärde även efter de komplet
teringar som kom år 1966. 

19 59 års sjöbefälsskolestadga 

I sitt betänkande år 1958 hade sjöbe
fålsutredningen som nämnts uttalat sig 
om de marina utbildningarnas civila 
kompetensvärde. 

Sjöbefålsutredningen ansåg att kra
ven för civil styrmansutbildning -
vaktStyrmansutbildning kallade utred
ningen denna- uppfylldes av flera ma
rina utbildningar. Sålunda borde 

stamStyrmansutbildning vid flottan, 

genomgången lägre kurs för sjö
kadett vid sjökrigsskolan och 

reservofficersexamen, linje B 

var och en ges samma kompetens 
som civil vaktstyrmanskurs. 

Ä ven underbefälsutbildningen vid 
flottans däcksavdelning borde enligt ut
redningen, kunna ge vaktStyrmanskur
sens kompetens efter viss komplette
ring. 

Beträffande de maskintekniska ut
bildningarna hade sjöbefålsutredning
en också vissa förslag. Bl a föreslogs att 
utbildningen till stammaskinist vid ma
rinen skulle anses likvärdig med sjö
ingenjörsexamen. För maskinunderbe
fäl vid flottan borde vidare likvärdig-

het med utbildningen för vaktmaski
nist kunna uppnås genom viss komp
letterande utbildning på motsvarande 
sätt som för däckunderbefäl vid flot
tan. 

När sjöbefälsskolestadgan kom år 
1959 (SFS 1959:425) fannsjust ingen
ting kvar av sjöbefålsutredningens för
slag. Remissbehandlingen hade gått 
hårt åt betänkandet på här aktuella av
snitt, och kanske bidrog också att be
manningsutredningen, som kom med 
sina förslag först året därpå, inte av
gjort hur man skulle ställa sig till civil 
behörighet för marina utbildningar och 
praktik i marinen. 

I 1959 års sjöbefålsstadga hade in
förts möjligheter för privatister att av
lägga prov för betyg i de olika sjöbe
frusutbildningarna och examina. stad
gan gav nu rätt för den som genomgått 
sjömilitär utbildning att genomgå pröv
ning vid sjöbefälsskola, i stort enligt 
samma regler som gällde för privatis
ter, men med vissa lättnader i procedu
ren. Det fordrades dock att den som 
önskade pröva hade fullgjort den prak
tik som fordrades för inträde i motsva
rande kurs vid sjöbefälsskola, och att 
sjöfartsstyrelsen i samråd med chefen 
för marinen förklarat utbildningarna 
likvärdiga. Uppfylldes inte dessa krav 
gällde privatistreglerna i sin helhet. 

Under större delen av 1960-talet var 
det relativt kärva tider för den som vil
le förvärva civil behörighet med sin sjö
militära utbildning som grund. Det 
fanns som nämnts tidigare inga sär
skilda behörighetsregler förrän änd
ringarna kom i befålsförordningen år 
1966, och generella regler för tillgodo
räknande av sjömilitär utbildning som 
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likvärdig med utbildningen vid sjöbe
fålsskola kom inte förrän år 1969. 

Detta år- 1969- gjordes ändring
ar i sjöbefälsskolestadgan. Bl a den i 
sammanhanget betydelsefulla ändring
en att skolöverstyrelsen, som år 1964 
övertagit ansvaret för sjöbefälsutbild
ningen från sjöfartsstyrelsen, därefter 
kunde godta likvärdiga utbildningar 
utan att den enskilde behövde pröva på 
nytt vid sjöbefälsskola. Vad gällde 
kompetensvärdet av utbildningarna vid 
marinen bestämdes särskilt (SFS 
1969:125) att fråga om likvärdighet 
skulle prövas av skolöverstyrelsen ef
ter samråd med chefen för marinen. 

Särskilda generella föreskrifter om 
tillgodoräknande av marin utbildning 
tillkom snart. Redan i juli 1969 (SÖ 
1969-07-0 l) kom föreskrifter om till
godoräknande av ämnen i underoffi
cersutbildningarna i flottan som lik
värdiga med ämnen i civil styrmans- el
ler sjöingenjörsutbildning. 

Ä ven maskinistutbildning i kustar
tilleriet fick tillgodoräknas i civil sjö
ingenjörsutbildning, för att nämna en 
detalj i bestämmelserna. 

År 1970 (SÖ 1970-12-17) ändrades 
reglerna för tillgodoräknande av un
derofficersutbildningar i marinen så att 
det därefter i princip blev möjligt att till
godoräkna sig styrmansutbildning i 
flottan som fullständig civil styrmans
utbildning samt maskinistutbildningar i 
flottan och kustartilleriet som sjö
ingenjörsexamen. För betyg över full
ständig civil styrmansutbildning eller 
sjöingenjörsexamen krävdes dock som 
förut, att den praktik fullgjorts som 
krävdes för inträde vid sjöbefälsskola. 

Reglerna för tillgodoräknande av 
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sjöofficersutbildning eller reservoffi
cersutbildning dröjde emellertid länge 
än- de kom inte förrän år 1975. Inte 
heller kom några regler för tillgodoräk
nande av underbefälsutbildningar i ma
rinen. Orsakerna kan bara spekuleras 
om men möjligt är att det inte funnits 
tillräckligt starka "påtryckargrupper" 
som sett till att regler utformats. 

År 1975(SÖ 1975-ll-24)komemel
lertid regler för tillgodoräknande av re
gementsofficersutbildning och reserv
officersutbildning, linje B i flottan. Vis
sa ämnen i de berörda utbildningarna 
fick därefter tillgodoräknas som betyg 
i motsvarande ämnen i sjökaptens
och styrmansutbildningarna. Det fak
tiska underlaget för jämförelserna ha
de framtagits av en arbetsgrupp som år 
1974 till uppdragsgivaren - skolöver
styrelsen-- överlämnat en rapport. I ar
betsgruppen hade naturligt nog chefen 
för marinen representerats. 

Den nuvarande situationen 
Den l januari 1977 trädde en ändring i 
sjöbefålskungörelsen i kraft. I sak inne
bar ändringarna inga nyheter vad gäl
ler principerna för tillgodoräknande av 
utbildning och praktik i marinen - kun
görelsen använder i sin senaste lydelse 
för övrigt orden "fartyg tillhörande för
svarsmakten". Att praktikkraven för 
vissa slags behörigheter ändrats för alla 
är en annan sak. 

Sjöbefålskungörelsens nuvarande 
regler av betydelse för sjömilitär perso
nal kan beskrivas på följande sätt. 

l. Viss tjänstgöring i marinen räknas 
som tjänstgöring på handelsfartyg. 
Dit hör exempelvis tjänstgöring på 
isbrytare. Det heter nämligen i kun-

görelsen att med handelsfartyg me
nas - "Fartyg, som nyttjas till han
delsfartyg eller resandes fortskaf
fande eller till annat ändamål som 
med handelssjöfarten äger gemen
skap såsom bogsering, isbrytning, 
bärgning eller dykning". 

2. Tjänstgöring på försvarsmaktens 
fartyg kan få tillgodoräknas för be
hörighetsbevis i stället för tjänstgö
ring på handelsfartyg eller fiskefar
tyg. Det är sjöfartsverket som prö
var denna fråga. Det bör dock no
teras, som framgår nedan, att viss 
tjänstgöring på "handelsfartyg" -
som alltså kan vara ett örlogsfartyg 
enligt pkt l ovan - krävs i sornliga 
fall. 

3. Utbildning vid marin utbildnings
anstalt - här gäller inte begreppet 
"försvarsmakten" - som enligt reg
lerna i sjöbefälsskoleförordningen 
förklaras likvärdig med kunskaps
prov vid sjöbefälsskola, får tillgo
doräknas för behörighetsbevis i de 
fall sjöbefälskungörelsen kräver 
kunskapsprov vid sjöbefälsskola. 

4. För styrmansbrev krävs normalt 
fullständig styrmansutbildning och 
praktik i 33 månader alternativ 42 
månader. Det lägre alternativet gäl
ler för den som tjänstgör viss tid 
som befälsassistent på handelsfar
tyg efter sin styrmansutbildning. A v 
tiden skall minst 18 månader - i 
förekommande fall inklusive tiden 
som befälsassistent - vara på han
delsfartyg av viss storlek och viss 
fart. 

För den som kan åberopa tillgo
doräkningsbar utbildning från ma-

rinen reduceras tiden på handels
fartyg till minst 12 månader. 

5. För de olika behörighetsbevisen för 
maskinbefål d v s för 

fartygsmekanikerbrev för ång
fartyg/motorfartyg 

fartygsmekanikerbrev av l :a 
klass för ångfartyg/motorfartyg 

maskinteknikerbrev och 

sjöingenjörs brev, 

krävs inte tjänstgöring på han
delsfartyg men väl att maskineriet 
på det fartyg man tjänstgjort upp
fyller vissa storlekskrav. Längre 
praktiktid erfordras dock för den 
som inte tjänstgjort som befälsassi
stent på handelsfartyg. 

Hela sjöpraktiken kan därmed 
fullgöras på krigsmaktens fartyg un
der förutsättning att sjöfartsverket 
godkänner tjänstgöringen, eller rät
tare fartyget. Ä ven den verkstads
tjänstgöring som erfordras kan i 
princip fullgöras i marinen. 

6. Den tidigare nämnda övergångsbe
stämmelsen, om att den som före 21 
juli 1960 genomgått fullständig ut
bildning vid marin utbildningsan
stalt, och därvid enligt 1936 års be
fålsförordning ägt tillgodoräkna sig 
utbildningen för viss behörighet, gäl
ler fortfarande. 

Den gällande förordningen om 
sjöbefälsskolorna - beteckningen 
sjöbefälsskolestadga har ändrats till 
förordning för några år sedan - har 
kvar de regler för tillgodoräknande 
av utbildningar vid marinen, som 
nämnts tidigare. Det kan emellertid 
vara befogat med en redovisning av 
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vad som just nu gäller fOr vissa ma
rina utbildningar, med angivande av 
några detaljer. 

Praktikkraven fOr inträde i sjö
befälsskola har nyligen ändrats, 
dock att de äldre reglerna får an
vändas till och med år 1978 för 
exempelvis styrmansutbildning och 
till och med 1980 fOr bl a sjökap
tensexamen. Reglerna har betydel-

Regementsofficersutbildning i flottan 

se för den som med marin utbild
ning som grund vill få ut betyg över 
fullständig civil utbildning eller exa
men. Är inträdespraktiken inte klar, 
blir kunskapsbeviset i stället en an
teckning i en tentamensbok att viss 
marin utbildning tillgodoräknats. 
skillnaden kan tyckas ringa men har 
betydelse behörighetssamman
hang. 

Tabellen nedan visar hur ämnen i regementsofficersutbildning i flottan får tillgo
doräknas som ämnen i styrmansutbildning och sjökaptensutbildning vid sjöbe
fälsskola. 

Ämne i styrmans utbild- Ämne i sjökaptensut- Ämne i regementsofficersut-
ning bildning bildning, vars betyg får tillgo-

doräknas 

Ar hetsledning Personalledning Ledarskap 

Hälso- och sjukvård - stridssjukvård 

- Hälso- och sjukvård stridssjukvård (kompletterad 
med en veckas sjukvårdskurs 
på vapenregementsofficers-
skola) 

Navigation - Navigation 

- Navigation Navigation (under forutsätt-
ning att i officersutbildningen 
ingår kurs på flottans längre-
sefartyg) 

Maskin och elteknik - Medeltalet av vitsorden i äm-
nena fartygslära och elteknik 

Sambandstjänst (om vederbö-
signalering - rande styrker att han erhållit 

radiotelefonicertifikat) 
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Enligt andra regler for tillgodoräknande av gymnasial utbildning i stället för all
männa ämnen - matematik, språk m m - vid sjöbefälsskola, regler som rege
mentsofficeraren normalt kan utnyttja, har sammantaget ett antal ämnen avkla
rats genom regementsofficersexamen. Men det finns en del kvar. Dit hör i vanliga 
fall f6ljande ämnen i styrmans - och sjökaptensutbildningarna. 

Normalt resterande ämnen i sjöbefälsskolan 

styrmansutbildning sjökaptensutbildning 

sjömanskap el teknik 
författningskunskap sjömanskap 

transportteknik 
teknologi 
författningskunskap 
företagsekonomi 
spanska eller tyska om 
ingetdera ämnena lästs i 
gymnasieskolan (motsv). 

Det skall inte här diskuteras om re
gementsofficersutbildningen verkligen 
inte täcker något eller några av de upp
räknade ämnena. Nuvarande regler 
medger i vart fall inte tillgodoräknan
de. Inte heller skall den visdom disku
teras, som innebär att i flottans kom
paniofficersutbildning ingår både sjö
manskap och författningskunskap i så
dan utsträckning, att tillgodoräknande 
som motsvarande ämne i civil styr
mansutbildning medges. Detta är som 
synes inte fallet med regementsoffi
cersutbildningen. 

Det bör i sammanhanget anmärkas 
att det inte finns regler for tillgodoräk-

nande annat än fullständig regements
officersutbildning. Delar av utbildning
en, t ex sjökrigsskolans lägre kurser, 
kan sålunda inte tillgodoräknas med 
nuvarande system. 

Reservofficersutbildning, linje B 
vid flottan 

Denna utbildning får med nu gällande 
regler tillgodoräknas som styrmansut
bildning enligt tabellen på nästa sida. 
Ä ven för reservofficerarna täcker i re
gel gymnasieskolans kurser kraven på 
de allmänna ämnen som ingår i styr
manskursen vid sjöbefälsskolan. 
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Ämne i styrmansutbildning 

Arbetsledning 

Hälso- och sjukvård 

Navigation 

signalering 

Maskin- och elteknik 

1 Numera ändrat till fysik/teleteknik . 

För reservofficeren, linje B återstår 
därmed, precis som för regementsoffi
ceren att skaffa betyg i ämnena sjö
manskap och författningskunskap fOr 
att civil styrmansutbildning skall vara 
fullt genomförd. 

Framtiden 

Utredningen ger på annan plats vissa 
beskrivningar och synpunkter på de 
framtida sjömilitära och civila utbild
ningarna. Det är därför inte rätta till
fället att här närmare diskutera behö
righetsfrågor gällande framtiden. En 
reflexion kan dock göras. Den sjömili
tära högre utbildningen (regements
officersutbildningen) har fått allt mind
re civilt kompetensvärde genom åren 
som exposen visat. Mellanutbildning
en, d v s kompaniofficersutbildningen, 
har för några år sedan till och med 
"gått om" regementsofficersutbild
ningen vad gäller civil kompetens. Det-
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Ämne i reservofficersexamen 
vid flottans linje B, 
vars betyg får tillgodo-
räknas 

Ledarskap 

stridssjukvård 

Navigation 

Sambandstjänst jämte 
radiotelefonicertifikat 

Medeltalet av betygen i 
ämnena fartygslära och 
elteknik tillgodoräknas. 1 

ta kan vara en rationell och planmäs
sig utveckling men synpunkten kvar
står att utvecklingen kunde ha länkats i 
en något annan riktning med relativt 
enkla och kanske helt befogade åtgär
der. 

Det borde exempelvis kunna ha be
slutats långt tidigare att regementsoffi
cersutbildningen skall ha som mål att i 
teoretiskt hänseende ge sjökaptens
kompetens, eller styrmanskompetens 
om den sistnämnda bedömts tillfyllest. 
Åtminstone bör en sådan princip kun
na gälla i så viktiga ämnesområden 
som navigation och sjömanskap. Det 
förefaller inte helt logiskt att rege
mentsofficerare som fartygschefer inte 
skall ha samma teoretiska kompetens i 
ämnet sjömanskap som en civil styr
man. Den senare har i dagsläget en ett
årig sjöbefälsutbildning formellt grun
dad på grundskolan. I den civila upp
läggningen av ämnet sjömanskap in-

går sjövägsregler med radarmanövre
ring som tunga avsnitt - områden som 
rimligen inte får vara sämre inhämtade 
av regementsofficerare. Men självfallet 
har regementsofficeren likvärdiga kun
skaper invänder någon. Ja i så fall bör 
tillgodoräknandereglerna ändras om
gående. Alternativet borde vara att sna
rast justera innehållet i ämnet i den mi
litära utbildningen. Det kan inte heller 

2. BEDÖMD UTVECKLING 

Utredningen har funnit att utveckling
en inom de områden som påverkar den 
ställda hypotesen, och därmed sam
manhängande delfrågor, går med va
rierande grad av snabbhet. Utveckling
en av flottan avseende fartygs- och va
penmateriel samt organisation kan ej 
bedömas avsevärt avvika under över
skådlig tid ifrån nu gällande principer. 

Omfattande fOrarbete har genom
fOrts avseende flottans befålsordning, 
även innefattande reservofficerares 
kommande utnyttjande. Beslut inom 
detta område föreligger ej i sådan tid att 
utredningen kan invänta dem. Inom för 
utredningen aktuella områden förelig
ger emellertid sådant underlag så att 
vissa bedömanden kan göras och vissa 
förslag lämnas. 

2.1 Örlogsflottan 

2.1.1 Flottans utveckling 

Enligt chefens för marinen program
plan 1978-83 omfattar marinens krigs
organisation stridskrafter av mycket 
skiftande kvalitet. Genom olika åtgär
der har hittills strukturen kunnat vid
makthållas men detta går ej längre att 

vara särskilt svårt att tillföra rege
mentsofficersutbildningen vad som 
saknas för att ämnet författningskun
skap i civil styrmansutbildning skall va
ra helt intäckt. Görs de här skisserade 
ändringarna är åtminstone för den när
maste framtiden styrmansutbildningen 
i sin helhet inhämtad i regementsoffi
cersutbildningen. 

Utvecklingen av handelsflottan är 
betydligt svårare att bedöma. Att för
ändringar kommer är dock helt säkert. 
Inom personal- och utbildningsområ
det kommer exempelvis stora föränd
ringar att ske. Arbete pågår med om
läggning av sjöbefålsutbildningen i en
lighet med utredningen UTSJÖ:s och 
andra utredningars resultat. 

Som bakgrund till det fortsatta ar
betet har därför utredningen valt att 
koncentrera intresset till kommande ut
bildningssystem. Utredningen har även 
behandlat materielens och krigsorgani
sationens utveckling inom de områden 
där utnyttjande av sjöbefäl kan bedö
mas ge fördelar i förhållande till ut
nyttjande av annan personal. 

göra. Inför valet mellan att bibehålla 
äldre materiel eller att nyanskaffa, har 
chefen för marinen varit tvungen att 
prioritera nyanskaffning och att före
slå att äldre enheter utgår ur organisa
tionen tidigare än planerat. 
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Prioritering sker för flottans del på 
ubåts-, ytattack- och mineringsför
band. Chefen för marinen redovisar på 
s.k. tilläggsrader behov av medel för 
främst robotar och minjaktfartyg. 

Flottans sjöstridskrafter går mot lät
ta enheter med hög teknisk komplici
tet. Detta innebär att kvalificerad per
sonal med omfattande yrkesutbildning 
erfordras för att bemanna dessa enhe
ter. Av "stora" enheter kommer en
dast minfartygen, och möjligen kom
mande ytattackledare, att finnas. Den 
utveckling, som började med den lätta 
flottans tillskapande efter andra världs
kriget, innebärande minskat utnyttjan
de av reservofficerare linje A ombord i 
stridsfartygen, kan därför väntas fort
sätta. Utbildningstid och tjänst
göringsperioder för reservofficerare lin
je A kan, varken i nuläget eller fram
gent, normalt ge underlag för krigspla
cering i befattning på stamstridsfarty
gen. 

Det kvantitativa behovet av hjälp
fartyg, liksom tillgång till sådana i flot
tans krigsorganisation, kan utredning
en ej diskutera. Kvalitativt torde emel
h:rtid behovet vara stort. Komplette
ring av stamstridsfartygen med hjälp
minfartyg, hjälpminsvepare, hjälp
vedettbåtar m m samt olika typer av 
hjälpträngfartyg bör naturligen plane
ras för utnyttjande av befintligt mo
dernt tonnage. Utvecklingen av civilt 
tonnage går även den mot hög teknisk 
komplicitet och utnyttjande av kvalifi
cerad personal. 

Inom den del av flottans krigsorga
nisation som utgörs av inhyrda/rekvi
rerade civila fartyg kan därför behov av 
reservofficerare linje A, och kanske yt-
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terligare kategorier, bedömas kvarstå 
och troligen öka. 

Som tidigare framgått utnyttjades re
servofficerare tidigare i flygspanings
tjänst. Uppgifterna inom flygtjänsten 
har utgått och torde, mot bakgrund av 
behovet av utbildningstid m m, ej åter
komma inom marinens helikopteror
ganisation. 

Ledning och skydd av sjöfart och fis
ke under beredskapstillstånd och krig 
ingår i marinens uppgifter. För lösande 
av dessa uppgifter erfordras sakkunnig 
personal på olika nivåer. Med sakkun
skap förstås främst följande: kunna be
döma fartygs lämplighet for olika las
ter, lastnings- och lossningstider, ham
nars lämplighet, behov av kaj- och 
krananläggningar, omloppstider för 
fartyg i regelbunden trafik m m. 

Utbildningen av flottans officerare är 
inom dessa områden begränsad. Re
servofficerare sjökaptener torde även 
framgent kunna lösa dessa uppgifter. 

Inom marinens kustbevakningsor
ganisation föreligger behov av militära 
hamnbefäL Dessas uppgifter kan be
dömas motsvara hamnkapteners, var
till kommer en samordningsfunktion 
mellan civila och militära enheter. 

Enligt nuvarande organisation skall 
denna uppgift kunna lösas av därtill ut
bildad reservofficer, sjökapten. Utred
ningen bedömer så även bör kunna ske 
framgent. Behov av reservofficerare, 
sjökaptener, föreligger även inom sjö
trafikkontrolltjänsten. Dessas uppgif
ter utgör främst att ombord i respekti
ve fartyg som behöver kontrolleras, ge
nom pappersvisitering eller skepps
rannsakan, avgöra om fartyget är be
hörigt eller ej. Motiven till att reserv-

officerare sjökaptener avses för dessa 
uppgifter, vid sidan av befmtlig tullper
sonal, torde vara att civilt fartygsbefäl 
har ingående kunskaper om handels
fartygs konstruktion och utnyttjande, 
och vana vid att handskas med om
bord förekommande skepps- och last
handlingar. 

Utredningen har ej funnit anledning 
förmoda att dessa uppgifter kommer 
att minska i framtiden eller att de kan 
övertas av annan bättre lämpad perso
nal. 

Övergång till den lätta flottan ökar 
basberoendet för sjöstridskrafterna. 
Behov föreligger att inom lämpliga om
råden organisera fartygsbaser med er
forderliga resurser. Utvecklingen torde 
inom överskådlig framtid ej avvika från 
den nu pågående. 

I nuvarande organisation avses re
servofficerare sjökaptener för befatt
ningar inom basbataljonernas sjötran
sportdivisioner. Behov av omfattande 
resurser på köl, olja, vatten, forråd av 
olika slag och bogserbåtar föreligger i 
en fartygsbas. Härtill kommer behov 
av transportkapacitet för en mångfald 
olika typer av transporter. Utredning
en kan emellertid ej finna att en reserv
officer sjökapten, genom sin tidigare ci
vila utbildning eller yrkeserfarenhet, all
mänt sett har bättre förutsättningar än 
många andra kategorier att lösa upp
gifter inom en sjötransportdivision. sjö
kaptener med yrkeserfarenheter från 
rederikontor eller inom transportverk
samhetsledning har självfallet goda för
utsättningar, men de bör i första hand 
avses for tidigare redovisade stabsbe
fattningar. 

Bedömningen av flottans utveckling 

pekar mot att beslutade befattningar i 
flottans krigsorganisation för reserv
officerare sjökaptener alltjämt i allt vä
sentligt är lämpliga. Nya typer av be
fattningar är ej sannolika. Bedömning
en visar även att underlaget för be
dömande av sjökapteners lämplighet 
för befattningar i flottans krigsorgani
sation delvis helt ändrat karaktär i för
hållande till tidigare. 

När beslutet om införande av re
servofficerare sjökaptener fattades 
1887 så var den främsta anledningen 
vana vid sjön och navigatorisk utbild
ning motsvarande officerens. Vid infö
rande av reservofficerare linje B år 
1943 fanns fortfarande kvar det navi
gatariska kunskapskravet for sjökap
tener, vilket yttrade sig i att den nya re
servofficerskategorien främst avsågs 
för minsvepare och andra mindre en
heter, där behovet av navigatorisk ut
bildning ej bedömdes omfatta sjökap
tensnivån. 

Utredningen har funnit att det idag 
och kanske än mer i framtiden är and
ra delar än navigation och sjömanskap 
i sjökaptenens utbildning och yrkes
praktik som är betydelsefulla, om flot
tans krigsorganisations personalbehov 
inom vissa områden skall kunna tillgo
doses med befäl ur handelsflottan. Ut
redningen har tidigare funnit att ut
vecklingen civilt - militärt inom han
dels - resp örlogsflottorna i många av
seenden går isär. Detta är en naturlig 
konsekvens av specialisering och ut
veckling. Den gemensamma kun
skaps- och erfarenhetsbakgrunden har 
minskat. Behovet av att inom flottans 
krigsorganisation ha tillgång till perso
nal med utbildning för och erfarenhe-
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ter av tjänstgöring inom handelsflottan 
med ökad tonvikt på transport och 
godshanteringskunskap kan därför, 
mot bakgrund av utvecklingen, anses 
ha ökat. Utredningen kan därutöver be-

döma att flottans intresse av tillgång till 
sjöbefäl ej enbart bör inskränka sig till 
däcksbefäl, en konsekvens av ovan fört 
resonemang. 

2.1.2 Kommande utbildningssystem 

I januari i år lades proposition på för- hörighet och vissa särskilda fårkun
svarets kommande befälsordning (Re- skaper. Beroende av uttagning och pla
geringens proposition 77/78:24 om ny cering under grundutbildningen som 
befälsordning får det militära försva- värnpliktig kan, före tillträde till offi
ret). Den nya befälsordningen föreslås cershögskolan (yrkesofficersskola I), 
börja genomfåras under programpla- erfordras genomgång av förberedande 
neperioden 78/79-82/83. Den första officersskola. 
omgångens yrkesbefäl skall kunna gå De som före påbörjande av värn
igenom den gemensamma yrkesbefäls- pliktstjänstgöringen anmäler intresse 
utbildningen år 1981-83. för yrkesofficersutbildning placeras 

Inför övergången till ny befälsord- inom ramen för befattningarnas krav i 
ning inom försvaret, och under samma för yrkesofficersutbildning lämpliga yr
tidrymd övergång till nytt utbildnings- kesgrenar i sjötjänst. 
system för sjöpersonalen, finner utred- Officershögskolan (yrkesofficers
ningen ej anledning uppehålla sig vid skola l) är tvåårig och omfattar en 
nuvarande utbildningssystem, annat än skolmässig del och en praktisk del. Den 
i de avseenden där erfarenheter kan skolmässiga delen omfattar ca 12 må
hämtas. naders- ca 2000 tim-utbildningstid. 

Kort beskrivning av 
kommande utbildnings
system för flottans 
yrkesbefäl 

Den nya ordningen innebär att all rek
rytering till yrkesofficer sker genom 
värnplikten. Den grundläggande offi
cersutbildningen baseras på grundut
bildning som värnpliktig. Behörighets
krav för tillträde utgörs av allmän be-

Nivå 

2 

3 
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Krigsorganisation 

Högre befattningar 

" 

Praktikdelen omfattar utbildning och 
tjänstgöring ombord under ca 9 måna
der (1/2 sjöexpedition). 

Efter genomförd officershögskola 
(yrkesofficersskola l) skall eleven kun
na krigsplaceras som delsystemledare 
(t ex pjäsbefälhavare lätt artilleri på 
minfartyg) nivå 7. 

Kravnivåerna på yrkesbefälet i 
krigs- och fredsorganisationen har prin
cipiellt angetts enligt följande: 

Nivå Fredsorganisation 

Bataljonschef m m 
och högre befattningar 

I 

4 Bataljons-, fartygs-
och flygdivisionschef 

5 Kompanichef, system-
ledare 

6 Plutonchef, rotechef 

7 Troppchef, del-
systemledare 

Urval får vidareutbildning mot nivå 
5/III och högre nivåer bör påbörjas ti
digast ett år och för huvuddelen vara 
genomfort senast 5 år, efter den grund
läggande officersutbildningens slut. 

Krigshögskolans allmänna kurs (yr
kesofficersskola 2) omfattar får flottan 
6 månaders teoretisk utbildning och le
der fram till nivå 6/IV. Kursen utgör 
fårsta ledet i vidareutbildningen och 
skall ge grund för kommande vidareut
bildning. 

Krigsskolans högre kurs (yrkesoffi
cersskola 3) genomgås efter ca 2 års 
praktisk tjänst efter avslutad allmän 
kurs. Kursen har en längd av ca 12 må
nader och leder fram till nivå 5/III; 
(t j än stegrenschef l systemledare ). 

Militärhögskolans allmänna kurs 
(yrkesofficersskola 4) omfattar i stort 
den nuvarande militärhögskolans all
männa kurs. Kursen bör i regel ge
nomgås 4-6 år efter krigshögskolans 
högre kurs. Militärhögskolans högre 
kurser (yrkesofficersskola 5) omfattar i 
stort de nuvarande stabs- eller teknis
ka kurserna och antagning bör ske 
inom 1-4 år efter genomgången allmän 
kurs. 
Propositionen anger beträffande rek
rytering och utbildning av reservbefäl 

II Kompanichef, fartygs-
chef stridsfartyg och 
flygdivisionschef 

III Plutonchef, system-
ledare 

IV Stf plutonchef, 
rotechef 

v Utbildare vid pluton, 
delsystemledare 

att rekryteringen av reservofficerare 
bör ske enligt samma grunder som gäl
ler får yrkesbefäl i den nya befälsord
ningen, d v s genom värnplikten. Pro
positionen framhåller att "Alla möjlig
heter att utnyttja civilt kunnande i 
krigsorganisationen skall tas till vara". 

Beträffande reservofficerare linje A 
anger statsrådet "Jag finner det vidare 
lämpligt att det för flottans del, som en 
vidareutbildning av den nuvarande re
servofficerslinjen A, och i anslutning till 
de fårslag som har forts fram av mari
nens befälsutredning, inrättas en ny 
form av reservofficersutbildning för 
handelsflottans däcks- och maskinbe
fäl". 

Marinens befälsutrednings förslag 
till utbildning a v reservofficerare 
linje A 

Enligt marinens befälsutredning (MBU) 
"ligger det nära till hands att med okon
ventionella metoder söka nå vägar att 
tillförsäkra flottans krigsorganisation 
den specifika kompetens och det yr
keskunnande om sjön och sjöfarten 
som denna yrkesgrupp besitter. Det 
finns nämligen i flottans krigsorganisa
tion ett antal befattningar, mellan 200-
300, där sjökaptensexamen och flerårig 
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yrkesutövning i sjöfartsnäringen utgör 
den väsentligaste delen av den totalt er
forderliga kompetensen, nämligen: 

i sjötjänst hjälpstridsfartyg 
hjälpträngfartyg 
övriga fartyg 

ca 50 
ca 50 
ca 20 120 

landförband kustbevakningsförband 
regionala staber 

ca 60 
ca20 

övriga förband och 
staber 

ca40 120 

Samtliga uppgiftsinnehavare tillhör nivå 5." 

MBU anger att merparten av re
servutbildat sjöbefäl tjänstgör väsentli
gen upp till 35 års åldern i handelsflot
tan. 

MBU har konstaterat att betydande 
delar av sjöbefälet vid 35-40 års ålder 
övergår till befattningar i land. Detta 
bedöms bero av dels familjeförhållan
deskäl och dels ett minskat antal tillfäl
len att bli befälhavare ombord. Detta 
bör enligt MBU bedömning driva på 
tendensen att i 30-40 års åldern övergå 
till annan yrkesbana. 

Ovan angivna faktorer, samt vissa 
ytterligare som ej redovisas här, har 
fått MBU att dra fO!jande slutsatser: 

a) rekryteringen bör ske vid omkring 
35 års ålder 

b) utbildningen skall vara kort och 
starkt målinriktad mot specifika 
grupper av befattningar i krigsor
ganisationen 

c) krigsanvändbarhet och tjänst-
göringsskyldighet bör vara ut
sträckt intill 55 års ålder, d v s 20 år 
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d) utbildningslinjen bör göras rekryte
ringsbefrämjande förutom genom 
innehållet i utbildningen - genom 
ett väl balanserat premiesystem. 

MBU föreslår följande utbildning av 
reservofficerare linje A av ny typ sam
tidigt som den nuvarande föreslås av
skaffas: 

Antagning 

Till reservofficersaspirant linje A kan 
antagas examinerad sjökapten med sju 
års väl vitsordad sjötjänst som däcks
befäl på svenskt handelsfartyg. Sökan
de bör ha uppnått 30 men icke 36 års 
ålder och i övrigt fylla fordringarna för 
reservofficersutbildning vid flottan. 

Utbildningen omfattar två perioder 
om vardera 90 dagar benämnda re
servofficerskurs l och 2 (ROK l och 
ROK 2). Utbildningen genomförs nor
malt under två på varandra följande 
sommarhalvår men kan tidsmässigt 
förläggas i omedelbar följd på varand
ra. 

Den teoretiska utbildningen omfattar: 

Ämne ROK l ROK2 Summa 

Marinens krigsorg 35 40 75 

reglementen 

Taktik 30 40 70 

Mintjänst 30 40 70 

Luftvärnstjänst 30 10 40 

Sambandstjänst 20 40 60 

stridsledningstjänst 20 40 60 

stabstjänst 20 40 60 

Kustbevakningstjänst 20 40 60 

SKS-tjänst - 40 40 

Hamnofficerstjänst - 40 40 

Transporttjänst - 30 30 

Fysisk träning 15 30 45 

SUMMA TIMMAR 234 455 700 

Antal veckor 7 13 20 

ROK l innehåller därutöver 6 veckors allmänmilitär utbildning. 

Godkända elever utnämns efter 
ROK l till värnpliktiga fänrikar, och 
efter ROK 2 tilllöjtnanter i flottans re
serv. 

2.2 Handelsflottan 

2.2.1 Handelsflottans utveckling 

Det låter sig inte göra att ens skissera 
handelsflottans sammansättning eller 
struktur, och inte storleken heller om ca 
lO år. Det finns inga motsvarigheter till 
långsiktiga "fOrsvarsplaner" och så 
måste det kanhända vara. Sjöfarten 
kan bara överleva om tillfållena kan 
gripas i flykten och en ständig anpass
ning ske till den rådande situationen. 

Men det går ändå att förbereda sig 

fOr framtiden. Den tekniska utveck-

Den fortsatta tjänstgöringen omfat
tar 4 särskilda övningar och 4 krigs
förbandsövningar samt högst 6 mobili
seringsövningar, totalt högst 250 da
gar. 

lingen kan i stor utsträckning styra mot 
rationellare metoder och samma sak 
gäller beträffande personalen. 

Utredningen redovisar i pkt 2.2.2 
den framtida utbildningen för sjöper
sonaL Här skall i korthet redovisas 
några synpunkter på en förbättrad och 
rationellt inriktad utbildning, liksom på 
några tekniska förändringar som krävs 
i sammanhanget. 

På det framtida fartyget finns ont om 
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befattningar för den lågutbildade och 
stora krav på kunskaper för de flesta. 
En minskad besättning, vilket kan vara 
en rationaliseringsåtgärd, kräver stör
re genomsnittliga kunskaper, och troli
gen också en nedbrytning av de nuva
rande gränserna för arbets- och an
svarsområden. 

Yrkeskunskaper blir för flertalet än 
mer nödvändiga också inom områden 
som nu är förbehållet ett fåtal ombord. 
Vissa specialistkunskaper kanske kan 
avvaras i det normala operativa hand
havandet av fartyget, om tekniska för
utsättningar tillkommer i form av ökad 
tillförlitlighet och planerat underhåll. 

Det är kanske ingen utopi att be
manningen kan halveras, om utbild
ningen och tekniken anpassas till and
ra krav än nu. 

Det kan, som illustration till vad här 
sägs, vara lämpligt att återge några de
lar av en "åtgärdskatalog" som Sveri
ges Redareförening nyligen publicerat i 
en programskrift beträffande det ope
rativa handhavandet av fartyg som nu 
projekteras, och som finns i sinnevärl
den om några år. Det finns säkerligen 
invändningar på många håll mot för
slagen, men några av dem kommer sä
kerligen att förverkligas. Katalogen be
lyser i vart fall de rationaliseringssträ
vanden som diskuteras, och som kan 
komma att bidra till svensk handels
sjöfarts existensmöjligheter framledes. 

Ur Rationell fartygsdrift, Sveriges 
Redareförening, 1977. 

En ytterligare standardisering och 
förenkling av såväl system som sys
temkomponenter i den tekniska ut
rustningen krävs 
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Den tekniska övervakningen av drif
ten flyttas på försök från maskin
rummet till en operationscentral där 
samtidigt fartygets framförande kan 
övervakas. 

Teknisk personkontroll, som re
gistrerar opasslighet, medvetslöshet 
etc introduceras för att driftsöver
vakaren ensam skall kunna sköta 
sin uppgift. 

Stor vikt läggs vid att samdig ut
rustning planeras och placeras un
derhållsvänligt. Det bör vara möj
ligt att komma åt att underhålla 
samtliga maskinkomponenter och 
annan utrustning utan att extra ar
rangemang i större skala behöver 
vidtagas. Underhållsaspekten bör 
således "byggas in" direkt vid far
tygens konstruktion. 

Vid tyngre arbetsmoment används 
hjälpmedel som gör det möjligt att 
utföra arbetsmomenten med mini
mal personalinsats. 

Arbetsförenklingen drivs så långt 
som möjligt genom att fartyget för
ses med "all upptänklig försvarbar 
utrustning" för att underlätta under
håll och reparation. 

Serviceutrymmen, mässar, m m ges 
en personalbesparande utformning. 

Om förrådet förlagt~ i annan nivå än 
köksutrymmet bör exempelvis en 
kraftig hiss med förbindelse både till 
däck och till köksutrymmet instal
leras. 

De fria ytorna i ett förråd bör vara 
så stora att tyngre varor kan köras 
omkring utan hinder av felplacera
de beslag, förvaringsutrymmen etc. 

Utrymmen för halvfabrikat (frysar) 
bör vara generöst tilltagna för att 
underlätta matlagningsproceduren. 

I anslutning till samtliga mässar bör 
finnas utrustning för maskindisk 
och plats för backar, placerade på 
ett sådant sätt att det blir naturligt 
för varje man att ställa sin disk i 
backen. Den mängd porslin m m 
som är i omlopp vid varje måltid bör 
vara så väl tilltagen att den i nor
malfallet täcker hela behovet för 
mässen ifråga, vilket innebär att 
diskbackarna också efter disk kan 
användas som upplagsplats. 

Varje inredningsdäck bör i prakti
ken ha sin egen städutrustning och 
andra möjligheter för egen service så 
att var och en - mellan större ren
göringar som kan anordnas centralt 
i servicehamnar - kan sköta sin 
hytt. 
Man bör eliminera så många "kri
tiska" detaljer som möjligt. Här
med menas detaljer som tar lång tid 
att reparera ombord (eller ej går att 
reparera) och som stoppar fartyget 
vid haveri. 

Livslängden på detaljer som kan 
vålla mycket reparationsarbete bör 
ökas. 

För att väsentligt minska under
hållsbehovet på hjälpmotorerna kan 
t ex axelgenerator installeras. 

Utnyttjande av väderfaximil för 
bildöverföring vid reparation, ar
betsplanering och övrig teknisk 
kommunikation bör ökas. 

Viktigt är att man utvecklar intern
kommunikationen ombord och ex
ternkommunikationen med hjälp av 
satellit. 

Slutligen bör i samband med pro
jekteringen av ett nytt fartyg under
hålls- och arbetsrutiner simuleras 
för kontroll att inga väsentliga tek
niska problem blivit olösta. 

Det är givet att handelsflottans fram
tida utveckling också kommer att be
stämmas på annat sätt och av andra 
faktorer än genom åtgärder mer eller 
mindre lika de allmänna rationalise
ringsåtgärder som skisserats här. Det 
kan gälla ekonomiska åtgärder för ka
pitalförsörjning, nationella och inter
nationella åtgärder som försvårar eller 
underlättar svensk sjöfart, den allmän
na världsekonomins utveckling etc, etc. 

Vi kan inte ensamma styra eller ens 
påverka en del av dessa faktorer. Vi 
kan däremot genom att anpassa vår ut
bildning, vår operativa metodik och vår 
teknik, på ett sätt som också gynnar 
människan i systemet, räkna med att 
gynnsamma förutsättningar kanske bi
behålls, och kanske förbättras, för att 
vidmakthålla eller öka en framtida 
svensk handelsflotta. 

2.2.2 Kommande utbildningssystem 

Vid sjöbefälsutbildningens omorgani- tes att en översyn av läroplanen skulle 
sation år 1959 ändrades såväl omfatt- göras efter några år bl a med ledning av 
ningen av de olika utbildningsnivåerna erfarenheterna. 
som inn~hållet i kurser och ämnen. Vid Aren 1967-68 var de nämnda över
genomförandet av reformen förutsat- synerna genomförda och nya läropla-
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ner trädde då i kraft. Bortsett från ra
diotelegrafistutbildningen som revide
rats senare gäller kursplaner och tim
planer från 1967-68 fortfarande. 

Redan under 1960-talet stod det 
klart att en ny genomgripande omor
ganisation av utbildningen borde ge
nomföras; bl a mot bakgrund av då 
planerade reformer inom den gymna
siala utbildningen och högskole/uni
versitetsutbildningen. 

Ar 1971 tillsattes Utredningen sjö
personalens utbildning (UTSJÖ) med 
uppgift att se över hela utbildnings
komplexet får sjöpersonaL Utredning
en överlämnade i början av år 1976 
sina slutliga förslag. 

En gymnasial utbildning för sjöper
sonal som avsågs ersätta den tidigare 
sjömansskolan hade då, som ett resul
tat av utredningens förslag, på försök 
varit igång ett par år. 

I januari 1977 var remissomgången 
över UTSJÖ förslag avslutad och skol
överstyrelsen överlämnade sitt förslag 
om den framtida utbildningen till rege
ringen. 

A v olika skäl beslöt emellertid rege
ringen att dröja med proposition till 
riksdagen tills två parallellt i skolöver
styrelsen arbetande utredningar som 
ägnade sig åt utbildningsfrågorna för 
driftpersonal i land, respektive den två
åriga tekniska linjen, hunnit överläm
na sina förslag. Under 1977 sökte re
geringen vidare jämka samman vissa 
skiljaktiga meningar som framkommit i 
samband med förslagen från UTSJÖ. 

Den ursprungliga tanken att genom
föra reformeringen av sjöpersonalut
bildningen samtidigt med genomföran
det av högskolereformen år 1977 har 
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på grund härav måst överges. Enligt 
vad som nu planeras kommer däremot 
reformen att genomföras den l juli 
1979. 

I dagarna arbetar det nya äm
betsverket - Universitets och högsko
leämbetet (UHÄ) - som efterträtt Uni
versitetskanslerämbetet, på ett förslag 
till regeringen som gäller utbildningen i 
högskolan för sjöpersonal och drift
personal i land. Dessa utbildningar har 
nämligen på vissa områden nära an
knytningar till varandra. 

Vad gäller sjöpersonalutbildning i 
gymnasieskolan har redan förslag om 
en med driftpersonalutbildningen sam
ordnad utbildning förelagts riksdagen, 
och en ny gymnasial utbildning införs 
troligen med början hösten 1978. 

Det låter sig därmed göra att för
hållandevis detaljerat redovisa den 
framtida gymnasiala utbildningen för 
sjöpersonaL Det är däremot på somli
ga punkter osäkert hur detaljerna i hög
skoleutbildningarna för sjöpersonal 
kommer att utformas. I översikterna 
nedan redovisas särskilt de punkter där 
osäkerhet ännu råder om den slutliga 
utformningen. 

Gymnasiala 
utbildningar 

Den gamla sjömansskolan hade ett an
tal olika kurser av varierande längd att 
erbjuda för däckspersonal, maskinper
sonal, fartygselektriker, fartygskockar 
och ekonomiföreståndare. Utbild
ningarna hade emellertid låg status och 
just inget egentligt meritvärde för fort
satta studier i sjöbefålsskolan. 

I de försöksutbildningar UTSJÖ ini
tierade var grundtanken att ge en or-

dendig tvåårig yrkesutbildning för alla 
de nämnda yrkesgrupperna. Utbild
ningen skulle också ge behörighet för 
tillträde till högskolan, s k allmän be
hörighet för högre utbildning. I för
söksutbildningarna sammanslogs vi
dare nästan helt och hållet kurserna för 
däcks- och maskinpersonal. Detta mot 
bakgrund att det allt starkare fram
växande kravet på en mer mångsidigt 
användbar personal. Den i stort sam
ordnade utbildningen speglar också be
hovet av ökade tekniska kunskaper 
även hos däckspersonalen, vilket i sin 
tur är en följd av materielens ökande 
komplexitet och det allt mindre beho
vet ombord av enbart "starka armar". 

I de planer som nu slutligen förelig
ger för gymnasial utbildning för sjö
personal har ytterligare några organi
satoriska ändringar vidtagits. 

Utbildningen för sjöpersonal - utom 
intendenturpersonal - samordnas med 
utbildningen för drift- och underhålls
teknisk personal i en ny linje i gymna
sieskolan. Detta måste betecknas som 
en klar fördel. Linjerna i gymnasiesko
lan har bättre utrustnings- och infor
mationsresurser än specialkurser, som 
utbildningarna hittills betecknats. 

Linjen blir första året gemensam för 
alla. Andra året söker eleverna vidare 
till endera av grenarna för fartygstek
nik, energiteknik eller driftteknik. 

I grenen för fartygsteknik får däcks
och maskinpersonalen sin yrkesteknis
ka utbildning. I grenen för eldrutteknik 
går de blivande fartygselektrikerna. 
Grenen för energiteknik avses för drift
och underhållsteknisk personal i land. 

Liksom i försöksskedet kommer den 
drift- och underhållstekniska linjen att 

ge allmän behörighet för högskoleut
bildning, och dessutom den särskilda 
behörighet som erfordras för fortsatta 
utbildningar till sjöbefäl, och till mer 
krävande arbetsuppgifter inom det 
drifttekniska området i land. Förutom 
yrkestekniska ämnen kommer därför 
de allmänna ämnena svenska, engels
ka och matematik att läsas i båda års
kurserna i minst samma omfattning 
som i gymnasieskolans tvååriga "teo
retiska" linjer. 

Det bör här framhållas att den två
åriga gymnasiala utbildningen avses bli 
den naturliga basen för sjöpersonal av 
kategorin "fartygsoperatör" i framti
den. Redan nu har outbildade ungdo
mar svårt att komma till sjöss på däck 
eller i maskin, och än svårare torde det 
komma att bli framöver. För att ge 
ungdomar som efter grundskolan valt 
andra gymnasiala utbildningar en möj
lighet att gå till sjöss och eventuellt ut
bilda sig till sjöbefäl, kommer dock re
servmöjligheter att finnas. En troligen 
terminslång utbildning som i koncent
rerad form ger de yrkestekniska delar
na av gymnasieskolans sjötekniska ut
bildning, torde komma att inrättas. 

Det är också avsikten - liksom i för
söksutbildningarna - att eleverna i den 
gymnasiala utbildningen för sjöperso
nal, skall kunna praktisera till sjöss un
der sommaren mellan de två skolåren. 
A v den anledningen kommer redan i 
första årskursen en sjöteknisk säker
hetsutbildning att erbjudas dem som 
tänker sig välja fartygsteknisk gren. En 
begränsad säkerhetsutbildning före sjö
tjänst blir i praktiken ett obligatorium 
framöver för all sjöpersonal. 

Intendenturpersonalen kommer ock-
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så att erbjudas en tvåårig yrkesutbild
ning som ger allmän behörighet för 
högskolestudier. Närmast synes ligga 
att denna utbildning anordnas som en 
ny gren i gymnasieskolans livsmedels
tekniska linje. 

Förutom de grundläggande utbild
ningarna i gymnasieskolan finns för
slag om s k högre specialkurser för viss 
kvalificerad personal såsom pump-

, män, reparatörer m fl. Det är här inte 
avsikten att ge befälsutbildningar i van
lig mening utan yrkestekniska påbygg
nadsutbildningar för "specialister". I 
vad mån personalkategorierna åter
finns på framtidens fartyg återstår att 
se, men åtminstone tills vidare kan de 
knappast avvaras. Inte heller i mer 
landbaserade underhålls- och service
grupper, som kanske i framtiden över
tar en del av fartygsunderhållet, kan 
motsvarande yrkeskunskaper avvaras, 
och någonstans skall utbildningen fin
nas. 

Högskoleutbildningar 

Den egentliga sjöbefälsutbildningen 
väntas i framtiden ske inom högsko
lan. Redan nu räknas f ö större delen av 
sjöbefälsutbildningen tillhöra högsko
lan utan att formella organisatoriska 
ändringar gjorts. 

Även vad gäller högskoleutbild
ningarna för sjöpersonal har samord
ningsfrågorna med motsvarande ut
bildning för drift- och underhållstek
nisk personal i land penetrerats ingå
ende. Förseningarna i omorganisatio
nen av sjöbefälsutbildningarna kan i 
själva verket till större delen hänföras 
till problemen att lösa samordningsfrå
gorna med driftpersonalutbildningen. 
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Den reform som nu kanske kommer 
med utbildningsåret 1979/80 är därför 
efterlängtad. 

UTSJÖ förslag 
De kanske viktigaste nyheterna i UT
SJÖ förslag var följande: 

sjöbefälsutbildningarna tillförs den 
statliga högskoleorganisationen, 

sjöbefälsutbildningarna förstärks to
talt och särskilt vad gäller styr
mans- och maskinteknikerkurserna 
samt radiotelegrafistkurserna, 

en praktikperiod inläggs sorri ett ob
ligatorium mellan de grundläggan
de utbildningarna och nästa sta
dium i högskolan för den som inte 
har en särskilt lång förpraktik före 
den grundläggande utbildningen, 

utbildningen omorganiseras enligt 
högskolemodell i separata kurser 
som kan läsas koncentrerat och i 
valfri ordning så vida inte den logis
ka kunskapsuppbyggnaden fordrar 
viss ordning, 
den samlade slutexamen avskaffas 
- examen blir i fortsättningen en ren 
papperskontroll, 
en viss geografisk koncentration av 
utbildningarna genomförs av re
sursskäl. 

Den schematiska utbildningsgången 
för befäl på "större" fartyg framgår av 
figuren nedan. Det bör uppmärksam
mas att för befäl på fartyg av begrän
sad storlek som opererar i begränsade 
farvatten, t ex i nordsjöfart föreslogs 
kortare utbildningar. Dessa var i prin
cip uppbyggda som delar av de full
ständiga studieprogrammen i avsikt att 
underlätta kompletteringar. 

- Utbildningsgång för befäl pl otörre fartyg 

l Annan utbildning i högskolan l 

l 

Praktik 
~Il> 

.?rak t i k ~pecialbshörighet 

-, 
Fortbildning/vid3reutbildning : 
Praktik ~~ Praktik ~.iökapte!'ls- resp 

r 
ajöi!'lgenjörsbrev 

NAUTISK INRIKTNING MASKU."TEKNISK IN!UK1'-

l 
UING Högre st~di~~urs 
Varianter so::~ i all- om 60 poang 
män studiekurs 

Ev praktile 
~~ Ev praktile 

Assistenttjänstgöring **) .__s tyrman s- resp 
maskintekniker-
brev (motsvarande) 

NAUTISK INRIKTNING MASKIN'TEKNISK INRIKT-
NINC Allmän s~diekurs Varianter !ör Maskin- 80 poäng* 
teknisk tjänst och 
Eltsknisk tjänat 

Praktik j Praktik j 
(däckt,jänstgöring) (maslti:-tt.;änstgöring m 

~ 
c) 

GYMNA S IESKOLU 

l 
•) Poäng, Ett studieår beräknas omfatta 40 po~~g. En 
poäng blir därmed atudieinsatsen under cirka en studie
vecka för en heltidastuderande med de fastatlllda tör
kunskaperna, 

**) Asalatenttjänstgöring kan ersättas av annan praktik 
ombord enligt airskilda regler, 

147 



Den schematiska utbildningsgången 
för befäl på "större" fartyg framgår av 
figuren på föregående sida. Det bör 
uppmärksammas att för befäl på far
tyg av begränsad storlek som opererar i 
begränsade farvatten, t ex i nordsjöfart 
föreslogs kortare utbildningar. Dessa 
var i princip uppbyggda som delar av 
de fullständiga studieprogrammen i av
sikt att underlätta kompletteringar. 

En studiekurs om 80 poäng, dvs två 
års heltidsstudier ger enligt förslaget de 
kunskaper som erfordras för styr
mans eller maskinteknikerbrev. För 
brev erfordras dock sex månaders assi
stenttjänstgöring efter studiekursen el
ler viss betydligt längre "vanlig" prak
tik före eller efter studiekursen. 

En studiekurs om 60 poäng fullbor
dar sjökaptens- eller sjöingenjörskur
sen. För brev fordras som tidigare yt
terligare praktik. 

Ett viktigt inslag i högskolan är fort
bildningen och vidareutbildningen. Den 

fortgående anpassningen till utveck
lingen, tillkomsten av ny teknik etc kan 
därigenom på ett ändamålsenligt sätt 
tillföras personalen efter hand. Inte 
mindre viktigt är den anknytning och 
tillgång till annan utbildning i högsko
lan som figuren antyder. Reformens på 
sikt kanske viktigaste åtgärd kan ligga 
häri. Det förhoppningsvis dubbelrikta
de flöde av kunskaper och erfarenheter 
som tillhörigheten till högskolan med 
sitt totala utbud erbjuder, öppnar i var
je fall potentiella möjligheter till ut
veckling och kvalitet. 

Frågan om innehållet i de olika stu
diekurserna om 80 respektive 60 poäng 
skisserades också av UTSJÖ. Närma
re överväganden fordras dock före slut
ligt avgörande. Som exempel visas i ta
bellerna nedan hur UTSJÖ tänkte sig 
innehållet i Allmän studiekurs (dvs när
mast motsvarande dagens styrmansut
bildning) och Högre studiekurs (sjö
kaptenskursen). 

Kursblock (kurser) i Allmän studiekurs 80 poäng (p) 

Matematik 12 p 

Grundkurs ( 6 p) 
Påbyggnadskurs (6 p) 

Engelska 
Grundkurs (3 p) 
Påbyggnadskurs (3 p) 

Geografi 

Arbetsmarknadskunskap med 
personalledning 
Arbetsmarknadskunskap (2 p) 
Arbetsrätt (2 p) 
Personaladministration (2 p) 
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6p 

2p 

6p 

Författningskunskap 3p 

Naturvetenskapligt block 6p 

Fysik (4 p) 
Kemi(2 p) 

Tekniskt block 9p 

Maskinteknik (2 p) 
El teknik (2 p) 
Materiallära (2 p) 
skeppsbyggnadsteknik (3 p) 

Navigation 8p 

Nautisk driftteknik 6p 

Skyddstjänst samt hälso- och sjukvård 6p 

skyddstjänst (l p) 
Hälso- och sjukvård (2 p) 
Miljöteknik (3 p) 

Transportteknik 8p 

Sambandstjänst 4p 

Kursblock (kurser) i Högre studiekurs 60 poäng (p) 
80p 

Valfritt språk 3p 

Personaltjänst 7p 

Personalledning I (2 p) 
Personalledning II (2 p) 
Miljöteknik (2 p) 
Hälso- och sjukvård (l p) 

Administration 11 p 
Författningskunskap I (3 p) 
Författningskunskap II (2 p) 
Företagsekonomi I (4 p) 
Företagsekonomi II (2 p) 

Elteknik 6p 

skeppsbyggnadsteknik 6p 

Teknisk navigering 8p 

Nautisk driftteknik 9p 
Fartygsteknik (sjömanskap) I (4 p) 
Fartygsteknik (sjömanskap) II (5 p) 

Transportteknik (sjöfartsinriktad) lO p 

60p 

149 



Fler av kurserna i allmänna ämnen avsåg UTSJÖ bli gemensamma med ut

bildningen på maskinteknisk linje. 

Överarbetningarna i 
UTSJÖ förslag 

Den kanske mest påtagliga jämkning
en i förhållande till UTSJÖ förslag gäl
ler omfattningen av sjökaptens- och 
sjöingenjörskurserna. De högre studie-

NIVÅ l ,_un'IILDN-• ••--

kurserna torde sålunda i de slutliga för
slagen komma att omfatta 40 poäng 
(ett år). Den totala utbildningen i den 
jämkade versionen kan därför antas 
följa det schematiska diagram som vi
sas nedan. 
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•aa.v 

IIIUIIollllltR ... nii!IIIM-
Tt.IUII~ T ...... T «• IL· " .... , ....... , 
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Diagrammet visar inte samordning
en mellan driftteknisk utbildning i hög
skolan och den maskintekniska inrikt
ningen. Det bör dock framhållas att en 
sådan samordning finns. Det är också 
möjligt att nivåuppdelningen för drift-
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teknikerkursen blir den omvända, dvs 
att de grundläggande studiekurserna 
kommer att omfatta 40 poäng och de 
högre studiekurserna 80 poäng. 

Radiotelegrafistutbildningen bör 
också kommenteras. Den nuvarande 

tre terminer långa kursen, som formellt 
baseras på grundskolan, föreslås ersatt 
av en utbildning om 80 poäng i hög
skolan. Innehållet kan därigenom både 
fördjupas och breddas till nya områ
den, vilket i den något osäkra framti
den för de rena radiotelegrafisterna till 
sjöss, ger beredskap för kompletteran
de utbildning eller ökade möjligheter till 
annan sysselsättning. 

Den organisatoriska formen för den 
framtida högskoleutbildning är av be
tydande intresse. Tillhör sjöbefålsut
bildning den statliga högskoleorgani
sation blir UHÄ som nämnts det cen
trala organet. Det blir naturligt att i 
UHÄ inrätta en planeringsberedning el
ler annat motsvarande organ, som sva
rar för att internationella konventioner 
och andra riksgiltiga normer för ut
bildningarna tränger ner till de olika 
högskolor där utbildningarna finns. 
Men även de lokala s k linjenämnder
na blir av betydelse. Den grundläggan
de tanken i 1977 års högskolereform 
om ökat regionalt och lokalt inflytande 
på högskoleutbildningen, kommer att 
nödvändiggöra en kompromiss mellan 
de riksgiltiga baskraven på innehållet, 
och den önskvärda lokala friheten att 
proftlera utbildningen. 

Lokalt kommer de nuvarande sjöbe
fälsskolorna troligen att ingå som insti
tutioner i de existerande högskolorna. 
Institutionernas "självstyre" kan bli 
större eller mindre beroende på lokala 
förhållanden. Helt identiska lösningar 
för hela landet behöver inte nödvän
digtvis förekomma till skillnad från i 
nuläget. Tills vidare torde dock alla 
parter vilja slå vakt om utbildningar-

nas identitet och särart. Sjöbefålssko
lorna torde sålunda komma att vara i 
sinnevärlden existerande företeelser 
ännu ett antal år. Om de drifttekniska 
utbildningarna organisatoriskt sam
ordnas med sjöbefålsutbildningarna 
kan dock namnfrågor m m snabbt 
komma att aktualiseras. 

Beträffande antagningen till sjöbe
fälsutbildningarna bör några kommen
tarer göras. Det i högskolan normalt 
utnyttjade centraliserade antagnings
förfarandet blir åtminstone i början 
svårt att utnyttja. Detta förutsätter 
dubbelriktad kommunikation mellan 
antagningsmyndigheten eller rättare 
dess "dator" och de inträdessökande. 
A v rent fysiska skäl är detta omöjligt 
för sjömän som inte kan svara på al
ternativ inom en vecka eller vad som nu 
begärs. Sjöbefälsutbildningen torde 
därför tills vidare få ha en egen antag
ningsprocedur. 

För studiebehörighet har hittills dis
kuterats allmän behörighet och sär
skild behörighet, den senare med krav 
på kunskaper i matematik och yrkes
teknik i gymnasieskolan. De ytterliga
re traditionella kravet på praktik kom
mer säkerligen också att kvarstå, åt
minstone vad gäller tillträde till de 
egentliga yrkestekniska kurserna i hög
skolan. Längden av yrkespraktiken är 
just nu en diskussionsfråga, men tills vi
dare torde i miniroifallet ett års effektiv 
sjötid vara att räkna med som ett rea
listiskt krav. För den som inte har far
tygsteknisk utbildning i gymnasiesko
lan växer praktikkravet möjligen med 
något år. För den som inte har en del av 
sjöpraktiken som s k styrd praktik, som 
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"dubbelräknas" i tidshänseende, är ett 
halvårs längre praktiktid trolig. 

Avslutningsvis en anmärkning om 
forskningsanknytningen i högskolan. 
Det är inte bara så att de nya utbild
ningar, som nu tillfårs högskolan, åt
minstone på sikt kan räkna med "del
aktighet" i högskolans totala resurser. 

3. ANALYS OCH FÖRSLAG 
3.1 Reservbefäl 

Sjökaptener 

Rekrytering av sjökaptener får utbild
ning till reservofficerare har, med någ
ra få undantag, skett årligen sedan 
1887. Detta visar rent allmänt att in
tresset för denna utbildning är väl för
ankrat. Utredningen har tidigare redo
visat de åtgärder som av chefen för ma
rinen vidtagits i avsikt att stimulera rek
ryteringen, samt de förslag som finns 
för utbildning m m i det nya militära 
befålssystemet. Utredningen har även 
redogjort får föreslaget nytt utbild
ningssystem får sjöpersonalen. Utred
ningen har, i likhet med MBU, funnit 
att behov av reservofficerare med sjö
kaptens bakgrund även framgent, un
der överskådlig tid, kommer att före
ligga. De väsentligaste erfarenheterna 
av en tidigare gjord enkät beträffande 
sjökapteners motivation och intresse 
får reservofficersutbildning har tidiga
re redovisats. Utredningen finner an
ledning ytterligare söka analysera det
ta. 

Trots att arbetsuppgifter och miljö 
till stor del visar skitjaktligheter mellan 
handels- och örlogsflottorna bedömer 
utredningen att vissa delar av örlogs-
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statsmakterna har anvisat särskilda 
medel för de nya högskoleutbildning
arnas forskningsanknytning. Detta är 
viktigt, inte minst av psykologiska skäl, 
och bidrar till att man inom sjöbefäls
utbildningarna kan se fram mot arbe
tet i högskolan med förväntan. 

flottans utbildning är av intresse får far
tygsbefäl. Enligt utredningens åsikt är 
örlogsflottans erfarenheter av främst 
navigering och skyddstjänst värdefulla 
komplement till sjökaptensutbildning
en. Därutöver, vid sidan av ett fartygs
befäls direkta arbetsuppgifter ombord, 
bedöms reservofficersutbildningen ge 
en allmän breddning, vilket kan vara av 
värde vid eventuellt byte av yrke från 
sjö till land. 

Redarnas värdering av en reserv
officersutbildning finns ej klart utsagd. 
Regler föt räknande av sjötid från 
tjänstgöring i örlogsflottan vid tjänste
åldersberäkning finns ej angivet i 1977 
års avtal mellan Sveriges Redarfåre
ning och Fartygsbefälsfåreningen, men 
vissa rederier tillämpar Sjöbefälskun
görelsens regler i detta avseende, d v s 
räknar med praktik får uppflyttning, i 
den mån praktiken duger får brev (fn 9 
månader får reservofficer i sjötjänst un
der obligatorisk utbildning som reserv
officer). 

Utredningen har funnit att ett så
dant tillgodoräknande är väl motiverat 
och bör tillämpas allmänt. 

Det bör rimligen vara av visst merit
värde att får anställning i rederi eller 
inom andra yrkesområden kunna styr
ka att betyg och vitsord från genom
förd reservofficersutbildning föreligger. 

Utöver motiv enligt ovan kan ytter
ligare anledningar föreligga. Inom 
många yrkesområden sker rekrytering 
genom föräldrars eller släktingars på
verkan. Tradition finns inom reserv
officersutbildningen. 

Det kan också vara så att en sjökap
ten efter avlagd examen har behov av 
att stanna iland en tid, exempelvis på 
grund av familjebildning, varvid ut
bildning till reservofficer kan vara ett 
gott alternativ. 

Utredningen bedömer ej att rent eko
nomiska fårhållanden under utbildning 
till och som reservofficer är av avgö
rande betydelse får intresset får rekry
tering. De nu tillämpade tjänstgörings
systemen möjliggör därutöver, om 
tjänstgöringen i örlogsflottan kan de
Jas upp och anpassas, att reservoffi
cersutbildningen helt eller delvis kan ge
nomfåras under intjänad ledighet. 

MBU fårslag till nytt utbildningssy
stem får reservofficerare innebär emel
lertid att endast ett fåtal erfarenheter 
från tidigare system kan utnyttjas. 
MBU har, i likhet med utredningen, 
kunnat konstatera att det är sjökapte
nens kunskaper och erfarenheter, vid 
sidan av sjöofficerens, som erfordras 
får avsedda befattningar. Mot denna 
bakgrund sjunker behovet av utbild
ningstid radikalt. (l MBU fårslag från 
16 plus 12 månader till 6 månader plus 
repetitionsutbildning). 

De synpunkter som tidigare anförts 
beträffande breddning av kunskaper, 

tillgodoräknande av meriter m m har i 
MBU fårslag ej tillmätts stor betydelse 
som motivation får reservofficersut
bildning. 

Förslaget innebär emellertid att re
servofficersutbildning bättre än nu bör 
gå att kombinera med tjänstgöring om
bord i handelsfartyg. 

MBU har föreslagit, med motiv som 
tidigare redovisats, att rekryteringsål
dern bör vara omkring 35 år. Om MBU 
åsikt, att maximal omflyttning från 
tjänstgöring ombord till tjänstgöring 
iland sker omkring denna ålder är rik
tig, bortfaller emellertid behovet av en 
till handelsflottans tjänstgöringssy
stem anpassad utbildningsrytm. Lika
så faller intresset får innehållet i utbild
ningen om den fortsatta yrkeskarriä
ren sker iland. 

Rekryteringskraften i föreslaget sy
stem kan mot denna bakgrund ej bedö
mas särskilt stark och behovet av ett ur 
rekryteringssynvinkel generöst pre
miesystem ökar. 

Utredningen har emellertid funnit att 
MBU åsikt beträffande byte från om
bord - tilllandtjänst i 35 års åldern ej 
är helt välgrundad. En av anledningar
na angavs vara minskat antal möjlig
heter till tjänst som befälhavare. Ut
redningen UTSJÖ kunde konstatera 
att, trots att antalet seglande fartyg i 
svenska handelsflottan minskade, an
talet befattningar får sjöbefäl framgent 
skulle hålla sig på oförändrad nivå. 
(Konsekvens av arbetstidens förkort 
ning). UTSJÖ uppgifter har enligt Sve
riges Redarförening, som kontrollerat 
sifferunderlaget under 1977, stått sig 
väl. 

Enligt en undersökning som gjorts 
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av Sveriges Redarförening kan ej hel
ler konstateras att någon markant topp, 
i skifte av tjänst från ombord till iland, 
föreligger omkring 35 års åldern. Av
gångarna från sjöbefälsyrken ombord 
förhåller sig relativt jämnt från om
kring 2 7 till 60 års ålder. (Sveriges Re
darförening januari 1974. Åldersstruk
turen i den svenska handelsflottan). 

Utredningen bedömer emellertid att 
avgångarna bland fartygsbefäl reserv
officerare är procentuellt högre än för 
övriga av skäl som tidigare redovisats. 

En väsentlig fråga är om en sjökap
ten reservofficer är gripbar för krigs
tjänstgöring med kort varsel Uämför ti
digare bestämmelser om rapporte
ringsskyldighet vid seglation utanför 
Europeiska farvatten). Nu och sanno
likt även framgent gällande tjänstgö
ringsförhållanden innebär emellertid 
principiellt att 50 % av allt ombord
tjänstgörande fartygsbefäl alltid befin
ner sig iland. Om man därtilllägger av
gångar från sjötjänst bedömer utred
ningen, att om antalet elever ökas med 
ca 25 % i förhållande till föreliggande 
utbildningsbehov, så bör omedelbar till
gång av erforderligt antal reservoffice
rare för krigstjänstgöring vara tillgo
dosedd. 

Utredningen bejakar MBU åsikt att 
innan en sjökapten rekryteras för re
servofficersutbildning så bör praktisk 
erfarenhet av tjänstgöring inom han
delsflottan som befål föreligga. Mot 
bakgrund av avsedda uppgifter i krigs
organisationen kan emellertid behov 
föreligga i olika omfattning. För en re
servofficer avsedd för krigsplacering i 
stabstjänst för sjötrafikledningsuppgif
ter erfordras en omfattande bakgrund; 
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förutom erfarenheter från ombord
tjänst helst även erfarenheter från 
tjänstgöring i land vid rederikontor. 
För en reservofficer avsedd för tjänst
göring på hjälpminfartyg som kom
menderad officer kan å andra sidan en
dast en begränsad praktisk tjänstgö
ring bedömas erforderlig. 

Mot denna bakgrund, samt med hän
syn till kommande ändringar av sjö
tjänstutbildningen, bedömer utred
ningen att 3 års tjänst som fartygsbefäl 
efter avlagd sjökaptensexamen bör va
ra minimum. Detta innebär att sjökap
tensbrev erhållits. 

Utredningen finner, mot bakgrund 
av tidigare resonemang, nödvändigt att 
utbildningen till reservofficer omfattar, 
förutom de för avsedda uppgifter er
forderliga kunskaperna, för sjökapte
ner värdefull breddning inom eget yr
ke. 

Utredningen finner också nödvän
digt att utbildningen kan uppdelas så 
att den väl kan inpassas i handelsflot
tans tjänstgöringssystem. Lämplig tid
rymd bedöms därvid vara 3-måna
dersperioder. Vid en tjänstgöringsrytm 
4-6 månader ombord/ 4-6 månader 
kompensationsledigt kan därvid, för de 
som så finner lämpligt, två perioder ge
nomföras i följd, och därutöver be
döms i övrigt god anpassning kunna 
ske. 

Förslag till 
utbildningss ystem 

Utredningen föreslår att grundläggan
de utbildning till reservofficer omfattar 
totalt 9 månader uppdelat på tre 3-må
naderskurser. 

Den första perioden bör omfatta er-

forderlig grundläggande utbildning i 
självförsvar och marin organisation 
mm. 

Den andra perioden bör omfatta 
tjänstgöring ombord med tonvikt på 
praktisk utbildning i navigering och 
manöver. 

Den tredje perioden bör omfatta er
forderlig utbildning för avsedd befatt
ning samt utbildning i skyddstjänst. 

Den fortsatta tjänstgöringen bör ske 
i form av repetitionsutbildning. 

Utbildningsmål för den första kur
sen, grundkursen, bör vara: Inneha er
forderliga kunskaper om marinens 
krigs- och fredsorganisation samt sam
bands- och stridsledningstjänst nöd
vändiga för kommande sjökurs och va
penkurs. 

Utbildningsmål för den andra kur-

Grundkurs (35 tim nettotid/vecka) 

Ämne 

Allmänmilitär utbildning 
Marinens organisation, 
reglementen 
Sambands- och 
stridsledningstjänst 
stabstjänst 
Taktik, bastjänst 
Radarnavigering 
Fysisk träning, reservtid 

Summa 

Vapenkurs (35 tim nettotid/vecka) 

Ämne 

Sambands- och 
stridsledningstjänst 
Skyddstjänst 
Sjöfartsskydd 

sen, sjökursen, bör vara: Färdighet i att 
framföra trängfartyg/mindre örlogs
fartyg i skärgård och på fritt hav såväl 
optiskt som med radarnavigering. 

Utbildningsmål för den tredje kur
sen, vapenkursen, bör vara: Formell 
kompetens för tjänstgöring i avsedda 
befattningar i krigsorganisationen på 
HM, trängfartyg, inom kustbevak
ningstjänsten och inom sjötrafikled
ningstjänsten. 

Praktik i avsedda befattningar ge
nomförs under särskilda övningar och 
under krigsförbandsövningar i ordina
rie repetitionsutbildningssystem. 

Förslag till huvudmoment och unge
fådig timfördelning i grundkurs och i 
vapenkurs framgår av nedanstående ta
bell. 

Timantal/veckor 

6 veckor 
l vecka 

l vecka 

l vecka 
50tim 
20tim 
l vecka 

13 veckor 

Timantal/veckor 

l vecka 

2 veckor 
l vecka 
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stridssjukvårdstjänst 
studiebesök 
Utb. för resp 
krigsbefattning 
Tjänstgöring ombord/stab 
Fysisk träning, reservtid 

Summa 

Utredningen har ej underlag för be
dömning av ersättnings- och tjänste
gradsfrågor. Befattningarna i krigsor
ganisationen ligger på nivå 5 och tjäns
tegrad motsv. denna nivå bör uppnås 
efter godkänd krigsförbandsövning 
avsedd befattning. 

Utbildning av övrig sjöpersonal 

Utredningen har tidigare konstaterat 
att, mot bakgrund av utveckling och nu 
rådande värnpliktslagar, intresse kan 
finnas att tillgodose flottans krigsorga
nisation med yrkesutbildad sjöperso
nal utöver sjökaptener. Detta kan be
lysas genom att granska besättningens 
sammansättning på en färja. En mo
dern färja är tekniskt komplicerad och 
för att tillgodose en säker drift, såväl i 
fred som under krig då fårjan even
tuellt kan avses som hjälpminfartyg, 
krävs specialister av olika slag. 

Den personal som därvid främst 
syns vara av intresse för flottan är far
tygs- och maskinbefäl samt reparatörer 
och elektriker. 

Om fårjan avses för uppgifter i krigs
organisationen erfordras att tillgång till 
sådan personal fmns även efter mobili
sering. Därvid kan bl a nationaliteten få 
betydelse då personalen ej alltid är 
svenska medborgare. 

Utredningen har därför funnit an-
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l vecka 
2 veckor 
3 veckor resp 

2 veckor 
l vecka 

13 veckor 

ledning granska vilka möjligheter som 
kan föreligga att söka tillgodose till
gång till nyckelpersonal för hjälpmin
fartyg. 

Sjöingenjörer 

Utbildning av sjöingenjörer till reserv
officerare är i nu gällande befälsord
ning icke möjligt. I fareslagen befäls
ordning görs emellertid ej åtskillnad 
mellan tekniker- och icke tekniker vad 
avser kategoritillhörighet Alla är yr
kesofficerare. Maskintjänstchefer kom
mer därvid på systemledarnivå, nivå 5, 
d v s på samma nivå som reservoffice
rare sjökaptener i flottans krigsorgani
sation. 

Maskinbefäl i handelsflottan ge
nomgår ej, enligt nu gällande värn
pliktslagar, obligatorisk grundutbild
ning som värnpliktiga i flottan. 

Flottans fast anställda kompanioffi
cerare som utbildats på maskinlinjen 
får teoretisk kompetens motsvarande 
sjöingenjör. Tillgången till fast anställ
da torde emellertid främst motsvara be
hovet på stamstridsfartygen. 

Utredningen har bedömt att goda 
förutsättningar bör föreligga att, i lik
het med utbildningen av sjökaptener till 
reservofficerare, utbilda sjöingenjörer 
till reservofficerare. De kan därvid, för
utom på HM, fylla befattningar inom 

flottans krigsorganisation på ett flertal 
hjälpstrids- och trängfartyg. Det ut
bildningsbehov som föreligger för den 
enskilde är väsentligt mindre än för sjö
kaptener som utbildas till reservoffice
rare. Yrkeskunskaperna är direkt an
vändbara och huvuduppgifterna i fred 
och krig i handels- resp örlogsflottorna 
torde ej innehålla några väsentliga skilj
aktigheter. 

Med utgångspunkt i tidigare föresla
gen utbildning av sjökaptener till re
servofficerare har följande bedöman
den gjorts. 

En sjöingenjör erfordrar för tjänst
göring som reservofficer som maskin
tjänstchef/maskinbefäl på hjälpstrids
och trängfartyg främst utbildning i ma
rin organisation, skyddstjänst och i för
valtning. Allmänmilitär utbildning till
kommer därutöver. 

Detta medför att den teoretiska ut
bildningen kan koncentreras till en 3-

Grundkurs (35 tim nettotid/vecka) 

Ämne 

Allmänmilitär utbildning 
Marinens organisation, 
reglementen 
skyddstjänst 
stridssjukvårdstjänst 
Förvaltnings- och 
underhållstjänst 
Fysisk träning/reservtid 

Summa 

Utredningen bedömer att de syn
punkter som framförts angående sjö
kapteners intresse för reservofficersut
bildning, tillgänglighet i händelse av 
krig m m i allt väsentligt bör gälla även 
för maskinbefäl. 

månaderskurs. Då paritet antas böra 
föreligga mellan reservofficerare far
tygsbefäl/maskinbefäl avseende kurs
längd och tid för utbildning bör reste
rande två kurser utgöras av praktik
tjänstgöring i lämpliga träng/stridsfar
tyg. Tjänstgöring därutöver bör fullgö
ras som repetitionsutbildning. 

Utbildningsmål för grundkursen bör 
vara: 

Inneha erforderliga kunskaper om 
marinens krigs- och fredsorganisation 
samt skyddstjänst och förvaltnings
kunskap nödvändiga för kommande 
sjö kurser. 

Utbildningsmål för sjökurserna bör 
vara : 

Färdighet i att tjänstgöra som 
maskintjänstchef/maskinbefäl på HM 
och träng/stridsfartyg. 

Förslag till huvudmoment och unge
färligt timantal i grundkursen framgår 
av nedanstående tabell. 

Timantal/veckor 

6 veckor 
l vecka 

3 veckor 
l vecka 
l vecka 

l vecka 

13 veckor 

Reparatörer och 
elektriker 

Utredningen bedömer att om färjor 
snabbt måste disponeras och utnyttjas 
som minfartyg så bör så långt möjligt 
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den kvalificerade personalen för farty
gens drift och skötsel kvarstanna. 

Det vore ur denna synvinkel en för
del om även reparatörer och elektriker 
kunde ha en motsv. rekryterings- och 
utbildningsmöjlighet som fartygsbefä
let. 

De uppgifter som därvid skulle åvila 
denna personal i krigsorganisationen 
motsvarar yrkesmässigt en delsystem
ledares, nivå 7 eller 6. Uppgifterna som 
chef och ledare är emellertid begränsa-

de. Förutsättningar för tillskapande av 
en reservofficersväg syns därför ej före
ligga. Utredningen har därför ej vida
reutvecklat dessa tankar, men vill fram
hålla att om möjlighet kan föreligga, så 
bör denna personal knytas till mari
nens krigsorganisation i sådan omfatt
ning att föreliggande behov kan täc
kas. Utredningen ser uppenbara svå
righeter att finna annan personal som 
direkt kan överta dessa specialistupp
gifter. 

3.2 Kompletterande utbildning m m för viss 
sjömilitär personal 

I avsnittet om sjöofficerares m fl "civi
la" behörighet antyddes avslutningsvis 
det lämpliga i att åstadkomma likvär
dighet - eller att få en möjligen existe
rande likvärdighet erkänd - mellan re
gementsofficersutbildningen i flottan 
och civil styrmansutbildning. I detta 
avsnitt utvecklas några likvärdighets
frågor något närmare och ställs vissa 
förslag, mot bakgrund av vad utred
ningen redovisat om utvecklingen och 
planerna på framtida utbildningssy
stem i flottan och handelsflottan. 

Utredningen har den uppfattningen 
att de framlagda förslagen om den 
framtida militära officersutbildningen i 
princip kommer att genomföras också 
för flottans del. Grunddragen i den sjö
militära utbildningens organisation är 
därmed givna. Beträffande den framti
da civila sjöbefälsutbildningen är osä
kerheten betydligt större, även om san
nolikheten är stor för att både utbild
ningens organisation och innehåll blir 
som tidigare beskrivits. 
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N a vigatiansutbildning 

Det kan sålunda med fog antas att den 
civila styrmansutbildningen i högsko
lan blir tvåårig, med vissa "kända" till
trädeskrav i form av praktik och kun
skaper från gymnasieskolan. Det är 
också troligt att styrmansutbildningen 
kan byggas på med en ettårig sjökap
tenskurs. 

Det synes utredningen helt klart att 
alla de kurser (ämnen) som föreslagits 
ingå i den civila styrmans- och sjökap
tensutbildningen inte rimligen kan ge
nerellt inrymmas i de framtida officers
skolorna, även om det i många fall 
kommer att finnas beröringspunkter 
och åtskilliga kurser som får samma el
ler likvärdigt innehåll. 

Utbildningen på förbandslednings 
linje i flottan kan självfallet organise
ras så att den på ett eller annat stadium 
helt täcker styrmansutbildningen eller 
sjökaptensutbildningen, men att så blir 
fallet synes inte troligt. Det förefaller 
exempelvis inte möjligt att kunna in-

rymma de omfattande kurserna i tran
sportteknik i de för officersskolorna 
föreslagna tidsramarna. 

Det finns emellertid kurser i den ci
vila utbildningen som både kan och bör 
täckas i officersutbildningen. Så synes 
utredningen vara fallet med ämnesom
rådet navigation, för att ta det i sam
manhanget kanske mest naturliga äm
net. Utredningen har, som tidigare an
tytts, svårt tänka sig att fartygschefer 
och andra navigatörer i flottan kan av
vara kunskaper som krävs för civila na
vigatörer i samma vattenområde, och 
under omständigheter i övrigt som 
knappast kan vara enklare för naviga
tören på det militära fartyget. 

Eftersom omfattningen av naviga
tionsutbildningen i den framtida civila 
utbildningen ännu måste betecknas 
som okänd, låter det sig inte göra att 
föreslå absoluta mått på omfattningen i 
olika officersskolor för navigatörer. 
Generellt kan däremot hävdas att den 
militära utbildningen ständigt bör om
fatta minst vad som krävs för civila 
motsvarigheter. Det kan emellertid be
tecknas som säkert att de framtida ci
vila kraven inte kommer att understiga 
vad som ingår i dagens utbildningar för 
skepparexamen, skepparexamen av l :a 
klass, styrmansutbildning och sjökap
tensexamen. Det synes då lämpligt att 
tills vidare basera lämpligt innehåll i 
officersskolornas navigationsutbild
ning på dessa existerande civila utbild
ningar, i den meningen att officerssko
lorna bör minst täcka jämförbara civi
la kurser. 

Utredningen bedömer att i befälsut
bildningen för de värnpliktiga som får 
navigationsutbildning bör ingå det kun-

skapsmått som motsvarar skepparexa
men. 

För yrkesofficerare som får naviga
tionsutbildning bör enligt utredningens 
mening jämförelser preliminärt kunna 
göras med skepparexamen av l :a klass 
eller styrmansexamen vad gäller mot
s~arigheter till nuvarande plutons- och 
kompaniofficerare. I fråga om rege
mentsofficerarnas framtida motsvarig
heter är bedömningen svårare att göra. 
I vissa fall kan säkerligen dagens styr
mansnivå på navigationsutbildning ac
cepteras. I andra fall t ex för navigatö
rer på flottans fartyg i avlägsnare vat
ten eller i mer navigatoriskt krävande 
befattningar i näraliggande farvatten, 
synes sjökaptensnivån erfordras. Ä ven 
för många lärarbefattningar, och för 
expertuppdrag av olika slag, synes den 
senare nivån erforderlig. Generellt vill 
därför utredningen hävda att senast vid 
en framtida utbildningsnivå som mot
svarar VRS bör sjökaptensnivån nås i 
navigation - eventuellt som en special
tjänst tillgänglig för tillräcklig antal yr
kesbefål. 

Här berörda frågor är av väsentlig 
betydelse inför övergång till nytt ut
bildningssystem för flottans fast an
ställda personal. Det har tidigare vi
sats hur flottans utbildning i viss ut
sträckning kommit på "efterkälken" i 
förhållande till civila motsvarigheter. 
Möjlighet föreligger nu att rätta till det
ta. 

Utredningen bedömer att en stegvis 
uppbyggd utbildning i navigation för 
aktuell personal i yrkesofficersskola 1-
3 (OS 1-3) kan ges sådan omfattning 
att styrmansnivån nås; även den nivå 
styrmansutbildningen får i en kom-
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mande högskoleutbildning. 
För sjökaptensnivån - där kanske 

specialtjänst blir nödvändig - syns 
möjlighe~r fåreligga att samläsa med 
civila sjökaptenselever i högskolans 
planerade högre studiekurs. 

Andra nautiska ämnen 
och tekniska utbildningar 

Utredningen har med vad som anförts 
ovan velat peka på en uppenbar delfrå
ga som behöver lösas så snart som möj
ligt. Det finns liknande frågor i andra 
ämnesområden som rör nautiska frå
gor i allmänhet - t ex av betydelse för 
sjösäkerheten. Den nyligen tillsatta ut
redningen om arbetsmiljöfrågor på flot
tans fartyg visar att det finns ett all
mänt intresse får bl a säkerhetsfrågor
na ombord. Denna utredning torde 
också komma att arbeta med frågor 
som ligger nära de som här berörts. Det 
finns också utbildningsfrågor för tek
nisk personal som här inte särskilt an
givits, men som leder till liknande pro
blemställningar. 

3.3 Samverkansmöjligheter 

Utredningen har i det kapitel som be
rör kompetensfrågor visat utveckling
en inom resp yrkesområden. Trots att 
tidigare full överenskommelse avseen
de kompetenser förelåg, har ej före
kommit några direkt påvisbara försök 
till samordning eller gemensamma åt
gärder annat än viss jämkning av ma
rinens utbildningsplaner. Detta är ej 
förvånande; stora skillnader i rekryte
ringsvägar, utbildningssystem m m har 
förelegat. Utvecklingen av reservoffi
cersinstitutionen samt de omfattande 
erfarenheter som finns av gemensam 
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tjänstgöring sjöofficer - reservofficer 
sjökapten i såväl fred som krig har 
emellertid medfört att förståelsen får 
varandras uppgifter och ansvarsområ
den föreligger och att det finns många 
kontaktytor inom gemensamma in
tressefärer. 

Utredningen har därvid konstaterat 
att marinen genom sina uppgifter, sin 
uppbyggnad, tillgång till resurser m m 
varit den mest aktiva parten. Marinen 
har ett direkt behov av att följa utveck
lingen inom ett flertal områden av sjö
fartsnäringen, dels med tanke på tillde
lade uppgifter i krig och dels med tan
ke på utbildningen av sjöpersonal av
seende bl a kompetensfrågor. 

Utredningen har försökt, vid sidan 
av kompetensfrågorna som behandlats 
separat, utveckla och analysera före
liggande samverkansmöjligheter. 

I ett tal infår nedläggande av befatt
ningen som ordförande i Kungl Ör
logsmannasällskapet (amiral Lundvall 
1973-11-15) löd rubriken: "Meran
vändning av militära resurser i freds
tid". Amiralen berörde den samverkan 
och den meranvändning av marina re
surser som förelåg inom sjömätning, is
brytning och utbildning. I talet fram
hölls även de ekonomiska fördelar, med 
tanke på statsnyttan, som kan förelig
ga inom sjöräddning, miljövård, sjösä
kerhet, övervakning, trafikdirigering 
m fl områden. 

I utredningen UTSJÖ, där chefen för 
marinen var representerad genom ob
servatör, fåreslogs bl a ett samarbets
organ i utbildningsfrågor med repre
sentanter från civila och militära myn
digheter. UTSJÖ rapporten pekar även 
på de möjligheter till samarbete, i vissa 

fall utökat samarbete, som föreligger 
vid gemensamt utnyttjande av resurser 
som kräver stora investeringar t ex si
mulatorer och skolfartyg. 

Utredningen finner framlagda för
slag motiverade men kan ej finna att 
förutsättningarna för ökad samverkan 
generellt är särskilt gynsamma i nulä
get. Mot bakgrund av resursläget och 
föreliggande programplaner kan mari
nen ej bedömas ha möjligheter att, ut
över vad som sker idag, tillgodose den 
civila sjöbefälsutbildningens behov av 
elevplatser ombord genom merutnytt
jande. Ej heller kan anses sannolikt att 
statsmedel kan avses för nybyggnad av 
större - kanske gemensamt använd
bara - skolfartyg. 

Inom simulatorområdet är det 
främst simulatorer för navigerings- och 
manöverutbildning, samt för drift och 
övervakning av maskinanläggningar, 
som kan anskaffas gemensamt eller lik
artat. Modern teknik möjliggör att 
skiljaktigheter i t ex manöverförmåga 
mellan örlogs- och handelsfartyg rela
tivt enkelt kan lösas (programmering), 
varfår gemensamt utnyttjande väl kan 
förekomma. 

Behov föreligger av tidigt samgå
ende vid planering av omfattande pro
jekt för att de administrativa svårighe
terna skall kunna överbyggas. En av de 
grundläggande konsekvenserna av U68 
är decentralisering och regionsvis upp
byggnad av resurser för högskoleut
bildning. Marinen arbetar med centra
liserade resurser, vilket kan innebära 
svårigheter vid samordning även om 
detta problem inte skall överdrivas. 

Fortsatta diskussioner om merut
nyttjande av marina resurser, samt 

möjligheter till gemensamma investe
ringar inom t ex simulatorområdet krä
ver därutöver att lokaliserings- m fl frå
gor i de kommande utbildningssyste
men lösts. 

Om fåreslaget samarbetsorgan kom
mer till stånd bör simulatorbehovet va
ra ett av de första arbetsobjekten. 

De kommande utbildningssystemen 
får handels- och örlogsflottornas per
sonal är uppbyggda efter likartade prin
ciper. Tidigare har ventilerats de möj
ligheter som föreligger att i yrkesoffi
cersskolorna l och 2 inrymma kurs
planer som planeras i kommande sjö
befälsutbildning avseende främst äm
nesområdet navigation. 

Goda möjligheter bedöms föreligga 
för detta. Den högre navigatoriska ut
bildningen (40 poängkursen) bör kan
ske läsas i sjöbefälshögskolan om ej ut
rymme, med hänsyn till andra väsentli
ga ämnen, kan beredas i yrkesofficers
skola 1-3. En av förutsättningarna för 
detta resonemang är emellertid att vis
sa jämkningar sker beträffande defini
tioner och termer mellan örlogs- och 
handelsflottan. - Små problem egent
ligen, men de måste lösas. Föreslaget 
samarbetsorgan har här en annan -
och kanske mera lättlöst uppgift. 

A v övriga ämnen som ingår i re
spektive kursplaner för utbildning till 
regementsofficer och sjökapten, finns ej 
sådana likheter att gemensamma läro
medel m m direkt kan anses befogade 
för hela ämnet i fråga. Delar av ämnen 
kan vara lika, men inriktning och om
fattningar överensstämmer ej. Exem
pel: Ämnet sjömanskap i sjökaptens
examen innehåller enligt nu gällande 
läroplan (1968) för sjökaptensklass fål-
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jande huvudmoment. 

Fartygets manövrering 

Sjöräddnings- och sjösäkerhets
tjänst 

skyddstjänst 

Praktisk skyddstjänstkurs 

Åtgärder mot vattenföroreningar 

Befälhavarens tjänsteplikt och an
svar 

Ämnet transportteknik innehåller föl
jande huvudmoment: 

Transporthjälpmedel och tran
sportredskap 

Varors transportegenskaper 

Lagringsteknik 

Lastplanering av fartyg 

Lastnings- och lossningsteknik 

Lastskador 

Landtransporter 

Flygtransporter 

Kombinerade transporter 
JärnfOrs kursplanerna med motsva

righeterna i regementofficersutbild
ningen (ÄKSS Fl stam 1975) finns gi
vetvis likheter i sjömanskap, naviga
tion, skyddstjänst mm. Någon mot
svarighet till ämnet transportteknik 
finns däremot inte i regementofficers
utbildningen. Men likhet i ämnesbe
nämningar får inte fOrleda till tron att 
detaljinnehållet också överensstäm
mer. En exemplifiering kan förtydliga. 

I detaljavsnittet fartygs manövere
ring finns i den civila utbildningen vik
tiga avsnitt om (större) fartygs styr
och manöverkarakteristika, vågors in
verkan på manöveregenskaperna till 
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SJOSS, trim och stabilitetsberäkningar 
vid grundstötning osv. Dessa detaljer 
torde inte alls beröras i regementoffi
cersutbildning i sjömanskap. I gengäld 
behandlas i denna manöveregenskaper 
och åtgärder vid olika slags nödfalls
händelser särskilt detaljerat - allt in
riktat på olika slags örlogsfartyg. 

Olikheterna skall givetvis inte över
drivas men det är bara att konstatera 
att de finns i nuläget. 

Den tekniska utvecklingen inom ör
logs- och handelsflottorna har be
dömts komma att fortsätta att gå skil
da vägar. Detta pekar allmänt mot att, 
mot bakgrund av resp yrkens krav på 
yrkeskunskap, ökade likheter inom ut
bildningsområdet, utöver tidigare 
nämnda, ej kan bedömas troligt. Då re
spektive högskoleutbildningar bygger 
på tvåårigt gymnasium bör emellertid 
grundläggande utbildning inom vissa 
områden, t ex allmän teknik, elteknik 
och engelska kunna läggas upp så att 
gemensamma läromedel kan utnyttjas. 

Inom många andra områden finns, 
helt naturligt, likheter i viss utsträck
ning. Inom skyddstjänstutbildningen, 
där Berga örlogsskolors resurser ut
nyttjas av elever från sjöbefälsskolor, 
föreligger ej full likhet mellan materie
len, men omfattning och metodik visar 
överensstämmelse. Samordning av 
kursplaner, viss gemensam utbildning 
och utbyte av erfarenheter bör därför i 
likhet med nuläget, kunna fortsätta och 
utvecklas. 

I utbildningen till och som rege
mentsofficer ingår utbildning om den 
svenska handelsflottan i mycket liten 
omfattning. Utredningen bedömer det
ta vara en brist. Vid beredskap och krig 

kommer stora uppgifter inom t ex sjö
trafikledning och sjöfartsskydd att åvi
la flottans personal. Kunskaper om ci
vil sjöfart är då nödvändiga. Utred
ningen vill som jämfOrelse nämna den 
brittiska flottans sjöofficersutbildning. 
Av Royal Navy utnyttjad lärobok 
"Admirality manual of Seamanship 
part 3" innehåller t ex kapitel om han
delsfartygs konstruktion, manöverfOr
måga m m, uppgifter nödvändiga vid 
t ex sjöräddning eller assistans. 

Utredningen vill foreslå att, i den 
kommande utbildningen i flottans nya 
utbildningssystem, utbildning om civil 
sjöfart medtas. Lämplig omfattning 
kan vara merparten av den kursplan 
som ingår i sjöbefälsskolornas telegra
fistutbildning. 

Kursen heter "Allmän sjöfartskun
skap" och innehåller följande huvud
moment: Sjöfartsnäringen, myndighe
ter och organisationer på sjöfartens 
område, fartygskännedom, personal
organisationer samt skydds- och sä
kerhetstjänsten ombord. 

Detta "paket" bör inläggas i yrkes
officersskola l. Fortsatt påbyggnad 
rör ske successivt och även ingå i mili
tärhögskolans allmänna och högre kur
ser (yrkesofficersskola 4 och 5). 

Utredningen har gjort motsvarande 
bedömning av vilka kunskaper om ör
logsflottan som eventuellt bör ingå i 
sjöbefälsutbildningen. Mot bakgrund 
av de kunskaper som erfordras fOr bru
kande av handelsfartyg, såväl i fred 
som i krig, är där behovet väsentligt 
mindre. Utöver kunskaper om sjömät
ning och isbrytning fOreligger behov av 
allmänna kunskaper om marinens möj
ligheter att delta vid sjötrafikledning, 

övervakning och sjöräddning. Detta in
går i viss utsträckning i nu gällande ut
bildningsplaner, varfor någon direkt 
ökning ej bedöms erforderlig. Däremot 
bör tillkomma orienteringar om fOre
liggande möjligheter till reservofficers
utbildning. 

Lärarutbyte mellan sjöbefälsskolor 
och sjökrigsskolan m fl flottans skolor 
förekommer i nuläget i viss men be
gränsad omfattning. Utredningen be
dömer att en avsevärd ökning av fOr
ståelsen mellan handels- och örlogs
flottorna kan åstadkommas genom att 
lärarutbytet ökas och ges en fastare 
form. A v tidigare resonemang har 
framgått att utbyte bör kunna ske inom 
vissa områden. 

Vissa bestämmelser finns redan nu. 
Jml Kungl brev från 1932 är sjöoffice
rare berättigade genomgå navigations
lärarutbildning. En sådan utbildning 
pågår 77-78, i stort enligt 1932 års be
stämmelser, med 3 elever från flottan. 
En regementsofficer vid flottan som ge
nomgått navigationslärarutbildning är 
jml 1959 års sjöbefälsskolefOrordning, 
behörig till adjunktstjänst vid sjöbe
fälsskola i ämnet navigation. 

Utöver tidigare redovisade behov av 
att flottans befäl har goda teoretiska 
kunskaper om handelsflottan finns 
även behov av praktiska erfarenheter 
för viss personal. Detta gäller främst 
officerare i isbrytningstjänst, samt offi
cerare i befattningar inom sjötrafikled
nings- och övervakningssektorn. (Syn
punkterna är inte nya, tidigare har re
dovisats liknande åsikter framfOrda år 
1935). 

Denna typ av tjänstgöring kan ej be
dömas få annat än begränsad omfatt-
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ning, men utredningen anser att ökade 
satsningar bör göras. Kompetensfrå
gorna, som tidigare berörts, har med
fört att stora svårigheter förelegat vid 
de tillfållen, som regementsofficerare 
vid flottan genom chefens för marinen 
försorg avsetts för tjänstgöring på han
delsfartyg. Utredningen bedömer emel
lertid att större delen av dessa svårig
heter kommer att kunna undanröjas, 
när s k befälsassistenttjänstgöring ut
vecklas i handelsflottan enligt nu före
liggande planer. 

AVSLUTNING 
Utredningen valde i arbetets början att 
ställa en arbetshypotes. För att få den
na hypotes väl belyst har ett flertal om
råden avseende handels- och örlogs
flottornas tidigare, nuvarande och 
kommande system för befälsutbildning 
behandlats. Resultatet kan, avseende 
huvudfrågorna, sammanfattas enligt 
följande: 

Under de ca 90 år som utbildning av 
sjökaptener till reservofficerare i flot
tan pågått, har rekryteringsbehov stän
digt förelegat. Möjligheterna att rekry
tera har varierat, och de har väsentli
gen varit kopplade till värnpliktslagar
nas utformning. I nuläget råder nästan 
samma förhållanden som 1887; då var 
värnpliktstjänstgöringen ytterst be
gränsad till tiden, idag föreligger ingen 
tjänstgöringsskyldighet Uilder vissa för
utsättningar. 

Befattningarna för reservofficerare 
sjökaptener har under 90 års-perioden 
varierat kraftigt. En långsam glidning 
till landtjänstbefattningar har skett se
dan omkr 1950. När reservofficersin
stitutionen för sjökaptener infördes var 
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det främst navigerings- och sjöman
skapsfärdigheterna som var motiven 
för att denna rekryteringsväg nldes. 
Utbildningen inriktades mot placering i 
befattningar motsv. eller likartade med 
de som förekom för yngre stamoffice
rare. Mot bakgrund av utvecklingen 
och de resp yrkenas utbildningsinne
håll är detta ej längre lämpligt. Reserv
officerare sjökaptener kan komplettera 
flottans krigsorganisation med kun
skaper och erfarenheter som normalt ej 
förekommer bland flottans regements
officerare. Behovet av reservofficerare 
sjökaptener har mot denna bakgrund 
accentuerats och kan bedömas förelig
ga under överskådlig tid. 

Utredningen har föreslagit ett nytt 
utbildningssystem för sjökaptener till 
reservofficerare, anpassat till föreslag
na kommande utbildningssystem, och 
bedömer att goda rekryteringsmöjlig
heter föreligger. 

Utredningen har även funnit att rek
rytering bör ske av sjöingenjörer för ut
bildning till reservofficerare, och före
slår ett utbildningssystem för dessa. 

Utredningen har redovisat nu gäl
lande regler för kompetensjämförelser 
och behörighet mellan flottans kompa
ni- och regementsofficerare och sjöbe
fäl. Utredningen har visat vilka möjlig
heter som föreligger, samt föreslagit 
vissa åtgärder, för att i flottans före
slagna kommande utbildningssystem 
bevara, och i viss utsträckning förbätt
ra överensstämmelser mellan yrkena 
inom gemensamma intresseområden. 

Utredningen har granskat förelig
gande samverkansmöjligheter mellan 
örlogs- och handelsflottorna, och före
slagit vissa åtgärder inom främst ut-

bildningsområdet. 
Utredningen har slutligen funnit att, 

inom området samverkan och förståel
se mellan handels- och örlogsflottorna, 
situationen snabbt kan försämras om ej 
satsningar görs. Resp. yrkeskatego
riers materiel och uppgifter går må
hända mot ökad specialisering åt olika 
håll. Det gemensamma inslaget kan 
därigenom riskera att ytterligare mins-

ka. Det är därför angeläget att ömsesi
diga kunskaper om flottans resp han
delsflottans förhållanden vidmakthålls 
och att möjliga områden där samver~ 
kan kan ske tillvaratas. Om så ej sker 
riskeras att förutsättningarna för ett 
ändamålsenligt handlande vid plane
ring och vid beredskap och krig mins
kar. 

BILAGA 2 

Antal utexaminerade reservofficerare vid KSS 1927-1977 
ii!:: 2 .. 1l! . J..Y42_~~~e_r~!fJ.s:_g~?.!:.~_ !_i!Jj_~~ _ _ ___ _ 

-· 
M Anta l Ar Anta l 

1927 11 1953 13 

1928 8 1954 15 

1929 8 1955 20 

1930 6 1956 12 

1931 6 

l 
1957 11 

1932 13 1958 16 

1933 15 1959 18 

1934 18 l 1960 15 l 

1935 15 1961 15 

1936 15 1962 11 

1937 18 1963 15 

1938 20 1964 14 

1939 20 1965 13 

1940 32 1966 13 

1941 53 1967 12 

1942 19 1968 12 

1943 17 1969 8 

1944 18 1970 9 

194 5 lO 1971 2 

1946 4 1972 2 

1947 s 1973 3 

1948 8 1974 4 

1949 l 1975 -

1950 4 1976 -

1951 9 1977 s 
1952 8 l i 
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SAW11\NSTÄLINING AV FÖRESKRIITER FÖR IJI'BII~:ThG TILL CXJl AV RE._'~ERVDFFICERARE 1887-1977 

Kungl brev/marinorder 

1887-07-13 
Nådig kungörelse angående 
utbildande av reservbe
fäl för flottan. 
1888-0l-12 
Nådig generalorder ang. 
reservofficers militä
riska årskurs och ut
nämning till reserv
underlöjtnant , samt 
ang. reservunderlöjt
nants repetitionskur
ser 

Kur.gl. brev/ marinorder 

1899-05-26 
Nådi g kungörelse ang. 
antagning, utbildning 
och pensionering av 
reservbefäl för flot
tan 

1899-10-14 
Reglemente för utbild
ning av reservbefäl 
för flottan. 
(Go 689) 

Antagningskrav 

Svensk undersåte 
Intyg gott uppfö
rande , läkarbetyg, 
stark kroppsbygg
nad, frisk och fär
dig, god synförmå
ga och normalt 
färgsinne. 
Godkänd sjökaptens
och ångfartygsbefäl
havareexamina. 
Ej fyllt 25 år 

Antagningskrav 

SVensk undersåte. 
Äga god fredj, ej 
fyllt 26 år. 
Vitsord gott upp
förande. Avlagt 
sjökaptensexamen. 
Godkänd läkarbe
siktning enl före
skrifter motsv. de 
scm gäller för de 
scm söker staman
ställning vid 
flottan . 

Utb.ildningens arrfattning nm 

Ettårig militärkurs vid nå
gon av flottans stationer. 
Utnämning till reservunder
löjtnant. Reservlöjtnant 
efter 2 x 2 repetitionskur
ser efter ankring 5 resp 
lO år från utnärrming. 
Militärkursen vid Karlskro
na station maj-april omfat
tande: praktiska militär
övningar och teoretisk un
dervisning, tjänstgöring an
bord å flottans fartyg, 
tjänstgöring vid stationens 
varv. 

Utbildningens ornfattning m m 

Ettårig militärkurs. 
Utnärrming till reservunder
löjtnant. Repelionsövning 
under sjätte kalenderåret 
efter avslutad aspirantkurs 
cm 6 månader omfattande re
petitionskurs och praktisk 
tjänstgöring. Utnämnd till 
reservlöjtnant efter god
känd repetitionskurs, full
gjord praktisk tjänstgöring 
och minst 8 års anställning 
scm reservofficer. 
Ettårig militär utbildnings
kurs oktober-september vid 
Karlskrona station. 
Utbildning för tjänstgöring. 
Kommenderad officer å annat 
stridsfartyg än torpedbåt. 
(skeppstjänst) . 
Kanmenderad officer å torped
båt (torpedbåtstjänst) . 
Befälstjänstgöring vid fasta 
minförsvaret (mintjänst). 

Vissa förhållanden 

Anställning till 40 
år. 
Skyldig att efter 
kallelse vid krig 
och större rust
ningar ofördröjli
gen inställa sig 
vid den station han 
tillhör. Ej vistas 
utan riket och dess 
närmast argivande 
farvatten mer än 2 
månader utan veder
börligt tillstånd. 

Vissa förhållanden 

Anställning till 40 
år. skyldig att i 
händelse av krig el
ler större rustning 
på kallelse eller 
så snart det eljest 
kcmmit till hans kän
nedcm att fädernes
landet invecklats i 
krig eller att order 
cm mobilisering av 
flottan utgått, ome
delbart utan att av
vakta inställelse
order, inställa sig 
till tjänstgöring. Ej 
utan erhållet till
stånd under mer än 
2 månader vare sig 
vistas utcm de för
enade rikena eller 
idka sjöfart utcm de
sanrna riken närmast 
argivande farvatten 
eller Engelska kana
len. 

l 

Ek onani 

Dagavlöning 3 kr. 
Beklädnadshjälp 20 kr/ 
mån. 
Naturaunderhåll efter 
ersättning. 
Li vränta eller kapital 
för medel insatta vid 
antagning (543-G39 kr 
beroende av ålder). 
Vie'. annan tjänstgöring 
avlöning lika med offi
cer av rrotsv grad vid 
flOtf:.dJ\. 

1~. 

2. 

Ekoncmi 

Reservofficersaspirant 
3 kr/dag. 
Beklädfladshjälp 20 kr/ 
mån. 
Sjukvård, nab.Jraunder
håll eller ersättning 
under sjötjänstgöring 
mässpengar i likhet med 
underofficer i flottan. 
Reservofficer avlöning 
och förmåner i likhet 
med stamofficer av mot
svarande grad. 
Efter uppnådda 55 år 
tu1der återstlierrlc livs
tid åtnjuta årlig pen
sion cm 300 kr. 
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Kungl brev/marinorder 

1902-06-27 
Nådig kungörelse angående 
antagning, utbildning och 
pensionering av reserv
befäl för flottan. 

1902-09-23 
Reglemente för utbild
ning av reservbefäl för 
flottan. 
(CD 824) 

Kungl brev/mariiiorder 

1915-06-18 
Nådlg kungörelse arg. 
antagning, utbildning 
och pensionering av befäl 
i flottans reserv. 

1915-07-16 
Reglemente för utbild
rci.ng av befäl i flot
tans reserv. 
(CD 928) 

1925-04-07 
Reglemente för utbild
ning av befäl i flottans 
reserv. 
(CD 288) 

Antagningskrav 

SvE!1sk un::lersåte 
Äga god frejd, ej 
fyllt 26 år. 
Vitsord gott upp
förande. Avlagt 
sjökaptensexarren 
Godkärd läkarbe
siktning enl. före
skrifter rrotsv. de 
sam söka fast an
ställning vid ar
men eller flottan. 

3. 

Utbildningens anfattning m m Vissa förhållanden Ekoncmi 

Ettårig militär utbildnings
kurs vid flottan eller kust
artilleriet. Utnämning till 
reservunderlöjtnant 
Repetitionsövning un::ler sjät
te kalenderåret efter avslu
tad aspirantkurs omfattande 
repetitionskurs och praktisk 
tjänstgöring. Utnämnd till 
reservlöjtnant efter god
kär-d repetitionskurs, full
gjord praktisk tjänstgöring 
och minst 8 års anställning 
sam reservofficer. 
Ettårig militär utbildnings
kurs oktober-septEml::er v id 
Karlskrona station för flot
tans aspiranter, vid kustar
tillerireganente enl chefen 
för kustartilleriets aspi
ranter. 
Flottans aspiranter utbildas 
för: 
Tjänstgöring som kommenderad 
officer å annat stridsfartyg 
än torpedbåt (skeppstjänst). 
Tjänstl:JIXing san kommenderad 
officer å torpedbåt (torped
båtstjänst) . 
Tjänstgöring å landminposi
tion eller sam karmenderad 
officer i stamminfartyg 
(mintjänst) . 

Anställning till 40 Reservofficersaspirc>nt 
år. flottan. Dagavlöning 
skyldighet att i 3 kr/dag. Beklädnads-
händelse av krig el- hjälp 20 kr/månad 
ler stö=e rustning Sjukvård, naturahushåll 
på kallelse eller så eller ersättning under 
snart det el jest konr sjötjänstgöring mäss
mit till hans känne- pengar i likhet med un::ler 
dan att fäderneslan- officer i flottan. Re
det invecklats i krig servofficersaspirant 
eller att order om kustartilleriet: 
mobilisering av flot- Dagavlöning 4.50/dag 
tan utg&~t, omedel- Sjuhvård, samt i vissa 
bart utan att avvakta fall mässpengar och 
inställelseorder in- provision i natura cl l 0I 
ställa sig till tjänst-ersättning därför enl 
göring. Ej utan erhål- reglemente för flottan. 
let tillstånd under Reservofficer fl och 
längre tid än 2 måna- ka avlöning och fönro
der vare sig vistas ner i likhet med stam
utom de förenade rike- officer av motsv. grad. 
na eller idka sjöfart Efter uppnådda 55 år 
utom de samma riken un::ler återstående livs-
närmast angivande far- tid åtnjuta årlig pen
vatten eller Engelska sion om 300 kr. 
kanalen. 

Kustartilleriets aspiranter 
utbildas för: Befälstjänstg~ 
ring vid kustartill. artilleri
avd (artilleritjänst) el .minör
avd (minörtjänst). 

4. 

Antagningskra-,-.-----Ttillldlli..'1gerc; arrfattning r.n: Vissa förlllillanden Eko rom.~ 

Svensk w1dersåte . 
Äga god frejd. ej 
fyllt 27 år. Avlagt 
s jökaptensexan'en. 
Såsom värnpliktlg 
inskriven vid ma
rinen i allmän 
tjänst hava vid 
däcksavdelningen 
med godkänt tjänst
barhetsintyg full 
gjort minst 360 
dagar av åliggande 
tjänstgöring eller 
hava varit staman
ställd vid sjömans
kårens däcksavdel
ning och vid av
slutandet innehaf t 
minst korprals 
tjänstegrad samt 
erhållit godkänt 
tjänstbarhetsin
tyg. Vitsord gott 
uppförande. I av
seende å kropps
beskaffenhet upp
fyllda fordringar 
för sådan anställ
ning. 

Ettårig !mlitär utbildning Vlcl Amtällning vid 45 år. Reservofficersaspirant 
flottan. (Du\ san ,·id antag- skyldighet att vid 'o..in-Dagavlöning 3 kr 
ning är värnpliktig är skyl- delse av kn(1 ellEr Beklädnadshjälp 300 kr 
dig först fullgöra 3/4 större rustr.in<Jar på Fri sjukvård, porti.on i 
av åliggande värnpliktstjänst- kallelse inställa sig natura eller ersätlnlng 
görlng) Tjänstgöring anedel- till tjänstgöring å un::ler sjötjänstgöring 
bart efter konstituering den flottans statio'1 mässpengar i likhet med 
till fänrik l år. För kanpe- han tillhör såvida ej underofficer vid flottan 
tcns till kaptensbefordran annan plats för in- motsvarande grad. Offi
repetitionsövning am 6 måna- ställelse blivit be- cer i reserven avlöning 
der under 6- 10 kalenderåret stäm:l ävensam att av- och övriga förmåner i 
efter konstituering till fän- vakta inkallelseorder, Hkhet med officer vid 
rik. Underlöjtnant efter att omedelbart inställa flottans stam IN motsv 
ha varit officer i minst 2 år. sig till tjänstgöri:1g grad. Efter uppnådda 55 
Löjtnant efter att ha varit å vederbörande station år un::ler återst..hende 
officer i minst 8 år. Kapten så snart det kammit livstid åtnjuta årlig 
efter att ha varit officer i till hans kännedom, pension 300 kr. 
minst 8 år och ful lgjord att fäderneslandet in-
repetitionsövning. Ettårig vecklats i krig eller 
militärutbildning oktober- att order om rrobili-
september. Allmän kurs okto- seringav flottan ut
ber-rrUtten av april. Yrkesskolafärdats. 
och praktisk tjänstgöring åter-Ej utan erhållet till
stående tid. stånd un::ler längre tid 
Utbildning för: Skeppstjänst, än 2 månader vare sig 
för tjänstgöring å andra far- vistas utan riket el
tyg än torped- och minfartyg. ler idka sjöfart utan
Mintjänst för tjänstbäring för de Sverige närmast 
vid flottans minvapen. Bel~ angivande farvatten el
ning med guld eller silverje- ler Norra Atlanten in
tong för skicklighet och flit till Cap Finiste=e. 
un::ler utbildningen, vid höga 
betyg. 
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Kungl brev/marinorder 

1926- 09-04 
Nådigt: beslut rörarrle an
tagning, utbildning , av
löning mn av reservkadet
ter, Reglemente för utbild
ning m m av reservkadetter 
vid flottan. 
(Go 1083/26) 
Reglemente för utbildning 
mm av officerare i flot
tans reserv. 
(Go ll74/27) 

1927-09-23 
Förordning angående be
fäl i flottans reserv. 

Kungl brev/marinorder 

Antagningskrav Utbildninyens ar.fattning mn 

För antagning till Utbildningen skall omfatta 
reservkadetter for- en tid av högst 12 månader 
dras Vid anställning tjänstegrad 
Ej fyllt 27 år sam flaggkorpral. Efter v iss 
God varrlel och under föreskriven utbildning be-
föregående tjänst- fordran till flaggkadett i 
göring vid flottan flottans reserv. Konstitu-
lägst betyg 8 för upp-ering till fänrik i flottans 
förarrle. I avseende reserv efter föreskriven ut
å kroppsbeskaffenhet bildning. Fördelning vid 
fylla de fordringar antagning till artilleri-
sam är stadgade för tjänst (de san vid antagning 
antagning till sjö- är korpraler, flaggkorpraler 
kadett. Avlagt sjö- vid flottan) skeppstjänst 
kaptensexamen. Anting (övriga) . Kurs vid KSS nov
en a)såsam värnplik- april yrkeskurs, yrkesskola 
tig tilldelad mari- rraj-okt. Belöning med guld 
nen allmän tjänst eller silverjetong för skick-
däcksavdelningen lighet och flit under utbUd-
hava med godkännan- ningen, vid höga betyg. Fän-
de vitsord genorrqått rikstjänstgöring lO mån. 
för sjökaptener och (6 mån an han san korpral 
styrmän föreskriven erhållit fullständig under-
allmän militärkurs officersutbildning vid flot-
och yrkeskurs eller tan) 
att under något av Två repetitionsövningar 5 resp 
de senare 3 åren lO året efter konstituering 
före det ar.ställ- till fänrik. Varje repeti-
ning sökes hava tiansövning arrfattande 60-
med godkännande vits 90 dagar (60 dgr tiden maj
ord fullgjort minst oktober) 
9/10 för ifrågava- Underlöjtnant efter att ha 
rande värnpliktiga varit officer i minst två år. 
föreskriven freds- Löjtnant efter ha varit offi-
tjänstgöring eller cer i minst 8 år och fullgjort 
b) varit stamanställd en repetitionsövning. 
vid sjänanskårens 
däcksavdelning och 
vid avsked innehaft 

5. 

Vissa förhållanden Ek onani 

Ej utan tillstärd Reservkadett åtnjuter 
under längre tid än lön i likhet med flagg-
2 månader vistas korpral på stat med l-2 
utan riket eller id- mån tjänstetid. 
ka annan sjöfart än Ekiperingshjälp 600 kr 
i Europeiska farvat- Vid första utnämning 
ten norr om cap Fini- till reservofficer 
sterres latittrl. Of- ekiperingsbidrag an 
ficer i reserven av 400 kr 
lägre löjtnants tjäns- Enaharda förmåner som 
tegrad som är befäl- tillkomma motsv. 
havare å handelsfar- beställningshavare å 
tyg må föra standert. aktiv stat. Efter upp
Anställd till 45 år. nådda 55 år under åter-
skyldig då det kcrn- stående livstid åtnjuta 
mit till kännedom pension an 900 kr. 
att an fäderneslandet 
invecklats i krig in-
ställa sig till tjänst-
göring utan att avva-
kta inkallelsecrder. 
För de sam är stadda 
å sjöresa inträder 
skyldigheten först 
efter ankomst till 
svensk hamn eller 
vid sammanträffande 
med svenskt örlogsfar-
tyg. 

6. 

Antagningskrav Utbild'1L'1gens arrfattning m m Vissa förhål .lande<1 Ekon::mi 

lägst korprals 
tjänstegrad och 
senast erhållit 
lägst betyg 8 el 
ler 
c) varit korpral 
(flaggkorpral) v id 
sjömanskårens däcks
avdelning och efter 
avslutad underoffi
cersutbildning 
hava med godkännande 
vitsord genomgått i 
kommandoväg föreskri
ven kcmpleterings
kurs. 

Kapten efter att ha varit offi
cer i minst l8 år, att ha full 
gjort två repetitionsövningar, 
inneha sjökaptensbrev och varit 
befäljavare å handelsfartyg med 
minst 400 tons nettodräktighet 
i östersjö eller vid striktare 
fart i minst ett år. 
Officer i reserven kompetent 
att tjänstgöra i befattning i 
artilleritjänst: Divisionsbe
fälhavare medelsvårt artilleri 
i dubbeltorn å pansarskepp av 
SVerige-typ 
skeppstjänst: 
San karmenderad officer å 
2. linjens stridsfartyg i be- • 
fattning vid artilleriet samt 
sam karmenderad officer och 
fartygschef å hjälpfartyg. 
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Kungl brev/ ·7. 

narinord~- Antagningskrav Utbildningens arrfattning mn Vissa förl•nlare.Qn ::C-:ocmi 

Kbr 1937-09-ll 

Angåerde antagning 
utbildning, avlö
ning mn av reserv
kadetter vid flot
tan. 

Mo 63 1937-10-08 

Reglanente för ut
bildning ,liT\ av re
servkadetter vid 
flottan (RKUR) 

1937-12-10 

Best:ärnrelser röran
de tjänstgöring mm 
för befäl i flottan 
reserv (00 1422/37) 

Kunql b!:ev l 
rrarinorder 

Ti ll reservkadetter må antas 
dels marinen ti l ldelade värn
pliktiga dels också ITB.IlSkap 
vid flottan av lägst korprals 
tjänstegrad. 
För antagning erfordras: 
Ej fyllda 27 år före utgången 
av det kalenderår då anställ
ning sökes. Att hava ådagalagt 
god varrlel och att under före
gående tjg vid flottan senast 
ha erhållit lägst betyget 8 
för uppförarrle . 
Att i avseende å kroppsbeskaf
fenhet fylla de fordringar 
san är stadgade för antag
ning vid marinens kadettkår. 
Att vara simkunnit. Att vid 
någon av rikets navigations
skolor ha avlagt sjökaptens
exarren. 
a) Att san vpl tilldelad mari
nen i allmän tjänst däcksavdel
nL"'lgen ma:l minst senaste tjän
stbarhetsbetyg 7 ma:l godkän
narrle vitsord fullgjort minst 
9/10 av föreskriven fredstjänst 
göring eller genomgått för sjö
kaptener och styrmän föreskriven 
allmän militär kurs och yrkes
kurs eller 
b) att ha varit staiTB.IlStälld 
vid sjäiTB.IlSkåren däcksavd. 
och vid avskedet innehaft 
lägst korperals tjänstegrad 
med lägst vitsord 8 eller 
c) att vara korpral (flagg
korpral) vid sjäiTB.IlSkårens 
däcksavd och ha genomgått 
urrlerofficersutbildning med 
godkännarrle vitsord eller 
d) att vara lotslärling och 
hava avlagt lotsexamen. 

Antagningskrav 

Utbildningen anfattar högst 12 Tillstårrl för reserv- 600 kr i ekipe-
månader och bedrivs ercl CM före- off i cer att vistas ringshjälp efter 
skrifter. Reservkadett skyldig utan r iket under läng-a:. tagning 
underkasta s.'g flygspanings- re tid än 2 mån eller Lön likhet rred 

tjänst.Flaggkorpral vid anställ att idka viss utrikes flaggkorpral rred 

ning. Efter viss föreskriven sjöfart bör ej bevil- 72 mån tjänst -
utbildning flaggkadett i flot- jas längre än till ut -göringstid . 
tans reserv. Konstituering til l gången av et t utbild-
fänrik efter genanförd föreskriv. ningsår. 
utbildning. Utnämnda officerare Rätt att föra reserv-
skall fullgöra åliggarrle repe- officersstarrlart jämr 
titionsövningar under 5 och väl befälhavare å 
lO åren efter konstituering harrlelsfartyg sam för-
till fänrik. Reservkadetts kur- ut tillhört flottans 
ser: Kurs vid KSS omkr l/ll-30/4, reserv, varit lägst 
yrkeskurs på ftg i kfl l/5-20/8, löjtnant och avgått 
yrkesskola 21/8-20/10 till å efter upphörarrle av 
kustflottans anordnarrle skolor. åliggarrle tjänstgö
Resoff urrler första fänrikstjänst-ringsskyldighet. 
göring uttas till: 
Artilleritjänst 
Torpedtjänst 
Mintjänst 
Ubåtstjänst 
Flygspaningstjänst 
Minsvepartjänst 
Allmän fartygstjänst 
Vissa därutöver kan uttas till för
birrlelsetjänst 
Utbildning urrler första repetitions
tjänstgöring inriktad mot att urrler
hålla och förkovra färdigheter 
inan resp tjänstegren. Utbildning 
urrler arrlra repetitionstjänstgö
ring för amskolning till befatt
ning vartill officer kan avses un
der återståerrle tjänstgöringstid. 
Kompetens för tjänstgöring i befatt
ning san: 
Farti"jschef eller kcmnerrlerad offi
cer å hjälpfarti"j (gäller samtliga) 

Utbildningens arrfattning mn Vissa förhålla~en 

8 . 

Ek onani 

--·-----------------------------------------------------------------------------------------------
AO hJälpkryssare samt Dill pansar
skepp och kryssare (art) 
TO och MinO å 2 linjens jagare 
(torp) 
~linO hjälpkryssare (min) 
KarO ubåt (ub) 
Marinflygsparare (flygspanings
tjänst) 
FC e ller KarD minsvepare 
(vedettbåt) (minsveparet jänst ) 
KamO depåfartyg (al lmän fa rtygs
tjänst) 
Repetitionsövning f ör därtill 
uttagna kanpetens sam: 
förbirrlelseofficer å 2 linjens 
stridsfartyg eller hjälpfartyg 
samt biträdande f örbirrlelseoffi
cer vid staber i larrl 
( förbirrle lsetjäns t) 
Divisions- och gruppchef å min
svepartärband (minsvepare tjänst) 
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Kungl brev/ 
marinorder Antagningskrav 
--··--·----

Utbildningens anfattning mn 

9. 

Vissa förhållanden Ek onani 

Kbr 1940-0l-19 För antagning till reservoffi
cersaspirant fordras: 

Utbildning sam reservofficersas
pirant vid KSS senare hälften av 
juni mitten av oktcber. 
Reservkadetts utbildning dels vid 
KSS kadettskola under vintern 
samt två praktiska kurser å ör
logsfartyg under påföljande 
sommar . Reser;kadett skyldig att 
i den omfattning san befinnes 
erforderlig, gen<:rn:Jå flygspanar
utbildning. 

Avlöning san 
värnpliktig 

Angåerde antagning 
och utbildning 
av reserveffi
cersaspiranter 
och reserikadet
ter vid flottan. 

att vara inskriven san värn-
pliktig att uppnå högst 26 år 
under det kalenderår anställ
ningen b':irjar. 
att ha avlagt sjökaptensexa
men, 

under aspirant
utbildning. 600 

Mo 26 1940-02-03 

Föreskrifter för 
utbildning vid 
sjökrigsskolan 
FUS:5 Reservoffi
cerslinjen flottan. 

att mErl avseen::le å kropps
beskaffenhet uppfylla mot
svarande fordringar san för 
sjökadett, 
att vara s:i.mkuPnig, 

Reser;officersexamen på hösten 
året efter antagning. 

kr i ekiperings
hjälp efter an
tagning som reserv
kadett. Lön i lik
het med flaggkorpral 
på stab efter 72 
mån tjänstgöring. 

För antagning till reservoffi
cerskadet~, förutom aspirant 
mErl fullgjord 'ltbildning 

Extra ordinarie fänrik i flottans 
reserv. 

även urrle::bef ä '. eller för
utvarande un::lerbefäl vid 
flottan med sjökaptenexa-
men och lägst ''itsord 8 
efter senast tjänstgöring 
samt dels underofficersutbild
ning och dels förberedande 
utbildning. 

Kungl brev/marinorder 

Kbr 1943-02-26 
Ang antagning och ut
bildning av reserv
officersaspiranter 
och reservkadetter 
vid flottan 

1943-ll-19 
Reservbefälskungörelse 
för marinen (SFS 816/43) 

Mo 304 1944- 06- 30 
Reglenente för utbildning 
mn av officerare i 
flottans reserv-(HJUR) 

Mo 266/4 4. 698/48 
Föreskrifter för utbild
ningen vid s jökrigssko
lan, del 5A reservoffi
cerslinjen, flottan A 
sjökaptener (FUS : 5A) 

Antagningskrav 

Utbildning til l offi
cer i flottans reserv 
på två linjer. 

A: reser;officersaspi
ranter och reservkadet
ter san av lagt s jökap
tensexamen. 
B: reSerJOfficersaspi
ranter och reservkadet
ter sam erhållit annan 
utbildning än naviga
tionsskoleutbildning. 

Ganensamra antagnings

~~~~---------------
Välfrejdad och känd för 
laglydnad och medbor
garsinne; att med av
seerde på kroppsbe
skaffenheten uppfylla 
fordringar för värn
pliktiga och för de san 
söka fast anställning 
Simkunnig. 

Linje A (vpl ej fast 
anst1il.Idl 
uppnå högst 26 år under 
antagningsåret. 
Avlagt sjökaptens
examen v id någon av r i 
kets navigationsskolor. 

Linje A (fast anställd 
Underofficer) (furir) 
Genargått fullständig 
underofficersutbildning 

Utbildningens omfattning m m 

Utbildning som reservofficers
aspirant juni -oktcber. Reserv
kadettsutbildning vid sjökrigs
skolans kadettskola under vin
tern närmast efter antagningen 
följt av befälskurser å örlogs
fartyg under den följande san
maren (för reservofficersaspi
rant och kadett med avlagd sjö
kaptensexamen) . 

Reservkadett är skyldig att i 
den omfattning san bedäns er
forderlig , genomgå flygspanar
utbildning. 

Reservofficersexamen på hösten. 

Reservoff icerare fördelas v id 
första reservtjänstgörings 
början i någon av följande 
tjänstegrenar. 
artilleritjänst (A) 
tcrpedtjänst (T) 
ubåtstjänst (U) 
mintjänst (M) 
minsvepningstjänst (Msv) 
stationstjänst (S) 
Till A, T, U och M må endast 
uttagas officerare san genam
gått reservofficerslinje A 
(sjökaptener). Officer san 
uttagits till A- eller Msv 
tjänst kan karmenderas för 
utbildning till flygspanings-

Vissa för hållanden 

Anställning till 38 
år dock att den san 
befordras till kap
ten eller fullgjort 
för sådan befordran 
stadgade villkor äger 
kvarstå till 47 år. 
Tillstån::l att kvar
stå till 55 år må med
delas den san ådaga
lagt lämplighet för 
fortsatt tjänstgöring 
vid krigsmakten. Till
stårdet må förlängas 

lO. 

Ekonani 

underhåll och övri
ga avlöningsförmåner 
i likhet med värnplik 
tiga av rrotsvarande 
grad. 
Vid första anställning 
utgår ekiperingshjälp 
Reservofficer åtnju
ter lön under åliggan 
de tjänstgöring enligt 
den lönegrad vid rrot
svarande beställnings
havare på aktiv stat 
tillhör. 

med ytterligare fan A+lig reserpension för 
år för var je gång in- reservofficer som till 
till 65 år. Första re- hört reserven intill 
servtjänstgöring an 55 år 1330 kr. Reserv-
12 månader skall full- officer 9.:rn tillhör t 
göras anede lbart efter reserven intill 47 · .1r 
inträde i reserven. 1080 kr. Reservofficer 
Repetitionsövning an intill 38 år 840 kr. 

60 ?agar för varje hel Vi d första anställning 
femarsper lod av den del o ek' . h .. . 1 täll . t. d . utgar 1per 1ngs Ja p 
av ans n1ngs 1 en 1 under tjänstgöring lön 
r:serv ~ 1nfaller o och arva:le enlig t den 
l:ore utga n<;Jen a::- 47 ar lönegrad motsv anställ 
sam~ en tJanstgorlng~- ningshavare på aktiv 
argang ~. 30 dagar for tillhör. 
varJe folJande hel tre- Pr . f" f" ta 
årsperiod av anställning~;::~e .. ort .. ors re-
t'd f" 55 o =-. v ~Jans gorlngen, 1 en ore ar· f örsta och andra tjänst 

göringsperioden . Pen
sionsförmåner enligt 
för personal på aktiv 
stat gällande grunder 
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Kungl brev/marinorder 

1962-06-06 
Reservbefälskungörelse 
för krigsrakten 
(SFS 309/62) 

Kw1gl bi-ev ;marloorder 

Kb r 1966-12-17 
Utbildning till offi
cer i flottans reserv 

1968-12-19 
Äs 2650/67 

!>b 22 1969-01-29 
Utbildning till och 
sam officer i Fl res 

Antagningskrav 

senaste betyg 8 i 
tjänstbarhet såväl 
ombord sam iland. 

Avlagt sjökaptens
examen i särskild 
ordning 
(tjänstgöring i han
delsfartyg och geran
gång av sjökaptens
klass). 

Utbildningens anfattning m m 

Officer san fullgjort första re
servtjänstgöring kan fördelas 
för utbildning till förbindelse
tjänst (Fö) och sjömätningstjänst 
(Sm) Utbildning under första 
reservtjänstgöring avser göra 
officer i reserven förtrogen mErl 
de allmänna åligganden som till
k<mner yngre sjöofficer un:l.er 
tjänstgöring på fartyg eller å 
örlogsstation samt göra honom 

Linje B (vpl ej fast kompetent att tjänstgöra i av-
anstlUIO.) sErld nobiliseringsbefattning. Ut-
Ufpnå högst 23 år un:l.er bildning och tjänstgöring un:l.er 

l l. 

Vlssa förh~llanden Ekoncrni 

antagningsåret, repetitionsövning avser att under-
antingen avlagt stu- hålla och förkovra tidigare för-
dentexarren, teknisk värvade allmärmilitära kunskap-
sttrlentexamen eller er och färdigheter samt bibringa 
examen vid vissa skolor. kännErlam om sErlan föregående 
Linje B (fast anställd tjänstgörin~ inträffade föränd-
Urrlerofficer) nngar betraffande matenel, 
(f . ) reglanenten, IDstruktwner m m. 
Tif'J;;;ra flottans däcks- Utbildning vid kaptenskurs av
avdelning ,:uppnå högst ser att bibriDga offlcer l re-
29 o und ta . serven de kunskaper sam fordras 
o ~ er an gniDgs- av fartygschef å örlogsfartyg 

:;it fast anställd (hjälpfartyg) s':':':t gör.a honan 
i minst 4 år, kompetent att t]anstgora l for 
avlagt studentexamen vid kapt~ l reserv~ avsErid mobl
försvarets läiDverk, vits!lS,riDgsbefattning. 
ord am mycket gott upp-
förande 

Antagningskrav 

Utbildningen be
drives på två linjer 
linje A för aspi-
r ante r me:l. s jökap
tensexamen och lin
je B för övriga as
piranter. Till aspi
rant må antagas en
dast den sam 

a) är inskriven så
sam värnpliktig 
b) un:l.er det kalen
derår utbildningen 
skall börja uppnår 
högst 26 år (linje 
A) : Högst 25 år 
(linje B) 
c) uppfyller före
skrivna fordrin·;ar 
!m a.vseerrle på 
kroppsbeskaffenhet 
SCIT\t 

Utbildningens anfattning m m 

Grundläggande utbildning 
ombord cx::h iland under omkring 
4 månader, fortsatt utbildning 
ombord och iland under omkring 
12 månader varav ett vinter
halvår vid sjökrigsskolans ka
dettskola. 

Aspirantkurs skErle l, 
företrädesvis iland omkring 
3 månader. 
Aspirantkurs skErle 2, ambord 
omkring l månad. Kadettkurs 
skErle l, företrädesvis iland 
omkring sex och en halv månad. 
Kadettkurs skErle 2, före-

trtidesvis ombord, anl}ring 5 
och en halv månad . 

Personal i krigsrak-
tens reserver är skyl-
dig tjänstgöra i krig 
och då värnpliktiga el
jest tagas i anspråk 
för rikets försvar el-
ler säkerhet eller för 
fullgörande av herEriskaps
övning. Tjänstgöring en 
första tjänstgörings 
period före 36 år och en 
andra tjänstgöringsperiod 
före 47 år. 

Vissa förhallanden 

Första reservtjänst
göringen före först.a 
tjänstgöringsperioden 
inom fyra år från 
reservanställningen. 
Första och andra 
tjänstgöringsperio-
derna uppdelas i repe
titionsövningar och 
befälskurser (tjänst-

12. 

Ekoncrni 

gör ingSO'l'g ångar) . Sam
manlagda antalet tjänst
göringsonBångar får ej 
överstiga 2. Antalet 
dagar i varje argäng 
mellan 12 och 60. 
Anställning upphör vid 
utgången av det kalender
år varunder ve:lerbörande 
uppnår 52 år. Den sam 
ådagalagt särskild lämp
lighet för fortsatt 
tjänstgöring må kvar-
stå intill 60 år. 
Tillståndet må förlängas 
i 5 års perioder intill 70 
år. 



-.J 
00 

-.J 
\0 

Kung brevjmarinorder 

Undervisningsstadga 
för sjökrigsskolan 
(~) 

Ämnesplaner för sjö
krigsskolan (ÄKSS:Fl 
res A) 

Undervisningsstadga 
för vapenofficerssko
lan '(WCG) 

Ämnesplaner för vapen
officersskolan (ÄVOS: 
Fl res A) 

Kungl brev/narinarder 

Antagningskrav Utbildningens_anfi'ttning m m 

linje A: sjökapten s
examen-vid någon av 
rikets sjöbefälsskolor 

linje B: studentexa
men ciier examen vid 
yissa skolor 

Antagningskrav 

Utbildning till officer i f lot
tans reserv omfattar 16 m3.na
der med följande målsättning:. 

att bribringa militär fostran, 
at utveckla de psykiska och 
fysiska egenskaper som erfor
dras i flottans reserv leda 
underlydande personal i krig. 
att delge vissa grundläggan-
de färdigheter sam underlag 
för utbildningen samt karpe
tens för krigsplacering sam 
nyutnämnd officer i befattningar 
bl a sam signalofficer, strids
ledningsofficer och luftför
svarsofficer på hjälpfartyg. 

Den första utbildningen sam 
officer i flottans reserv om
fattar 12 månader fördelade på 
teeretisk kurs vid örlogsskola 
(vapenofficerskurs) och prak
tisk utbildning. Utbildningens 
målsättning är beroende på den 
praktiska utbildningen, korn
petens för krigsplacering på 
stamträngfartyg och hjälpnin
fartyg, tjänstgörande officer 
i sjötransportavdelning vid 
militän:rnrådesstab, samban:is
och sjöfartsavdelning vid 
ör logsbasstab, sjötransport
division vid basbataljon 
samt inom marinens kustbe
vakningsorganisation i sjö
trafikkontrolltjänst och hamn
officersbefattning. 

t:tbi~dninqens omfattning m m 

Den fortsatta utbildningen 
som officer i flottans re
serv omfattar tjänstgöring 
jämlikt föreskrifter för 
krigsmaktens reserver. Ut
bildningen har till syfte 
att underhålla och vidare
utveckla vederbörandes för
måga att fullgöra uppgifter
na i sin krigsbefattning 
eller då så erfordras, att 
anskola vederbörande till 
annan krigsbefattning. 

13. 

Vissa förhållanden Ekcrani 

Anställning till 52 
år. Den sam visat 
särskild lämplighet 
för fortsatt tjänst
göring inom krigs
makten tillståffi 
kvarstå intill 60 år 
Tillstårrlet kan för
längas i 5 års peri
oder intill 70 år. 
Första reservtjänst
göringen, 365 dagar, 
incrn 4 år från anställ
ningen i reserven. 
Skyldig fullgöra en 
tjänstgöringsperiod 
om 170 dagar före 36 
år och en tjänstgö
ringsperiod an 150 
dagar efter 36 år men 
före 47. Varje tjänst
göringsperiod uppdelas 
i krigsförbarrlövningar 
särskild övning, 
rrobiliseringsövningar. 

Vlssa förhållanden 

befälskur ser och 
annan tjänstgöring. 
(Tjänstgöringsam
gångar) Sanmanlagda 
antalet tjänstgörings
angångar får ej över
stiga 20. Inam varje 
tjänstgöringsonyång 
får högst 60 dagar 
uttas. 

14 

Ekorani 
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översikt över utbildning, praktik och löner för olike befattningshavare i oceangående 
svenska fartyg 

Den beräknade genomsnittliga månadslönen för 1977 inklusive vissa tillägg. Ersättning 
för eventuell övertid tillkommer. 

Befattning Utbildning Praktikkrav för behörighet Månadslön 1977 

PÅ DÄCK 

Jungman 

Lättmatros 

Matros 

Båtsman 

Telegrafist 

Sjömansskolans 
grundkurs 
(Ej obligatorisk) 

Fartygsteknisk 
kurs i gymnasie
skolan eller sjö
mansskolans grund
kurs 
(Ej obligatorisk) 

Fartygsteknisk 
kurs i gymnasie
skolan eller sjö
mansskolans grund
kurs 
(Ej obligatorisk) 

Som för matros 

Telegrafistutbild
ning 

Kursen på sjömansskolan får tillgodo
räknas som 3 månaders sjöpraktik 

12 månaders däckstjänst. Den fartygs
tekniska kursen och grundkursen får 
tillgodoräknas som 9 respektive 3 
månaders sjöpraktik. 

18 månaders däckstjänst. Den fartygs
tekniska kursen samt grund- och yrkes
kurserna får tillgodoräknas som 9 res
pektive 3 månaders sjöpraktik. 

Flerårig praktik som matros 

Telegrafistcertifikat 

2:e styrman jr Styrmansutbildning 33 månaders däckstjänst inklusive 6 
månaders styrd praktik alternativt 
42 månader utan styrd praktik berätti
gar till styrmansbrev . 

Befattning Utbildning Praktikkrav för behörighet 

2:e styrman 

överstyrman 

Befälhavare 

Styrmansutbildning Samma som för 2:e styrman jr 

sjökaptensexamen Styrmansbrev 

sjökaptensexamen Styrmansbrev samt ytterligare 36 må
naders anställningstid som fartygs
befäl, varav minst 9 som näst främste 
styrman berättigar till sjökaptens
brev. 

INOM EKONOMIAVDELNINGEN 

Ekonomibi
träde/städa
re/mässman 

Kock 

Ekonomiföre
ståndare 

I MASKIN 

Motorelev 

Sjömansskolans 
kurs för fartygs
kockar eller gym
nasieskola, livs
medelsteknisk linje, 
gren för storhus
håll eller restau
rang 
(Ej obligatorisk) 

Som för kock samt 
ekonomiföres tåndar
kurs vid sjömans 
skola eller likvär
dig utbildning 

Fartygsteknisk 
kurs i gymnasie
skolans eller sjö
mansskolans grund
kurs 
(Ej obligatorisk) 

Praktik från likvärdig anställning i 
land får tillgodoräknas. 

Kockutbildning i land jämställs med 
sjötjänst. Inga särskilda praktikkrav. 

Flerårig praktik som fartygskock eller 
i chefsbefattning vid storhushåll i land 
jämte viss tids sjöpraktik. 

Far t ygsteknisk kurs och grundkursen får 
t i llgodoräknas som 9 respektive 3 måna
ders praktik enl igt vissa regler. 

2.100:-

2.850:-

3.400:-

4.350:-

5.100:-

4.800:-
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Hånadslön 1977 

5.050:-

6.000:-

10.000:-

2.100:-

4.200:-

5.200:-

2.100:-
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Befattning Utbildn ing l)rak tikkra v för be hör i g het ~lånads lön 19 77 

Motorman 

Eldare 

Reparatör 

Elektriker 

2:e maskinist 

Fartygsteknisk 
kurs i gymnasie 
skolan eller sjö
mansskolans grund
eller yrkeskurs 
(Ej obligatorisk) 

Som för motorman 

Verkstadsteknisk 
linje i gymnasie
skolan, gren för 
verkstadsmekaniker 
plåt- och svets
mekaniker eller 
liknande 

Fartygsteknisk 
kurs i gymnasie
skolan , gren för 
fartygselektriker, 
eller sjömanssko
lans grund- och 
påbyggnadskurs för 
fartygselektriker 
eller annan lik
värdig utbildning. 

Maskinteknikerut
bildning 

18 månaders maskinrums - eller verk 
stadscjänst, var av minst 9 månaders 
maskinrumstjänst i fartyg. 
Den fartygstekniska kursen samt grund 
och yrkeskurserna får tillgodoräknas 
som 9 respekt i ve 6 månaders praktik 
enligt vissa reg l er. 

18 månaders maskinrums- eller verkstads
tjänst varav minst 9 månaders mask i n
rumstjänst i oljeeldat f a rtyg eller 
fartyg med större ånganläggning . I 
övrigt som för motorman. 

Flerårig prakt i k som motorman e l ler 
eldare alternativt lämplig verkstads
praktik i land 

3.400: -

3.400: -

4.350:-

Sjömansskola eller likvärdigt plus 4 måna- 4.300:
ders maskinrumstjänst eller minst 1 2 måna-
ders allsidig praktik som utbildad elektri-
ker i land eller motsvarande kunskaper och 
erfarenhet. Fartygsteknisk kurs får tillgodo
räknas som praktik enligt vissa regler. 

45 månaders praktik, varav minst 27 måna- 5.200:
ders maskinrumstjänst och 18 månaders verk
stadstjänst enligt särskilda bestämmelser. 
6 månaders styrd praktik tillgodoräknas som 
12. Berättigar till maskinteknikerbrev. 

Bi l a ga 3 :4 

B'i'fattnin9_______lJ_t:1Jildn i ng _ Pr akt i kkrav fö r behörighet Månads l ön 1 9 77 

l:e ma skinist 

Ma sk i nchef 

SPECIALTJ ÄNSTER 

Pumpman 
( I tankfa rtyg ) 

Gasmaskinist 

Kylmaskinist 
(I kyllastfar
tyg) 

Elektroingen
j ö r 

FÖRMÅNER 

Sjöingen jörsexame n Mask i nteknikerbr e v 5 . 950 :-

S j öingenjö rsex a men Maskint e kn i kerbrev plus 6 må naders kva l i - 9 .000: 
f i ce rad verks tads t jänst och 30 månader s 
anstä ll n i ngstid s om ma skinbe f ä l v arav 12 

Som för bå tsman, 
matro s, repa r a t ö r , 
eller moto r ma n 

Examen från tek
nisk fackskola el
ler gymnasium eller 
därmed jämförlig 
utbildni ng 

He rmods Kylmas 
kinistkurs e ller 
likv ärdig utbild
ning 

Examen från tek 
niskt gymnasium , 
t e knisk fackskola 

eller därmed jäm
förlig u tbildning. 

må nader s om näst f räm s ta mask inbefäl . Be -
r ä t tig ar t i l l sj öingenj ö r sbr e v . 

Fl e rårig p r ak tik i tankfar tyg s om båtsman 4. 7 0 0 :
mat r o s, reparatö r e ller mo t o rman . 

Fl e rårig ma skinrums- eller verkstadstjänst 5 . 6 00 :
elle r praktik från industriell gasanlägg-
ning i land plus inskolning i befattning 
ombord. 

Fl e rårig p raktik s om motorman eller prak- 5.6 00: 
tik från industri e lla kylanläggningar iland 
s a mt tjänstgöring som biträdande kylma-
skinist i kyllastfartyg . 

I al l mänhe t minst 2 års kvalificerad e lprak-6.450:
tik inom s vagströms- och starkströmsområ de-
na. 

Fri hemresa vid ledighet enlig t a v l ö sningssystem . 
Fri kost oc h fritt logi ombord 
Skattefri ko stersä ttning utgår vid ledighet il a nd. 
Lä gre skatt än f ö r mo tsvarand e inkomst i land . 
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Vi tillverkar 
~Ian,hilar,elektmnik, 

processu 
och vänneprodukter. 

Saab-Scania-gruppen med sina mer än 
42.000 anställda är ett av Nordens största 
industriföretag och har Skandinaviens 
största organisation för avancerat 
tekniskt utvecklingsarbete. 

Saab-Scania tillverkar och 
marknadsför: 
scania lastbilar, bussa r och diesel
motorer. Saab personbilar. 
Saab flygplan , robotvapen och 
elektronik. NAF vent iler och 
instrument. Värmeprodukter frii.n 
Svenska Maskinverken och Parca 
Norrahammar. 

1977 var gruppens totala externa 
fakturering 10.796 miljoner 
kronor. 45 % av den summan 
var för sä ljning pii. utländska 
marknader. 

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

Saab-Scania AB, 581 88 Linköping 



Fördela 
utgifterna jämnt 
över hela året. 

Gå med i vårt Budgetkon to! 

") Skandlnavlska Enskilda Banken 

A.S BERGENS MEKANISKE VERKSTEDER 
LAKSEVAG 

NORGE 

Svensktillverkade 
KVARTS KR ISTALLE R 

mellan 800 kHz och 120 M H z. 

Specialitet : SNABBA LEVERANSER INOM 48 TIMMAR ÄR MÖJLIGT! 

Representerar också ER/E krista/lprodukter. 

KVE Kvartselektronik AB 
Tel. 08-37 25 30 - Box 26. 161 26 Bromma 

Marina produkter 

Spränggripare 
Minankare 
Arneringsdon för minor 
U ndervottenständo re 
Signolsjunkbomb 

Utvecklingsuppdrag 

Prototypti ll verkning 

Seriebetonade 
k va l iletsarbeten 

SAB INDUSTRI AB 
Fock - 261 02 LANDSKRONA 2 

Te lefon 0418/162 80 Telex 72416 teve s 

Svenska 

Manometerfabriken 
A.-B. 

Blå Bodarna 1-9 
116 45 S T O C K H O l M S ö. 

Tel. 40 25 94, 43 38 34 
Telegr.-adr.: MANOMETERFABRIK 

Godsadr.: STOCKHOlM Sö. 

Tillverkar Manometrar 
och Vakuummetrar 

Reparationer utföras 

lEVERANTOR Till FORSVARET 



WIRENS REDERI AB/ 

RUNE NILSSONS REDERI AB 

Utför allehanda transportuppdrag 

till sjöss 

Tfn 0911 - 18 000 941 00 PITEA l 

ERNST NYMANS HERREKIPERING 

Etablerad 1 890 

Erbjuder allt i uniformer och 
tillbehör för Kungl. Flottan 

Nils Jonasson 

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

Kylinstallationer 
Luftkonditionering 

INDUSTRI 
AB FRIGOR 

Lundagatan 13 
171 63 Solna 

Tfn 08/730 53 50 Tfn 040/18 82 1 O 

DISC-LOCK Låser problemen 

NY A låsbrickor för 
progressiv vibrationos
sökring av allt slags 
skruvförband. 

IBOS AB Tel. 0760/51286-79 
Box 55 190 30 Sigtuna 

Motorer 

Motor AB 
Nils Gustavson 

Auktoriserad försäljare för 
Ford marina och stationära 

motorer 
Tel.nr 08/7671940-7671941-7671942 

Adress: box 11 Lidingö 

HMS VISBORG 
är försedd med 

kuggstyrmaskin typ HKLL 2565-G 
för 2 x 65° rodervinkeL 

Även HMS ÄLVSBORG 
är utrustad med styrmaskin typ HKLL 2565-G 

SEFFLE styrmaskiner 
för rodervinklar, upp till 2 x 105°. 

AB SEFFLE MOTORVERKSTAD 
Box 84, 661 00 Säffle 

tel. 0533/126 20 tlx 5302 



ROSTFRITT 

Laholm Stål AB 
Box 60, 312 01 Laholm 

Tel. 0430/113 90- Telex S-38125 

Specialfabrik för Rostfria 

komponenter och apparatur 

Rostfritt 
Gjutgods 
Ämnesrör 
Flänsar 
Holkflänsar 

Pre-fab. 
Rostfri apparatur 
Renovering 
( Maskiniego AB) 
Forsviks Bruk 

(](9 
KARLSHAMNS HAMN 

- den djupa hamnen 

- den lastvän liga hamnen 

- den expanderande hamnen 

TRANSPORTCENTRUM med strategiskt läge och uppland under stark industriell 
expansion. 

NYEXPLOATERING av industrimark, oljehamn samt bergrumsanläggning för fly
tande bulkvaror, med väl skyddad hamn. 

VATTENDJUP vid kaj 8-14 meter. 

STILLERYDSHAMNEN - den nya uthamnen med roll/on/off för enhetslaster, 
140.000 m

2 
upplagsyta med 21 .000 m2 magasin samt järnvägsspår, 2 st portal

kranar med vardera 35 tons lyftkapacitet vid 400 m kaj med 8-1 O m vattendjup 
och utmärkta väg- och järnvägsförbindelser. 

SNABB OCH GOD SERVICE, fördelaktiga taxor. 

LONSAM OCH LASTVANLI G HAMN för alla trafikan ter. 

STOCKHOLMS KUSTARTILLERIFÖRSVARS 
VARV OCH VERKSTÄDER VAXHOLM 

Renoveringar av motorer, dieselutrustningar 
och backslag 

T ectylbehandli ng 

Svetsning ocr plåtslageriarbeten 

Argonsvetsutrustning 

Slip för fartyg upptill 150 ton 



n1tu 
FRIEDRICHSHAFEN 

MOTOREN- UND TURBINEN-UNION 

M.A.N. MAYBACH MERCEDES-BENZ 

Kompakta motorer- kompletta aggregat 

400-6000 hk 300-4400 kW 

Orlogsfartyg, ubåtar, patrullbåtar, tull- och 

räddningskryssare, fiskefartyg , bärplansbåtar 

och lustyachter liksom många andra sorters 

fartyg världen över utrustas med MTU-motorer 

och aggregat. 

Med kunskap och progressivitet koncentrerar 

sig MTU på optimal effekt inom minsta volym 

och lägsta vikt 

Ring gärna och rekvirera rikt illustrerade 

prospekt. 

MAR:IND:IESEL . 
AB Marindiesel, Kronobergsgatan 21, 

112 33 Stockholm T el 08/54 07 25 
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