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Inledning 

Enligt önskemål från KOMS har årsberättelsen koncentrerats till 
en översikt över för.svarets nya planerings- och ekonomisystem och 
ett försök att inplacera detta i ett internationellt sammanhang. Års
berättelsen behandlar således en relativt smal sektor av vetenskaps
grenen. Denna sektor bedöms emellertid ha ett starkt inflytande på 
ämnesområdet som helhet. Återverkan på den rent marina organi
sationen torde ske inom ramen för de effekter som kan beröra total
försvaret eller det militära försvaret som helhet. 

Egentligen är de problem .som exemplifieras vid en diskussion av 
försvarets planerings- och ekonomisystem generella för all ledning 
inom stora och komplicerade organisationer. Många av de inflytelser 
som påverkat och påverkar försvarets ledningsproblem är av allmän

mänsklig art och berör därför samhällsutvecklingen .som helhet. Yt
terst är lösningen av försvarets planerings- och styrproblem ett ut
tryck för maktfördelningen inom organisationen. A ven om lösningen 

är ny är således problemet lika gammalt som organisationen. 
Att styrproblemen i allmänhet under senare årtionden fått sådan 

ökad aktualitet torde bero på två omständigheter. Okad utbildning, 
förbättrade kommunikationer m m har för många människor med
fört förbättrad information om styrmetodernas konsekvenser för 
den enskilde medborgarens liv. Den tekniska utvecklingen, de kom
plicerade produktionsmetoderna och ett ökat internationellt beroen

de stater emellan har samtidigt framtvingat en stark ökning av or

ganisation och administration .som fjärmat den enskilda människan 
från makthavarna och det direkta inflytandet på styrningen av den 
organisation inom vilken individen lever. Allt fler "nivåer" har 
successivt byggts in mellan dem som utövar den verkställande mak
ten i samhället och dem som blir utsatta för konsekvenserna av detta 
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maktutövande. Detta har konsekvenser på två sätt: dels fjärmas 
maktutövarna allt mer från den direkta information som kontakten 
med de underlydande ger, dels får dessa senare ett intryck av makt
löshet och främlingskap inför en organisationsapparat som på detta 
sätt av tekniska skäl avhumaniserats. 

Försvarsorganisationen torde i de flesta länder vara starkt utsatt 
för flera av de inflytelser som här exemplifierats. Organisationen 
har genom både praktiska krav - främst operativa och taktiska 
fordringar - och genom hi storiska bindningar en tendens till cen
tralstyrning. Samtidigt intar människorna i organisationen en så do
minerande roll att organisationen inte kan fungera om inte indivi
derna kan ges motivation och vilja till egna initiativ. 

För att skapa motivation krävs individuellt ansvar och förtroende 
uppåt och nedåt inom organisationen. Ett sådant förhållande kan 
som regel uppnås endast genom att i största möjliga utsträckning 
söka decentralisera beslutfattning och inflytande inom organisatio
nen. Inom försvaret ställs därför problemet på sin spets hur man på 
olika sätt skall kunna delegera beslutfattningen utan att effektivitets
vinsterna med en central ledning går omintet. Eftersom behovet av 
centrala, auktoritära beslut ofta är kopplade ti ll en säkerhetsaspekt 
fordras en noggrann analys av var gränserna mellan olika befogen
heter skall dras. I stor utsträckning torde omfattningen av en be
slutsdelegering bli mindre än vad som från motivationssynpunkt är 
önskvärt. Det är då väsentligt att de negativa konsekvenserna av 
den enskildes begränsade inflytande på besluten i stället kompense
ras med ett ökat förtroende när det gäller beslutens genomförande. 
För att detta skall kunna ske är det nödvändigt att formulera be
slutens innebörd så att de olika instanserna som skall ges ansvar 
för att de realiseras får frihet att välja medel och metoder härför. 
Det fordras med andra ord en klar målformulering som också med
ger att målen delas upp på flera olika nivåer inom organisationen 
eftersom denna arbetar med ett bierarktiskt uppbyggt organisations
system. Försvarets nya planerings- och ekonomisystem skall enligt 
min mening i väsentlig grad uppfattas som ett instrument för att 
åstadkomma denna målformulering och således som ett instrument 
för att medge delegering av ansvar inom organisationen. 

Planerings- och budgetsystemets utformning och framtida utveck
ling som administrativt styrsystem påverkar således starkt försva
rets organisation och dagliga liv. Systemet håller just på att introdu-
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ceras i krigsmakten och civilförsvaret. Det sätt på vilket detta sker 
påverkar naturligen personalens attityder ti ll systemet och därmed 
dess möjligheter att uppfylla de förväntningar som ställs. Både me
roderna för systemets introduktion och systemets utveckling bör rim
ligen alltjämt kunna påverkas. Det är därför av intresse att se vilka 
utvecklingsmöjligheter som faktiskt föreligger och vilka utvecklings
vägar som är sannolika. En bedömning av dessa möjligheter bör 
delvis kunna ske med ledning av den utveckling som ägt rum inom 
andra länder eller som blivit föremål för metodstudier inom eller 
utom landet. Tyvärr är emellertid sådana exempel sällsynta. Där de 
kan spåras är utvecklingen dessutom så nära överensstämmande till 
tiden med det som händer här hemma att skriftlig dokumentation 
av erfarenheter etc knappast kan påräknas. De exempel som faktiskt 
föreligger är främst amerikanska men till stor del ofullständigt do
kumenterade såvitt författaren kunnat finna . 

Årsberättelsen har mot bakgrund av ovan sagda disponerats på 
följande sätt: En redogörelse lämnas för vissa utländska planerings
och budgeteringssystem. Det svenska systemet presenteras översikt
ligt och ett försök till jämförelse görs av det svenska och beskrivna 
utländska system. Systemens styreffekter diskuteras. Det svenska 
systemets utveckling diskuteras mot denna bakgrund, knuten till 
olika organisationsdelar och exemplifierad med redan genomförda 
eller förutsedda organi.sationsändringar. slutligen pekas på vissa fö
reteelser av betydelse för framtida utveckling. 

Planerings- och styrsystem i olika länder 
Utformningen inom olika länder av planerings- och styrsystem för 

försvaret påverkas dels av de tekniska förutsättningarna för att 
introducera dessa system i administrationen, dels av de för varje 
land specifika behoven av sådana administrativa hjälpmedel. Beho
ven kan vara betingade av statsrättsliga förhållanden, statsstyrelsens 
organisation i övrigt, administrativa traditioner och politisk ställ
ning. Det är exempelvis lätt att förestä lla sig att NATO-anslutna 
länder som Holland och I ta lien kan ha andra ledningsbehov än 
alliansfria stater som Sverige och Israel. Det syns också helt natur
ligt att stater som vårt land eller de andra nordiska länder
na kan ha andra behov än exempelvis de östeuropeiska folk
demokratierna. Kännedom om andra administrativa lösningar än 
våra kan emellertid ha stor betydelse för den framtida utformningen 
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av våra planerings- och .styrsystem. Speciellt olikheter i utformning-· 
en kan därvid ha sitt intresse om de också kan relateras till olika 
effekter på administrationen och därmed ge hållpunkter för en be
dömning av möjlig och lämplig utveckling av vårt eget system. 

Ett gemensamt drag hos de styrsystem som håller på att introdu
ceras i ett antal olika länder är att de innefattar planeringsmetoder 
som medger att försvarsplaneringen ses som en fråga om resursför
delning. Detta uttrycks i betänkandet från försvarsdepartementets 
programbudgetgrupp (SOU 1969:25) på följande sätt: "Utfonn
ningen av planeringssystemet gäller ett val mellan olika metoder för 
resursers fördelning. Systemets olika delar bör utformas för att med
ge bedömningar av behovet av resurser till försvaret och en styrning 
av planeringen så att största möjliga försvarseffekt nås med tilldela
de resurser. Genom att formulera försvarsplaneringen som ett re
sursfördelningsproblem betonas effektivitetskravet och behovet av en 
ekonomisk planering." Det är med ett sådant betraktelsesätt natur
ligt att budgetsystemets utformning får en central plats i styrsyste
met. I själva verket torde i viss mån utvecklingen både här hemma 
och utomlands ha styrts av olika insatser för att reformera och ef
fektivisera budgetsystemet både för statsbudgeten och för admini
strationens budgetering på olika nivåer. Olika typer av program
budgetar har därvid införts som de viktigaste hjälpmedlen för effek
tivare styrning av resur.sfördelningen. De planeringsteoretiska kra
ven på ett ledningssystem i stort - exempelvis resursfördelningens 
knytning till säkerhetspolitiska och samhällsekonomiska mål - har 
först så småningom trängt igenom och fått påverka ledningssyste
mens utformning. 

Innebörden av begreppet programbudget förutsätts allmänt känd 
och redovisas inte närmare här. 

Det amerikanska planerings- och styrsystemet 

Redan 1949 framfördes i USA i Kongressen tankar på en presta
tionsbudget för varje försvarsgren. Förslag framlades i mitten på 
50-talet om en fullständig federal programbudget, varvid dock d 
flesta myndigheter förutsattes redovisa sin budget uppdelad på kost
nadsbärare i stället för program. Först med Kennedyadministratio
nen anammades iden helt och fullt. MeNamara genomdrev som för
svarsminister en budgetering i central instans uppdelad på program. 
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Planering och anskaffning skulle enligt denna planeringsmodell ske 
inom ramen för S-åriga programplaner. Emellertid lyckades han inte 
övertyga Kongressen om det nya systemets förtjänster. Resultatet 
blev en uppdelning av budgeten på två parallella linjer - en pro
grambudget uppgjord inom Departement of Defense, helt styrd av 
den centrala administrationen och en parallell budget uppställd på 
traditionellt sätt efter anskaffnings- och organisationsobjekt och av
sedd för kongressens beslutfattning. 

Det planerings- och budgetsystem som Department of Defense 
utvecklade under MeNamaras ledning karakteriserades av en stark 
strävan att i planeringsarbetet införa lönsamhets- och effektivitets
jämförelser. Koncentrationen kom därmed att ligga på anskaffnings
och organisationsfrågorna. Objekt för anskaffning eller uppsättning 
underkastades en detaljerad central granskning både med avseende 
på ekonomi och på militära prestanda. Programindelningen styrdes 
av önskan att redovisa 

a) alternativa sätt att nå ett uppställt mål 
b) jämförelse mellan olika metoder att nå målet 
c) sammanhängande aktiviteter beroende av varandra för att 

kunna fungera 
d) enheter som uppsatts för att betjäna andra program 
e) avvägningar över tiden (kort- och långsiktiga konsekvenser 

vägda mot varandra) 

Den programindelning som alltjämt gäller är följande: 
Program l Strategic Retaliatory Forces 

2 Continental Air and Missile Defense Forces 
3 General Purpose Forces 
4 Airlift and Sealift Forces 
5 Reserve and National Guard Forces 
6 Research and Development 
7 General Support 
8 Military Assistance 
9 Civil Defense 

Enligt Charles J Hitch, en av det nya systemets arkitekter skulle 
detta PPBS (Planning, Programming and Budgeting System) bestå 
av följande fem huvudelement 

en programstruktur 
en analyserande jämförelse av alternativ (systemanalys) 
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en kontinuerligt redovisad femårs- (anskaffnings-) plan och 
ekonomisk plan (programplan) 
en ständig beslutsprocess berörande nya program och föränd
ringar i befintliga 
ett rapporteringssystem som medger prövning av planens ge
nomförbarhet och genomförande. 

Redan från början förutsågs svårigheter att få rättvisande kost
nadsmått och att skaffa erforderlig personal med erfarenhet mom 
kostnadsbedömningsområdet. 

Som nämnts kom systemet under MeNamaras tid som försvars
minister aldrig att helt genomföras bl a till följd av Kongressens 
mostånd, som innebar krav på parallell redovisning i traditionella 
termer. Orsakerna härtill torde ha varit flera. Frånsett starka per
sonliga preferenser inom de två lägren för valda budgetsystem, torde 
som dominerande drivkraft för försvarsmin isterns val ha funnits en 
önskan att i detalj överblicka konsekvenserna av finansiella åta
ganden och kontrollera att vidtagna beslut gav eftersträvad effekt. 
På kongresshåll har som ett .skäl för oviljan att acceptera program
budgeteringen anförts, att möjligheterna att överblicka de lokala 
ekonomiska konsekvenserna av försvarsanskaffningarna därmed 
minskade. En viss rädsla för alltför stor maktkoncentration hos en 
stark försvarsminister torde också ha vägt tungt. Dennes benägen
het att desavouera de militära planeringsinstanserna och att genom 
egna planering.sinstanser förbigå den traditionella beslutshierarkin 
har säkert bidragit till resultatet. När den starka centralstyrningen 
inte bara av planering och budgetering utan även av beslutens genom
förande och uppföljning inte förmådde helt avvända felaktiga in
vesteringsbeslut och misslyckade försvarsåtaganden var marken väl 
beredd för en radikal förändring i riktning mot en ökad decentrali
sering i samband med regimskiftet 1968. 

Från myndighetsnivå torde MeNamaras styrsystem ha uppfattats 
mera som ett system för kontroll uppifrån än som ett system för 
ökad effekt. Genom att systemet utformades och drevs exklusivt fö r 
planerings- och kontrolländamål kom det uppenbarligen icke att 
identifieras med den övriga planerings- och utvecklingsverksamheten 
inom försvarsorganisationen. Härtill kan ha bidragit att intresset 
från den centrala administrationens sida koncentrerades till utveck
lings- och anskaffningsfrågor och mera sällan lyckades knyta dessa 
till de gemensamma och centrala målen för säkerhetspolitiken. Från-
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varon av direkt medverkan i beslutsprocessen på försvarsgrensnivå 
har av den nya administrationen betecknats som en betydande 
svaghet. 

Bristen på engagemang inom försvarsgrenarna har medverkat till 
att det varit svårt att skapa förståelse för systemets arbetsmoment 
- exempelvis intern debitering och uppföljning av denna på för
band och utbildningsanstalter. Inom försvarsgrens ledningarna har 
.systemet i praktiken inneburit ett betydande merarbete eftersom 
dess krav överlagras alla tidigare behov. Man har exempelvis tving
ats till "översättningsoperationer" för att tillfredsställa tre behov: 

uppföljning av anslagen 
uppföljning av programmen och 
uppföljning av produktionen. 
Sedan den nya administrationen tillträdde 1969 har energiska för

sök gjorts att rätta till en del av de förhållanden, som här anförts 
som svagheter. Den nye försvarsministern, Melvin Laird, har således 
bl a sagt, att "overcentrali zation of decision-making in so large an 
organization as the Department of Defense leads to a kind of para
lysis". Han har genom ett antal åtgärder handlat i sådan anda, att 
detta undviks. 

De vidtagna ändringarna av den tidigare administrationens pla
nerings- och budgetsystem torde på ett riktigt sätt karakteriseras 
med det slagord som bl a David Packard, den nya ledningens plane
ringschef, lanserat, nämligen "participatory management". För
svarsgrensledningarna och Joint Chiefs of Staff har fått överta an
svaret för försvarssammansättningen, avvägningarna mellan kon
kurrerande vapensystem och program. Department of Defense har 
därvid övergått från rollen av direkt ansvarig instans för sådana 
värderingar till rollen av granskande och dömande instans. 

En sådan utveckling har givetvis inte varit möjlig utan att den 
högsta ledningen fått resurser för att ange de överordnade målen 
för administrationens verksamhet. Strategisk och ekonomisk ledning 
ligger som förut i Presidentens händer. Instrumenten härför har an
passats för det nya planeringssystemet. "The Nationel Security 
Counsil" (NSC) under Henry Kissingers ledning skall därvid upp
.ställa de långsiktiga målen för den amerikanska säkerhetspolitiken. 
Tidigare ansvariga organ härför inom DoD har överförts till den 
nya organisationen. Återkopplingen av denna långsiktiga ledning, 
uttryckt genom säkerhetspolitiska mål till genomförandeprocessen, 
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d v s frågan hur den löpande organisations- och anskaffningsutveck
lingen skall anpassas till successivt ändrade långsiktiga mål har lösts 
genom att inrätta The Defense Program Review Committee med 
Henry Kissinger från NSC som ordförande och representanter för 
försvarsdepartementet, utrikesdepartementet, finansdepartementet, 
ordförande i Joint Chiefs of Staff, ordförande i presidentens ekono
miska rådgivande organisation .samt chefen för CIA som medlem
mar. Uppgiften för denna organisation är att granska i försvarsut
formningen tillämpade strategiska doktriner, utrikespolitiska konse
kvenser av försvarsutformningen, erforderlig resur.sfördelning inom 
samhället och liknande för försvarsplaneringen styrande faktorer. 
En begränsning för ledningssystemet förefaller alltjämt - att döma 
av reaktioner i amerikansk press - vara att den långsiktiga ekono
miska ledningen är svår att etablera. - Kongressen utövar här ett 
starkt hämmande inflytande på planeringen genom att inte vilja ta 
ställning till långsiktiga ekonomiska frågor och alltjämt fastställa 
budget så sent, att planeringen tvingas arbeta med hypoteser. Olika 
åtgärder för att kontrollera administrationens reaktion på de lång
siktiga styrimpulserna syns delvis vara motiverade av detta förhål
lande. "Beslutströsklar" i form av ekonomiska gränsbelopp har så
ledes angetts av DoD för rätten att utan DoD medgivande ändra 
under utveckling varande system. Ett Defense Systems Acquisition 
Review Counsil (DSARC) för central granskning av nya system, 
som av försvarsgrenarna föreslås till anskaffning, har inrättats. En 
fastställd rutin för de större anskaffningsfrågornas behandling har 
likaså tillkommit bl a säkerligen motiverad av behovet att ge gransk
ningsförfarandet en administrativ ram. Rutinen innebär, att mate
rielanskaffningen uppdelas i följande faser: ideskiss - utvärdering, 
utvärdering- utveckling, utveckling- produktion. 

Några auktoritativa uttalanden om det reviderade systemets funk
tion har såvitt nu är känt inte gjorts. Som ett tecken på viss fram
gång måste väl dock det förhållandet betraktas, att kongressen gått 
med på att fr o m budgetåret 1972? ta programuppdelade anslag. 
Huruvida detta främst är att tillskriva Melvin Lairds förmåga att 
övertyga sina f d kollegor i kongressen eller om det är ett utslag av 
orotänkande bland politikerna får väl t v lämnas därhän. 

På förbandsnivå har som framgått av den tidigare framställning
en programbudgetering och planeringssystem endast inneburit, att 
ytterligare informationsmaterial har måst tas fram för överordnade 
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myndigheters behov. Vissa försök har dock i anslutning härtill be
drivits med intern debitering och kostnadsredovisning i avsikt att 
skapa en riktigare bild av förbandens "ekonomiska" egenskaper. 
Frånvaron av positivt engagemang inom försvarsgrenarna har up
penbarligen hämmat utvecklingen av ekonomisystem för förbanden. 

Det franska planerings- och styrsystemet 

Liksom på så många andra håll inspirerade de amerikanska för
söken till administrativt nytänkande under 50-talet också till efter
följd inom Frankrike. Den i världslitteraturen dokumenterade bil
den av franskt ämbetsmannavälde inom rigorösa och stelnade for
mer gör att en sådan utveckling utifrån ter .sig ganska naturlig. I de 
skriftliga uttrycken för franska ambitioner att pröva de amerikanska 
metoderna för planering och styrning inom försvarssektorn fram
hålls också starkt, att trögheten i den befintliga administrationen 
utgör ett hinder för rationell ledning. Till stor del syns denna trög
het bottna i att fransk försvarsadministration i så hög grad är upp
byggd för att medge kontroll av regionala och centrala myndigheter 
från central instans och insyn i hur anslagna medel utnyttjas. Den 
nästan totala frånvaron av mål/medel-analyser och effekt/kostnads
jämförelser påtalas likaså. Styrning genom detaljerade direktiv och 
order från central instans och genom medel i stället för mål är också 
ett drag i karakteristiken. 

Parallellt med dessa allmänna krav på förbättrad och förenklad 
administration syns emellertid också ett behov av förbättrad central 
planering ha anmält sig. Mer eller mindre oberoende av de ameri
kanska försöken har inom Frankrike under 50-talets sista år och 
under 60-talet en stark utveckling skett i fråga om ekonomisk pla
nering inom försvarets område. De ansträngda finanserna torde här 
- liksom på andra håll - ha framtvingat åtgärder. Först Algeriet
kriget och sedan kärnvapenprogrammet har ansträngt försvarsansla
gen i övrigt på sådant sätt, att långsiktig planering varit den enda 
möjligheten att kunna överblicka konsekvenserna av de strategiska 
besluten. 

Det existerande franska planeringssystemet har således vuxit fram 
ur den organisation, som successivt utvecklats för att lösa de lång
siktiga anskaffningsfrågorna för försvaret. Planeringen sker i för
svarsministeriet (le Ministere des Armees) och leder fram till två 
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dokument: programlagen ( = programplanen), som förelägg.s parla
mentet för årligt beslut och långsiktsplanen (PLJ) som är ett internt 
planeringsdokument inom ministeriet och omfattar försvarsmaktens 
utveckling under en 5-årsperiod. 

Vid utvärdering av och ställningstagande till dessa dokument bi-
träds försvarsministern av två kommitteer, 

försvarsgrenschefskommitten (Le Comite des Chefs d'Etat-Major) 
och 
ledningskommitten för planen (Le Comite directeur du Plan) be

stående av ministern för vapenutrustning (Delegue Ministeriel pour 
l'Armement), överbefälhavaren och generalsekreteraren för admini
strationen. 

Sedan mitten av 60-talet befinner sig emellertid det franska pla
nerings- och ledningssystemet under förvandling. Denna förvandling 
syftar till en ökning av planeringens tidsomfång - "planeringsho
risonten" skall flyttas fram. Detta nya sy.stem benämns "Le Systeme 
de Planification - Programmatian - Preparation du Budget" -
förkortat "Le systeme 3 PB". 

Systemet avses omfatta en långsiktig plan (perspektivplan) om
fattande 15-20 år och benämnd Le Plan samt en S-årig genomfö
rande plan (programplan), Le Programme. Försvarets olika aktivite
ter indelas i program .som emellertid definieras olika i den långsikti
ga och den kortsiktiga planen. Programplanens komponenter är väl 
definierade i begränsad ram, medan perspektivplanens är större och 
mindre preciserade. Kostnadsmässigt uppdelas emellertid verksamhe
ten inte efter aktiviteter utan efter organisationen. Det torde fram
för allt vara .svårigheterna att dela kostnader för aktiviteter som 
spänner över flera program som motiverar denna lösning. Den in
formation, som erfordras för planeringsverksamheten, samlas i fasta 
dokument, "måldokumentet", "beskrivningsdokumentet" och "fi
nansieringsdokumen t et". 

"Måldokument" upptar allmän ram inom vilken försvarets mål 
formuleras - gemensam för en samling målformuleringar 

beskrivning av målet (närmast = TOEM?) 
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datum eller tidsutdräkt för att nå målet 
målets omfattning, beskrivning av fysisk miljö 
fiendebeskrivning ledande till hypoteser om möjliga tillväga
gångssätt för att nå målet etc 
analy.s av målet 

kriterier för bedömning av måluppfyllelse 
summarisk inventering av tillgängliga medel (system etc) för 
att nå målet. 

"Beskrivningsdokument" återger organisationens fysiska innehåll. 
sammansättning och struktur (ingående enheter, underhålls
organ, preciserade etablissement, organisationskiss) 
budgeterade medel enligt tidigare beslut 
materiel eller material vars tillkomst är beslutad 
byggnader och mark 
karakteristiska prestanda 
verksamhet 
målsättning för organisationen. Om den har flera uppgifter 
skall de preciseras och om de avses fylla.s samtidigt skall den 
totala kapacitetens uppdelning på uppgifterna anges. 

"Finansieringsdokumentet" ger en bild av den årliga budgetära 
belastningen till följd av redan fattade beslut. Framtida kostnader 
redovisas i stora drag för det långsiktiga perspektivet, i det kortsik
tiga specificeras de i kostnadskategorier. 

Dokumenten nyttjas bl a till att precisera: 
fysiskt innehåll för olika aktiviteter 
taxor för aktiviteter och taxor för beslutad förbrukning 
grundfakta som utnyttjas för beräkning av kostnader (med 
referenser) 
utvärderingsmetodik 

Dokumenterade kostnader anges i relation till karakteristisk ka
pacitet och aktivitet. 

De olika dokumenten revideras efter hand och inlevereras när de 
behövs. De utgör sammanfattningen av bedrivna studier etc. 

Den franska programindelningen karakteriseras, som tidigare 
framhållits, av vissa olikheter mellan programplanen och perspek
tivplanen. Hur programmen i de två planerna relateras till varandra 
framgår inte av tillgängligt underlag. 

Programindelningens roll i avvägningssammanhang behandlas 
överhuvud taget inte i det franska systemet. Diskussionen om pro
gramindelningen fokuserades i stället helt på frågan hur tillgängliga 
resurser skall kunna delas upp och kanaliseras till de olika delpro-
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grammen i proportion till de uppgifter, som dessa redan tilldelats. 
Någon definitiv indelning i program torde icke ännu ha genom

förts. Tills vidare förutsätts att olika aktiviteter samlas till program
element beroende på vilka ambitioner som för tillfället motiverar 
en sådan indelning. Så förutsätts exempelvis i vissa fall " transport", 
" hälsovård" och "beklädnad" kunna fungera som programelement. 
Programelementen samlas därefter till delprogram och dessa i sin tur 
till huvudprogram. 

Som exempel på program av olika typer kan anföras följande. 
Forces de surete ( säkerhetsstyr kor = lokalförsvarsförband och jakt-

försvar 
Forces d'action exterieure (intervensionsstyrkor) 
Soutien des personneJs (underhåll av personal) 
Tillvägagångssättet att ".samla upp" aktiviteter till program av 

allt större omfattning tyder på att utgångspunkten för planeringen 
är den bestående organisationen och dess personella och materiella 
innehåll. Detta verifieras av den omsorgsfulla analys av "arvets" in
nebörd och betydelse för planeringen .som ingår som en betydande 
del av den franska systembeskrivningen. 

Med "arvet" avses då den befintliga organisationens förband, en
heter och vapensystem samt sådana sy.stem och enheter som är under 
anskaffning/uppsättning, har beställts/ beslutats eller för vilka resur
ser av olika slag på annat sätt redan har bundits. 

Sambandet mellan politisk målsättning och långsiktiga militära 
mål är med den här skisserade metodiken naturligt nog inte särskilt 
framträdande. Målsättningsproblematiken ägnas en verbalt framträ
dande plats. Också problemet att bryta ned överordnade mål till mål 
på lägre nivåer behandlas relativt utförligt. Det praktiska tillväga
gångssättet vid denna process syns däremot inte vara klart, lika litet 
som metodiken för att formulera målen. 

Det bör slutligen framhållas, att det franska planeringssy.stemet 
ännu inte godtagits av statsmakterna. Här relaterade förhållanden 
får alltså ses som principlösningar under ett utvecklingsstadium. 

Något bör också sägas om hur den franska administrativa utveck
lingen återverkar på förbandsnivå. Som tidigare nämnts förekom
mer en stark reaktion riktad mot ett hårt centraliserat och stelt kon
trollsystem. De nya ideerna är inriktade på decentraliserad besluts
fattning, ett delegerat ekonomiskt ansvar och ökad frihet för den 
lokale chefen att enligt fastställda lönsamhetskriterier disponera över 
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anslagna resurser. Det talas också om önskvärdheten av fri konkur
rens mellan produktionsenheterna i den militära underhållsorgani
sationen och det civila näringslivets motsvarande etablissement. 

Vart den franska utvecklingen just nu lett är inte alldeles klart. 
Omplaceringar inom administrationen syns tillfälligt (?) ha fördröjt 
ett genomförande av systemet i dess helhet. Partiella reformer har 
redan tidigare ägt rum och en successiv omläggning genom fortsatta 
delreformer syns inte osannolik. Vilka ambitioner som reglerar ut
vecklingen är inte utan vidare givet. Från politiskt hållliksom inom 
de centrala och regionala myndigheterna förefaller ett flertal stri
dande intressen konkurrera om möjligheterna att genom administra
tiva hjälpmedel av det slag som planeringssystemet erbjuder kunna 
behärska försvarsväsendets utvecklin g. 

Utvecklingen inom vissa andra länder 

Internationell litteratur ger föga belägg för någon utveckling av 
planerings- och budgeteringssystem inom andra länder än Frankrike 
och Sverige av sådan natur, att den på ett berikande sätt avviker 
från det amerikanska mönstret. Inom Belgien och Holland utvecklas 
budgeteringsru tiner som bygger på programbudgetsystem snarlika 
det amerikanska. Utvecklingen syns emellertid inte i första hand be
röra försvarets område och någon korresponderande insats på plane
ringsområdet har såvitt bekant inte skett. I stort sett torde förhål
landet vara detsamma i Tyskland - möjligen med ytterligare någon 
eftersläpning. Insynen i tysk planeringsutveckling har dock varit 
begränsad. I Norge har ett antal var för sig begränsade administra
tiva och organisatoriska reformer skapat förutsättningar för en ut
veckling av i stort sett samma slag som i Sverige. En väl utvecklad 
verksamhet för att ta fram underlag för militärpolitiska värderingar 
och ett sedan länge väl dokumenterat intresse för debatt kring för
svarets politiska målsättningsfrågor borgar för detta. Det torde räcka 
med att i detta sammanhang hänvisa till internationellt kända namn 
inom säkerhetspolitisk debatt som Holst och Orvile 

Man kan .således konstatera, att det bland NATO-staterna före
ligger stora skillnader vad det gäller attityden till styrproblem och 
målsättningsfrågor inom försvarets område - vissa stater (som Hol
land och Belgien) nöjer sig med av den överordnade organisationen, 
NATO, angivna mål och metoder medan andra aktivt bidrar till att 
ta fram och precisera sådana mål. 
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Utanför NATO utvecklas styrsystem i Schweiz - med i stora 
drag med vår uppfattning överensstämmande attityd till problemen 
- och i länder med stora potentiella utvecklingsmöjligheter inom 
försvarets område - som Japan och Australien. Speciellt japanerna 
har visat ett livligt intresse för utvecklingen på andra håll - inte 
minst i Sverige. Föga är dock känt om hur långt man i dagens läge 
kommit eller planerar att driva utvecklingen. 

Det svenska planeringssystemet 

Några huvudpunkter i utvecklingen. 
Behovet av nya administrativa rutiner för kontroll och ledning 

av en starkt expanderande offentlig förvaltning anmälde sig också 
i vårt land i slutet av 1950-talet. 1963 tillsattes två utredningar med 
uppgift att undersöka möjligheterna att tillämpa de nya amerikan
ska budgetprinciperna inom svensk statsförvaltning. Statskontorets 
programbudgetutredning framlade 1967 i samråd med Riksrevisions
verket förslag till införande av programbudget inom statsförvalt
ningen i betänkandet "Programbudgetering" (SOU 1967: 11-13 ). 
"1964 års försvarskostnadsutredning" (FKU) begränsade som nam
net anger sina undersökningar till försvarets område med stark kon
centration till myndigheternas verksamhetsområden. Utredningen 
presenterade ett första delresultat 1968 rörande ekonomisystem för 
lokal och regional nivå (SOU 1968:1). Simbetänkande avgavs 1969 
med betänkandet "Ekonomisystem för försvaret" (SOU 1969:24 ). 
Utredningsförslaget innebär en rekommendation till statsmakterna 
att införa ett för krigsmakten gemensamt ekonomisy.stem. Krigsmak
tens verksamhet förutsätts därvid komma att indelas i program och 
genomförandet regleras genom uppdrag till vilka knyts för genom
förandet erforderliga resurser samt vissa handlingsregler. Genom en 
långt driven delegering av budgetering och kontroll förutsätrs syste
met komma att medge en framtida ansvarsfördelning som medför 
ökad handlingsfrihet för lokala chefer. Systemet innefattar för.sla 
om interndebitering vid förband och myndigheter. Det förutsätts 
att genomförandet av verksamheten kan följas upp genom fortlö
pande rapportering innefattande en värdering av mot verksamheter 
svarande kostnader. 

Båda de angivna utredningarna utgår från att mål eller uppdrar 
kan meddelas myndigheterna från central instans och med sådar 
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precision att de kan bilda underlag för långsiktig planering på myn
dighetsnivå och fortlöpande budgetering och kontroll av verksam
heter. Det förutsatta centrala styrsystemet utarbetades inom försvars
departementet, under medverkan av en särski ld arbetsgrupp, pro
grambudgetgruppen (PBG). Underlaget för detta arbete utgjordes i 
första hand av de amerikanska förebilderna samt de grundläggande 
studier av systemanalytiska metoder och deras tillämpnin g inom för
svarsplanering som sedan slutet av 50-talet bedrivits vid FOA. Am
bitionerna har på ett kortfattat och täckande sätt uttryckts i civilför
svarsstyrelsens orientering om långsiktsplanering: 

"Redan i början av 60-talet stod det klart att statsmakterna ön
skade sådana förändringar i den långsiktiga planeringen på försva
rets område, att främst de ekonom iska konsekvenserna på lång sik t 
av skilda beslut kunde överblickas. Därför .sökte man sig fram mot 
ett planeringssystem som gav överblick över hela försvarsområdet, 
klart besked om konsekvenserna av olika beslut, möjlighet till alter
nativa förutsättningar samt ett långt tidsperspektiv. Man ville dess
utom ha ett system som medgav mätning av effekten av insatta re
surser." 

Två betänkanden från PBG markerar olika utvecklingsstadier av 
det nya planerings- och ekonomisystemet, ett i juni 1968 som främst 
redovisa r arbetsläge och ambitioner och ett slutligt i juni 1969, "Pla
nering och programbudgetering inom försvaret" (SOU 1969:25 ). Det 
senare har lagts till grund för en proposition i ämnet, nr 97 1970. 
Grundtanken i propositionen var att försvarsplaneringen skulle ut
formas så att ökad vikt lades vid den långsiktiga inriktningen i en
lighet med intentionerna i vår säkerhetspolitik. Planering, budgete
ring och redovisning skulle inriktas mot försvarets produkter -
fräå1st krigsorganisationen - som indelades i program. Vid den föl 
jande riksdagsbehandlingen godtogs propositionen i allt väsentligt 
att li gga till grund för fortsatt verksamhet. 

Systemet tillämpas försöksvis redan nu enligt ett beslut från 1970. 
1972 års försvarsbeslut förbereds enligt huvudtankarna i proposi
tionen och kommer av allt att döma att presenteras efter de nya 
principerna. 

Gemensamt för de nämnda utredningarna gäller att deras betän
kanden skall ses som etapper på vägen mot ett framtida mål. Be
tänkandena utgör arbetslägesredovisningar mera än slutliga stånd
punkttaganden. Arbetets karaktär av försöksverksarnhet under-
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stryks, behovet av praktiska erfarenheter som underl~g för vidar~ 
framsteg likaså. Arbetet med det nya systemets utveckling har ocksa 
drivits vidare under senare år. Detta har skett efter två linjer. Den 
ena av dessa kan, om man så vill, lätt anknytas till FKU, den andra 
till PBG (programbudgetgruppen). Inom försvarsdepartementet har 
en arbetsgrupp med representanter från myndigheterna inom för
svarets område vidarebearbetat det s k ekonomisystemet till "För
svarets Planerings- och Ekonomisystem", FPE. Overbefälhavaren 
har givit ut anvisningar för .systemets tillämpning på regional och 
lokal nivå. Arbetet med detaljutformningen av detta system pågår 
alltjämt. 

Inom försvarsdepartementet har arbetet koncentrerats till plane
rings- och styrfunktionerna. Hittills har detta arbete dokumenterats 
endast i en engelsk bearbetning av SOU 1969:25 utgiven hösten 1970 
och betitlad "The Defence Planning System". 

Planerings- och styrsystemets nuvarande utformning 

Utrymmet medger inte någon fullständig beskrivning av systemet. 
Någon sådan torde heller inte vara nödvändig - de anförda utred-· 
ningsbetänkandena ger den intresserade både översiktliga beskriv
ningar och möjlighet att studera dess detaljer. Ett försök till karak
teristik torde dock vara på sin plats bl a för att medge en jämförelse 
med motsvarande utländska system. 

Målformuleringen är det centrala i planerings- och styrsystemet : 
"Genom att ge riktlinjer för försvarets planering skall statsmakterna 
säkerställa att försvaret utvecklas i överensstämmelse med syftena i 
vår säkerhetspolitik. De säkerhetspolitiska förutsättningarna måst 
preciseras så att det blir möjligt att ange mål för försvarets utveck
ling på kort och lång sikt. Målen bör i .största möjliga utsträcknin 
härledas ur beskrivningar av de miljöer i vilka vårt försvar skall 
kunna verka. Målen bör anges så att de kan brytas ned till delmål 
för planeringen på skilda nivåer inom försvaret. Härigenom under
lättas en samordnad målinriktning av all planering." (Ur SOU 1969 . 
25.) Denna målformulering har möjliggjorts genom de s k miljö· 
studierna. Dessa har tre huvudsyften: 

de ska ge underlag för utformning av den svenska säkerhetspoli
tiken 

de ska ge underlag för långsiktig utveckling av försvaret 
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de ska ge underlag för utvecklingen av försvaret under de närmas
te åren. 

Uppgiften att bilda grund för utformningen av vår säkerhetspoli
tik får tolkas med viss reservation. Det är givet att våra säkerhets
politiska ambitioner inte enbart dikteras av den internationella mil
jön. Våra interna villkor av historisk, politisk och ekonomisk natur 
inverkar starkt. Detta uttrycks i pro p 1968:110 på följande sätt: 
"Försvarsplaneringen måste därför utgå från sådana situationer i 
den internationella miljön då en presumtiv angripares (en stormakt) 
politiska mål och möjliga insats av resurser är begränsade i förhållan
de till hans globala politiska mål och hans totala resurser. I sådana 
situationer väntas angriparen värdera .sina politiska mål och insatsen 
av resurser huvudsakligen från andra restriktioner än de som är för
enade med ett angrepp mot Sverige". 

Miljöstudierna kan härvidlag tjäna som test på att de hypoteser 
för vårt säkerhetspolitiska agerande som .statsmakterna uppställt 
är relevanta i framtida tänkbara politiska miljöer och därmed kan 
bilda utgångspunkt för försvarspolitikens målformulering. 

De två andra uppgifterna löses genom miljöstudierna på så sätt 
att möjliga - när det gäller den långsiktiga utvecklingen därför inte 
nödvändigtvis troliga - utvecklingar av den internationella miljön 
skisseras och utvecklas i sådan riktning att de kan leda till angrepp 
mot Sverige. Dessa beskrivningar har getts benämningen angrepps
fall och utnyttjas som "styrande angreppsfall" när de bildar grund 
för den lång.siktiga planeringen - perspektivplaneringen - som 
"operativa angreppsfall" när de framtas som grund för den nära
liggande planeringen - programplaneringen. 

Målformuleringen sker således genom att statsmakterna med en 
försvarspolitisk doktrin som grund - fortlöpande prövad mot fram
tida möjliga politiska miljöer - anger sådana angreppsfall .som för
svaret bör kunna möta dels på mycket lång sikt, dels inom de när
maste åren. 

Vad som i andra hand karakteriserar planerings- och styrsystemet 
är metoderna att möta osäkerheten om framtiden. Det .svenska syste
met förutsätter att osäkerheten möts på två sätt. Framtida försvars
sammansättningar skall för det första konstrueras så att den försvars
struktur som väljs vid en viss tidpunkt medger största möjliga flexi
bilitet gentemot olika ho, d v s försvarsstrukturen skall medge accep
tabelt god effekt i flera angreppsfalL Kraven på försvarets flexibili-
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ter uttrycks av statsmakterna genom angivande av styrande an 
greppsanfalL För det andra skall då så är möjligt valet av vapensy
stem i de framtida försvarsstrukturerna ske med hänsyn till möjlig
heterna att successivt anpassa en befintlig försvarsstruktur till ny2 
eller förändrade krav som efter hand uppenbarar sig när forsknin~ 
och studier ökar vårt vetande. Detta krav innehålls genom att plane 
ringen i möjlig utsträckning görs betingad av framtida händelser. D c 
perspektivplaner som skall bilda grund för vårt försvars framtid <· 
utveckling utformas därför som betingade planer, beslutsträd, i v ilk; 
tidpunkter för framtida beslut kartläggs och villkoren för besluteJ 
successivt definieras. Angreppsfallen utgör därvid miljöbakgrund för 
bes l u t s situationerna. 

Programindelningen och utformningen av programplanerna .syns 
det svenska systemet inte komma att på något markant sätt avvikz 
från andra länders. Programindelningen har angetts som preliminä1 
och beroende av det pågående arbetets erfarenheter. Indelninger 
skall medge meningsfulla avvägningar mellan olika operativa än 
ciamål och är därför knuten till krigsförbanden. Varje program bör 
alltså svara mot en bestämd krigsfunktion. Varje program avgränsa 
på ett sådant sätt att det kan ges ett preciserat mål och belastas mec 
bestämda kostnader. Dessa program, de s k avvägningsprogrammen. 
utnyttjas främst för att lösa och presentera de viktigaste resursför
delningsproblemen. 

Den nu tillämpade indelningen omfattar åtta avvägningsprogram 
AP l Rörliga markstridsförband 

2 Lokalt bunda markstridsförband 
3 Dvervattenstridsförbund 
4 Fjärrstridsförband 
5 Luftförsvarsstridsförband 
6 Central och högre regionalledning 
7 Allmän försvarsforskning 
8 Gemensamma myndigheter och funktioner. 

AP 4 innefattar exempelvis attackflyg, ubåtar och långskju tand · 
robotar. Programmets utformning innebär en avvägning mellan des
sa komponenter, organisatoriskt tillhörande flygvapnet, flottan re 
spektive kustartilleriet. Ett särdrag hos det svenska systemet fram
träder härvid. För att utan organisatoriska omvälvningar kunn l 
producera de förband som planeringen lett fram till sammanfäts 
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avvägningsprogrammens olika komponenter (del program, program
element) till organisatoriska huvudprogram, identiska med de gamla 
försvarsgrenarna. Ett annat karakteristiskt drag som dock ännu inte 
fått en given form är målformuleringen för programplanerna. Den
na avses ske genom att statsmakterna anger operativa angrepps
fall som försvaret skall kunna möta. Dessa angreppsanfall 
måste till skillnad från vad som gäller för perspektivplane
ringen grundas på studier av den nu befintliga politiska miljön och 
i inte ringa utsträckning arbeta med sannolika eller alternativa ut
vecklingar av denna miljö under de allra närmaste åren. Angrepps
fallen kommer givervis i så fall att också kunna bilda bakgrund för 
den löpande operativa plarJäggningen. 

Planeringsprocesserna är starkt åtskilda när det gäller framtag
ning av perspektiv- respektive programplanerna. Måhända är även 
detta ett särdrag hos det svenska systemet. Målformuleringen för de 
två planeringsprocesserna har redan berörts - de överensstämmer 
i stort i metodhänseende. Det bör dock ytterligare tilläggas att de 
styrande respektive de operativa angreppsfallen inte förutsätts utgö
ra de enda styrimpulserna från statsmakterna. Vissa mål har ansetts 
alltför komplicerade att uttrycka genom angreppsfall - det gäller 
exempelvis krav på beredskap och uthållighet. Sådana mål uttrycks 
genom s k tilläggskrav, antingen härledda ur miljöstudierna eller 
framtagna genom särskilda analyser. Statsmakterna måste emeller
tid också ange andra styrande villkor för planeringen än försvarets 
mål. Det är exempelvis nödvändigt att restriktioner för planeringen 
av samhällsekonomisk, lokaliseringspolitisk eller annan art anges. 
Detta sker genom ramvillkor (exempelvis utnyttjande av värnplik
tiga, ekonomiska ramar). 

Med mål och restriktioner som styrande faktorer framtas genom 
särskilda "al ternativstudier" olika krigsmaktssammansättningar som 
vad perspektivplanen beträffar bör täcka en vid variation av alter
nativ. Systemet förutsätter att denna "fria" alternativgenerering 
sker på sådant sätt att största möjliga kunskap om olika styrande 
faktorers inflytande kan tillföras verksamheten. En sådan kartlägg
ning av framtida alternativ och möjliga försvarsutvecklingar skall 
nämligen kunna bilda grund för att ställa upp förut nämnda besluts
träd i vilka de skisserade krigsmaktssammansättningarna konkreti
serats till olika (vapen)system eller systempaket .som kompletterar 
eller ersätter varandra. Genom att planen omfattar en så lång period 
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som 15 år kan många av de ingående komponenterna endast ange 
skissartat eller i form av hypotetiska krav. Strukturen i dess helhet 
konkretiseras genom de grundläggande operativa principer som styrt 
dess utformning, och genom de utnyttjade målen för de ingående 
avvägningsprogrammen. slutligen ingår i perspektivplaneringen er 
prövning av de olika alternativens realiserbarhet. Perspektivplaner 
blir genom .sin kartläggning av framtida beslutstidpunkter och be
slutsalternativ en styrande plan för främst studier, forskning oå 
tekniskt utvecklingsarbete. 

Genom att planeringen är ständigt pågående och perspektivplaner 
avses "rullas" kommer ny information att fo rtlöpande tillföras. För 
varje mål kommer då antalet alternativa system och .systempaket 
att minska i "närtid" medan nya tillförs i den "inrullade" nya pe-
rioden. Varje sådant beslut innebär, att statsmakterna tar ställning 
till huruvida de ekonomiska riskerna med en framtida anskaffning/ 
uppsättning av ett visst system skall tas eller om kostnaderna mec' 
en fortsatt parallell utveckling av flera system är att föredra. Denn~ 
frihet att välja har i många sammanhang kallats för " handlings 
frihet" . 

Programplaneringen har till skillnad från perspek tivplaneringen 
sin utgångspunkt i den befintliga krig.sorganisationen. Genom den 
befintliga organisationens tyngd blir det årliga utrymmet för nya 
initiativ begränsat. Den är en genomförandeplan och måste därför 
grundas på reella ekonomiska och andra förutsättningar. Program
planen är femårig och avses "rullas" varje år. Detta innebär, ati 
försvarets tänkta utveckling under nästföljande fem år varje år redo 
visas för riksdagen som alltså härigenom fortlöpande kan påverk ~ 
utvecklingen genom att fastställa en ekonomisk ram för det följande 
budgetåret och ange en femårig ekonomisk ram för planeringen. 

Med utgångspunkt i anskaffningsproblematiken har som komple 
ment till perspektiv- och programplanerna införts särskilda system
planer. Avsikten härmed är främst att samlat redovisa till anskaff-
ningsbeslut knutna konsekvenser både på kort och lång sikt. Genon 
att dessa planer knyts till anskaffnings- och organisationsobjekt un 
derlättas en samlad och kontinuerlig uppföljning. Systemplanerna 
kommer således att samla information från både perspektiv- ocl1 
programplanerna och utgör härigenom länkar mellan de två plane· 
ring.sprocesserna. En utveckling mot dessa systemplaner kan spåras 
sedan 1966 då särskilda bestämmelser för anskaffningsbeslut röran ~ 
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större och mera kostnadskrävande objekt infördes i form av det s k 
tvåstegsförfarandet. Detta innebar (och innebär alltjämt) att Kungl 
Maj :t tar .ställning till anskaffningsbeslut i två steg. Ett första steg 
tas när ett anskaffningsobjekt börjar dra pengar för utveckling me
dan det andra steget innebär beslut om produktion. Genom system
planerna införs en mera kontinuerlig uppföljning av tänkbara an
skaffningsobjekt varjämte också organisationsförändringar av större 
räckvidd omfattas av denna institution. En tidig insyn i framtida 
möjliga systemutvecklingar ges visserligen översiktligt i perspektiv
planen men genom systemplanerna ges möjlighet att detaljerat stu
dera tekniska m fl konsekvenser och att också följa upp de mera de
taljbetonade men ändock kostnadskrävande organisations-, personal
och utbildningskonsekvenser som följer med ett nytt vapensystem 
eller organisationsobjekt. Den detaljerade och kontinuerliga uppfölj
ningen bör också ge statsmakterna större möjligheter att överblicka 
de samhällsekonomiska konsekvenserna av framtida och aktuella 
system val. 

En förutsättning för att systemplanerna .skall kunna ge ökad in
formation och bättre beslut är att relevanta data för kommande 
system kan tas fram. Detta avses bl a ske genom att planerings- och 
ekonomisystem på regional och lokal nivå fångar upp fakta om be
fintliga sy.stem och befintlig organisation och återkopplar dem till 
planeringsarbetet. Kostnader, resursåtgång över huvud taget bör ge
nom Försvarets planerings- och ekonomisystem (FPE-systemet) i 
framtiden kunna statistiskt beräknas med större precision än tidigare. 

Ser vi till det svenska systemets utveckling sådan denna framträ
der ur t illgängligt skriftligt materiel och ur olika offentliga utta
landen bör enligt min mening följande framhållas. 

Målsättningsproblemen har fått en successivt allt mera framskju
tande plats. Metodmässigt har en betydande utveckling skett inom 
ramen för Krigsmaktens och Civilförsvarets (Befolkningsskyddets) 
miljöutredningar (KMU och BMU) samt inom det ekonomiska för
svarets utredning, EMU i riktning mot en förbättrad formulering av 
målen (angreppsfallen) och en allsidigare belysning av miljön och 
de faktorer som påverkar denna. 

En ökad boskillnad mellan perspektiv- och programplaneringen i 
förhållande till vad som förutsätts i SOU 1969:25 kan efterhand 
som pågående utredningsarbete gett erfarenheter också registreras 
i den skriftliga och muntliga dokumentationen av planeringssyste-
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met. Detta innebär att olikheterna mellan planeringsprocesserna vits
ordats. Perspektivplanens roll för att söka framtida försvarsalterna
tiv och som ett led häri inrikta forskning och utveckling har därvi 
kommit att framhållas. Dess roll för att kartlägga framtida besluts
situationer och sammanfatta dessa i beslutsträd har också kommit at t 
framhävas men härvidlag syns systemplanerna efter hand kunn a 
få ökad vikt. 

På motsvarande sätt har programplanens roll av genomförande
plan kommit att framhävas. Dess beroende av och förankring i "ar
vet" har också fram hållits i olika sammanhang. Knytningen till per
spektivplanen, exempelvis i samband med rulln ing har däremot int 
diskuterats offentligt med samma intresse, vilket kanske kan förkla
ras med att detta senare problem ännu inte fått praktisk belysning. 
Ett intressant förhållande som går emot förutsedd utveckling enligt 
SOU 1969:25 är att överbefä lhavaren fått i uppdrag att ta fram 
programplaner i flera ekonomiska nivåer. Detta syns vara principi
ellt felaktigt - programplanen skall ju vara en obetingad plan och 
nödig information avseende alternativa lösningar finns ju (eller bor
de finnas) i perspektivplanen och i systemplaner. Lösnin gen kanske 
kan tolkas som en övergångsföreteelse eller ett kvardröjande i tidigare 
utredningsru tin er. 

Översiktlig jämförelse med utländska system 

Gemensamt för alla här kommenterade planerings- och styrsystem 
är att de avses underlätta resursavvägning och resursfördelning mel
lan konkurrerande (militära) behov (ambitioner). Ett annat gemen
samt drag är ambitionerna att med systemet - eller inom systemets 
ram - kunna effektivisera planering, utveckling och produktion, 
skapa en bättre hushållning med knappa resurser eller ett bättre ut
byte av de resurser som satsas för försvarsändamåL Också strävan att 
genom systemets hjälp kunna skapa en ökad valfrihet för beslutand 
instanser inom försvarssektorn får väl sägas vara ett gemensamt drag 
- sätten för att skapa denna handlingsfrihet syns däremot variera 
starkt. I både det svenska och det amerikanska systemet upptar pro
blemet att bemästra osäkerheten v id beslut med stor framtidsräck
vidd en central plats. 

Ser vi till olikheterna mellan vårt och övriga system är det främs1 
målsättningsproblemet som drar uppmärksamheten till sig. Det ä 
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emellertid möjligt att i framtiden målformuleringsfrågorna kommer 
att tilldra sig ökad uppmärksamhet även i utländska system. Så syns 
exempelvis vara fallet i USA där den republikanska administratio
nen genom inrättandet av National Security Council fått ett forum 
fö r behandling av centrala styrproblem av detta slag. Att svensk 
planering redan på ett tidigt stadium så medvetet inriktat mot mål
frågorna har ju sin grund i att vår a lliansfria position fordrar sådan 
kontinuerlig målanalys för att försvarsansträngningarna skall kunna 
harmonieras med den förda utrikespolitiken. Detta resonemang 
bör emellertid gälla för a lla länder med självs tändig utrikes- och 
försvarspo litik. Att problemet kan ha mindre aktualitet för länder 
som oreserverat underordnat sig en gemensam försvarspo litik inom 
exempel vis NATO'.s ram är därför naturligt men det kan synas för
vånande att det inte givits en mera framskju ten plats i planerings
systemet i exempelvis USA och Frankrike. Att detta icke skett torde 
få tolkas så att behovet av en reviderad eller nyanserad målsättning 
icke uppfattas som ett centralt behov. Av administrationen fornm
lerade krav på försvarsmakten har a lltså uppfattats som överens
stämmande med landets säkerhetspolitiska ambitioner även om de in
te i och för sig kunnat fungera som grund för försvarets långsiktiga 
planering. De har emellertid uppenbarligen uppfattats som över
ordnade mål och som sådana mer eller mindre fixerade. I Norge 
kan vi däremot registrera ett intresse för dessa frågor liknande vårt. 
Norsk säkerhetspolitik och dess mål har även inom ramen för 
N ATO-engagemanget betraktats som föränderl iga och därmed som 
angelägna ingångsvä.rden för bl a försvarsplaneringen - låt vara 
att denna process såvitt bekant inte forma liserats på samma sätt 
som hos oss. 

Den avlägsna tidshorisonten i den svenska planeringen och inrikt
ningen av planeringen från en av den befintliga organisationen i 
största möjliga utsträckning obunden framtid har vissa paralleller i 
amerikansk utveckling efter MacNamara. Den starka boskillnaden 
till programplanen är emellertid svår att finna i utländska system -
det franska är därvid mest utpräglat koncentrerat till den närmaste 
femårsperioden och dess problem. Det är svårt att finna acceptabla 
förklaringar till dessa egenheter. Långsiktigheten motiveras ju som 
regel av behovet att minska riskerna med och konsekvenserna av 
mycket resurskrävande investeringar genom så att säga tidig förvar
ning. Dessa risker och konsekvenser är generella även om de kanske 
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är mera uttalade för .små länder med stora försvarskostnader od 
begränsade resurser än de är för supermakterna (vars resurser är till
räckliga för att ett felaktigt investeringsbeslut inte skall behöva få 
katastrofala följder). Det torde dock gå en skiljelinje i detta hän
seende mellan paktanslutna länder och alliansfria. Inom de stor<J 
allianserna sker ofta avvägningarna mellan försvarsgrenar, huvud
program etc i central instans - d v s försvarsuppgifterna differen
tieras mellan olika länder inom ramen för en gemensam strategi 
Avvägningsproblemen för den enskilda nationen begränsas därmec' 
till val mellan konkurrerande vapensystem eller möjligen system
paket. Intresset i planeringen focuseras därmed till programplaner
nas tidsområde, vilket också torde vara fallet i de flesta NATO
staterna. Det kan därvid synas förvånande att även Frankrike går 
in i den bilden trots sin deklarerade självständiga strategi. En inre
politiskt betingad focusering av det politiska intresset till anskaff
ningsfrågorna kan vara en förklaring härtill. 

En konsekvens av det förda resonemanget borde vara att motsva
righeter till våra systemplaner internationellt skulle vara vanligen 
förekommande. Något belägg för att så skulle vara fallet saknas 
emellertid för närvarande. - Vad vi vet är att amerikanarna lagt 
stor vikt vid denna fråga. Utvecklingen har där, liksom hos oss, gått 
mot större tidsdjup, fullständigare redovisning och ökat parlamenta
riskt och försvarsgrensvis engagemang. Det som främst syns ha styrt 
utvecklingen är ansträngningarna att bemästra problemet med stora 
och kostnadskrävande engagemang från den privata industrins sida 
i militära utvecklingsobjekt vilket lätt leder till att statsmakterna 
blir bundna till fortsatt utveckling eller anskaffning av hänsyn till 
politiskt oacceptabla arbetsmarknadsmässiga konsekvenser av en 
utebliven beställning. Dessa problem har helt naturligt också starkt 
berört politiker i allmänhet. Lösningarna har i Amerika också up
penbarligen sökts i samråd mellan administrationen och Kongressen. 
De amerikanska lösningarna har därför stort intresse för vår del. 
Som tidigare nämnts karakteriseras de av att ansvaret i anskaff
ningsfrågor i ökad utsträckning delegeras till försvarsgrenschefsnivå. 

Riktar vi uppmärksamheten mot programindelningen i de olika 
planeringssystemen finner vi - bortsett från att företeelsen existerar 
i alla sy.stemen - knappast någon överensstämmelse. Detta är na
turligt om programindelningen betraktas som ett instrument för att 
lösa avvägningsproblemen - dessa skiftar från det ena landet til 
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det andra - följaktligen bör programindelningen skifta. Den ten
dens till rörlighet i programindelningen som antyds i det svenska 
.systemet kan med ungefär samma grad av säkerhet spåras i det fran
ska medan den amerikanska programindelningen har varit praktiskt 
taget oförändrad sedan systemet började tillämpas. Har således de 
amerikanska avvägningsproblemen framstått så klart för de ameri
kanska beslutsfattarna att någon revidering inte varit behövlig eller 
önskvärd trots att systemet testats i många år? Denna stabilitet är 
endast naturlig om målsättningsfrågorna framstått som oföränder
liga eller självklara. Så har det måhända förhållit .sig - i varje fall 
torde de ha framstått så för en utomstående betraktare i jämförelse 
med de franska. Att svenska planeringsproblem kopplats hårdare till 
målsättningsfrågorna har tidigare diskuterats. Den republikanska 
administrationens uppenbara ambitioner att kritiskt granska dessa 
frågor kommer kanske att resultera i en annan attityd också till 
programindelningen. Den ökade delegeringen av systemavvägningar 
och systemval talar för detta; genom programindelningen kan av
vägningsfrågorna styras mot sådana problem som regeringen priori
terar. 

Vad beträffar den för den svenska programindelningen unika 
uppdelningen i avvägningsprogram och genomförandeprogram kan 
kanske sägas att detta särdrag är av mera formell än reell natur. Det 
amerikanska systemet löser i stort sett samma problem genom att 
bibehålla begreppet "försvarsgren". Härtill kan kanske invändas 
att man i USA inte genomfört programbudgetering och styrsystem 
annat än på central nivå - lokala instanser berörs endast i egen
skap av datalämnare till de överordnade instanserna. Frågan är 
väl om reformen någonsin kommer att drivas ned på denna nivå, -
vidtagna revideringar talar för motsatsen. 

Några ord, slutligen i detta sammanhang, om ekonomisystemet och 
dess internationella motsvarigheter. En påtaglig parallellitet före
ligger här mellan de .svenska försöken till delegerad ekonomisk led
ning på lokal nivå och de skisser till ekonomisystem som fransmän
nen publicerat. Ambitionerna att lätta en stel administration är i 
båda fallen påtagliga. Brytningen med en tidigare starkt centralise
rad och detaljerad ledning syns emellertid medföra sådana födslo
våndor i den franska administrationen att det f n syns tveksamt om 
reformerna förs igenom. Det är en intressant fråga om de svenska 
statsmakterna skall kunna mobilisera en starkare vilja till en konse-
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kvent och logisk delegering av beslut och planering än vad frans 

männen hittills uppenbarligen mäktat med. Vår långa tradition av 

självständig administration på myndighetsnivå sku lle kunna locka 

till optimism i detta hänseende, en under senare år ökad detaljregle

ring av statsbudgeten från finansdepartementet, vissa organisations

beslut m m kan utan tvivel dämpa denna optimism. 

Vad beträffar de praktiska möjligheterna att genomföra en faktisk 

delegering av genomförandeprocessen och dess ledning ända ned på 

förbandsnivå är det uppenbart att vi i vårt land står bättre rustad 

än exempelvis amerikanarna. Medan det amerikanska planerings

och styrsystemet introducerats uppifrån och som ett renodlat styr

system har det svenska så att säga förts in både uppifrån och ner

ifrån. Härigenom har många konsekvenser a v praktisk art kunnat 

studeras, analyseras och läggas till rätta både med hänsyn till beho

vet av lokal handlingsfrihet och med hänsyn till de behov av eko

nomiska data som ett planeringssystem visat sig ha. Tecken på en 

omsvängning i riktning mot det svenska systemet har inte saknats 
i USA. 

Diskussion av systemens effekter 

De försök som i den föregående framställningen gjorts för att hitta 

parallellser till utvecklingen av vårt planerings- och styrsystem bör 

förhoppningsvis ha lett till att åtminstone några intressanta håll

punkter för en sådan utveckling skall kunnat diskuteras. Det måste 

dock observeras - vilket redan tidigare påpekats - att denna dis

kussion förs på mycket varierande faktaunderlag. Inget system har 

varit i tillämpning någon längre tid. Det franska planerings- och 

styrsystemet har ju exempelvis ännu inte införts ens i delar, mycket 

av vår egen utveckling återstår likaså att praktiskt pröva. 

De erfarenheter som rimligtvis måste ha dragits utomlands har 

synbarligen inte ännu hunnit redovisas skriftligt i någon större ut

sträckning. Analyser av systemens styreffekter torde heller inte änn 

vara att vänta. Följande kortfattade kommentar får .ses mot denna 
bakgrund. 

Både negativa och positiva erfarenheter från utländska organisa

tioner är av värde för vår bedömning. De amerikanska reaktionerna 

på bristerna i det ursprungligen tillämpade systemet är då en naturli t: 
utgångspunkt för framställningen. 
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Den republikanska administrationens försök att tillskapa en mål

funktion i det tidigare införda planerings- och styrsystemet för för

svaret torde få tolkas så att en sådan funktion, efter hand som det 

tidigare systemet tillämpats, visat sig nödvändig. Ar denna tolkning 

riktig har vi ett genom praktiska försök ve rifierat belägg för att vår 

prioritering av målformuleringsfrågo rna vari t riktig. Skilinader i 

politisk och administrativ bakgrund torde i detta sammanhan g ha 

föga inverkan på denna. Tyvärr har tillgängligt underlag inte med

gett några slutsatser rörande de metoder för målformulerin g som det 

svenska systemet innefattar. Så länge inte motsatsen kan bevisas bör 

det dock inte vara fel att utgå från att amerikanarna, som aktualise

rat problemet senare än vi, har mindre att ge oss än vi dem. 

Ett annat område inom vilket negativa amerikanska erfarenheter 

bör kunna påverka vår utveckling är långsiktsplaneringens metodik. 

Vi har konstaterat hur en tidigare tillämpad hårt detaljstyrd central

dirigering av programplaneringen lett till en reaktion som innebär 

delegering både av planeringens detaljarbete och av genomförandet 

av planerna men centralledning av planeringen genom angivande av 

mål och restriktioner. Vad som kan diskuteras från svensk synpunkt 

är till vilken nivå en sådan delegering bör ske och vilken rollfördel

ning mellan olika myndigheter som är rationell eller möjlig. En ren 

parallell till den amerikanska utvecklingen skulle peka på att för

svarsgrensstaberna vore rätt forum för denna planering men olikhe

ter i organisationen gör att detta inte är själ v klart. Vissa funktioner 

inom de amerikanska försvarsgrensledningarna återfinns hos oss inom 

försvarsstaben. Ett delat ansvar - så som nu sker - är givetvis en 

lösning - det amerikanska exemplet ger i varje fall för närvarande 

ingen ledning. Det är också viktigt att hålla i minn et att en del av 

vårt system ännu saknas eller är mindre väl företrätt i det amerikan

ska systemet. Våra perspektivplaner saknar exempelvis - som ti

digare nämnts - direkta motsvarigheter. Det amerikanska exemplet 

bör följaktligen ses mera som en allmän varning för övertro på cen

trala instansers förmåga till detaljerad ledning än som förebild för 

svenska organisationslösningar. 

När det gäller anskaffningsproblem, prioriterings- och avväg

nin gsfrågor i sådana sammanhang, deras återverkan på statsmakter

nas handlingsmöjligheter och deras effekter på industri och närings

liv torde amerikanarna besitta en överlägsen och rik erfarenhet. 

Deras lösningar av planer ings- och .styrproblemen när det gäller ma-
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terielanskaffning förtjänar därför att allvarligt övervägas som mo
deller för svensk utveckling. Så har uppenbarligen också skett men 
eftersom mönstren för de första ansatserna inom detta område för 
vår del är att finna i ett tidigare amerikanskt system är det all an
ledning att kritiskt följa den senare tidens utveckling på amerikansk 
sida. Aven då det gällt att finna metoder för att styra anskaffnings
processen har tidigare amerikansk attityd uppenbarligen gett tvivel
aktiga resultat. Det alltför detaljbetonade engagemanget på departe
mentsnivå i dessa frågor har tydligen inte lett till de eftersträvade 
resultaten - bättre ekonomi, bättre produkter och mindre långsik
tiga bindningar. De gradvisa förändringarna i riktning mot ökad 
delegering av beslutanderätten ökad delegering av urvals- och avväg
ningsprocesserna och en mera granskande funktion på departements
nivå bör alltså .stämma till eftertanke när vi i Sverige nu står i be
grepp att med systemplanerna införa en ny funktion i vårt plane
ringssystem. 

I det franska planerings- och styrsystemet hittar vi enligt min me
ning två företeelser som kan tjäna oss till ledning. Det ena är själva 
det faktum att ett system så snarlikt vårt eget inte kunnat genom-· 
föras. Om betänkligheterna är så stora inom en statsledning med 
krav på så systematisk och juridisk stadga som den franska bör vi 
betrakta det som ett memento. De franska skälen för att inte införa 
systemet kan givetvis vara irrelevanta för vår del men detta bör i så 
fall klarläggas. 

Den andra företeelsen som kan ha intresse för vår del - och som 
kan ha sammanhang med den först angivna - är systemet för att 
delegera ekonomisk uppföljning och genomförande av planerings
besluten på lokal nivå - alltså det system som närmast motsvarar 
vår~ "försvarets planerings- och ekonomisystem (FPE)". Den på
taglig~ överensstämmelsen i frågan om principiell inriktning och 
prakt1skt genomförande bör utgöra ett stöd för båda systemen efter
som de uppenbarligen arbetats fram utan inbördes kontakter. Skall 
den franska administrationens framgångsrika motstånd mot refor
men uppfattas som en varning för liknande företeelser visavis vårt 
system sedan det väl börjat införas? 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att utformningen av utländ
ska planerings- och styrsystem bör kunna 

l) stärka våra planeringsexperter i tron på vårt systems utfonn
ning av målformuleringarna 
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2) inspirera statsmakterna och centrala myndigheter till radikala 
grepp när det gäller att delegera beslut och genomförande av beslut 
som med bättre sakkunskap handläggs på lägre nivåer 

3) inspirera arbetet på FPE-systemet till ett fullföljande av ideer
na om lokal handlingsfrihet och lokalt ansvar i ekonomiska frågor 
och planeringsfrågor. 

Utvecklingsmöjligheter 

Införandet av ett nytt planerings- och budgeteringssystem inom 
försvaret har enligt utredningsbetänkandet (SOU 1969:25) förut
satts på längre sikt komma att leda till organisatoriska förändringar 
inom krigsmakten. Detta torde vara en nästan självklar slutsats. 
Omvänt gäller emellertid också att en organisation av den stadga 
och omfattning som krigsmakten utgör måste komma att påverka 
varje administrativ reform som av olika anledningar kan bli aktuell. 
Så har också skett med det nya planerings- och budgetsystemet. Som 
exempel behöver vi bara peka på en så viktig del som programindel
ningen, vilken har måst anpassas till befintlig organisation för att 
systemet över huvud taget skulle kunna införas. När nu införande
processen pågår kan det vara av intresse att något begrunda vilka 
ytterligare ömsesidiga inflytelser mellan befintlig organisation och 
det nya .styrsystemet som erfarenheterna av detta kan komma att 
medföra, m a o hur systemet kan komma att utvecklas under infly
tande av den miljö i vilken det skall verka. 

De centrala staberna 

Det hittills bedrivna arbetet med underlag för nästa försvarsbeslut 
har som nämnts skett i stora drag enligt intentionerna i det nya pla
nerings- och .styrsystemet. Det har delvis kunnat bedrivas inom ordi
narie organisation men också till vissa delar skett utanför denna. 
Så har framför allt varit fallet med målsättningsdelen, miljöstudier
na och de styrande angreppsfallen. Detta arbete har bedrivits inom 
särskilda utredningar, miljöutredningarna. Detta förhållande utgör 
naturligtvis en fingervisning om att någon form av framtida orga
nisationsanpassning blir nödvändig - mera härom senare. 

Perspektivplaneringen för det militära försvaret har skett i OB 
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regi. Det torde främst vara försvarsstaben som varit engagerad, men 
biträde har i vanlig ordning lämnats av för.svarsgrensstaberna. Ock
så personal från FOA och andra centrala myndigheter har medver
kat - i sig inget ovanligt i sådana sammanhang. Programplanering
en pågår som bäst. Såvitt känt bedrivs också den i försvarssrabeP 
- men biträdet från försvar.sgrensstaberna är i detta fall ännu stör
re än när det gällt perspektivplaneringen. 

N ågra erfarenheter a v detta arbete har mig veterligt inte del
getts offentligt. Det är inte troligt att så sker förrän hela arbetet 
slutförts och erfarenheterna hunnit granskas i perspektiv. Det fak
tum att arbetet kunnat genomföras är emellertid i sig en kvittens pz 
att organisationen kan arbeta i det nya .systemet. Arbetets fördel
ning mellan de olika staberna torde få bli ett resultat av en fram
tida nyanserad granskning av erfarenheterna. Här antydd skillnac 
mellan perspektivplanearbetet med stark koncentration tiil OB-nivån 
och programplanearbetet med en hårdare förankring i försvarsgrens
staberna torde vä l främst vara betingad av programplanens .större 
krav på detaljunderlag från den befintliga organisationen, vilket 
å terfinns enklast och med minsta merarbete i försvarsgrensstaberna 
Genom den antydda förskjutningen är det vä l också troligt att der 
för programplanen vitala återkopplingen säkerställs. Den eftersträ
vade frigörel sen av perspektivp laneringen från den besrående orga
nisa tionens styrande in verkan talar samtidigt för största möjliga fri
görelse från den löpande förbandsproduktionen - alltså för att ar
betet förläggs till en högre nivå, försvarsstaben eller annan organisa 
tion på motsvarande nivå. Over huvud taget torde för lång ti -
framåt tillgången på kompetent personal för planeringsarbete p3 
oiika nivåer inom organisation en mera än planeringsmetodikens kra' 
vara styrande för organisationen. Nya personalresurser kan inte ti ll 
skapas med kort varsel. Den personal som tidigare tillförts organi 
sationen till följd av andra behov kommer att få tas i anspråk fö· 
de nya uppgifterna utan att de gam la för den skull kan slopas. Pla
neringssystemet får därför troligen för lång tid framår anpassas ti l 
befintlig organisation snarare än tvärt om. 

Det torde vara detta resonemang som ligger bakom den "tradirio 
nella" programindelnin gen i systemet. En organisatorisk anpassnin~ 
till avvägningsprogrammen skulle, om den genomfördes strikt efre 
nu gällande indelning i huvudprogram 1-7, kr ä va avsevärt me 
personal. Det är möjligt att den på sikt skulle kunn a bli ekonomis1 
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om förbandsproduktionen kunde .ske gemensamt för flera avväg
ningsprogram men vi är då strax tillbaka i något som med undan
tag för Flygvapnet och i viss mån Marinen i betänklig grad ö:er
ensstämmer med förs varsgrensindelnin gen. Tillkomsten av framttda, 
mera integrerade vapensystem kan kanske ändra denna bild. 

De centrala förvaltningarna 

Organi.sationsutvecklin gen under senare år har i vissa fall snarare 
försvårat än förenklat en framtida anpassnin g till det nya plane
rings- och styrsystemet. Försvarets materielverk tillk~m 1969 gen~m 
sammansiagning av de tidigare försvarsgrensförvaltnmgarna och m
tendenturförvaltningen m m. Verket lyder direkt under Kungl. 
Maj :t och får sina egna anslag direkt av konungen. Verket förval
tar större delen av materielanskaffningsanslagen. 

Försvarets materielanskaffnin gsurredning (UMA) har i december 
1970 framlagt förslag om Verkets inre organisation. Riksdagen be
räknas fatta beslut härom vid höstriksdagen 1971. Förslaget gå r ut 
på att materielproduktionen förs samman i produktgrupper 1:1ed 
beaktande av i första hand huvudanvändare d v s takusk/orgamsa
torisk samhörighet. Detta innebär enkelt uttryckt att Verkets or
ganisation anknyter till försvarsgrensorganisationen. 

Gentemot denna stora och tunga organisation skall enligt det nya 
planerings- och styrsystemet de programansvariga myndi gheterna 
fungera som sammanhållande fö r att genomföra sin programplane
ring och förbandsproduktion. Systemet tillmötesgår dessa krav ge
nom att planerings- och produktionsprocesserna sker separat, den 
förra styr den senare. Indeln ingen i produktionsområden överens
stämmer ganska vä l med förvaltningsorganisationen. Produktionen 
av personal .sker dock inom försvarsgrenarna. Försvarsgrenscheferna 
är således både program- och produktionsansvariga myndigheter. 
H ärigenom tillgodoses en intim samordning av utbil~nin gen m_ed 
planeringen. Kopplingen mellan planer in gen och maten elproduktw
nen får ske genom anvisningsrätt i någon form. Genom att program
ansvarig myndighet idag är identisk med förbandsproducerande 
myndi o-het kan också den ytter.st betydelsefulla kopplingen mellan 
materi~l och personal ske utan alltför stor omgång. En övergång till 
en organisation baserad på avvägningsprogram spräcker detta möns
ter av program- och produktionsansvar. Erfarenheter av de program-
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ansvariga myndigheternas möjligheter att styra materielprodukti . 
n en kan ge underlag för att bedöma om en sådan ordning i framti . 
den är möj lig och lämplig. Så mycket kan väl redan nu .sägas at: 
programansvaret kan komma att framtvinga organisatorisk an pass· 
ning inom programstaberna (främst försvarsgrensstaberna) till d ! 
nya kraven. Huruvida denna anpassning måste ske efter delprogram 
eller efter produktions- och delproduktionsområden är svårt att si t 

om. Över huvud torde en fördomsfri och av gällande ordning obun 
den attityd till det nya planeringssystemets krav behöva anamma> 
inom hela krigsmakten för att tillvarata de rationaliseringsvinste · 
och den effektivitetshöjning som föresvävat statsmakterna när re · 
formen beslutades. 

Krigsmaktens förband 

A ven om det nya planerings- och budgeteringssystemet främst bö 
ses som ett administrativt hjälpmedel för långsiktig inriktning ocl 
styrning av försvarets utveckling får dess inverkan på förbandsniv~ 
inte underskattas. Dels är denna nivå väsentlig som grund för data 
insamlingen till systemet dels har den betydelse för hur reforme1 
uppfattas inom krigsmaktens breda lager. Stora ekonomiska oå 
moraliska vinster ligger förborgade i en positiv attityd till god för· 
bandsekonomi. En vidgad insikt i förbandens verkliga kostnader ocl 
ett ökat ansvar för denna kostnadsutveckling bland förbandets le
dande personal är en förutsättning härför. Försvarets planerings- ocl 
ekonomisystem (FPE) är som nämnts instrument för denna reform 
Den ökade arbetsbelastning på förbanden som det nya ekonomisyste
met medför kan rimligen accepteras endast om här antydda vinste1 
verkligen kan uppnås. 

Det är givet att förbandens storlek och sammansättning inverka! 
på resultatet av FPE. Sedan 1969 arbetar Försvarets Fredsrationali 
seringsutredning, (FFU) med frågor som rör förbandens lokaliserinf 
och organisation. Härigenom kommer utredningen att få betydelse 
för FPE genomförande respektive att påverkas av resultaten av de· 
nya ekonomisystemet. FFU eftersträvar synbarligen en koncentra · 
tion av de militära förbanden till större enheter. Det är troligt at • 
en sådan utveckling främjar ett tillämpande av det nya ekonomi
systemet, som torde komma att kräva en viss minimiadmini.stration 
för varje förband. Omvänt torde det heller inte vara för djärvt at c 
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hävda att en tillämpning av FPE-systemet kommer att ge en sådan 
insikt om förbandens ekonomiska bärkraft att en självsanering inom 
krigsmakten ganska .snart följer av sig själv. FPE-systemet kommer 
således ganska säkert att ge underlag för FFU verksamhet och de 
organisationsförändringar som FFU initierar kommer att få en eko
nomisk belysning genom att de nya förbanden tillämpar detta eko
nomisystem. Tyvärr ligger ju detta något eller några år framåt i 
tiden. Men FFU arbete skulle mycket väl kunna anpassas till FPE
systemets tidsskala utan att utredningen därför behöver "trampa 
vatten". 

Forskningsorganisation 

Det nya planerings- och styrsystemet karakteriseras -.som nämnts 
- bl a av sin målinriktning och sin långsiktighet. Båda företeelserna 
ställer krav på forskningsinsatser. Perspektivplanen kan således med 
viss rätt ses som en studie- och forskningsplan. Forkningsbehovet har 
också .starkt vitsordats inom miljöutredningarna. Forskningens fram
tida organisation är därför betydelsefull för planerings- och styr
systemets utvecklingsmöjligheter. Detta understryks bl a i Försvars
forskningsutredningens (någon förkortad benämning har originiellt 
nog inte antagits av utredningen) första betänkande, som framlades 
sommaren 1970. Detta betänkande redovisar fyra olika alternativ 
för en framtida försvarsforskningsorganisation representerande olika 
ambitioner i fråga om samordning och inriktning av for.skningen. 
Utredningen förordar ett alternativ som innebär att en styrelse för 
försvarsforskning (SFF) inrättas med anslagsfördelande, beredande 
och samordnande uppgifter. Särskilt betydelsefullt är styrelsens sam
ordningsansvar för den långsiktiga utvecklingen av försvarsforsk
ningsprogrammet och -resurserna. Produktionsresurser som FOA, 
FF A m fl bibehålls inom försvaret. En närmare organisatorisk sam
ordning av dessa resurser anses på .sikt tänkbar. En grundtanke med 
alternativet är att stor frihet ges åt forskningsinstanserna när det 
gäller sättet för forskningens bedrivande. Utredningen ägnar stor 
uppmärksamhet åt perspektivplaneringens krav. En särskild service
enhet för perspektivplaneringsunderlag (SPU) ingår således i det av 
Utredningen förordade förslaget. Denna enhet skall betjäna både 
statsmakter och myndigheter med visst underlag och metodik för 
totalförsvarets perspek t i vplanering. 

Vid remissbehandlingen har kritik riktats främst från t5B och 
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C fs sida mot denna enhet. Det främsta motivet härför har varit att 
dessa myndigheter ansett att de begränsade personella resursern 8 
inte medger en sådan koncentration av planerings- och s tudieexperti~ 
till en särskild fö r olika myndigheter gemensam organisation uta 
att resurserna för andra planerings- och studieobjekt, främst pro
gramplaneringen, blir i alltför hög grad åderlåtna. 

I stort kan väl sägas att utredningens alternativ utgör en medel
väg mellan ett nytt sto rt statligt "forskningsverk" och en total upp
delning av resurserna till myndighetsbundna (och objek tsbundna' 
organ. Utredningsförslaget tillgodoser onekligen kravet på boskill
nad mellan perspektiv- och programplaneringen. Huruvida förslaget 
är realistiskt med avseende på de personella resurserna kan kanske 
diskuteras. Utredningen har sjä lv anvisat genvägar ur sitt dilemma 
genom att antyda möjligheten av arbetsgruppsanknutna medarbeta r 
i miljö- och ramstudier, alternativstudier etc från de berörda per
spektivplanerin gsansvariga myndigheterna. Det har också med skär
pa understrukits att enheten är ett serviceorgan och att ansvaret fö1 
planeringen, d v s utnyttjandet av studie- och forskningsresultaten 
ligger hos perspektivplaneansvariga myndi gheter. 

slutsatser 

A v denna summariska redogörelse och organisationsdiskussion bör 
följande slutsatser kunna dras: 

l) ingenting i nuvarande organisationsbild eller pågående utred
ningar med återverkan på organisationer som berörs av det nya pla
nering.ssystemet syns komma att allvarligt hindra det nya systemet 
genomförande 

2) den fullständiga anpassningen av försvarets organisation till 
det ideala planerings- och styrsystemet ligger långt i framtiden 

3) en ökad l y hördhet för planerings- och styrsystemets k ra v 
kommer att påverka den framtida organisationsutvecklingen inom 
försvarets område 

4) följande problem kommer därvid successivt att aktualiseras 
rollfördelningen Kungl. Maj :r-OB-Försvarsgrenschef 
gränsdragningen mellan perspektiv- och programplaneansva
riga myndigheter 
programansvariga myndigheters möjlighet att .styra produk-
twnsansvariga 
graden av delegering inom hela organisationen. 
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D en senast angivna faktorn torde bl i den som avgör om systemet 
skall bli en framgång eller ej. 

slutord 

A vs lutningsvis .skall ett par omständigheter beröras som bedöms 
ha betydelse för planerings- och styrsystemets vidare utbyggnad. Två 
a v dessa har berörts i c i vi lförsvarsstyrel.sens in forma tio n "Aktuell 
långsiktsplaneri ng inom civilförsvaret": Beträffande perspektivpla
neringen lämn as där en karakteristik som torde gälla för hela pla
neringssystemet: "en informationsbank, där all för _den l ångsi~tiga 
planeringen nyttig information samlas och systemat1seras ... vdket 
ger anledning till en ständigt återko_mmande översyn .. av ~et sa1_nl~?e 
materialet med åtfö ljande bedömnmg av dess tdlrackbghet 1 for
hållande till anmälda förutsedda eller tänkbara behov. På grundval 
härav kan så beslut fa ttas om initiering av forskning och studier för 
att täcka brister i informationsbanken ... " och vidare: "Genom att 
de grundläggande miljöstudier som gjorts för krigsmaktens och ~ivil
försvarets långsiktsplanering bygger på gemensamma värdenngar 
har en plattform skapats för samverkan och gemensamt resursut
nyttjande, som kommer att öka effekten av nedlagda resurser. Den 
gemensamma miljöbakgrund __ som de ur mi~öst~~d~erna fr~mtagn_a 
styrande angreppsfall en utgor skapar ocksa moJllgheter ull optt
mering vid resursernas fördelning inom totalförsvaret som stats
makterna tidigare ej haft motsvarigheter till. Sammanhanget skulle 
förenklat kunna uttryckas så att från ett gemensamt underlag kan 
ett r iktigt avvägt totalförsvar med en gemensam målsättning byggas 
upp." . 

Utvecklad datateknik och en v idgad erfarenhet av planenngssy-
stemets metodik kan således inge förhoppningar om en både arbets
ekonomisk och effektbefrämjande utveckling av det planerings- och 
ekonomisystem som nu införs under en - åtminstone under de förs ta 
åren - starkt ökad arbetsbelastn ing på alla planeringsinstanser. En 
fortlöpande avvägning av denn a arbetsinsa ts mot förväntade vin:ter 
är både ett ekonomiskt och ett arbetsmoraliskt villkor. Den israeliske 
planeringsteoretikern Yehezkel Dror har uttryckt detta på f~ljande 
sätt: "Good ... planning is itse lf subjected to cost-effectlveness 
analyses with special attention to the opportunity-costs of highly 
qualified manpower and time". Man kan bara hoppas att detta s~a ll 
få gälla som motto för det svenska planeringssys temets framt1da 
utveckling. 
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s mow Navigeringssäkerhet i fred 

Inledning 

f ' 

"The w ise navigator uses all reliable aids available to 
him, and seeks to understand their uses and limita
tions. H e learns to evalut e his various aids w hen h e 
has means for checking their accuracy and reliability 
so that he can adequately interpret their indications 
when his resources are limited. He stores in his mind 
the fundamental knowledge that may be needed in an 
emergency. Machines may reflect much of the science 
of navigation, but only a competent human can prac
tice the art o f navigation. 

(Bowditch, American practical navigator)." 

~----------------------------------J 

Utvecklingen av moderna hjälpmedel fo / Lirtygs navigering och 
manövrering samt av effektiva och praktiska navigeringsmetoder, 
anpassade till den moderna tekniken, pågår kontinuerligt. I likhet 
med vad som är fallet inom många andra områden sker denna ut
veckling snabbt. Mot bakgrunden härav anbefallde chefen för ma
rinen för c:a två år sedan att frågor som rör navigeringssäkerheten 
i fred och därmed sammanhängande problem skulle utredas. 

Uppdraget är utfört och överlämnat till chefen för marinen. Ut
redningen har indelats i tre huvuddelar nämligen 

först en allmän studie av de faktorer som rör navigeringssäker
heten i fred, 

därefter en studie av senare års haverier i vilken inverkan av de 
olika faktorerna belysts samt 

slutligen en sammanfattning, där förslag till särskilda åtgärder 
har framlagts . 

Utredningen är med hänsyn härtill icke slutförd. Det fortsatta 
arbetet är avhängigt av chefens för marinen ställningstagande till 
förslagen i den tredje delen. 
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Bild 1. 

Arbetet har utförts av kapten Lennart Asp och kommendörkapte 
S Olow. 

Av de tre huvuddelarna är den första delen öppen. Den andr<~ 

och tredje delen är icke offentlig. 
Med hänsyn till att utveckling av såväl materiel och metoder son 

sjötrafikens struktu r sker snabbt kan det vara av intresse att fram
lägga ett utdrag ur den allmänna studien för ökad kännedom. Kom
mentarer och synpunkter, som denna kan ge anlednin g till, är a\ 
värde för det fortsatta arbetet . 

Vad som redan inledningsvis kan konstateras och bör fram hålla 
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är kravet på att utbildningen anpassas, både i omfång och i praktisk 
tillämpning, till utvecklin gen av alla de faktorer som berörs. Utan 
tvekan är detta en just nu mycket viktig fråga, som beaktats i och 
med att skolöverstyrelsen beslutat att utreda frågan om utbildning 
för all slags sjöpersonaL Utredningen har börjat sitt arbete. 

Varje sjöfarargeneration har sökt att med tillgänglig teknik min
ska de svårigheter och faror som före ligger då man färdas på sjön. 
Liksom inom de fl esta andra områden av den mänskliga verksam
heten sker ett kontinuerligt och accelererat växelspel mellan krav 
på tekniska förbättrin gar, förutsättningar för utveckling av aktivi
teter, behov av utbildning och önskemål om ökad säkerhet. I det 
sista fallet kan det även uttryckas som ett önskemål om minskade 
förluster, såväl av människoliv som ekonomiska sådana. 

Drivfjädern i all utveckling är den mänskliga nyfikenheten, den 
inneboende äventyrslustan och strävan efter god ekonomi och dräg
liga levnadsförhållanden. 

När det gäller navigeringskonsten har gjorda framsteg medfört 
att människan kunnat söka sig till nya farvatten och områden, med 
större lätthet kunnat navigera och med .större säkerhet kunnat möta 
elementen. 

Det har i många sammanhang framhållits att med förödande krig 
följer en accelererad teknisk utveckling. De senaste två världskrigen 
ger påtagliga bevis för detta. Dessa har särskilt påverkat transport
vägarna och navigeringstjänsten i nya dimensioner, nämligen aero
nautiken och astronautiken. D å nautiska spörsmål på sjön behandlas 
är det därför viktigt, angeläget och nödvändigt att studera utveck
lingen, observera utvecklin gstendenser och tillgodogöra sig erfaren
heter inom dessa verksamheter. 

Så har skett och sker kontinuerligt vilket framgår icke minst av 
tillgänglig fack litteratur. Men det bör dock observeras att av flera 
skäl är en önskad effektiv parallellställning och samverkan i sam
band med utvecklingen icke p raktisk t genomförbar. Anledningarna 
härtill är flera. 

En koordination och en målinriktad teknisk utveckling som appli
ceras på flera skilda områden kompliceras och hämmas av ekono
miska faktorer, såsom konkurrens mellan länder, firmor och trans
portgrenar ävensom av geografiska och praktiska betingelser. D är
igenom försvåras möjligheterna att nå den önskade samordnade ef-
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Jektiviteten - vissa utvecklingstendenser släpar med nödvändigher 

efter. Som exempel kan nämnas den inom lufttrafiken väl_utveckla

de trafiksepareringen, kontrollen av luftrummet och ledmn~en _och 

dirigeringen av trafiken vid flygplatser jämförd med förutsattnm?

arna, motiven och underlagen för att införa motsvarande metod1k 

inom sjötrafiken vilken nu till en del saknas. 

Ett utomordentligt intressant och fint exempel på där en samla 

målinriktad verksamhet ger resultat är de just nu så aktuella färder 

na till månen. 

Förutsättningen för att det uppställda målet, att kunna landsätt 

en människa på månytan före 1970, skulle kunna innehållas var e 

betydande och samlad ekonomisk och teknisk satsning. En sådan 

ekonomisk satsning, med den dimensionen, har kritiserats av många. 

För dem som vill försvara den och försöka förklara värdet av den 

finns väl underbyggda argument att anföra. I detta sammanhan t: 

(vad avser navigering) är det av intresse att konstatera: 

a) Vid navigering till och från månen, ävensom landning på må

nen och jorden, utnyttjas alla komponenter som l!gger till ~rund f~ 1 

navigering på sjön, d v .s astronomiska observauoner, opusk_ naval

gering, navigering med teletekniska hjälpmedel samt datatekmk. sa-

ledes omspänner navigeringsm~toderna hela registret. o o . 

b) Som grund för förflyttnmgen och verksamheten pa mane~ hg

ger ett väl utvecklat system med "checklistor" Hela nedräkmngen 

före starterna och före erforderliga manövrer grundas på denn< 

metodik. 
c) Förflyttningen - operationen - innefattar ett antal ~'besl~Jts 

punkter" (beslutsnivåer). Vid varje "beslutspunkt" har funmts mms 

ett reservalternativ, vilken även kan uttryckas som så, att om e1 

manöver av tekniska skäl ej går att genomföra, så skall reservalter 

nativet innebära att människor och materiel ändå har en möjlighe 

att återvända utan förlust. 
Avsteg från denna "alternativmöjlighet" accepteras endast och 

först efter det att materielen eller systemet har nått sådan grad a'· 

säkerhet att "risktagningen" kan accepteras. Exempel på dessa avsteg 

är dels raketmotorn vid start från månytan dels raketmotorn t 

kapseln, som endast medger ett alternativ. Det är därvid av in tress ~ 

att konstatera att det var först vid en av de senaste färderna - 

Apollo 12 - som en korrektion av banan mot månen vidtogs, -

betingad av kravet att nå rätt punkt på månytan, - vilken samti-
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digt innebar att en fortsatt okorrigerad bana aldrig skulle leda till

baka till jorden. 

d) Den av amerikanarna (NASA) valda li?jen_ att _låta_ mä_nniska!1 

i farkosten övervaka tekniska data och akt1vt mgnpa 1 ohka kn

tiska och svåra moment har visat sig vara och är av största betydelse. 

slutligen bör framhållas att den utbildning, utbildnin~_smetodi_k 

och utbildningsteknik, såväl teoretisk och praktisk, med ~~~lp av~~

mulatorer och försöksmateriel .som ger underlag för moJhghet ull 

dessa färder, är väl värd att observeras. 

Denna satsning på ett företag visar sammanfattningsvis att. män

niskan med modern teknik, med en målinriktad och väl koordmerad 

verksamhet kan nå ett resultat där det viktigaste inte är enbart att 

göra prestationen utan även att eftersträva att göra den utan förlust 

av människoliv eller stora materiella skador. 

Då större olyckor, med förlust av människoliv och stora materiella 

skador, har inträffat på sjön blir dessa erfarenhetsmässigt upptakt~n 

till intensifierade undersökningar och studier av de faktorer som pa

verkar navigeringssäkerheten. 
Som exempel kan nämnas 
a) Titanic's undergång år 1914 efter kollision med ett isberg i 

Nordatlanten. 
Denna händelse riktade intresset mot förbättrade meteorologiska 

observationer och informationer, teletekniska kommunikationer, far

tygs konstruktion och skyddstjänst samt utrustning med livrädd-

ningsmater i el. . 

b) Kollisionen 1965 mellan Stockholm och Andrea Dona. 

Där riktades intresset på gällande sjötrafikföreskrifter, frågorna 

kring trafikseparering samt utbildning för handhavande av modern 

teknisk materiel, i detta fall radar. 

c) Grundstötningen av "Torrey Canyon" 1 ~67, s0~11 med~ör~e 

materiella skador i sådan omfattning att ansvanga hes1terade mfor 

trafikutvecklingen vad gäller transport av farliga laster. 

Därvid kom även mänskliga faktorn i rampljuset eftersom eq 

deducering ;w hä,ndel~efqrloppe~ påvisade ;1tt qlyckqn i princip var 

oförklarlig. . o . .. 

Av chefen för marinen anbefalld utredmng avsag 1 forsta hand 

navigeringssäkerheten i fred vad gäll~r marinens fartyg (och __ båt~r !· 
Genom att marinens fartyg utnyttJar farleder avsedda for CJvd 

~jöfan sam~idigt som utve~k)ingen av navigeringskonsten berör alla 



som navigerar på SJOn har ämnet inledningsvis behandlats med er 
vidare aspekt. Detta inte minst av den anledningen att en civil och 
militär samordning av teknisk utveckling, utbildning av personal 
och metoder för fartygs framförande är efter.strävansvärd. 

I navigeringstjänsten bör inräknas, så görs i princip i RN och 
USN, manövertjänsten, då denna är en betydande och väsentlig del 
av fartygs framförande. 

Säkerheten vid n a vigering är, liksom i samband med trafiksäker
heten över huvud taget, i sista hand avhängig av den som framfö1 
fartyget. 

I dagligt tal används begreppet "den mänskliga faktorn". Tekni
kens utveckling innebär emellertid i realiteten att "den mänskliga 
faktorn" ställs inför problem av accelererad storleksordning. I stort 
kan sägas att denna utveckling, som bidrar till en större prestations
förmåga, måste följas och - vilket framhålls i utredningen - före
gås av en betydande teknisk och utbildningsmässig satsning. Denna 
skall inriktas på sådana faktorer, som kan ge underlag för och stöd 
för ett rätt utnyttjande av den ökade tekniska prestationsförmågan 
i en sådan omfattning att säkerheten tillgodoses med god marginal. 

Det är emellertid inte enbart det egna fartygets utrustning och 
personalens skicklighet som är avgörande. Det är av betydelse att de 
enheter, som uppträder i närheten av varandra (i samma område, i 
.samma farleder) har den personella och materiella effektiviteten av
passad till det egna fartygets krav samtidigt med, vilket är minst lik a 
viktigt, att de krav, som måste kunna ställas med hänsyn till övriga 
inom området befintliga fartyg, innehålls. 

Det är här av vikt att observera att den tekniska och även den 
ekonomiska utvecklingen leder fram till ett föränderligt trafikmön
ster. således på verkar strukturella förändringar inom samhället och 
näringslivet dels farledsdragningar dels trafiktätheten. 

Utvecklingen syns även gå därhän att säkerhetsanstalterna i land 
förbättras och kan än mer förbättras i de farledsområden där han
delssjöfarten koncentreras. Koncentra tio n en innebär emellertid i sin 
tur att manöverproblemen blir svårare och större krav ställs på 
utrustningen och personalen ombord. Samtidigt kommer säkerhets
anordningarna i de farvatten som kan utnyttjas för sjöfarten, men 
som ej är av hög prioritet i den samhällsekonomiska bilden, att efter
sättas av bl a ekonomiska skäl. Med sjöfart som bedrivs i dessa vatten 
följer ökade krav på personal och utrustning ombord. 
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Bild 2. 

Från marin synpunkt är detta förhållande intressant och norme
rande. Med det krav på rörlighet i kustfarvatten, där framför allt 
en rik skärgård utgör en viktig komponent i den moderna flottans 
taktiska uppträdande, får navigeringsorganisationen ombord, perso
nal och materiel, en utomordentligt betydelse för fartygets framfö
rande och säkerheten därvid. 

Paralleller kan dras med den civila sjöfarten. Vissa leder, .som 
med hög frekvens utnyttjas vid förflyttningar i fred till och från 
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baser och övningsområden måste förses med bästa möjliga, moderna 
och effektiva, säkerhetsanordningar i naturen, ävensom informa
tionsapparatur vad gäller t ex strömmar, vattenstånd och andra na
turens förändringar för att tillgodose navigeringssäkerheten i fred. 

Fartygsbesättningarna måste i fred utbildas för förhållanden som 
kommer att råda i krig. D etta innebär många gånger snabba för
flyttningar i farvatten och farleder som från annan sjöfartssynvinkel 
kan bedömas som mindre lämpliga. 

Kravet på gång med höga farter och under sikt och väderleksför
hållanden som är starkt försvårande och som tidigare ansågs kunna 
direkt förhindra en förflyttning, är en följd av både den civila och 
den militära utvecklingen . 

Utbildning och övning av navigatörer 

" Navigation has been discribed variously as an art, an inexact 
sieti.ce, a sience carefully executed, a skill and, more recently, a 
technique-- - " 

- - - "A skilful modern navigator is able to plan a voyage 
intelligently och scientifically, to bring his planned voyage to a safe 
and expeditious conclusion and to appriciate as well as understand 
the instruments and techniques he uses". (Captain C H Cotter). 

" Young officers should be encouraged to develop as great a can
cern for what lies ahead of their ship as they are tought today to 
calculate positions which their ship has already left astern" - - -

Ett väl planerat och organiserat utbildningssystem är förutsätt
ningen fö r att en modern navigatör skall vara teoretiskt och prak
tiskt "rustad" och "förberedd" att navigera och manövrera sitt far
tyg. 

Det är därvid angeläget att först studera och behandla målsätt
ningen. Den är i grund och botten densamma för alla som framför 
en farkost på sjön, nämligen att med säkerhet, utan risk för andras 
och eget liv och utan materielskador (förluster), föra flytetyget fr ån 
en plats till en annan. 

I;ffektivitets-, kvalite~~- gqh kompetenskraven varierar inom myc
ket vida gränser. Samtidig~ k;:tn ~P förflyttning på sjön innebära, att 
e~. liten farkost, med låg komp()tens på föraren, kan försätta ett 
storre fartyg, som representerar miljenvärden, i situationer .som ej 
går att bemästra~ M9tsvarande par<\lle,ller k;:tn yi$<l$ inom även an-
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dra transportområden, som t ex sportflygplan contra passagerarflyg, 
fotgängare contra långtradare. 

Betraktas utbildningsfrågan, mot bakgrund av dessa jamförelser', 
)<an den uppdelas i ett behov av grundläggande utbildning och ett 
behov av fortlöpande utbildning till vi lket måste läggas något s:o.m i 
dagligt tal kallas för information eller "propaganda" med hjälp a.v 
föreläsningsverksamhet, särskilda skr ifter eller massmedia. 

Under gångna år har samverkan mellan utbildning på sjöbefäls
skolorna och marinen ägt rum. Detta gäller både vad avser lärare: 
som elever. 

Målsättningen har varit principiellt överensstämmande .kurspla-· 
ner, vilket inte minst visat sig i valet av och framställmngen av 
undervisningslitteratur. . . . 

P å senare år har emellertid kunnat konstateras en modtftenn g aw 
inriktningen, då i förs ta hand vad gäller den marina utbi~dni~1 gen . 

I andra sammanhang har framhållits att navigeringsutbtldnmgen 
i flottan bör leda fram till att fartygen skall kunna navigerM i be
gränsade farvatten till, för strategiska och taktiska operationer lamp-
lig plats i rätt tid även under begränsade siktförhållanden. . 

Denna på sätt och vis begränsade, i varje fall starkt geograftskt 
målinriktade, målsättning har gett anledning till fun deringar, huru
vida icke utbildningsplanen i navigation skulle kunna komprimeras 
till delar i ämnet som bedömdes ge erforderlig kunskap just för 
detta krav på navigeringen. . 

Med denna utveckling som bakgrund, finns skäl för en dtfferen
tiering mellan utbildning av sjöbefäl och utbi ldning_ av J?ersonal -~-ör 
tjänst i flottan. Detta måste ses som en delförklanng ttll det fJar
mande mellan de civi la och mi litära navigeringsmetoder som kan 
observeras i praktiken. 

All differentierino- eller åtskillnad mellan personal som har att 
verka i princip samt~a mil jö är av ondo. I ett modernt samhälle _bör 
gränserna mellan olika aktiviteter utsuddas eller överbryggas, tcke 
minst genom att det finns .så många utvecklingsvägar och erfaren
heter som är av vitalt intresse för mer än en intressegrupp. 

D et framtida trafikmönstret på sjön ävensom den tekniska ut
Vecklingen av fartyg, farleder, nautiskt materiel och för navigeri~_g 
betydelsefulla komponenter, som t ex väderlekstj änsten, gör att SJO
befälet har än mer anledning att närma sig varandra. 

Gränsen mellan oceanfart och kustsjöfart utsuddas genom den 
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tekniska utvecklingen. Utbildning av det befäl som avses att verka 
den civila sjöfarten måste anpassas till såväl befattningar på stor~ 
fartyg i oceanfart, som - relativt stora - fartyg i kustsjöfart. U t 
bildning av officerare för tjänstgöring i flottan (och kustartilleriet ' 
måste av flera skäl beröra områden som gör dem lämpade att förstz 
och känna till förhållanden i andra miljöer, tekniska och geografiska 
än dem de just är avsedda att verka i. 

Utbildningslitteratur 

Under en lång följd av år har läroböcker i navigation förnyat 
ungefär vart 10 år. Publikationerna har fått en omfattning, som ge 
möjlighet till maximal kunskap och som ger underlag för fortsatt~ 
egna studier med hjälp av fack tidskrifter. 

Den svenska läroboken, den senaste "Lärobok i navigation", Lll\ 
1956, är i likhet med sina föregångare i allt väsentligt överensstäm 
mande med motsvarande utländsk litteratur. Den engelska "Manue 
of Navigation", i tre delar och den amerikanska "Bowditch" är ele 
gantare i sin utformning och försedda med i flera avseenden bättn 
bildmaterieL 

Förhållandet är emellertid det, att samtidigt som materielutveck 
lingen sker snabbt har tiden mellan nyutgåvor av läroböckerna fö r 
längts. Detta är olyckligt. Nyeditioner borde framställas i ökad tak t 
Anledningen till att så ej blivit fallet kan förklaras med att arbets 
kapaciteten och tiden för att framställa nya komplement avtar 
samma grad som behovet för utbildaren att tillgodogöra sig nya kun 
skaper tilltar. A ven ekonomiska skäl kan anföras. Samtidigt är de: 
så, att nya kunskaper och förbättrad kännedom om nytillkommen 
materiel erhålles genom överskådligt presenterat, både text- och bild
mässigt, reklammateriel i form av broschyrer, beskrivningar, bild 
band och filmer. 

Med en utförlig och fullständig lärobok som grund kan sedan den 
erforderliga utbildningen väljas med avseende på ställda kompe
tenskrav och elevens utbildnings-, kunskaps- och intelligensnivå. S:l 
sker nu genom de kontinuerligt vidtagna modifieringarna av utbild
ningsplaner. 

Det finns anledning, utan att motiven ytterligare preciseras, att 
den nu befintliga läroboken förnyas. Därvid kan i många stycke 1 
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den gamla texten bevaras, den moderna tekniken införas och bild
materidet avsevärt förbättras. Rent praktiskt bör det överskådliga 
bildmateriel som finns i nämnda utländska publikationer kunna 
förvärvas. 

Till utbildningslitteratur kan i dess vida bemärkelse även räknas 
gällande kungörelser, reglemente, instruktioner och anvi_snin.gar. 

För marinens och flottans del är nu gällande pubhkatJoner av 
detta slag nyutgivna och därigenom "up to date". De har anpassats 
till den moderna flottan. 

Av chefen för marinen, med tioårsintervall, utgivna anvisningar 
för bryggtjänsten skall ses som ett instrument med vilket kontinuer
ligt vunna praktiska erfarenheter rörande navigerings- och manöver
tjänsten på marinens fartyg och båtar ges spridning i avsikt att effek
tivisera den praktiska tjänsten ombord. Ett behov av en motsvarande 
publikation i den svenska handelsflottan syns föreligga. 

Dessa två publikationer, handledningar, bör ges ökad spridning. 
Icke minst torde de vara av värde för aktiva lotsar, då de därigenom 
får ökad kännedom och förståelse för den miljö, där de, under 
många gånger mycket svåra och kompl icerade förhållanden, har att 
utöva sin verksamhet. En överarbetning av chefens för marinens 
bryggan visningar är förestående. 

Av väsentlig betydelse är för.ståelsen och samverkan mellan aktivt 
sjöbefä l i handelsflottan och örlogsflottan. I vissa reella fall kan 
spåras en attityd där den ena säger att "era problem är icke våra 
problem - era krav är icke våra krav - era förutsättningar är icke 
våra förutsättningar". 

Utbildningsmateriel 

Utbildning utan fullgod utbildningsmateriel är föga effektiv och än
damålsenlig. Modern utbildning.smateriel är dyrbar. Med flera ~e
gionalt ski lda utbildningsanstalter ökar kostnaderna. Nya generatw
ner av lämplig utbildningsmateriel framtas med ökad snabbh et. Va
let av riktiga investeringar försvåras. 

Ett sätt att hålla kostnaderna nere är att samordna anskaffningen 
av materiel geografiskt och utnyttjandet av den i tid. Som exempel 
kan nämnas att år 1971 finns: 

a) på Berga örlogsskolor en övningsan läggning av högsta klass för 
radarnavigering och en an läggning, "Mimer", som kan användas 

369 



och är lämplig för studier av sjövägsregler (förflyttning i farvatter 
med stort antal enheter och fasta mål). 

b) på Sjökrigsskolan, Näs by Park, finns ett planetarium, lämpligt 
för koncentrerade studier av grunderna för astronomisk navigation 

c) på Sjöbefälsskolorna planeras och finns moderna sker;p.steknisk 
åskådningsmateriel samt 

d ) på skeppstekniska provningsanstalten finns och planeras avan
cerad teknisk simulatorapparatur för inte enbart nuvarande utar 
även ny teknisk materiel. 

U tbildningen skallleda fram till att vissa bestämda och graderade 
lwmpetenskrav uppnås. 

Inom navigerings- och manövertjänsten accentueras kravet på att 
·det teoretiska kunnandet är kompletterat med det praktiska kun
nandet och den praktiska erfarenheten. 

Kompetenskravet kan således inte ses för sig utan måste även inne
h ua ett mått på förmåga och kompetens att praktisk t undervisa un
cderställd persr.nal ombord. Detta är en viktig aspekt, eftersom en 1 

•detta avseende mindre skicklig och ansvarsmedveten befälhavare ellet 
~fattningshavare ombord kan i olyckligaste fall utgöra en negativ 
faktor i en strävan att utbilda den nya generationens befäl att be
driva sin tjänst med sikte att anpassa den till moderna krav och inte 
minst till ett effektivt utnyttjande av de moderna tekniska kompo
ner1ter som tillförs de moderna fartygen. Denna syn på kompetens
kravet är lika aktuell för örlogsflottan som handelsflottan. 

Avslutningsvis kan framhållas att - - - "The system of 
teaching and examining should be one in which teachers know 
exactly the educational needs of present-day navigators" - - -

sjökartläggning och sjökort 

Sjömätning och sjökortsframställning har tidiga re i första han 
bedrivits i avsikt att betjäna den civila och militära sjöfarten. Det 
föränderliga civila trafikmönstret, med förnyade krav på farledet 
anpassade till trafik täthet och det moderna tonnaget, samt nya rikt
linjer för marinens operativa och taktiska uppträdande, ställer ny <:~ 
krav på såväl sjömi?.tnin g, bearbetning av inhämt;a_d<:! data angående: 
bottentopografi som delgivning av informa_tione.r.. 

Syftet med det moderna sjökortet måste förändras i takt med ny
tillkomna behov av teknisk gcl:J, ekonqmisk natur. En rikti~ presen-
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Bild 3. 
211 000- ton s tankern "Bu/ford". 

tation av hydrografiska data är väsentlig även .för intressenter so;11 
representerar fiskerinärin g samt utvinning av mmeralprodukter fran 
och genom havsbotten. . . . 

Hänsyn måste även tas till den ökade fr~_ttdsrrafr l~~n . . . 
Kravet på att ett kort skall vara anvandbart for nav1genng har 

givetvis alltid funnits. Med hänsyn till att fler intressenter skall vara 
betjänade av moderna sjökorts_inf_ormatior:er f~amstår behovet a: en 
för varje användare erforderlig mformatwn an mer. Kravet pa en 
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välanpassad sjökortsframställning har härigenom ökat avsevärt m -
der senare år. 

Sjöfartsverket har i de senaste årens verksamhetsplaner och a1 -
slagsframställningar behandlat och redovisat de omedelbara behove 1 
av förnyad sjökortsframställning. Därvid har stor vikt lagts på a1 t 
göra en kravspecifikation av vilken framgår hur ett sjökort, teon
tiskt och praktiskt, bör framställas för att tillgodose nu förutsed d 1 
behov. Icke minst den praktiska utformningen av sjökortet i avsil, t 
att effektivisera arbetet i samband med moderna n a vigeringsmete
der är av intresse. Dessa frågor behandlas även i utländsk litteratu . 
S~mtidigt konstateras att a v ekonomiska skäl, vilket återspeglas i 
mmskade arbetskrafts- och tekniska resurser, har takten i sjökorts
framställningen under senare år markant nedgått. 

Situationen är nu den att om icke framställningen av sjökort ka 1 
åstadko_mmas i takt med den förändrade trafikstrukturen, fartygs
utvecklmgen och örlogsfartygens planerade uppträdande återverka 
detta i hög grad på navigeringssäkerheten och säkerheten på sjö 1 
över huvud taget. 

Farleder och farledsutmärkning. Lotsning. 

Kraven på befintliga och framtida farleder ändras med trafikut 
vecklingen. Det är viktigt att dessa förändringar sker parallellt. Fö · 
a_tt så sku~_le kunna bli fallet måste planeringen ligga väl framme 
tiden och aven .samordnas. Det är mot bakgrund härtill som man bö 
se den omorganisation som skett inom sjöfartsverket där farleder be 
handlas såväl inom driftavdelningen som sjöfartsinspektionen. 

För den som försöker att se långt in i framtiden bedöms utveck 
lingen gå mot en öv~r~nss_tämmelse mellan lufttrafiken och sjötrafi ken. Infarten och dmgenngen av trafiken i anslutning till störr(' 
flygplatser styrs och dirigeras av trafikledare. Så sker i viss må1 
redan nu inom storhamnsområden. Det är givetvis trafiktätheten son 
avg?r när ett sådant sy.stem skall anses erforderligt. Det finns emel 
lertid även andra aspekter, icke minst ifråga om ansvarsförhållandel 
som gör att en fullständig parallelldragning ej blir rättvisande. 

Genom kontinuerliga rationaliseringar söker sjöfartsverket att an 
passa den .svenska lotsorganisationen till den moderna trafikbilden 
Det är angeläget att en sådan rationalisering drivs så att den följ e 
trafikutvecklingen och icke påverkar den. 
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En modern trafikledning kommer helt naturligt att återspeglas l 
nuvarande lotsorganisation. 

Av intresse är att observera att den navigering, som bedrivs av den 
moderna örlog.sflottan, kan medge att omfattningen av . farledsut
märkningar nedbringas. Me~ andra ord efte~~t~ävar man __ mom flot
tan att framföra fartygen sa mycket som moJhgt utan stod av -~a~ta eller flytande farledsutmärkningar. Detta är grunden för ett. rorl1gt 
uppträdande och även bakgrun~en til~ ett ~11.~.der~:t och effekt~vt tak~ tiskt uppträdande i den fram tida stndsmiiJO, dar ett mal pa enJn havsyta är avsevärt mycket sårbarare än ett mål, som kan upptrada 
i ett skärgårdsområde. 

Inom handelsflottan går utvecklingen mot det rakt motsatta hål
let. Med en framtida hamnregionsindelning med ett begränsat antal 
storhamnar följer att trafikintensiteten ökar i de allt färre lederna. 
Dessa kommer att befaras av ett ökat antal flytetyg av de mest va
rierande storlekar. Behovet av en i alla avseende och vid alla siktför
hållanden fullgod farledsutmärkning är påtagligt. 

A. ven här .spelar den ekonomiska faktorn en stor roll. E~ ökad ~a
tionalisering av fyrväsendet kräver en förfinad övervaknmgste~mk. 
Flytande märken måste anpassas till det ökade tonna?e.t. I v1lken 
omfattning nya farledsbojar bör tillkomma u~över t1~1gare .. antal samt i vilken omfattning bojar bör ersätta pnckar maste sarskilt 
studeras. · 

Sjöfartsverket skall i enlighet med si1; instruktion bet).~na han.dels-
sjöfarten. Det syns vara rätt att fr~~nhall~ .. att handels~_Jof_arte:: mon~ vissa områden till betydande del ar betpnt av att ovng SJOf~rt 1 
största möjliga omfattning dirigeras sådana vägar att nyttotrafiken 
ej störs. . . o Det är underförstått att den tidigare framhallna betydelsen av en 
ökad samverkan mellan handels- och örlogsflottans personal, vad av
ser såväl utbildning, utv~ckling och er!arenheter, är a~tue!l även ifrå
ga om navigeringsmetodik och krav pa farl~der. Det ar .?1vet a~t ma1; 
inom marinen ej får i fred driva navigenngen ~ne~ ol~.ad vii~t pa 
"ombordutrustning" så långt att säkerheten kan 1fraga~.~ttas. A__ andra sidan bedöms den framtida kustsjöfarten vara betJant av okad 
framkomli ghet inom områden i första hand utefter kusten, .?är far
ledsmarkeringen och lotsningsverksamheten är av andra skal starkt 
reducerad. . I chefens för marinen brygganvisningar behandlas utförligt den 
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Bild 4. 

Bryggan ombord i brittiska 21 J.OCO-tons tankem "Bttl/ord". 

metodik som skall resultera i en god navigeringssäkerhet vid vari~
rande yttre förhållanden. Vad som där särskilt eftersträvas är en 
god "samverkan" mellan olika navigeringsmetoder samtidigt so,n 
övergångar mellan olika metoder, betingade av ändrade siktförh21-
landen och skilda farledstyper, skall kunna göras så smidiga s n 
möjligt. 

I vilken omfattning "predicterade" förflyttningar skall kunna g'
nomföras i framtiden är det ännu fö r tidigt att yttra sig om. Ta J

karna och utvecklingen i dessa avseenden bör närtnare följas. 
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Hjälpmedel för navigering. 

I en föreläsning om "The operation of Hovercraft", framhålls un
der avsnittet "Navigation into the future". 

- - - "The present action of A. C. V. activity is confined to a 
definite three SR.N4 craft operating in the Dover Strait, on closely 
defined and separeted routes. Any expansion of this situation, 
coupled with possible cross-routing, must inevitably raise quest~ons 
of control and operational roating, which in turn raises such questwns 
as integrating such roating with conventional shipping. 

Were this situation to arise, much more attention would have to 
be paid to precise instantaneous position fixing, both relative to track 
and in particular to other traffic. It is here that the sophisticated 
navigational systems at present under evaluation by the military 
could prove of immense value in the commercial field" - - -

Den bedömning av "kravspecifikation" vad gäller nautisk materiel 
som grundas på erfarenheter av tjänster på "svävare" är väl värd 
att observera även för modernt och deplacerande tonnage. 

Med ökade farter och växande trafikintensitet i längsgående och 
korsande leder följer behovet av och kravet på -- - "omedelbar 
eller ständig lägesbestämning både med hänsyn till avsedd förflytt
ning (kurslinjen) och övrig trafik"---. 

Hösten 1969 ägnades en internationell sammankomst i Norge 
(Sandefjord) åt presentation av och diskussioner om i första hand 
teletekniska hjälpmedel för navigering. 

I introduktionen sades bl a: 
- - - A recent issue of the British Journal of the Institute of 

Navigation bore the subride "The Navigation Explosion". In view 
of the tremenclous achievements of precision navigation around the 
moon and to even far more remote celestial bodies, this designation 
could hardly be calledan overstatement. 

Today complete global, accurate all weather navigation is an 
accessible reality. This fact entails such vast consequences and 
problems that a certain hesitation is present among the users on the 
threshold of the new era. Considerable amount of experimenting is 
going on with ever more sophisticated instrumentation. Modern 
methods for collection and processing of data are continuously ma
king new aspeers of the problem come to light. Many of the more 
advanced problem configurations probably go well beyond the 
requirements of ordinary navigation. An enormous potential has thus 
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been built up in the field of navigation. 

I t will rake some time before all these new possiblities penetrat , 
through the scienti fic, manufacturing and commercial layers and 
appearaseveryday needs for shipmasters and shipowners. The attitud 2 
experienced for some years - " let us wait, there will soon b , 
something new coming" - will have to give way. The new i.s hen-, 
and a choice must be made between the existing possibilities" -- - -

Då det gäller val av teknisk utrustning i ett fartyg blir detta a\
hängigt av i stort vilken fart, härmed menas trade, fartyget är a -
sett för och de där rådande geografiska och meteorologiska förhåJ
landen a. 

Det är två synpunkter som bedöms vara väsentliga att framhålLl 
i detta sammanhang, nämligen 

a) att systemens prestationsdelar (-materiel) alltmer skall 
anpassas till krav på överskådlighet och kombinationsmöjligheter till 
annan materiel, såväl navigerings- som manövermaterieL 

b) att systemens felkällor skall vara bekant för och förstås av deJt 
som använder hjälpmedlen. Liksom en förnuftig kombination a 
optisk navigering och navigering med hjälp av teleteknisk materie 
ger största säkerhet ger en riktig kombination av värden från dt 
teletekniska navigeringshjälpmedlen en pålitligare information frå1 
den radionavigatoriska komponenten. 

Tendensen går mot en "samlad" information från all den materie 
som utnyttjas vid navigering. 

Den tekniska utvecklingen återspeglas även i andra avseeJ1den ä1 
de som antytts ovan. Härvid kan nämnas 

a) dopplersonat (teleteknisk materiel) vars användningsområde 
inom sjöfarten har aktualiserats i samband med tillkomsten av "mam 
muttonnage". 

b) "tröghetsindikatorer" som snabbare och säkrare än människa1 • 
registrerar accelerations- (retardations-) förändringar i fartyget. 

c) kommunikationsmateriel (förbindelser) som ger möj lighet til 
ökad information från land. 

d) igenkänningsapparatur som medger ökad information i avsik• 
att förtydliga och klarlägga radarbilden. 

Av ny materiel utanför fartyget kan nämnas 
a) moderniserad fyrmaterie l 
b) utveckling av radarrespond rar 
c) utveckling av reflexmateriel 
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Bild 5. 

d) strömmätare samt 
e) ökad information av väderleksprognoser. 

Brygg- och panelutformning. 

Det är naturligt att den plats ombord från vilken fartyget navi
geras .och manövreras och från vilken olika verksamheter inom 
relingarna övervakas är av .stort intresse. Envar, som innehar en 
ansvarsbefattning, kräver att den arbetsplats, där eller från vilken 
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han verkar skall vara så konstruerad och utrustad att den tillgodose 
alla praktiska krav. 

Bryggans konstruktion, utformning och utrustning har som er 
logisk följd härav alltid diskuterats. Vad som med ett modernt or 
kallas för kravspecifikationer har kontinuerligt upprättats. "Miljö
studier" har bedrivits. Personliga erfarenheter har tillgodogjorts 
Resultatet har också blivit "bra" bryggor, men egentligen aldrig a · 
alla accepterade "perfekta" manöverplatser. 

Förklaringen härtill är, som i många andra sammanhang, att ti ll
komsten av en "idealiserad" brygga och manöverplats eller kombi
nation av flera .sådana, hämmas av ekonomiska faktorer, fartygen ~ 
storlek och utformning och, vad gäller särskilt örlogsfartyg, brist p o 

utrymme. 
Den på senare år allt längre drivna automatiseringen, miniatyri

seringen och transistoriseringen av apparaturen ombord medför av
sevärda fördelar och förbättringar i strävan att skapa en i alla av
seende, icke minst ur navigeringssäkerhetssynpunkt, lämplig uppe
hållsplats för befälhavaren och ansvarigt vaktbefäL 

Å andra sidan varnas i olika sammanhang för den tendens i ut
veck~ingen där _en långt driven automatisering, i avsikt att ge möjlig
het ull reducenng av arbetsstyrkan ombord, innebär att gränsen för 
den ansvariges "inhämtande" förmåga passeras. Såväl datamaskiner 
som ~änniska? (som är en form av datamaskin) har en begränsa 
kapacttet, vanerande med hänsyn till "minnets" konstruktion och 
volym. Overskrids denna kapacitet faller såväl datamaskinen so 
människan ur. Detta är ett förhållande som särskilt bör observeras. 

D en svenska marinens syn på den moderna navigeringsorganisa
tionen, vilken är en väsentlig komponent vid planeringen av brygga 
o~h manöverplatser, redovisas i chefens för marinen brygganvis
nmgar. 

Det bör observeras, att från att tidigare ha haft både utrymme oc 
tillgång till personal har man nu eftersträvat och nått frarp till en 
organisation, som i sin mest förfinade form innefattar ett mycket 
begränsat antal befattningshavare. Organisationen medger dock e 
u~ökning av an talet personer om förhållandena så medger. Anvis
nmgarna söker även ange riktlinjer för hur en koordination mellan 
arbetsplatsen och befattningshavare skall kunna tillgodose kravet på 
en fullgod navigeringssäkerhet med ett integrerat navigeringsför
farande. Det är därvid kombinationer av olika navigeringsmetoder 
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som särskilt behandlas. 
I samband med planering av, konstruktionsritning till och mate

rielin.stallationer i moderna fartygsbyggen, såväl civila som militära, 
sker ett intimt samarbete mellan konstruktörer och de som har att 
utnyttja fartyget. Detta samarbete bör kunna leda fram till ratio
nella och praktiska lösningar i takt med teknikens utveckling och 
den bedömda trafikutvecklingen. 

Det kan emellertid ifrågasättas om inte en förbättring i detta av
seende skulle kunna vinnas med ett längre drivet kontaktförfaran
de mellan forskare, konstruktörer, rederier, befälhavare och experter 
på den framtida trafik- och farledsutvecklingen. 

Inte minst bidrager härtill det förhållandet, att i dessa frågor be
rörs intressen av betydande aktuella och framtida ekonomiska vär
den . . Ett samgående "över gränserna" är erforderligt. Intressenter i 
en sådan samverkan är 

Sjöfartsverket 
varvsindustrien 
Statens skeppsprovningsanstalt och stiftelsen Svensk skeppsforsk-

nmg 
Marinstaben 
Marinmaterielförvaltningen (FMV-M) 
Försvarets for.skningsanstalt 
Rederier 
representanter för den praktiskt tjänstgörande personalen. 
Ett samgående av berörda intressenter, vilket som resultat bl a 

.skulle kunna medföra en ökad information om aktuella utvecklings
tendenser, rekommenderas. 

Icke minst utbildninganstalterna skulle kunna dra nytta av detta. 

"Checklistor". 

Känslan för behov av "checklistor" ligger latent hos dem som har 
med olika aktiviteter att göra. 

Ju mer framträdande risken för förluster i människoliv eller eko
nomiska avbrott av stora dimensioner är, desto mer framstår behovet 
av "checklistor" av vilket det framgår vilka kontroller och åtgärder 
som skall göras ävensom behovet av att dessa är registrerade och be
styrkta med underskrift eller på annat sätt. 

Man finner, som en följd härav, att t ex inom flygtjänsten, flyg
plan och helikoptrar, och astronautiken, utnyttjas "checklistor" i hög 
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grad, samtidigt som vidtagna åtgärder registreras antingen på band

spelare, genom muntlig rapportering, eller registrering och jämförel
se i datamaskiner. 

Inom navigeringstjänsten på sjön förekommer "checklistor" och 

"kontinuerlig registrering" mycket sparsamt. Undantag är de på flera 

handelsfartyg inkopplade kursskrivarna. 

De situationer, då värdet av "checklistor" är påtagligt, är: 

a) vid klargöring för gång - härvid fordras ett antal olika listor 
b) i samband med lotsning 
c) vid mottagandet (avlämning) av vakt 
d) vid angöring 
e) före tilläggning samt 
f) vid "a vsläckning". 

Till begreppet "checklistor" har ovan även hänförts "registre

ringsapparatur". Värdet av dessa får ses på längre sikt, eftersom de i 

första hand ger delunderlag för rekonstruktion av inträffade have

rier och först efter bearbetning kan användas som underlag för fram
tida rekommendationer. 

Omfattningen av behovet av "registreringsapparatur" bör närma
re studeras. 

Den mänskliga faktorn. 

Människan är den ena komponenten i systemet "människan-ma

skinen". Systemet fungerar dåligt då en av komponenterna faller 

bort, det fungerar icke alls då båda komponenterna faller ur. 

Genom att göra systemen så att ett bortfall av en komponent regi

streras eller kan observeras i tid ges möjlighet till val av reservmeto

der. Genom att även göra systemen så att ett bortfall av den ena 

eller båda komponenterna kan motverkas genom andra kombinatio

ner eller alternativ (reservalternativ) ökas säkerheten och förbättras 

förutsättningarna för att den planerade verksamheten skall kunna 
fullföljas. 

Ett fartyg består av ett flertal "människa-maskin" -system. 

Av erfarenhet och av hävd är funktionerna ombord kanaliserad< 

därhän att den som har ansvaret för fartyget, befälhavaren (fartygs

chefen), eller den av honom för tillfället utsedda vakthavande skal 

kontinuerligt erhålla information om hur systemen ombord fut;gerar 

I den mänskliga komponenten i systemet ligger ständigt begrep 

pet "den mänskliga faktorn". "Den mänskliga faktorn" nämns van 
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ligtvis endast i samband med en inträffad olyckshändelse. Verkan 

inom ett fartyg av att människan ej fungerar rätt blir av skilda di

mensioner, från ett litet driftavbrott till totalhaveri. I lyckligaste 

fa ll förorsakar driftavbrottet mindre skada, materiell, ekonomisk 

eller personell. I vanligaste fall begränsas avbrottet. I vissa fall kan 

ett obetydligt haveri, genom kedjereaktion, leda till betydande för

luster. I andra fall kan ett obetydligt avbrott i .systemet "människan 

- maskinen", på grund av ofördelaktiga yttre omständigheter leda 

till en katastrof även om samma avbrott med gynnsamma yttre om

ständigheter skulle ha passerat relativt obemärkt. 

Som ett exempel på detta resonemang kan anföras att om rodret 

av något skäl låser sig i diktläge då fartyget befinner .sig ensamt i 

öppna sjön blir effekten av haveriet obetydligt, låser det sig i en 

trång farled kan haveriet leda till totalhaveri. Om, trots att sanno

likheten för detta är liten, haveriet inträffar i samband med ett möte 

med annat fartyg kan följderna och de personella och materiella för

lusterna mångdubblas. 
Utan närmare redovisning kan konstateras att ett antal haverier 

inträffar .som aldrig blir allmänt kända eller ges större spridning. 

Erfarenheter som observeras och delges resulterar i ökad vaksamhet, 

förbättrade konstruktioner eller noggrannare utarbetade instruktio

ner och reglementen. 
Viktiga komponenter i den "mänskliga faktorn" är utbildning, er

farenhet och omdöme. Växelspelet mellan olika grader av kunnig

het, erfarenhet och omdöme koncentrerar frågeställningen till tre hu

vudpunkter 
a) Den ansvariges möjlighet att erhålla en samlad och överskådlig 

information 
b) Den ansvariges kraft att fatta beslut och pondus att hävda sina 

egna åsikter samt 
c) "Beslutspunkter". 
Som framhölls inledningsvis kan paralleller dras mellan färder till 

andra planeter. I förflyttningarna inryms ett antal "beslutspunkter". 

Dessa kan uppdelas i planerade "beslutspunkter" och plötsligt upp

komna sådana. Planerade "beslutspunkter" bör och i vissa fall skall 

innefatta förberedda alternativ. Tankarna bakom detta behöver icke 

närmare utvecklas. 
Plötsligt uppkomna "beslutspunkter" är i gengäld mer komplice

rade i och med att behovet eller kravet på sådana i många fall ej ob

serveras i tid. Ju senare de observeras desto kortare blir tiden för och 
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desto sämre blir förutsättningarna för att kalkylera och göra en av 
vägning mellan alla på den aktuella situationen påverkande fakt 
rerna. "Beslutspunkter" och behovet av sådana uppkommer med för· 
ändringar inom det egna fartyget men vanligast genom uppträdandet 
av yttre faktorer. Det kan även uttryckas med ett modernt talesätt 
som en "förändring i miljön". 

Som exempel på krav på "beslutspunkt" kan nämnas 
a) varje indikation inom fartyget på att något ej fungerar son 

det skall 
b) varje information som antyder att fartyget ej befinner sig på 

avsett läge 
c) förändringar i väderleks- och siktförhållanden, som kan för.svåra 
fartygets förflyttning i planerad färdväg samt 

d) förändringar, som uppkommer genom närvaro av andra far
tyg eller flytande föremål m m. 

Av detta framgår att vad som i dagligt tal hänförs till "de 
mänskliga faktorn" är en komponent som aktualiseras då en för 
flyttning av olika skäl ej går som planerats utan då situationer upp
står som kräver beslut och för beslut lämpligt underlag (lämplig pre
sentation) samt att denna beslutsprocess i hög grad är avhängig av 
tidsfaktorn. Det senare kan även uttryckas så att ju senare ett beslut 
fattas desto större risk föreligger att beslutet blir felaktigt och i yt
tersta fall att effekten av beslutet ej uppnås på grund a v att mot be
slutet verkande faktorer blir för dominerande. 

Beslutet, ä ven om det i och för sig är rätt, har fattats för .sent. 

Fartygsledningens val av väg. 

I fartygsledningens vägval skall inrymmas "beslutspunkter" me 
förberedda alternativ med avseende på förändringar i de faktorer, 
som legat till grund för den planerade förflyttningen. Varje föränd
ring av miljön samt inom fartyget kräver i realiteten en förnyad 
skattning som underlag för beslut. 

Detta skall uppfattas så att en bedömning skall utföras före varje 
förflyttning ävensom kontinuerligt under gång. Den kondition som 
så väl personal som materiel befinner sig i måste kontrolleras o c 
uppmärksammas. Särskilt gäller detta vid förfrågningar och föränd
rade väderleks- (sikt-) förhållanden. 

I detta sammanhang bör särskilt observeras valet av navigerings
metod. Detta uppmärksammas i CM Brygg A under rubriken "Någ-
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ra grundregler". Där sägs i mom 224 - - - "Utnyttja alla lämp
liga hjälpmedel parallellt. Endast därigenom kan man vinna erfaren
het beträffande materielens tillförlitlighet, de naturliga förutsätt
ningarna i skilda farleder för en exakt navigering samt de olika be
fattningshavarnas skicklighet att leda och framföra farty-
get---." . 

Denna formulering bör ändras i samband med en överarbetnmg 
av CM Brygg A på sådant sätt att det klart sägs ifrån att under 
fartygets förflyttning skall fastställas vilken navigeringsmetod som 
är huvudmetoden och vilken som är stödmetoden. De två huvud
metoderna är optisk navigering och radarnavigering. Decca naviga
tor samt död räkning med sina komponenter, kompass, logg och 
lod är stödfunktioner för de båda huvudmetoderna. Overgången från 
den ena metoden till den andra skall kunna ske mjukt. 

Haverier. 

I Sjöfartsverkets "Verksamhetsplan 1969/70-197 4/75" anmäls 
under rubriken "Sjöräddning" kravet på "ett förbättrat statistiskt 
underlag om frekvensen av sjöolyckor inom olika havsområden, 
olyckornas orsaker och beskaffenheten hos de fartyg och båtar som 
drabbas av haverier. Kartläggningen bör också omfatta de yttre 
omständigheterna kring olyckorna och omfattningen av insatta sjö
räddningsresurser". 

En sådan kartläggning är önskvärd med hög prioritet. Förutsätt
ningarna för att ur en bearbetad statistik, som omfattar t ex en tio
årsperiod, kunna dra erfarenheter av värde för sjöfarten och .säker
heten på sjön är goda. Modern datateknik och databehandling ger 
möilighet till en omfattande analys och en överskådlig presentation. 

Det är för marinens del av stor vikt att göra en motsvarande ana
lys.' De därvid utvunna erfarenheterna bedöms vara av värde även 
för handelsflottan. 

En analys bör ge svar på bl a följande frågeställningar. 
I vilket tillstånd befann sig fartyget och dess besättning med av-

seende på 
a) sjöfartsinspektionens bedömningar av fartyget 
b) fartygets lastalternativ 
c) besättningen 
d) besättningens tid ombord över huvud taget 
e) besättningens tid ombord i fartyget 
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f) besättningens kondition 
g) utrustning av nautisk materiel 
Meteorologiska förhållanden samt 
a) möjlighet till att inhämta information om vädret 
b) åtgärder att möta förändringar i väderlekssituationer 
c) väderleksuppgiftens riktighet på platsen 
d) siktförhållanden 
I vilket område inträffade haveriet 
a) trafikintensiteten 
b) farledsutmärkning 
c) möjligheter att med olika navigatoriska observationer bestäm-

ma läget 
d) djupförhållanden 
e) strömförhållanden 
Övriga på haveriet verkande faktorer 
Val av navigeringsmetod som "huvudmetod" 
Tidsfaktorer och beslutspunk ter 
Val av uppehållsplats vid fartygets framförande 
Anomali och störningar 
Särskilda iakttagelser. 
Bland de haverier som inträffat under senare år finns exempel på, 

där alla komponenter i, ävensom delar av, en väl uppbyggd navige
rings- och manöverorganisation samtidigt " fallit ur" och fartyget 
därigenom, trots att sannolikheten därför borde ha varit liten, gått 
på grund . 

Vidare finns fall där far tygschefen valt en uppehållsplats frå t' 
vilken han övervakat fartygets framförande. I en uppkommen kri
tisk situation har han ändrat sitt val och börjat förflytta sig till en 
annan, i flera avseenden för tillfället mindre lämplig plats. Medat• 
fartygschefen var "på väg" inträffade haveriet. 

I ett fall kan direk t påvisas att erforderlig kontroll av frimärken 
ej skett. 

Detta är några antydningar om varifrån fel kan härledas i sam
band med en bedömning av ett haveri. 

Det syns ligga väl inom möjligheternas ram att med en databe
handlad analys av ett stort anta l haverier kunna finna inom vi lk2 
områden en särskild insats kan göras för att möta problemen ocl' 
genom preventiva åtgärder minska haveristatistiken. 

Det syns även vara angeläget att i ökad omfattning kunna samh 
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data om haverier, större eller mindre, som ej lett fram till haverier 
av sådan storl eksordning att de inneburit förluster i människo liv och 
materiel. Denna information är svår att få men icke desto mindre 
av stor betydelse. 

"N avigationsplan" . 

I den nautiska fack litteraturen finner man att t ex amerikanska 
ansvariga myndigheter insett behovet av en nationell plan för navi
geringstjänsten såväl på och under havsytan som i luften. 

En sådan plan skall vara rull ande. Den skall utgöra grunden för 
det handlin gsmönster som nationens representanter skall agera efter 
vid internationella förhandlingar i IMCO, ICAO, lALA m fl orga
nisationer. 

En plan för en sådan svensk "navigationsplan" bör utarbetas med 
medverkan av representanter för de företag, myndigheter och av
nämare som är berörda av en effektiv navigeringstjänst. Planen bör 
omspänna ett brett register där fö reträdare för teknik, utbildning 
och praktik ges tillfälle att medverka. 

En sådan plan kan i sig innehålla ett antal delplaner, som att öka 
navigeringssäkerheten i fred för t ex örlogsfartyg eller fartyg med 
farlig last osv. 

Arbetet med "navigeringsplanen" kommer med stor säkerhet att 
bli omfattande och tidsödande. Man kan samtidigt förutse att en 
samordning av fl era utredningar eller genom delgivning av ett fram
taget samlat underlag för olika studier med stor sannolikhet bör 
kunna vara av betydande värde för modern sjöfart. 

Sani_manfattning. 

"When ever you are deal in g wi th high speeds, Jong distances, 
thousands of pounds of highly volitale fuel, vacuum preassures, 
thousands of pieces of machinery and electrical equipment - well 
you are takinga risk." (Astronaut John Glenn.) 

Denna sammanfattning gäller i princip vid navigerin g och ma
növrering av far tyg. Detta innebär emellertid inte att man skall und
vika att fara på havet eller införa ett antal restriktioner eller fö rbud 
i samband med sjöfart grundade på av olyckliga omständigheter 
uppkomna haverier. 

De här framlagda synpunkterna bör ses som en första inventering 
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av olika faktorer som på nära eller lång sikt påverkar navigerings
tjänsten i fred. Den har fått formen av en allmän översikt so 
grund för ett antal rekommendationer. 

En koordination av civila och militära teknikers, utbildares oc 
befälspersoners kunnande och erfarenheter är förutsättningen för en 
"navigeringssäkerhet i fred" anpassad till modern, militär och civil 
sjöfart. 
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L FO RSMAN 
Asyl förvägrad: 

Inledning 

Vigilant-incidenten 

,------------------------------------~ 

Vigilantinciden ten, d& en sovjetisk sjöman försökte 

hoppa av fr?tn ett sovjetiskt fiskerimoderfartyg till ett 

amerikanskt Coast Guard fartyg , tilldrog sig relativt 

stor uppmärksamhet förra hösten. Kommendörkapten 

LENNART FORSMAN, Fö rsvarshögskolan, har sam

manställt v issa fakta kring händelsen. 'Som källa har 

han utnyttjat en undersökning som utförts av Colonel 

Cly de R. M ann, U. S . Marine Corps, vilken publice

rats i majnumret 1971 av Naval War College Review . 

- Colonel Mann har som många amerikanska offi

cerare en akademisk examen. 1953 blev han juris dok

tor v id George Washington University. H an har hu

v udsakligen tjäns tgjort som ju ridisk r?tdgivare (legal 

duties ) i olika staber m m. 

Naval War College Review har medgivit att under

sökningen redovisas i TiS. 

, _____________________________________ J 

D en 23 november 1970 låg det sov j etiska fiskerimoderfartyget 

Sovjetskaja Litva och det amerikanska fartyget Vigilant (Coast 

Guard) förtöjda intill varandra till sjöss på Förenta Staternas terri

torialvatten c:a en distansminut utanför ön Martha's Vi.neyard, 

Massachusetts. Ombord på det sovjetiska fa rtyget hölls en konferens 

mellan amerikanska fiskerimyndigheter och befälhavaren för den 

sovjetiska fiskeflottan som fisk ade i dessa vatten. Konferensen av

såg att k larlägga om de sovjetiska fångs terna av vissa fiskarter var 

för stora och om risk förelåg att fiskevattnen skulle bli utfiskade på 

dessa arter. Konferensen var anordnad via vanliga diplomatiska ka

naler och hade föregåt ts av liknande konfe renser på såväl Atlant
som Sti lla H avskusterna. 
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Detta möte kom emellertid av en annan anledning att ge eko i 

världspressen. En sjöman, Simas Kudirka, på det sovjetiska fartyget 

avvek näm ligen från sitt fartyg och begärde asyl ombord på Vigi

lant. Han förvägrades asyl och återfördes med våld till Sovjetskaja 

Litva. H ändelsen uppmärksammades även i svensk press, men där 

tog man mest fasta på uppgifterna att president Nixon upp~avs ~a 

blivit ursinnig, då han fick höra vad .som skett samt att utnkesmt

nister William Rodgers ansåg att det var otroligt att en som begärde 

asyl kunde förvägras detta på ett amerikanskt fart':,g. .. 

H ändelsen är intressant av flera skäl. D els har fragan om deserto

ret och politisk asyl diskuterats livligt i Sverige fast av and~a skäl, 

dels har den en internationellrättslig aspekt, som bör va ra av mtresse 

för marint befäl. D et amerikanska och det sovjetiska fartygen be

fa nn sig nämligen vä l inne på amerikanskt terri to rialva tten, avhop

pet skedde ti ll ett amerikanskt örlogsfar:yg (fartyg ur US N avy 

och US Coast Guard är helt jämförbara 1 detta avseende) och den 

deserterande Kudirka avhämtades av sovjetisk personal med utnytt

jande av våld ombord på det amerikanska örlogs fartyg~t. J?essa ut

övade m a o polisbefogenheter på Fören.ta Staternas ternton;m1. D~t 

är vidare intressant och lärorikt att fölJa beslutsprocessen pa amen

kansk sida. Slutligen kan nämnas att frågan kompliceras y tterligare 

av att Simas Kudirka var en litauer och att Förenta Staterna fort

farande officiellt erkänner de baltiska republikerna Estland, Lett

land och Litauen. Kudirka var således ur amerikansk synpunkt icke 

entydi gt att betrakta som sovjetisk medborgare. (D etta nämns dock 

ej särskilt i Colonel Mann's undersökning.) . 
I fortsättningen redovisas fakta huvudsakltgen utan kommentarer. 

En läsare bör dock uppmärksamma hur mycket mer bunden en ame

rikansk fartygschef är av beslut från myndigheter iland än en:. mot

svarande svensk chef samt de stränga st raff som senare utdomdes 

för felaktigt v idtagna å tgärder. J ag kan inte underlå ta att . göra den 

refl exionen att just medvetandet om dessa stränga straff vtd fall av 

felaktigt handlande kan resultera i obenägenhet att fatta e~na be~l ut 

och i stället låta besluten fattas " en t rappa upp" i beslutsh1 erarkten. 

De första indikationerna och deras följder 

D et var två mycket olika fartyg som den 23 november 1970 va~ 

förtöjda intill varand ra. Sovjetskaja Litva var ett. stort. f~rtyg pa 

c:a 14 000 ton och hade närmare 200 mans besättmng. V1g1lant var 
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relativt litet - c:a 60 meter långt och med 70 mans besättning 
Under fönniddagen pågick konferensen mellan de sovjetiska och dt 
amerikanska fiskerimyndigheterna ombord på Sovjetskaja Litva 
Fartygschefen på Vigilant, Commander Ralph W. Eustis, deltog 1 
konferensen tillsammans med den civila amerikanska delegationen 
Besättningarna på de båda fartygen underhöll sig samtidigt me 
varandra över relingarna genom samtal, byte av cigaretter, sötsake1 
o dyl. En sovjetisk sjöman - som senare visade sig vara Simas K u
dirka - nalkade sig därvid omkring klockan 1100 Lieutenant Lund
berg på Vigilant och gjorde genom tecken och tal klart för Lundber 
att han ville desertera. Han var mycket noggrann att ingen anna 
på det sovjetiska fartyget skulle se honom då han talade med Lund
berg. Lundberg anmälde omedelbart händelsen till försteofficere 
ombord - Lieutenant Commander Paul E. Pakos - eftersom far
tygschefen var ombord på det sovjetiska fartyget . Pakos gick själv 
upp på bryggan, där Lundberg haft kontakt med Kudirka och mött 
denne. Kudirka sade "I will go with you" och gjorde på dålig eng
elska klart att han avsåg hoppa i vattnet. Pakos meddelade allt befäl 
ombord om vad som hänt och beordrade dem att inte på något sätt 
uppmuntra eller locka till avhopp från det sovjetiska fartyget. Han 
satte vidare ut poster på tre ställen utefter fartyget samt sände ett 
radiomeddelande till First Coast Guard District i Boston, i vilket 
han orienterade om det eventuellt väntade avhoppet samt att av
hopparen troligtvis tänkte hoppa i havet. Pakos angav vidare att 
fartygschefen var ombord på Sovjetskaja Litva och ännu ej var med
veten om händelsen. Han begärde också instruktioner. Meddelandet 
sändes 1243. Det mottogs 1249. Den ordinarie Commander First 
Coast Guard Di.strict - Rear Admiral William Ellis var emellertid 
sjukledig och tjänsteförrättande chefen - Captain Fletcher W. 
Brown - var på lunch. När han kom tillbaka och fick del av med
delandet gav han order om att det skulle sändas vidare till Comman
dant of the Coast Guard i Washington D. C. Därifrån sändes med
delandet sedan vidare till State Department dit det efter olika för
dröjningar kom 1445. 1515 ringde handläggaren i State Departmen t 
till Coast Guard Headquarters för att diskutera vilka åtgärder som 
kunde vidtas av Vigilants besättning för att rädda en sovjetisk sjö
man som gått över bord och som samtidigt försökte räddas av det 
sovjetiska fartyget. Från State Department sade man slutligen att 
man i enlighet med Coast Guard's traditioner och ansvar måste söka 
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rädda den överbordgångne. Av samtalet framgår att n:an }nte b:
aktade eller inte var medveten. om att fartyget ?efal11~ stg pa an:en
kanskt territorialvatten samt vtdare att man utgiCk fran att Kudtrka 
avsåg hoppa över bord. Några and~a sätt för Kud1rka att komma 
ombord på Vigilant diskuterades eJ. Samtalet _avsluta~es me~ ~.tt 
man sade att man ej kunde ge några ytterhgare mstruknoner forran 
avhopparen var ombord på Vigilant, men att man ome?elba~t skulle 
meddelas när så hade skett. Att man ej kunde ge y tterligare Instru~
tioner berodde på den osäkra situation som rådde med den amen
kanska delegationen plus fartygschefen på Vigilant fortfarand e om
bord på Sovjetskaja Litva. Från State Departement har man se~1are 
sagt att man icke uttryckligen sade att .avhopp:ren skulle kvarhallas 
ombord tills man fick vidare instruknaner fran State Department, 
men att man inte kunde tänka sig att någon skulle utlämna en a:
hoppare utan att först ha mottagit .sådana in.stru_ktion~r. Captam 
Brown i Boston sökte samtidigt kontakt med sm sjukledige chef ---: 
Rear Admiral Ellis - och orienterade honom om händelset:: Elhs 
blev bekymrad av främst två skäl: ?e .ryska fartyge.~1 h:de horsam
mat en amerikansk inbjudan och en mCldent kunde forsva~a ett fort
satt fiskerisamarbete, vidare var den amerikanska delegatwne!:" fort
farande ombord på Sovjetskaja Litva. På grund av dessa skal sad~ 
Ell is till Brown: "Om avhopparen kommer över till oss, skall vt 
lämna honom tillbaka." 

Captain Brown sände därefter (1330) ett svar på Vigilants !::ed
delande 1243. I detta sade han bl. a. att "om mannen hoppar over 
bord, .skall ryssarna ges varje möjlighet att rädda honom". Medde
landet mottogs först 1536 av Vigilant trots att det var ett opera-
tionsilmeddelande. 

Ombord på Vigilant hade man under tider~ lyckats å terkalla fa~
tygschefen - Commander Eustis - oc~ onenterat honom om si
tuationen utan att därvid väcka några mtsstankar hos ryssarna. Man 
bedömde att avhoppet - om det blev aktuellt - skulle ko1~1m~. att 
ske i samband med losskastningen efter avslutad konferens 1 mork
ningen samt att det bästa man kunde göra var att fortsä:tao sam:~len 
för att inte väcka några misstankar hos ryssarna. Eustls atervande 
därför till det sovjetiska fartyget. 

Kudirka sökte hela tiden hålla kontakt med Lieutenant Lundberg. 
Han kastade bl a över ett cigarettpaket .som även innehöll ett med
delande av följande lydelse: 
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My dear Comrade I will up down of russiansship and go w:·,h y 1 

together. If it is a possible please give me signal. I keep a sha.J 
lookout. I up down in the time when the conference is end and yo r 
delegats go into your ship a Board! 

= Simas 

När detta meddelande blev känt återkallades Commander Eust s 
på nytt. Från Vigilant sändes därefter (1423) ett andra meddelan e 
till First Coast Guard District i Boston. I detta meddelade man att 
man nu fått bekräftelse på att ett avhopp var att vänta och att dett l 
skulle ske i samband med losska.stningen. Man begärde vidare att e 1 

mindre Coast Guard kutter skulle hålla sig i beredskap intill Vigilan ~ 
från 1530, beredd att rädda en överbordgången. P g a olika signa
leringssvårigheter och -felaktigheter mottogs ej detta meddeland ~ 
förrän 1838 trots att även detta var ett operationsilmeddelande. 

Omkring 1600 gick konferensen mot sitt slut och man hade växlat 
avskedsskålar. Losskastningen kom emellertid att dröja ytterligar" 
något eftersom den sovjetiske befälhavaren hade bett att få komm' 
ombord för att se det amerikanska fartyget. Eustis inbjöd därfö · 
honom och 12 av hans officerare att komma ombord. 

I Boston hade Captain Brown en konferens med några stabsmed 
lemmar och diskuterade därvid olika handlingsmöjligheter. De ko 
gemensamt fram till att om avhopparen kom ombord på Vigilan ~ 
skulle han behållas ombord och föras till Boston och sedan skull ' 
State Department få avgöra vad .som skulle ske med honom. Efte · 
avslutad konferens (1530) ringde Brown till Rear Admiral Ellis och 
orienterade honom om vad man kommit fram till. Ellis svarade dock 
att han inte ändrade sin uppfattning p g a en sådan konferens som 
Brown hållit med sina underlydande eftersom det inte hade kommi· 
några nya fakta till hans kännedom (Vigilants meddelande mottog;; 
först 1838 .som ovan nämnts.) 

Captain Brown ringde nu på nytt till Coast Guard Headquarters 1 

Washington och diskuterade de instruktioner man fått från Stat r; 
Department. Brown frågade slutligen om han kunde fara hem med 
sitt ordinarie tunnelbanetåg eller om han skulle stanna i stabsloka
lerna. Det fanns ingen anledning varför han inte skulle fara het , 
svarades det. 

Amiral Hammond, Chief of Operations vid Coast Guard Head · 
quarters, som Brown talat med, lämnade efter samtalet av det heb 
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till vakthavande officeren, en fänrik, innan han gick hem för dagen. 
Ungefär samtidigt (1630) lämnade den som haft hand om ärendet i 
State Department av ärendet till "the Sov i et Desk du ty officer" . 
Den vakthavande tjänstemannen i State Department Operations 
Center blev ej informerad. 

I Boston lämnade Captain Brown stabslokalerna klockan 1630 
utan att diskutera ärendet vidare eller utse någon som skulle ansvara 
för det under hans frånvaro. 

Från 1630 fanns det m a o inte någon hos vare sig First District i 
Boston, Coast Guard Headquarters i Washington eller i State De
partment som hade befogenheter att eller var tillräckligt insatt för 
att kunna fatta ett snabbt beslut om det skulle visa sig nödvändigt 
i samband med det väntade avhoppet. 

Avhoppet och därav följande åtgärder. 

1608 gick solen ned utanför Martha's Vineyard denna dag och 
strax därefter var det mörkt. Lieutenant Commander Pakos befann 
sig på Vigilants brygga 1615 och iakttog då Kudirka, som stod mitt 
emot honom på det sovjetiska fartyget. Vid detta tillfälle fanns det 
endast tre sovjetiska officerare kvar ombord på Vigilant. Omkring 
1620 fann Pakos till sin förvåning Kudirka på Vigilants brygga. 
Han hade tydligen tagit sig ombord på något lägre däck och sedan 
gått upp på bryggan. Kudirka verkade mycket glad, omfamnade 
Pakos och kallade honom "comrade". Pakos förde snabbt Kudirka 
till signalhytten på bryggan för att dölja honom medan han rappor
terade till fartygschefen. Eustis (fartygschefen) hade därvid ingen 
tanke på att återlämna Kudirka. Han beställde omedelbart ett tele
fanisatmal till Captain Brown vid First District i Boston. Brown 
fanns emellertid ej tillgänglig, eftersom han satt på sin tunnelbana 
mellan staben och hemmet. Eustis beställde då ett telefonisamtal till 
Rear Admiral Ellis, som han fick kontakt med. Han meddelade att 
avhopparen fanns ombord och att ryssarna ännu ej begärt att han 
skulle återlämnas. Ellis svarade då att med hänsyn till fiskeriför
handlingarna borde ryssarna få reda på att han fanns ombord. Om 
de då inte vidtog någon åtgärd, skulle Kudirka behållas ombord, 
men om de begärde honom återlämnad skulle han lämnas tillbaka. 
Ellis sade vidare att om Kudirka hoppade över bord skulle ryssarna 
i första hand få rädda honom. 

Först 1745 sade en av de fyra .sovjetiska officerarna som fortfa-
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rande var ombord på Vigilant att de kände ti ll att en sovjetisk sj " 
man fanns ombord på Vigilant. Ryssarna gjorde emellertid ej någon 
framställning om att han skulle återlämnas. 1747 gjordes ett nyt: 
försök att få kontakt med Captain Brown i Boston, men han befam, 
sig fortfarande på tunnelbanan. Först 1815 fick Eustis kontakt me< 
Brown. Han rapporterade att avhopparen och fyra andra sovjetisk , 
officerare fanns ombord, att Kudirka var fast övertygad om at. 
desertera samt att han avsåg att hoppa över bord om han ej fi cL 
stanna på Vigilant. Han anmälde vidare att ryssarna kände ti ll at ~ 
avhopparen fanns ombord. Brown svarade att detta var tett problen1 
för State Department samt att Eustis skulle begära att de fyra sov 
jetiska officerarna skulle återvända ti ll sitt fartyg. Captain Brown 
ringde därefter till Rear Admiral Ellis och redogjorde för samtale : 
med Eustis. Ellis svarade då att Vigilant inte skulle utlämna Ku
dirka om inte ryssarna gjorde en framställning om ett utlämnande, 
men att om en sådan framställning gjordes skulle han utlämnas. 
Brown tog omedelbart telefonikontakt med Vigilant (1845) och 
meddelade Rear Admiral Ellis' direktiv, Brown frågade samtidigt on 
"man hade frågat ryssarna om de önskade få avhopparen återläm 
nad". Eustis svarade att man ej hade uppmanat ryssarna att begä r ~ 
att få Kudirka utlämnad samt att Kudirka ansåg sitt liv vara i fa r; 
om han blev utlämnad. Brown beordrade då Eustis att skaffa sig ett 
klart svar från den sovjetiske befälhavaren om han önskade Kudirk~ 
utlämnad eller ej. Om han önskade det, skulle han utlämnas. Eusti; 
framhöll på nytt faran för att Kudirka kunde komma att hopp .. 
över bord om han skulle utlämnas. Eustis beordrade då vidta läm p · 
liga åtgärder för att förhindra detta i .samband med överlämnandet. 
Brown framhöll på nytt att det måste föreligga en formell fram 
ställning från ryssarna för att han skulle kunna utlämnas. 

2000 överlämnade ryssarna en skriftlig framställning av följand : 
lydelse: 

Under vårt möte den 23 november 1970 bröt sig radiotelegrafistell 
Kudirka in i min hytt, dyrkade upp kassaskåpet och stal 3.000 ruble · 
och hoppade därefter över till Ert fartyg. Jag hemställer att Ni söke · 
efter honom för att sedan överlämna honom till mitt fartyg. 

Framställningen var undertecknad av fartygschefen på Sovjetskaj l 
Litva, Vladimir M. Popov. 
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Återförandet. 

2019 orienterade Eustis Brown om att en formell framställning nu 
förelåg och att han nu avsåg att utlämna Kudirka i enlighet med de 
direktiv han mottagit av Rear Admiral Ellis och Captain Brown. 
Eustis gick sedan till Kudirka och talade med honom i syfte att få 
honom att återvända frivilligt. Efter en stunds samtal hade han in
tryck av att Kudirka gick med på att återvända. De gick båda två 
akteröver för att komma ombord på Sovjetskaja Litva. I höjd med 
fartygschefens hytt fick Kudirka syn på befälhavaren för den sov
jetiska fiskeflottan, Burka!, som fortfarande var ombord på Vigi
lant. Han stannade då och ropade "Nej, nej" och rusade tillbaka för
över. Eustis följde efter honom och försökte på nytt övertala honom 
att återvända men utan framgång. Eustis meddelade då de sovjetiska 
officerarna som fanns ombord på Vigilant att de kunde ta Kudirka 
med sig ombord till sitt fartyg. De ryska officerarna började nu tala 
med Kudirka för att få honom med sig. Samtalet var mycket hetsigt 
och högröstat. Kudirka klargjorde att han inte under några omstän
digheter avsåg återvända till det sovjetiska fartyget. 2130 stod det 
klart att ryssarna misslyckats med att övertala Kudirka. De ville 
emellertid ej själva bruka våld utan begärde att Kudirka skulle åter
lämnas av Vigilants besättning. Då Eustis vägrade att använda sin 
besättning till detta uppdrag, begärde ryssarna att få ett radiotele
fonisalntal till sin ambassad i Washington över Vigilands radiosta
tion. Eustis frågade sin radioman om det gick att ordna ett sådant 
samtal. Denne uppfattade frågan som en order och ordnade ett sam
tal till den sovjetiska ambassaden i Washington. Denna förbindelse 
stod öppen i c :a 5 minuter utan att utnyttjas. (Detta är intressant 
att konstatera som jämförelse med de bristande kontakterna med 
State Department.) Eustis har senare sagt att han aldrig avsåg låta 
ryssarna få förbindelse med sin ambassad från det amerikanska far
tyget utan att först ha kontaktat State Department. 

Från First District i Boston orienterade man samtidigt Coast 
Guard Headquarters i Washington om beslutet att utlämna Kudirka. 
Detta samtal gav emellertid en felaktig bild av läget. Coast Guard 
Headquarters uppfattade situationen .som att Kudirka redan hade 
utlämnats samt att han frivilligt gått med på att återvända. Båda 
sakerna var felaktiga. 

En samtidig kontakt från First District i Boston med State De
partment visade att de vakthavande tjänstemännen vid Operations 

395 



Center ej var informerade om incidenten ombord på Vigilant . .A ve 

detta samtal gav anledning till m.issför.s tånd. State Department f.icl 
uppfattningen att saken redan var avslutad medan First District 

hävdar att man ej sagt något sådant utan endast relaterat de fakta 
som var kända. 

Ombord på Vigilant var det nu alldeles klan att det inte gick att 

få ~udirka överlämnad utan att använda sig av vå ld. 2214 tof 

Eust1s en ny kontakt med Brown och Idarlade detta .samt framhöl 

samtidigt att ryssarna var ohågade att utnyttja sin egen besättninf 

för att föra Kud.irka tillbaka, att de önskade få kontakt med sin am

bassa~ i Washington samt att Eustis föreslog en alternativ lösning 

som 11mebar att man behöll Kudirka ombord och förde honom t.il 

Bost?n fö.r att sedan lå ta ryssarna få begära hans utlämning på sed
vanligt diplomatiskt sätt. Capta.in Brown svarade endast: "Du har 
dina order. Använd det våld som är nödvändigt." 

Eustis vände sig då till de sovjetiska officerarna som fo rtfarande 

befann sig i hans hytt och sade att de kunde göra vad de ville för att 

få Kudirka med sig. De ryska officerarna begärde då att få ta om

bord sex .sjömän, som skulle hämta Kudirka. D e var uppenbarlige 

ovilliga att själva med våld föra honom tillbaka. Eustis medgav att 

tre sovjetiska sjömän fick komma ombord. Strax därefter kom fem 

och inte tre sovjetiska sjömän ombord på Vigilant. De var utrustade 

med filtar, rep och strumpor (som senare visade .sig vara avsedda an 

stoppas i munnen på Kudirka). Eustis förde dem till Kudirka. Ha 

bad då om en kniv för att kunna begå självmord. Detta förvägrade~ 

honom av naturliga skäl. Innan Kudirka började gå med ryssa rna 

tog han av sig skjortan och vände ut och in på .sina tomma ficko1 

för att visa Eustis att han inte hade några 3.000 rubler som ryssarn <

påstod. Under förflyttning akteröver gjorde Kudirka först ett försök 

att hålla sig fast i en dörr, men slets loss av ryssarna. Ett vå ldsamt 

slagsmål följde men Kudirka lyckades småningom slita sig loss ocl

hoppade över re lingen på babords båtdäck. På Vigilant trodde mar 

att han kommit i vattnet mellan de två fartygen och ropet "Ma1 

över bord" ljöd över fartyget, som redan var klart för avgång mec 

besättningen i .s tationer för losskastning. Klockan var 2300. 

Commander Eustis på Vigilants brygga var rädd för att Kudirk2 

skulle krossas mellan de båda fartygen och beordrade " loss överallt". 

Det förtöjningsgods som var belagt ombord på Vigilant kastade 

loss och övriga tampar höggs av med yxor innan Vigilant snabb 
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backade undan från Sovjetskaja Litva. Ombord fanns då fortfaran

de den sovjetiska gruppen samt även Kudirka som aldrig hamnat i 

vattnet utan .istället lyckats svinga sig in på huv uddäck. 
Backmanövern gick så hastigt att en waterbom på det sovjetiska 

fartyget rev ned an tenner, en strålkastare och fyra ventilatorer på 

Vigilant. 
Kudirka hade nu kommit längst ut på stjärtdäcket på Vigilant. 

Där hindrades han av två amerikaner fr ån att hoppa över bord då 

den ryska gruppen närmade sig. Amerikanerna lämnade honom till 

ryssarna, som efter ett nytt våldsamt slagsmål lyckades övermanna 

Kudirka. När de sedan bar honom uppför lejdaren ti ll båtdäcket slog 

en ry.ss hans huvud upprepade gånger mot lejdarens metalledstång i 

syfte att få honom medvetslös. Ryssarna fortsatte att misshandla 

Kudirka tills en amerikansk fänrik slutligen gick emellan. Man hade 

nu lyckats få ett rep runt halsen på Kudirka. När den amerikanske 

fänriken lämnade platsen for tsatte dock misshandeln. Besättningen 

på Vigilant beordrades under däck för att de ej skulle bli inblanda

de. Ryssarna lyckades få filten runt Kudirka och få honom helt bun

den med repet så när som på hans huvud. Kudirka slogs våldsamt än

da tills han var fullständigt bunden. Klockan var då 2315. 

Commander Eusti.s beslöt nu att använda en av Vigilants båtar 

för att föra över Kudirka och den sovjetiska gruppen till Sovjetkaja 

Litva. Men innan detta skedde tog han kontakt med Captain Brown 

i Boston och begärde tillstånd att få utnyttja båten för detta ända

mål. Sedan Brown fått försäkringar om att väder och sjön medgav 

detta, gav han tillstånd till Eustis att utnyttja Vigi lants båt. 
2340 embarkerade ryssarna båten. Kudirka ka.stades c:a en meter 

ned i båten. Han låg sedan på botten i båten med ansiktet nedåt och 

med en ryss sittande på sitt huvud. Den amerikanska båtbesättningen 

kunde ej avgöra om K udirka var vid medvetande eller ej. När man 

kom fram till Sovjetskaja Litva hissades Kudirka ombord i ett nät. 

Vigilant eskorterade därefter Sovjetskaja Litva till internationellt 

vatten samt sände ett meddelande till First District i Boston med 

uppgift att Kudirka hade blivit överlämnad till ryssarna 2355. 

Påföljder 

Händelsen väckte stor uppmärksamhet i amerikanska nyhetsme

dia. Presidenten och utrikesministern blev "ursinniga" över det sätt 

det hela handlagts på. Såväl Kongressen, State Department som 
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Coast Guard genomförde egna undersökningar av handläggningen. 
Efter slutförda undersökningar beslöt chefen för Coast Guard vad 

den berörda personalen anbelangar: 

Utdrag ur beslut: 

1. Captain Brown ställs inför krigsrätt för hans underlåtenhet att 
hålla chefen för Coast Guard informerad om vad som hände samt 
h_ans underlåtenhet att bibehålla avhopparen ombord på Vigilant 
ulls han fått instruktioner från vederbörliga myndigheter. 

Oaktat vad denna ~rigsrätt kommer fram till föreligger det ingen 
tvekan om att Captam Brown's hela handlande under denna hän
delse har allvarligt inverkat på hans förutsättningar för att tjänst
göra som en äl~re officer på aktiv stat. Av detta .skäl är jag beredd 
att återkalla kngsrättsanmälan om Captain Brown omedelbart begär 
sitt avsked. En sådan begäran kommer att bifallas. 

~- Rear Admiral Ellis tilldelas en varning (Punitive Letter of Re
?ru~and) för att ha gett order utan att vara tillräckligt informerad 
1 fragan ?ch utan att ha kännedom om gällande praxis i fall som 
detta. Elhs fråntas samtidigt .sitt befäl och pensioneras så snart hans 
hälsa tillåter, dock senast 31 januari 1971. Under återstående tid i 

. tjänst skall han ha en befattning med minimalt ansvar. Om Rear 
Admiral Ellis omedelbart begär sitt avsked är jag beredd att bifalla 
denna utan sådana åtgärder. 

3. Commander Eustis tilldelas en varning (Administrative Letter 
of Reprimand) för att ha låtit sovjetiska sjömän komma ombord 
på sitt fartyg för att återföra en sovjetisk avhoppare. Han skall vi
dare omedelbart lämna sitt befäl som fartygschef på Vigilant. 

Såväl Ellis som Brown lade omedelbart in om avsked vilka be
viljades. Eustis förflyttades till en mindre ansvarsfylld lan,dkommen
dering. 

Vad de berörda ryssarna anbelangar så uppges Kudirka vara vid 
g~d hälsa och bo i en ny modern våning i sin hemstad, Klaipeda i 
Lltauen. Fartygschefen på Sovjetskaja Litva, Vladimir M. Popov, 
uppges däremot ha blivit ställd inför krigsrätt och sänd till ett ar
betsläger för att han misslyckades med att hindra Kudirka från att 
hoppa av. 
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Efterskrift 

Uppgifter att Kudirka skulle leva ett normalt liv i Klaipeda och 
tydligen ha det bra utan några egentliga straffpåföljder kan före
falla egendomlig. Det var därför med stort intresse, som jag cirka en 
månad efter det jag avslutat artikeln ovan, läste en redogörelse i 
Herald Tribune (New York) den 7 augusti 1971 angående en rätte
gång som skulle ha hållits med Kudirka den 17-20 maj i Vilna i 
Litauen. Enligt det referatet dömdes Kudirka till 10 års straffarbete. 
Det mycket utförliga referatet från rättegången har enligt artikeln 
gj~rts av vänner till Kudirka, som sedan smugglat det ut ur Sovjet
umonen. 

Under rättegången pläderar Kudirka bl a mycket starkt för ett 
fritt och oberoende Litauen. Han vägrade vidare att utnyttja den 
försvarsadvokat - Gavronskis - som erbjöds honom och gjorde 
det med följande motivering: "Om Gavronskis är en ärlig man och 
försvarar mig i enlighet med vad hans eget samvete säger, så kom
mer det bara att skada honom själv. Men om han är oärlig och spelar 
rollen av biträdande åklagare som oftast sker vid politiska rätte
gångar i Litauen, så tycker jag det är tillräckligt med en åklagare". 
På frågan om han var skyldig svarade Kudirka: "Jag är inte skyldig, 
eftersom jag ej förbröt mig mot Litauens lagar. Jag anser inte att 
Ryssland, som numer kallas Sovjetunionen, är mitt hemland". Han 
sade vidare: "Jag är ingen brottsling. Mitt beslut att lämna Sovjet 
står ej i strid med Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga 
rättigheterna eller ens med Sovjetunionens författning. Jag anser mig 
därför fullkomligt oskyldig, men jag vet samtidigt att mitt öde re
dan är avgjort av säkerhetspolisen". 

A v hans tal framgår också att de sovjetiska sjömännen sedan han 
blivit utlämnad slog honom tills han förlorade medvetandet samt 
att han under de sex månader han hölls i ensam cell före rättegången 
blev slagen, så att han blev invalidiserad i ett knä. 

Det kan slutligen nämnas att Kudirka hade svårt att dölja sin 
glädje, då han meddelades sitt straff - 10 års straffarbete. Han 
hade nämligen enligt referatet räknat med dödsstraff och hade under 
rättegången begärt att få träffa en katolsk präst innan straffet skulle 
verkställas. 

LF 
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Notiser från nar och fjärran 

COLOMBIA 
U b& tar 

I ,julinun1ret anm älde vi två ubåtsbeställnin gar i Västtyskland och bedömde att 

det var fråga om äldre tyska av typ 205. Som rättelse av denna uppgift kan för 

mä las att bes tällnin gen avser två nybyggen på ca 900 ton, alltså en typ un gefär 

dubbelt så stor som de nuvarande tyska. Köpesumman är på 33 milj dollar. Per

son al från Västtyskland skall biträda i Co lombia vid fartygens in t rimning och 

besättningarnas utbildning. 

(Marine Rundschau, juni/ 71 ) 

JAPAN 
Tankfartygsbygge i rekordklass 

Världens hittil ls stÖfsta fartygsbygge är ett tankfartyg på icke mindre än 

372.400 dwt, vilket är nära 50.000 ton mer än vad det f n största tankfartyget i 

drift, "Universe Ircland", kan lasta. D en nya bjässen , "Nisseki Maru", har byggts 

av Ishikawajima-Harima H eavy Industries i Japan vid dess skeppsvarv i Kure 

och nyligen levererats till Tokyo Tanker Company Ltd för att föra råo lja från 

Persiska Viken till Jajan. Fartyget är drygt 350 m långt, nära 60 m brett och 

djupgåendet på last är 28 m. Det stora djupgåendet gör att Malaekasundet icke 

kan användas utan fartyget mås te när det är fullastat begagna den längre vägen 

• genom Lom bok-sundet. 

D etta nya rekord i fartygsstorlek torde icke bli långvarigt då Kure-va rve t har 

bes tällning på tre 477.000 tons tankers för en brittisk bes tällare. 

(Fackpress) 

KANADA 
De nya fregatterna 

Samtliga bes tälld a fyra frega tter av "Aigonquin"-klassen är nu 1 SJOn och vän

tas komma i tjän st 1972-73, därm ed försenade trekvarts år efter ursprun o- li o-a 
l o o 

P aner. Fartygen blir främst inriktade på ubåtsjakt. Storleken blir 4.200 ton, län gd 

129,9 m, bredd 15,25 m och djupgåen det 4,4 m. Framdrivningsmaskineriet består 

he~.t av gas tur_biner, två fö r högfart och två för ekonomifart (system COGOG) . 

Hagsta fart bh r ca 30 knop. Beväpningen kommer att omfatta: 

1 ställ för "Sea Sparrow" lv-robot för eget försvar, 

1 12,7 cm Oto MeJara helautomatisk ka non i enkeltorn 

"Limbo" (trippel) antiubåtsraketställ, ' 

2 trippelställ ubåtsjakttorpeder, 

2 tunga ubj-helikoptrar typ "Sea King" med sonar och ubj-torpeder samt 

såväl skrovinbyggd som bogserad sonaranläggning. 

Fartygen får namnen: Algoquin, A thabaskan, Huron och Iroquois. (Fackpress) 
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STORBRITANNIEN 

Pensionerad trotjänare 

Som ett minne av en förgången sto rhetst id skall den gam la kryssa ren "Be lfast" 

placeras i en permanent docka i Th emsen invid Tower Bridge, där hon för f ram

tiden ska ll va ra ett ma rint museum . Hon fick sitt namn efter sin "födelsestad" 

Belfast där hon fullbordades 3 augusti 1939 och fick alltså nästan omede lbart 

p röva sina krafter i andra världskri get. Redan i början av kr iget skadad es hon 

svårt av en minexplosion och erhöl l en förstä rkt unde rvattenskropp . Efter kriget 

blev hon 1956 mod erniserad och 1966 lades hon ti ll ro som "harbour accomoda

tion ship". Hon är den sista i britti sk tjänst av den stora "Southampton"-klassens 

kryssare, som sammanlagt omfattade 21 fartyg, medräknat de förbättrade typer

na. An nu fungerar dock rre av hennes system men under främmande fla gg och 

med andra namn: "Nigeria" i Ind ien som " Mysore", "Newfoundland" i Peru 

som "Al mirante G ra u" och "Ceylon" också i Peru som "Colonel Bolognesi", men 

ä ven deras tid torde snart vara ute. 
(Fackpress) 

Ny befälsordning för de stora marina baserna 

De lokala marina cheferna av amira ls grad, vilka samtidigt vari t chefer för ett 

"Foyal Dockyard" har hitti ll s i sistnäm nda egenskap benämnts "Adm iral Super

intendent". Titeln innebar i stort att de hade di rekt befäl endast över den ren

odl ade varvsverksamheten vid aktuell t örlogsvarv. Som fö ljd av pågående om

organisation av basledningsfunktionerna inom "Home Command" utökades fr o m 

1971.09.15 ansvarsområdet för dessa varvschefer vid de stora basern a till att om

fatta hela basunderhållstjänsten, inn efattand e fart ygs reparationer oc h fart ygsun

derhåll , förrådsverksa mhet, transporttjänst, operativ underhållstjänst, fö rl äggning 

av militär personal etc. Samtidigt ändrades titeln t ill "Port Admiral". Andringen 

berör befattningshavarna 
Flag Officer Plymouth and Port Admiral Devonporr, 

Flag Officer Medway and Port Admiral Chatham, 

Flag Officer Spithead a nd Port Admira l Portsmouth, 

Flag Officer and Port Admira l G ibraltar samt 

Port Admiral Rosyth. 
I sin egenskap av "Flag Officer" är dessa underställda C-in-C Western Com

mand (resp C-in-C Channel Command i NATO:s organisation) och som "Port 

Admirals" C-in-C H ome Command . 
(Fackpress) 

Nya fartygsnamn 

D e fyra första fregatterna av "Type 21" får namnen "Amazon" (tidigare an

mäld i denna spalt), "Active", "Antelope" och "Ambuscade". Åttonde och nionde 

av kärnkraftdrivna attackubåtarna skall heta "Sovereign" och "Superb". D en för-
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sta jagaren av den nya "Type 42", "Sheffield", som sjösattes juni 10, hade i slu te 
av april ett allvarligt missöde på stapelbädden då v id skrovets förzinkning er 
explosion inträffade i akte rskeppet. Explosionen dödade två varvsarbetare ocl 
slet upp ett stort hål i bordläggningen. De två följande av denna typ skall het~ 
'Birmingham" och " Coventry". 

(Fackpress, 

USA 
Kvinnor, kvinnor . .. 

D et torde inte dröja länge innan världens första kvinnliga amiral blir utnämn 
i USA flotta enligt försvarsminister Laird. Det finns kvinnliga generaler i både 
armen och flygvapn et och eftersom dessa vapengrenar överlevt detta, anser fö r
svarsministern att även flottan skall kunna göra det. När kommer månne den 
första kvinnliga generalen i Marinkåren? 

Men inom amerikanska flottan umgås man med planer på ytterliga re kvinnliga 
inslag. Man överväger möjligheten att bemanna (?!) vissa fartyg med helt kvinn
liga besättningar. 

(Proceedings, augusti 1971 ) 

Ubåtar 

De båda till "Poseidon"-robotar ombyggda "James Madison" och "Daniel 
Boone" är sedan i våras på expedition. Härnäst väntas " Ulysses S. Grant" vara 
klar, medan ännu "Nathanael Greene" och "Benjamin Franklin" icke har lämnat 
ombyggnadsvarvet i Groton. Ytterligare sex SSBN är på ombyggnad till den nya 
" Poseidon"-roboten. Den första kärnkraftdrivna attackubåten av den nya " tysta" 
typen, SSN 685, " Glenard P . Lipscomb" har nyligen kölsträckts och beräknas 
komma i tjänst 1974. D enna är t v en försöksprototyp och seriebyggnad av dess 
efterföljare väntas dröja ytterligare ett par år därefter. Under tiden fullföljs den 
vidare anskaffningen av attackubåtar av "Sturgeon"-typ och av den nya ultra
snabba SSN 688-klassen, varav tre ligger på stapeln (den första får namnet "Los 
Angeles"). D e gamla konventionella attackubåtarna faller efter hand bort. I mars 
i år utrangerades icke mindre än åtta stycken på en gång. D en amerikanska ma
rinledningen eftersträvar att hålla totalantalet attackubåtar vid 105 enheter. 

(Fackpress) 

V.i\.STTYSKLAND, NATO 

Nya namn i västtyska marinens ledning 

Viceamiral Gert Jeschonnek, generalinspektör för västtyska marinen (CM) av
går okt 01 med pension. Hans efterträd are blir den nuvarande ställföreträdande 
marinchefen, konteramiral Heinrich Kuhnle, som i sin tur ersätts a v flottillenad
miral Horst von Schroeter. Viceamiral Albrecht Obermaier (VT), hittillsvarande 
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NATO marinchef i Ostersjöutloppen, COMNAVBALTAP, lämn ar också tjänsten 
med pension okt 01 och efterträdes av sin landsman, flottillen admiral Wilhelm 
Meentzen . En li gt NATO regler skulle egentligen en dansk sjöofficer stå i tur för 
denna befattning men mot bakgrund av de stora omorganisationerna i danska för
svaret de senaste å ren kunde Danmark icke lösgöra en lämplig flaggman härför 
i rätt tid . 

(Fackpress) 
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Litteratur m. m. 

JENS KUSK JENSEN 
"Haa ndbok i proktisk S0mandsskab" 

För en mångå n g sa mlare av nautisk litteratur, som icke lyckats förvä rva den 
na bok, är det tacksamt konstatera att Foreningen til Sefanens Fremme ocl 
Hest & S0ns Forlag i Köpenhamn har utgivit ett fotagrafiskt nytryck av Haan d 
bok i prakti sk Somandsskab, fjärd e, utvidgade och omarbetade upplagan 1924. 

Boken har samtidi gt försetts med ett särskilt sa kregis ter som har uta rbetats a> 
C laus Jacobsen. 

Den är tryckt på Atelje Elektra, Kobenhavn 1971. 
Pri s c :a 115 danska kronor. 
Sjuttio å r har ght, sedan Dansk Sejlskibsrederi-Forening 1901 utgav den av 

kapten Jens Kusk Jensen utarbetade "Haandbok i praktisk Somandsskab". Ett 
di gert ve rk, som det tOg för fatta ren elva år att uta rbeta . Första upplagan följd es 
snart a v flera. D en sista som kom ut 1924 fyllde med sina många illustrationer 
och ett tillägg om segelsömn ad mer än 400 si dor. 

Om ångfartyg och motarfartyg nämndes i denn a fjä rde upplaga mycket liter. 
Boken v ar och förblev skriven för segelskutarnas fo lk. 

Efter andra vä rldskrigets slut slog sig 1947, D ansk Sejlskibsrederi fo renin g, For
enin gen til Sefartens Fremme og Sofartens Bibliotek samman för att utgiva en ny 

· och ridsenl ig uppl aga av boken. Denna utarbetad es av dåvarande navigat ion s
lära ren, sedermera naviga tionsdirekteren Knud Hansen. 

Boken fick namn et "Luebog i praktisk Somandskab" och har sedan dess ut

givits i f yra upplago r genom Host & S0ns förl ag. Kusk Jense ns bok användes som 
förebild, och hans illust rationer anvä ndes i v iss utsträcknin g, men stOffet blev 
kraftigt utökat och moderniserat, och beskrive r srå lfartygskonstrukt ion er, diesel
motOrer, mekaniska spel och spec ia lfarty g såsom tank- och kyllastfartyg, vilka 
fått en framträdande pl ace rin g i verket. 

D essa läroböcker, så väl Kusk Jensens som Knud Han sens rev iderade utgå va har 
genom årtion den varit de un ga sjö fararnas bibel, samt den viktigaste läroboken 
för elever ombord i skol fartygen "Georg Stage", " Viking" , "K0benhavn" och 
"Danmark" samt vid de dan ska sjömansskolorna. 

D en senaste upplagan av "Lre rebog i praktisk Somandskab" fr ån 1964 är n u 
slutså ld . 1969 utgav DirektOraret for S0farrsuddan nelsen sin egen lä robok "50-
fartens ABC". Denna tar uteslutand e sikte på a tt föra in sjömansskolornas elever 
i den teor i som är knuten till livet ombord i dag och i morgon. segelfartygen är 
här icke medtagna i denn a undervisningsväsend ets egna lärobok. 

Med det växande fr itidsintresse t för sjön har det nu bland sjösportfolk, sjö
sco uter m fl uppstå tt ett behov att å ter kunn a finna upplysningar och vägledning 
i en riktig lärobok från segelfartygens dagar. 
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Boken innehåller, förutOm ren SJOmanin g, ett flertal tacke l- och riggritningar 
och upptar riggens olika benämnin gar på danska, tyska och engelska språket. 

Rimi ngen över fe m-mastade barken "Koben havn" är särsk il t vacker. 
Ett kapitel beskriv er tillkapning av riggwire, samt hur man använder tackel

ritnin gar för a tt mäta ståend e riggen på en bark. Vindens verkan p å segel samt 
manöver med skruv och segel behan dlas in gående. 

Ett särsk il t ti llägg behandlar segelsömnad och beskriver bl a hur råsegel och 
fö rsegel ti llskäres och likas, inkluderande den teknik, som erfordras för att få 
seglen att stå vä l. 

Nyutgåvan har även förse tts med ett alfabetiskt sakordsregister, som väsentligt 
ökar bokens praktiska utnyttjande. G B 

THE INTELLIGENCE ESTABLI SHMENT 

Av H arry H owe Ransom 
(Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1970, 309 p - inb ca 66 :35) 

Författaren är nu professor i statskunskap, men har tid igare var it for skare 
försvarsfrågor v id Harward-universitetet. 1958 kom det ut en bok av honom mn 
Am erikas underrättelsetjänst, Cen tral intelligence and national secunty. D et ar 
den boken han nu har omarbetat. 

Varje kapitel är aktuali serat och utvidgar. Sedan 1958 har ju m ycket material 
ti ll kommit. Amerik as underrättelseapparat har v ux it vä ldi gt, har få tt nya tek
niska hj älpmedel i sin hand och har många gånger se nsati~nellr_mi_ss l yck a~s. Ran
som har onekligen goda skä l att granska under ratte lsebyrakratt n t Amenka. 

Amerika hade så "Ott som ingen underrättelsetjän st före 2. vk, byggde 1 all hast 
upp en un der kri ge~ för a tt 1945 nästan helt rase ra den. Kalla k ri get medföt~~e 
allt starkare behov av en for mell und errättelseorganisation. 1947 bes lutade dartor 
kono-ressen att inrätta bl a nati onella säke rhets rådet och Central Intelligencc 
Age~cy (CIA) . Organisationen har vuxit till någo t mycket stort och mäktigt. N u 
in går min st tolv stora organisationer i underrättelsetjä nsten. Den ko, rar flera mil-

jarder dollar per år. . 
Ransom beskriver och analyserar noggrant utvecklingen, struk turen och meto-

derna. H an anser att det i dagens vä rld är nödvändigt att ha en vä lorganisera~ 
underrättelsetj änst. Men samtidigt ä r han djupt oroad av v ilk a fö ljderna kan bh 
för demokratin p g a stora, sjä lvs tändiga organisat ioner, va rs anslag och personal 
omsorgsful lt skyddas för insyn, och där de en da rådgiv and e kritikerna är en ltten 
grupp kongressmän jämte ett par av presidentens medarbetare. . . 

Ransoms bok gäller inte enbart för hållandena i A merika. Ett av de tiO kap ttlcn 
handlar 

0111 
den engelska o rganisationen. Om denna kon state rar fö rfatta ren att 

engelsmännen lyckats hemlighålla den på ett helt annat sä tt än amerikanerna, att 
föga därför är känt om den , att den politiska ledningen i London har ett helt 
annat grepp på den än vad Washington har på sin, samt att det inte bara är den 
amerikanska organisationen som den brittiska har påverkat. 

SN 

405 



THE MillTARV ESTABLISHMENT 
lts impacts on American society 

Av Adam Yarmolinsky 
(Harper & Row. Pub!. New York 1971 , 434 s - inb ca 86:95) 

Stiftelsen Twentieth Century Fund bildades 1919 för att stödja ekonomisk, po
litisk och sam hällsforsknin g. I dess nuvarande styrelse om 21 personer ingå r bl a 
]. Kenneth Galbraich och Arthur M. Schlesinger. 1967 utta lade sig styre lsen fö1 
att det borde göras en bred studie av kri gsmakten och dess inverkan på det ame
rikanska samhället. Man tänkte inte bara på det s. k. militä rindustriell a kom · 
pl exet, utan också på hur krigsmakten å terverkade inom samhället överhuvud
taget. Bakom uppslaget ti ll forskningsuppdraget låg ingen fien tl ighet mot fö r
svaret. Stiftelsen var helt enkelt ve rkligt intresserad av att ta reda på läget. Den 
amerikanska krigsmak ten hade ju väx t vå ldsamt under det kalla k riget. 

Forsknin gsuppdraget gick ti ll Adam Yarmol insky. Denne satt under MeNama
ras tid på en viktig befattning inom försvarsdepartementet (Deputy Ass istant 
Secretary of Defensc for International Security Affairs) . D essutom var Y. jurist, 
författare och lä ra re - alltså mycket lämplig bakgrund för det här forsknings
uppdraget. Y. lyckad es saml a en kunnig och erfa ren medarbetarstab, som helt 
självs tändi gt genomförde studien på stiftelsens uppdrag. 

Studiens väsentli gaste konstaterande är, att amerikanska krigsmakten sedan 
2. vk har trängt in i alla v inkla r och vrår inom det amerikanska samhället, nära 
nog utan att folket ve tat om det. Y. konsta terar också att försvaret inte har nå tt 
sin nuvarande omfattning utan att i gengä ld, å tminstone de lv is, ha " civiliserats" . 
Förf tycker också a tt försvarets vä ldiga expansion hänger samman med en själv
belå ten instä lln in g hos dc civi la myndigh eterna, dv s kongressen o. a. Dessa borde 
ha utövat kraftigare press på de militära myndigheterna så att kontrollen had 
bli vit effektivare. 

Studien är inte något antimi litärt dokument, fast den kan få den effekten ge
nom att i pränt ka llt slå fast en fak tamän gd. A ll t är heller inte till försva rets 
nackdel. Inom exempelvis utbildningens område och i rasfrågor kan försvaret 
inkassera beröm. Boken innehåller också en serie reformförslag och har a ll tså bli 
vit en debattbok om amerikanska förs varet - en bland många, men en av de 
bäst underbyggda. 

S N 
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ONE GERMANY OR TWO 
The struggle at the heart of Europe 

Av Eleanor Lan sin g Dulles 
(Hoove r Institution Press, Stanford University, Stan ford , 

Cali forn ia 1970, 315 s - inb ca 53:50) 

E leanor Lansin g Du lles ä r syster t ill den bortgångne, fö rre amerika nske utri
kesministern John Foster Dull es. Sedan hon lämnade sin tjän st i UD 1962 har hon 
skri vit sex böcker om amerikan sk utrikespolitik, bl a John Foster Dulles, The last 
y ear och Bertil, the W all is not forever . Sedan 1962 har hon också undervisat vid 
två univers itet och är anstä lld v id Georgetown-uni versitetet. Hon har också lett 
forskningsprojekt v id The Hoover Institution on War, R evolution and Peace vi d 
Stanford-universitetet som givit ut denna bok. 

Under de båda tidigare decennierna var författarinnan anstä lld vid UD. 1942-
1945 sysslade hon med uta rbetnin g av planer fö r efterkrigstidens Tyskland. I 
fyra å r var hon finansattache i Wi en, men fick 1952 ett huv udansvar .för Berlin . 
Under denn a t id f ick hon många kontakter med ledande tyska politiker. Detta 
har givit hen ne mycket stora kunskaper om de tyska problemen. 

H ennes bedömnin g av den tyska efte rkrigsutvecklin gen underlättas genom ge
digen ekonomisk utbi ldnin g och erfa renhet . Hon doktorerade i nationalekonomi 
i Amerika och har studerat vid London School of Economics. 

Författarinnan har stora sympati er för det t yska fo lket och an ser återförening 
nödvändig för världsfreden. 

THE SUPREME COMMANDER: THE WAR YEARS OF 
GENERAL DWIGHT D. EISENHOWER 

Av Stephen A. Ambrose 
(Doubleday, Garden City, N. Y. 1970, 730 s. - inb ca 70:50) 

SN 

Författaren innehar f n den s k Eisenhower Chair of Military H istory vid Kan
sas' statsuniversitet. Han var biträdande redaktör för Th e papers of Dwight 
David Eisenhower (Baltimore, Md , 1970). Bakom det sistnämnda verket låg en 
granskning av ca 15 miljoner dokument. Redaktörerna begränsade dock sitt urval 
till att gä ll a sådant som skrivits av generalen, in te till honom. Trots detta ble~ 
resultatet fem tjocka vo lymer. Ambrose har sedan gjort ett koncentrat, samla t l 

den här anmälda boken. Där ingår dessutom komm entarer o d fä llda a v f ram
stående politiska och militära ledare med vi lka Eisenhower had e a tt göra under 
2. v k. 

Boken är läsvärd, men man måste ta en del av Ambrases militära slutsa tser med 

407 



en nypa sa lt. Den enda allvarliga bristen i boken är dock bristen på kartor. Fi r 
att föl ja krigshändelserna bör läsaren därför ha ett särskilt kartmaterial till hath . 

Analysen av der dåliga samarbetet mell an Eisenhower och Montgom ery har c 1 

framträdande plats i boken. Båda var vilj estarka. Eisenhower var otålig till si 1 

läggning, men visade ett otroligt tålamod i umgänget med Montgomery. Denr•e 
missuppfattade ibland detta och såg det som svaghetstecken. Eisenhower lyckad, s 
dock hålla sina positioner. Ardennerslaget blev en vändpunkt. D et bekräftade 
Eisenhowers militära kompetens och ledarförm åga. Efter detta höll Eisenhower 
ett fast grepp i Montgomery, Bradley, Patron och de Gaulle. 

Eisenhower är självfallet centralgestalten i boken. Han framstår som en ena 
stående militär och statsman, som både förde västvärldens hittills största militär r 
maskin ti ll seger och mycke t bidrog till att hålla ihop alliansen. Ambrose under 
stryker att det som framför allt gjorde detta möjligt var Eisenhowers karak 
tärsegenskaper - blygsamhet, varm v änligher och integritet. 

S l'c 

OSTBLOCK INTERN 
13 Jahre Dolmetscher fUr die polnische Partei- und Staatsflihrung 

Av Erwin Weit 
(Hoffman und Campe, Hamburg 1970, 274 s- inb ca 40:-) 

Förf är född 1926 i Wien, varifrån familj en före 2. vk flyttad e till Polen. Wei t 
arbetade efter kriget som fabriksarbetare, affärsbiträde och journalist. 1956 blc\ 
han så tolk (polska/tyska) för polska politbyrån och regeringen. I tretton år to! 
kadc Wcit, men 1%9 gav han sig iväg från Polen och bor nu i Västeuropa. 

Det är om dessa tretton roikår boken handlar, en händelserik period i Europa 
efterkrigshistoria. Weit har som tolk haft speciella möjligheter att få insyn i ske 
endet. Han observerar intrigspelet r.1ellan olika östeuropeiska kommunistpartier 
i första hand de polska och östtyska. D et gäller sådana frågor som förhålland et 
till Västtyskland, konflikten med den katolska kyrkan och tillkomsten av det 
ultimarum Dubcek tillställd es 1968, och som gjorde slut på "våren i Prag". 

Weits bok är inte något sensation sreportage. Strävan efter kritisk objektivitet 
saklighet och tillförlitlighet är dominerande. Läsaren ges här ett ovanligt tillfäll t 
rill inblick i det speciella dunkel där kommunistiska toppolitiker agerar, ett dun· 
kel där den totalitära maktens teknik och säkerhetssystem anger tonen. 

S f., 

408 

GRONLAND OCH NATO 

Är 1971 kommer sannolikt att ges en särsk ild plats av den som en gång skall 

skriva NATO's historia. 
I såväl Europas norra som södra flanker har positionerna i å r måst fl yttas till

baka - bildligt och bokstav ligt talat. 
Malta har utvisat NATO-befälhavaren p å ön och t v undanbett sig besök av 

NATO-fartyg. 
Islands nya trepartiregering har plan erat att stänga NATO-basen i Keflavik. 

Man stöder visserligen fortfarande NATO och v ill bli kvar i alliansen, men anser 
inte a tt det i fredstid skall finnas utländska base r eller utländsk militär p erso nal 

på Ön. 
I NATO ser man sig f n om efter nya baser och blickarna har då - i den nor-

ra flanken - fa llit på Grönland . 
USA har, enligt rykren i dagspressen , planer på att begära ytterli gare baser på 

Grönland ifall basen i Keflavik måste överges. 
Den danska regeringen har å andra sidan sagt att man inte har planer p å att 

tillåta fler NATO-baser på danskt territorium . Någon officiell , eller inofficiell , 
förfrågan säger man sig emellertid inte ha fått då det gäller baser på Grönland. 

Före vk 2. hade Arkris liten militärstrategisk betydelse. Under kriget ändrades 
situationen radikalt, främst genom flygets utveckling. Nordk alotten blev en gen
väg från västra till östra delen av det allierade maktblocket. Grönland - jor
dens största ö - täcker en avsevärd del av Nordkalottens yta. Redan en hastig 
blick på kartan v isar att ön har stor strategisk betydelse. H ärifrån kan v ägarn a 

från N. Ishavet till Arianren kontrolleras. 
När Grönland nu har kommit i blickpunkten finn s det därför anledning att 

närmare studera öns geografi , dess historia och förutsättningar för dess framtida 
utvecklin g mot ett nordiskt välfärdssamhälle, baserat på modern teknik. 

Försvarets Forsknin gsanstalt har i en nyutkommen bok, AKTION OCH RE
AKTION PÄ GRONLAND (Allmänna förlaget 1971, 200 sid) belyst dc senas te 

decenniernas utveckling på ön . 
Boken är i första hand en sociologisk-antropologisk skildring, men utgör utan 

tvekan värdefullt bakgrundsmaterial för alla som är intresserade av Grönlands 

strategiska roll i framtiden . 
Hake 
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