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J(UNGL
ORLOGSMANN ASALLSKAPET

Nr 4/ 1975.

Meddelanden

Ordinarie sammanträde i Västerås den 9 april 1975
(Utdrag ur protokoll)

1. Sammanträdet hölls i bussen på väg till ASEA i Västerås i närvaro av 2S
heders-, ordinarie och korresponderand e ledamöter . Till senare delen av sammanträdet som förlagts till lokalerna i Forum - ASEA hade inbjudits gäster från
ASEA, skolmyndigheter i Västerås, marinstaben och Berga örlogsskolor.

2. Valdes ledamoten O'Konor till föredragande i vetenskapsgrene n "Organisation och personal. Utbildning" för 1975-76.
3. Genomfördes estradsamtal över ämnet "Utbildning till och som . . . ", en
paneldiskussion kring problem vid utbildning av stampersonalen vid marinen
och jämförelser med motsvarande problem inom en svensk industri.

Mellan kl 1500 och 1730 lämnade representanter från ASEA orienteringar i dagsaktuella frågor.
Ett exemplar va rdera a v Sällskapets minnesskrift vid ZOO-årsjubileet överlämnades av ordföranden till föredragshållarn a från ASEA och de deltagare i panelen
som inte tillhört Sällskapet.
Stockholm den 14 oktober 1975.
BO GRANATH
sekreterare
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Minnesteckn ingar
Carl Engdahl
Nr 5/ 1975 .

Ordinarie sammanträde i Stockholm den 2 oktober 1975

(Utdrag ur protokoll )
l. Meddelade ordföranden att sedan föregåe nde sammanträde ledamöterna Joh n
Olsen, Carl Skarin och Carl Ljungberg avgått med döden.

Ordföranden lyste frid över deras minne.
2. Valdes led amoten Nordgren till föredragande i vetenskapsgrenen "Krigsfartygs konstruktion. Maskin- och elektroteknik. Teleteknik."
3. Fastställdes belöningar för artiklar i Tidskrift i Sjöväsendet m m enligt följande:
Kapten Björn El/gren, hedersomnämnande och 200 kronor för "Sjöstridskrafternas poliriska roll" i TiS nr 5 och 6/ 197 4.
Redaktör J ur g Meister, hedersomnämnande och 200 kronor för "Den lettiska
flottan 1918-1941 " i TiS nr 6/ 1974.
Major 'William Backlund, hedersomnämnande och 300 kronor för sin enskilda
utredning vid MHS marina tekniska kurs om 1980- och 1990-talets eldledningssystem för kustartilleriet.
4. Föredrog ledamoten Sandström sitt inträdesanförande med titeln "Det aktiva
stambefälets roll i den vilande krigsorganisationen".
5. Föredrog ledamoten Back utdrag ur sin årsberättelse i vetenskapsgrenen
"Organisation och personal. Utbildning" med titeln " Hur gick det sedan? Studie
över befälselever rekryterade 1971 ".

Den 20 januari 1975 av led överste Carl Engdahl. Han var född i Eksjö 1910.
Efter a v lagd studentexamen p åbörjade han sin militära bana och blev 1932 officer vid Kungl kustarti lleriet. Han var då placerad vi d KA 2. Strax efter krigsutbrottet 1939 kommenderades Carl Engdah l som elev i artiller ikursen vid sjökrigshögskolan. Efter genomgången kurs tjänstgjorde han i då varande Marinförvaltningen till 1947 och bidrog med sitt tekniska och militära kunnande på ett
förtjän stfullt sätt till utvecklingen av kustartilleriet under beredskapstiden. Som
knappt 30-åring visade han pro v på sin förmåga till planering och arbetsledning
då han under de första krigsåren som ansvarig projektledare på rekordtid genomförde uppbyggandet av ett av de tunga kustartilleribatteriern a i Skåne. 19471950 var han tygmästare vid Göteborgs kustartilleriförsvar. 1950-1954 tjänstgjorde han som kurschef och lärare vid sjökrigshögskolans artillerikurs och återvände 1954 till Karlskrona. Från och med 1957 var han tygmästare vid Blekinge
kustartillerifö rsvar, en befattning som han behöll till sin avgång ur aktiv tjänst
1971.
För de någo t yngre kamrater som började sin militära yrkesutövning under
beredskapsåren och som hade förmånen att tjänstgöra under Hajd, som han kallades i vänkretsen, känns saknaden stor. Hans kunnighet och pliktkänsla utgjorde
ett föredöme - detta gällde vid såväl förvaltning och utbildningsverksamhe t
som vid trupptjänstgöring. Det sätt p å vi lket han delade med sig av sin stora
erfarenhet utgjorde en stimulans i arbetet som betydde mycket för hans medarbetare. Trots att Hajd uppfostrats i den gamla, ofta något stela, militära miljön
hade han förmåga att tillämpa praktisk företagsdemokrati. Detta gjorde han
långt innan begreppet ens hade präglats eller fått den karaktär av utvecklingsframsteg som ordet i dag har.
Han ingav respekt och aktning genom sin yrkeskunskap. Genom sitt trevliga
och glada sätt vann han många vänner både inom och utom tjänsten. Många
känner idag saknad, men denna saknad är blandad med tacksamhet för det ljusa
minne han efterlämnar.
Av ledamoten Hans Bergstrand

Karlskrona den 18 november 1975 .
BO GRANATH
sekreterare
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Carl Ljungberg
Korresponderande ledamoten f d kaptenen i flottan s reserv Carl Emil Ljungberg avled den 19 juli 1975. Han var född i Kristianstad den 25 juli 1873 och
var således vid sin död i det närmaste 102 år.
Vid knappa 16 års ålder gick Ljungberg till sjöss . Han avlade sjökaptens-
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examen i England och tjänstgjorde som styrman p å olika engelska fartyg innan
h an återkom till Sverige och avlade svensk sjökaptensexamen 1896. Han utnämndes till reservofficer i Flottan 1897. Han var befälhavare och chef fö r
Trelleborg-Sassnitzroutens svenska postångare 1900-1908 och efter att ha
varit kontrollant vid byggandet av tågfärjan Drottning Viktoria blev han dess
förste befälhavare 1908-1916, ti llika chef för färjelinjen Trelleborg-Sassnitz.
Under denna tid medverkade han även vid utredningar rörande förbättrande av
våra sjöfansförbi ndelser på Ryssland, Finland och Storbritannien. 1916-191 9
var han chef för folkhushå llnin gskommiss ionens transportavdelning. Han var
därefter till sin pension knuten till Stockholms Enskilda Bank, där han var personalchef och chef för ekonomi- och fastighetsavdelningen. Ljungberg var en av
initiativtagarna vid bildandet av Svenska Florrans Reservofficersförbund 1935
och . dess förste ordförande. Han har även varit ledamot av Overstyrelsen för
Sveriges Flotta.
1935 invaldes Carl Ljungberg som korresponderande ledamot i Kungl Orlogsmannasällskapet.
Carl Ljungberg hade förmånen att ännu in i hög ålder få behålla såväl fysisk
som psykisk spänst. Hans uppväxttid och ungdom inträffade innan många ting
av det som vi tycker hör till dagens nödtorft blivit uppfunna. Han hann sedan
i full utsträckning uppleva vår tids fantastiska tekniska utveckling från t ex den
första flygfärden tillland stigningen p å månen .

Av örlogskapten Gustaf Myhrman

r

John Olsen
Orlogsmannasällskapets bibliotekarie och korresponderande ledamot John Olsen
av led den 18 april 1975 . Han var född i Karlskrona 1892 och var son till viceamiralen Carl Otto Olsen och hans hustru Beda född Hain. Genom sina förfäde r
hade John Olsen en stark förankring i Karlskrona. Hans farfar var major vid
marinregementet, farfars far var kommendörkapten och farfars farfar var kronosmed i Karlskrona. John Olsen följde i sina fäders spår, genomgick den gamla
sexklassiska sjökrigsskolan och blev officer i florrans reserv 1913. Under åren
1914-16 var han sedan anställd som styrman i Rederi AB Nordstjärnan. Han
återvände emellertid till den militära tjänsten och blev löjtnant i kustartilleriet
1917. Han blev kapten 1926, major i marinen 1942 och överstelöjtnant i marinen
1952. John Olsen tillhörde som aktiv officer KA 1 fram till 1931 och därefter
KA 2 till 1937. Samma år blev han förtidspensionerad och inträdde i kustartilleriets reserv. Åren 1937-57 tjänstgjorde han sedan som expeditionsofficer vi
sydkustensmarind istrikt och Marinkommando syd.
Efter sin pensionering hade John Olsen många uppdrag i sammanslutnin gar
och organisationer med marin anknytning. Han var chef för Karlskrona sjö278

värnsflottilj 1942-53, sekreterare i Amaranterorden i Karlskrona till 1965, verkställande direktör i af Christierninska fonden 1942-72 och kassör i den för oss
välkända marinbefälets sjukkassa 1942-75.
Sitt största intresse tror jag dock John Olsen ägnade Kungl Orlogsmannasällskapet, där han invaldes som korresponderande ledamot 1955. I 16 år (1956-72)
var han huvudredaktör för Tidskrift i Sjöväsendet, en inte obetydlig prestation
särskilt med tanke på att han var över 80 år, då han lämnade denna befattning.
Att under en så lång tid kunna bära det ekonomiska ansvaret för Sällskapets
språkrör utåt och tidigare också dess viktigaste inkomstkälla vittnar om sådana
egenskaper hos John Olsen som noggrannhet, ihärdighet, tålamod parat med en
god portion envishet, men främst optimism. Hans korta meddelande våren 1973
om att han önskade avgå som huvudredaktör, "Nu orkar jag inte längre!", vittnar också om en sund reali sm samtidigt som det är ett uttryck för vanmakt inför
överhetens pålagor i form av arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt, annonsskatt
och reklamskatt.
Sysslan som Sällskapets bibliotekarie vi lle han dock inte lämna. Orlogsmannasällskapets bibliotek var John Olsens stolthet och att vara dess bibliotekarie var
för honom en glädje, ja nästan en nödvändighet. För den uppgiften ansåg han
att han ännu hade krafter kvar och jag vill gärna intyga att det förhöll sig så.
Han klättrade obehindrat på stegarna i biblioteket och det enda han på sista
tiden inte gjorde var att gå de tunga trapporna upp till Ankarstiemas vind, där
en del av Sällskapets böcker och arkiv förvaras. Först p å sjukbädden började
han lämna av till sin efterträdare. John Olsen hade då varit bibliotekarie sedan
1956. Men John Olsen var inte bara Sällskapets bibliotekarie utan också i stor
utsträckning dess bokbindare. Av eget intresse men också av omtanke om Sällskapets ekonomi band han in och renoverade många av Sällskapets värdefulla
böcker och skrifter.
För sina insatser i Sällskapet belönades John Olsen 1973 med Kungl Orlogsmannasällskapets guldmedalj. John Olsen var stolt över att tillhöra Sällskapet,
men ledamotskapet gav honom ingen passiv förnämitet utan en levande vilja att,
som Sällskapets stadgar säger, "aktivt befrämja Sällskapets syfte".

Av ledamoten Bo Granath

Sten Puke
Oversten Sten Johan Puke avled i Stockholm den 28 november 1974.
Han var född 1897 i Stockholm. Föräldrarna var kamreren Erik Puke och
hans hustru Gerda född Stolt. Sten Puke avlade studentexamen i Stockholm 1915
och blev 1918 fänrik vid kustartilleriet.
Som nybliven officer placerades han vid Vaxholms kustartilleriregemente. Där
kom han under sin trupptjänst att främst ägna sig åt minvapnet. Han utvecklades
till en mycket skicklig minör - en praktisk förmåga han bar med sig genom
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livet. Trupptjänsten avbröts 1919-20 av militär instruktörskurs vid Kun g
Gymnastiska Centralinstitute t.
1924-25 genomgick Sten Puke den allmänna kursen vid Kungl Sjökrigshög
skolan. De båda närmaste å ren följde så minkurs och stabskurs vid högskolan .
Så inleddes en lång kommendering till K ungl Marinförvaltningen åren 19291934. Här fick Sten Puke tillfälle att utnyttja sitt gedigna kunnande vid fö r
valmingens minavdelning. Men liksom för många officerare i centrala staber oc
förvaltningar fanns det gott om extra uppdrag vid sidan av den hu vudsaklig,
uppgiften. Sten Puke var sålunda lärare i gymnastik v id Kungl Sjökrigsskola
1930-1931. Under denna tid inleddes också en lång period 1931-1940 då \
finner Sten Puke som repetitör och lärare i kustfästningslära vid Kungl Sjökri gs
skolan . 1931 hade han ä ve n bli vi t ledamot a v styrelsen i Stockholms fr ivilli g
motorbå tsflottil j.
1933 ble v Sten Puke kapten och året efter tillträdde han en tjänst vid Mari11
stabens operationsavdelnin g, som han innehade till 1937. Under denna perio<
kallades han att biträda 1930 års försvarskommission, där kustartilleriet sor
tyngsta namn hade Rudolf Kolmodin. 1936 års försvarsbeslut blev framgångsrik
för kustartilleriet och grundlade den ut veck ling som ägt rum.
År 1936 blev Sten Puke adjutant hos HKH Kronprinsen, sedermera Konu n
Gustaf VI Adolf. Overadjutant blev han 1950.
Efter tjänstgöringen i Marinstaben flyttade han till Sjöförsvarets kommand
expedition , där han tjänstgjorde 1937-1939. Han tjänstgjorde under samma tid
tillika i staben vid Ostkustens marindistrikt .
Vid krigsutbrottet återvände Sten Puke till sin un gdoms miljö i Stockhol n
skärgård. Han v ar först spärrchef - med nutida terminologi spärrbataljonchc
- och därefter sektionschef - kustartilleribrigadchef - inom Vaxholms fästni n ~.
Efter föga mer än ett år togs han in till fästningsstaben i Vaxholm där han ble ·
stabschef. Med de enorma p åfrestningar som i beredskapshänseende vi lade F\
kustartilleriet är det märkligt att Sten Puke kunde sitta i en sådan central pos tion i fyra år.
Om Sten Puke fick bära det praktiska beredskapslive ts tunga börda under fyr 1
år torde det icke blivit lättare för honom i nästa befattning. Han hade då a' L
1944-1947 som stabschef i Inspektörens för kustartilleriets stab a v veckla ber el ·
skapen och stabilisera den fredst ida verksamheten inom vapnet.
När Sten Puke 1947 blev chef för Kungl Karlskrona kustartilleriregemen c
1
ändrades för första gången i rullan hans regementstillhör ighet. Han hade he a
sin karriär varit Vaxholm trogen. Med Sten Pukes sedvanliga sinne för objek tvi tet tillvann han sig snabbt sitt nya regementes förtroende. Också i sin n} J
befattning fick han ägna mycket arbete åt den stabilisering av tjänsten som v r
nödvändig efter beredskapen.
Sten Puke fick avsluta sin militära karriär i det Vaxholm som varit hans star punkt. 1953 blev han chef för Stockholms kustartilleriförsvar. Ä ven här va 1
han snabbt sina medarbetares förtroende genom sin känsla för rättvisa och s
korrekta handlande i alla situationer.
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Efter avskedet 1957 togs hans krafter i anspråk förs t inom O vers tyrelsen för
ekonomiskt försvar och sed an vid omorganisationen ' 962 inom Sjöfartsverket där
han fram till 1965 handlade frågor rörande den civil a sjöfartens transportplanläggnin g under krigstid. Det är betecknande för Sten Puke att han, från att ha
varit självständig chef i många år, utförd e ett arbete på det handläggande planet
med samma takt och vä nlighet som varit kännetecknet för honom under hela
hans lev nad.
Det har här framskymtat att Sten Puke va r en myc ket korrekt natur, man
skulle kanske kunna förledas tro att han var en k yli g person. Så var icke fa llet.
Hans känsla för rättvisa och renhet var parad med en i gr unden varm mänsklighet, som dock aldrig blev påträngande. Det var dessa egenskaper som gjorde
honom till en skicklig och omtyckt chef.
Författaren till dessa rader vill personli gen sä rskilt bringa i åtanke den kamratlighet och fina känsla som Sten Puke visade i den krets av yngre officerare
som han samarbetade med i beredskapsfr ågor under 1960-taler.
Sten Puk e va r en av de kustartillerister som genom troget och skickli gt arbete
bidrog till att skapa den aktning för kustartilleriet som framkom under hans
aktiva tid .
Sedan 1927 var Sten Puke gift med Margit Ringborg.

A v ledamoten Erik Lyth

Torsten

Sah/in

Ledamoten Torsten Olof Sahlin avled den 16 januari 1975. H an var född
i Stockh olm 1899, son till landshövdin g Mauritz R einhold Sahlin och hans
maka Anna, född Dillner. Efter studentexamen i Nya E lementar i Stockholm
blev han sjökadett och avlade sjöofficersexamen 1920. Han blev löjtnant 1922,
kapten 1935, kommendörkapten av 2. gr 1942 och kommendörkapten av 1. gr
1953.
Torsten Sahlin ägn ade sig åt torpedvapnet och genomgick KSHS torpedkurs
1927-28. Sedan tjänstgjorde han i marinförvaltnin gen 1929-31 och 1935-36.
Han va r torpedofficer i Karlskrona och blev sedermera chef för torpedsek tionen
vid OVK 1940-44 och innehade också samma befattning vid OVS 1947. Under
åren 1945-47 var han assistent hos ITUV. Hans sista befattningar som aktiv
officer var som ekipagemästare och senare chef för vapenav delningen vid OVS.
Efter pensionsavgången tjänstgjorde han i många år vid marinstabens underrättelseavdelning.
Torsten Sahlins sjökommenderingar var naturligtvis hu v udsakligen p å torpedbåtar och jagare. Han var chef på Rigel 1925 och på Antares 1939, sedan p å
Nordenskjöld 1939-40 och slutligen fartygschef p å Klas Horn, tillika divisionschef, 1944-45.
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Ragnar Smith invaldes 1933 i Kungl Orlogsmannasällskapet och blev 194 ~
ledamot i Kun gl Krigsvetenskapsakademien.
Han var en flitig skribent och har publicerat flera böcker.
Som ung officer var Ragnar Smith, västk ustpojken, en intresserad seglare oc 1
Karlskronatiden gav rika tillfällen därtill.
Ragnar Smith var en man med starka krav på renhet och objektivitet. I honot
fanns inget utrymme för svek ej heller utrymme för något han ej kunde stå fö
Hans sti llsamma väsen innehöll en god portion fin humor. Hans blygsamm
natur förle dde honom dock aldrig att ge avkall på kvaliteter. Han var blan,
annat mycket fordrande som lärare.
Han gifte sig 1927 med Sonja Rosenberg. Deras tre döttrar är samtliga gifta
Bibliotekarien Lilian Malmborg, Ragnvi Gille samt fil kand Eva Melchior.

Av ledamoten Erik Ly t!

TANDLÄKARUTRUSTNINGAR
för fältmässigt bruk anpassade till
svensk försvarsstandard

DENTAL AB
194 04 UPPLANDS VÄSBY
Tel 0760- 841 40
Stockholm

Göteborg

08-227400

031 -17 31 10

Malmö

Sundsvall

040-393 00

060 - 11 79 52

ERNST NYMANS
HERREKIPERING
Etable rad 1890
Telefon 102 98
Ronnebygatan 39 KARLSKRONA

Erbjuder alltid sista nyheter
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Försvarets ledning
Ordförandens i Kungl Örlogsmannasällskapet, viceamiral Bengt Lundvall, anförande vid nedläggande av befattningen den 11 novembe1· 1975.
Sedan ett år tillbaka pågår en utredning om försvarets ledning. Det man nu
sysslar med är försvarsgrenschefernas ställning och försvarsgrensstaberna.
Resultatet av utredningen blir styrande för hur ansvar och arbete kommer att
fördelas i framtiden. Det är med andra ord en utredning av största betydelse.
Jag har därför valt att ta upp frågan i detta mitt anförande och gör det under
temat: Håll ihop det som hör ihop.
Man har i utredningen tagit upp frågan på ett noggrant sätt. Ett stort antal
alternativ med och utan försvarsgrenschefer undersök s. De nuvarande försvarsgrensstaberna kan härvid tänkas få en helt annan form och indelning. Ett alternati v är att de uppgår i försvarsstaben, som då bleve något av ett svenskt Pentagon.
Jag skall inte här söka skärskåda de alternativ som kan vara aktuella. Jag
skall i stället ge min prin cipiella syn på de förhållanden, som en ligt min mening
måste vara styrande för vår organisation.
Vi har sedan år 1961 i sto ra drag haft den ansvars- och arbetsfördelningen i
förs varets högsta ledning att OB och försvarsstaben har ansvaret för den operativa planläggningen, för den långsiktiga planeringen med p erspektiv- och programplaner och för avvägningen mellan försvarets olika delar.
Försvarsgrenscheferna har med sin a staber ansvaret för den s k förbandsproduktionen . Försvarsgrenscheferna skall inom de ekonomiska ramar som ställs till
deras förfogande bygga upp de enheter, materiellt och personellt, som är upptagna i programplanerna.
Ar inte tiden mogen för att avskaffa försvarsgrenarna och därmed försvarsgrenscheferna?
Det är en fråga som då och då ställs i debatter. I frågeställningen läggs ofta
in sådana tankar och påståenden som att en hel del av utbildnin gen väl ändock är
likartad, att utvecklingen går mot mera likartad materiel, att det psykologiskt
sett vore en fördel att arbeta över nuvarande försvarsgrensgränser och att man
kunde spara personal genom att slå ihop försvarsgrensstaberna. Med en sammanslagning skulle man, sägs det, komma bort från försvarsgrenstänkande och slippa
höra olika meningar från de tre försvarsgrensc heferna om hu r saker och ting
skall lösas .
Till alla de påståenden som gjorts om fö rsvarsgrensstabernas plats och arbetsformer har i det nu pågående utredningsarbetet fogats två nya: försvarets materiel verks huvudavdelningar bör, ja rent av måste, få bo i samma hus och försvarsstab och försvarsgrensstaber bör flytta ihop. Det se nare skulle, sägs det,
va ra nödvändigt för att kunna ås tadkomma personalbesparingar, då främst nä r
det gäller biträdespersonalen.
Ingen vill väl ha flera människor i sin organisation än som erfordras för att
lösa uppgifterna. Det konstaterandet gäller även biträdespersonal även om jag
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själv ställ er mig frågande just till fokuseringen på biträdespersonalen. F rå,_ an
har och måste i utredningsarbetet ges betydligt större dimensioner. Det gäll(- i
verkligheten frågan om att skapa en organisation som kan åstadkomma lämp ,gt
sammansatta enheter och förband från sådana väsentl iga utgångspunkter s l n 1
teknikens utveckling, utbildningens krav, underhållstjänstens förutsättningar t ch
krav samt kravet på snabb och säker mobilisering.
Frågan om hur de olika delarna i vår organisation på central nivå skall v ra
gr upperade lokalmässigt sett bör naturligtv is vägas in i utredningsarbetet. 1v en
sakligt sett kan inte de för tillfället tillgängliga kontorshusen få styra organ i :ttionsutformningen. sakligt sett måste det också finnas åtskilli ga alternativ tt
utn yttja det antal kontorsrum som står till förfogande och som kommer att fin 1 1s
när civilförvaltningen och fortifikationsförvaltningen lämnar :Bastionen, där le
fått bo ett fåtal år.
Vilken eller vilk a utgångspunkter anser jag då vara så viktiga att de bör utg·· ·a
utgångspunkter vid en översyn av vår centrala ledningsorganisation .
Utvecklingen av vapen och hjälpmedel, med andra ord, vad som erfordras f ir
försvarsgrenarna i framtiden är en sådan viktig utgångspunkt. En väsentlig fr åg2ställning är härvid: Går utvecklingen mot allt mer likartad materiel eller sk ' r
ut veckli ngen i motsatt riktning?
Den som analyserat frågan närm;(re kan inte komma till annan slutsats än ar t
vissa komponenter främst inom det teletekniska området har bli vit mera likart t de. Men så snart det gäller att foga delarna till en helh et, då har vapen materie], n
och hjälpmedlen definitivt utvecklats mot ökad specialisering.
De jaktflygplan, stridsvagnar och fartyg, som vi nu ut veck lar, för att ta någ a
få exempel, har blivit allt mer specifika i uppbyggnaden. Går vi ett steg läng ·e
ger analysen ett än klarare och bestämdare besked.
Vapensystemen måste ses som en helhet och helheten är personal och materid ,
utbi,ldning och underhåll, organisation och mobiliseringsförberedelser samt tekn iJ, .
Människans roll måste nödvändigtvis finnas med från början , när materielen p i n eras och tar form. Staber och förvaltningar måste därför mer än någonsin arbe :t
tillsammans med bästa möjliga kontakter.
Våra strävanden har varit inriktade mot detta. Försvarsgrenscheferna har md
det nya planerings- och ekonomisystemet riktigt nog blivit länkade in i en utvecl ling i den riktn ingen . Vi skall med de medel som ställs till vårt förfogande p i n era och sty ra utvecklingen så att vi får fram bästa möjliga resurser. För de tta
krävs mer än någonsin ett ständigt nära samarbete mellan befattningshavare f t
alla nivåer inom stab och förvaltning. Det är som jag ser det en mycket väsend ,;
utgångspunkt, kanske den viktigaste.
Marinstaben och hu vudavdelningen för marinmateriel - det nuvarande na n net på gamla marinförvaltningen - , bor till större delen i samma hus. Vi arbe n r
dagligen tillsammans i Tre Vapen på Gärdet. Tyvärr finns dock en del av stabe 1
och en del av marinmaterielav delnin gen på Skeppsholmen. Det är något som '1
inte finner tillfredsställande. Det fördröjer ärendenas handläggning, det går i t
extra tid, det motverkar ett enkelt samarbete. Det är inget fel på lokalerna F 1
Skeppsholmen. Tvärtom. Men vår erfarenhet av arbetet visar att vi skulle kun n 1
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arbeta lättare och bättre om vi bodde tillsammans . Att då bli ställd inför tanken
att vi fullständigt skulle skilja på stab och förvaltning lokalmässigt och därmed
försämra de möjligheter vi nu har till samarbete kan förkla rligt nog inte väcka
11 ågon form av entusiasm.
Det finns naturligtvis en önskan att föra samman materielverkets olika delar.
I möjlig mån bör ett sådant önskemål tillgodoses. Det är t ex inte rationellt att
arme, marin- och flygmaterielavdelningarna var för sig är splittrade. Det är eftersträvansvärt att söka flytta ihop dessa funktionella delar var för sig.
Om man härifrån skulle gå vidare och söka föra ihop alla staber och förvaltningar under ett tak, då skulle det behövas ett så stort kontorskomp lex att vi
7arken torde ha råd att bygga ett sådant och knappast skulle önska det.
När det gäller önskemålet att sammanföra materiel verkets olika delar måste
rnan hålla i minnet att en huvudavdelning, den som svarar för förplägnad, förråd
c-.:h verkstäder kommer att flytta till Karlstad. Någon total sammanflyttning kan
det således inte bli fråga om.
Men finns det då inte ärenden mellan arme-, marin- och flygmaterielavdelningarna liksom mellan försvarsgrensstaberna som sk ulle kunna lösas snabbare om
staberna flyttade tillsammans och förvaltningarna flyttade tillsammans. Jo, sådana ärenden finns. Men de är mycket få jämfört med de ärenden som ligger försvarsgrensvls.
En överslagsvis granskning visar att endast omkring 5 °/o av marinmaterielförvaltnin gens ärenden gäller övriga huvudavdelningar medan 25 °/o av ärendena
gäller marinstaben. Till denna senare del bör läggas delar av de ärenden, en stor
ärendegrupp, som riktar sig mot marinens lokala förvaltningar .
Marinstaben har omkring 1000 personkontakter med marinmaterielavdelningar
per månad. Samma beräkningsgrund ger omkring 50 personkontakter med övriga
försvarsgrensstaber .
Siffertalen kan vara behäftade med fel. De skall uppfattas som sto rleksordningar. Det väsentliga är att inriktningen , flödet, är så tydligt. Det är naturligt
att det är så.
Om man nu finge behålla sambandet mellan stab och förvaltning skulle man
då kunna ås tadkomma någ ra besparingar? En närmare granskning måste ske för
att ge svar p å den frågan. Men nog bord e det finnas möjligheter, även med nuvarande organisation av materielverket, att kunna nå besparingar även av an nan
personal än biträdespersonaL
Områden som är väl vä rda att undersöka är planering, såväl den centrala inom
stab och för valtning som den som ligger p å nivån därunder. Inom underh ållssektorn kan en förskjutning av arbetsfördelningen möjligen ge vinster liksom när det
gäller underrättelse- och säkerhetstjän st.
Så talar en försvarsgrenschef, kan det sägas. J a, det är riktigt. Det är försvarsgren stänkande säger nå gon. Ja, det är också rikti gt. Detta är nämligen inget fel,
tvärtom, det är alldeles riktigt att en försvarsgrenschef tänker i banor som gäller
hans försvarsgren, hans ve rksamhetsområde. D et är han s upp gift, det är inget
osunt försvarsgre nstänkande.
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De tankar jag har framfört och som jag anser vara de verkligt styrande för
organisationsform och för lokaliser ing vet jag delas av de övriga två försvar,grenscheferna.
Större underb yggd styrka för ås ikten att hålla ihop det som hör ihop kan man
knappast begära.

Ledamoten
CHRISTER FREDHOLM

Norska havet - konfliktzon
i nytt perspektiv

INLEDNING

MARINVARVET
FÅRöSUND
Nybyggnad av fartyg upp till 40 m och motorjakter.
Svetsade stålkonstruktioner.
Slipar för mindre och medelsto ra fartyg .
Ombyggnad och reparationer i mekanisk-, elektrisk-,
snickar- och motorverkstäder.

SNABBA LEVERANSER TILL LAGA PRISER
Mari nvarvet, Fårösund
tel. 0498/21 4 00 Vx.

NYNÄSHAMNS HAMN
CENTRAL FÄRJEHAMN MED REGULJÄRA
FÖRBINDELSER till HELSINGFORS, VISBY,
GDANSK, TRAWEMUNDE

För upplysn inga r gällande tidtabeller, godsoch passagerarepriser, tag kontakt med:
Hamnfö rvaltningen , tel 0752- 112 13
Stuveribolaget,
tel 0752- l 06 15
Skeppsmäkleriet,
te l 0752- l 03 72
HAMNCHEFE N
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Anda sedan början av 1960-talet har Norska Havets och Nordkalottens strategiska och militärpolitiska betydelse diskuterats i såväl Skandinavien som i
västvärlden i övrigt. Den sovjetiska Ishavsflottans till väx t och uppbyggande t av
ett av världens största basområden på Kola-hal vön upplevs av NATO som ett
hot mot dess nordflank. Att även Sovjet tillmä te r området stor betydelse tyder
inte bara dess marina upprus tning på uran även den tilltagande övningsverksamheten, som fått allt större utsträckning och fr ekvens. För NATO medför herravälde i Norska Havet goda anfa llsmöjligheter med strategiska ubåtar och hangarfartygsbaserat flyg mot mål i Sovjetunionen. Det skapar även förutsättningar
att i händelse av krig föra fram förstärkninga r till Nordnorge och understödja
markoperationer p å norskt territorium . Nordnorges fl ankerande läge i förhållande till den Sovjetiska Ishavsflot tans utmarsch vägar mot Atlanten är av stor strategisk betydelse för NATO.
Sovjets intresse för områdena kan ses i motsatsförh å llande till NATO :s. Sovjet
har, med erfarenheterna fr ån flera krig, alltid vä rn at om sin nationella säkerhet
och upplever sannolikt det korta avståndet mellan det NATO-anslutna Norge
och basområden a på Kolahalvön som ett hot. Man vill också tillförsäk ra sina
kärnvapenutrustade och kon ventionella ubåtar fri passage till anfallsområden
utanför amerikanska ostkusten och på Atlanten . Man vill förhindra NATO :s
atomubå tar och attackhangarfartygsstyrkor att sända iväg sin a dödsbringande
laster mot Sovjetunionen.
Norska Havets betydelse idag för båda stormakterna är således odiskutabelt.
Men vissa väsentliga förändringar kan skönjas då det gäller områdets framtida
strategiska och operativa betydelse. Detta hänger främs t samman med att Norska
Havet som operationsområde genom den snabba vapentekniska utveckling såväl
vad det gäller vapen som vapen bärare, får allt större betydelse för det globala
maktbalansen. Nya ubåts- och fl ygburna strategiska kärn vapensystem med stor
precision och räckvidd är under uppby ggnad, liksom system som syftar till att
med stor säkerhet upptäcka och bekämpa kärnv apenbärande ub åtar. D enna utveckling kommer att påverka Skandinaviens strategiska betydelse och fra mtida
konflikte rs karaktä r. Det ä r att beklaga att detta framtidspersp ekti v hittills ej
tillräckli gt beaktats i vår försvarspolitiska debatt. Dessa för håll an den har utan
tvekan den största betydelse då vi skall bedöma Skandinavi ens och Sveriges roll
i ett framtida strategiskt samman hang. Insik t om detta krävs för att vi skall
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kunna fatta riktiga beslut om vårt försvars utformning och inriktning. Det ä r
därför väsentligt att den nu arbetande försvarsutredningen ägnar dessa frågo r
särskild uppmärksamhet.

DEN V APENTEKNISKA UTVECKLINGEN*
Kärnvapenbärande ubåtar (SSBN)
Den sovjetiska kärnvapenbärande ubåtsflottan torde f n uppgå till ca 55 ubåtar, varav sannolikt 34 av "YANKEE"-k lass och 13 av "DELTA I"-klass .
YANKEE-ubåtarna är byggda 1969-74 och är utrustade med 16 robotar typ
SS-N-6. Robotarna, som kan avfyras under vattnet, har en räckvidd av ca
2 800 km . De har endast en stridsdel vardera. DELTA I-klassens ubåtar (Bild 1)
är på 8 000 ton och utrustade med en ny robot typ SS-N-8 med en räck vidd av
7 500 km. Varje ubåt kan skjuta tol v robotar, vardera med en stridsdeL En utveckling av DEL TA I, benämnd DEL TA II, är under konstruktion . Denna
ubåtstyp är utrustad med 16 utskjutningsramper för robot typ SS-N-8. Sannolikt
kommer robotarna att förses med stridsspetsar typ MR V. Räckvidder för sovjetiska ubåtar utrustade med strategiska robotar framgår av bild 2. Om robotarn a
utrustas med MR V. är det sannolikt att räckvidderna ned går.

Bild 1.
Sovjetrysk kärnvapenbärande atom-ubåt av DELTA-klass. Deplacement c:a 8 000 ton.
16 st SS-N-8 med en räckvidd på c:a 7 500 km.

*

* Tekniska
ALCM
B 52

Cruise missile
D! FAR
MAD
M!RV
MRV
SSBN
SLBM
SLCM
SSN
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termer och förkortningar
Air-Launehed Cruise Missile. Låghöjdsrobot som a/yras från flygplan.
Amerikanskt överljudsplan ingående i den strat egiska bombflottan .
Taktisk eller strategisk låghöjdsrobot, ofta med stor räckvidd.
Directionel Low Frequence, Analyser and Ranging. Utrustning
i ubåtsjaktflygplan för att upptäcka ubåtar.
Magnetic Air Detection. Utrustning i ubåtsjaktflygplan för att
upptäcka ubåtar.
Multiple Independen t /y Targeted Reentry Vehicle. Kärnstridsspetsar som i sista fasen av robotbanan skickas mot separata mål.
Multiple Reentry Vehicle. Flera stridsspetsar, monterade på en
robot, vilka bringas detonera över samma mål.
Strategic Subma rin e Ballistic Nuclear. Atomubåt utrustad med
strategiska robotar.
Submarine - Launched Ballistic Missi/e. Ballistiska robotar som
avfyras från atomubåtar.
Submarine - Launched Cruise M is si! e.
Låghöjdsrobot som avfyras från ubåtar.

Bild 2.
Tänkba ra utskjutningsplatser och räckvidder för USA:s strategiska kärnvapen typ
SS-N-6 och SS-N-8, vilka kan utskjutas från undervattensbåtar. (Robotarna följer
sina banor storcirklar, vilka i skissen återges som krökta linjer, utmärkta med pilar).
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Den första kärn vapenutrustade amerikanska ubå ten gick till sjö ss 1960. Id ag
har USA 41 så dana ubåta r, 16 av typ POLARIS och 25 av POSEIDON-klass.
pOLARIS-ubå tarna (Bild 3) är p å 7 000 ton och kan medföra 16 robotar med
vardera tre stridsspetsar(MR V). POSEIDON-ubåtarna är något större, har samt. la antal robotar, men med vardera 10-14 separata stridsspetsar, som kan riktas
mot skilda mål (MIR V). Räc kv idden för bägge robottyperna är 4 200 km. Under
1975 by ggs sex av POLARIS-ubåtarna om och utrustas med POSEIDONrobotar .
År 1978 tillförs Förenta Staternas flotta en ä nnu större ato mu bå t, t yp
TRIDENT. Den blir 160 m lå ng - nästa n lika lång som två fotbollsplaner och får ett deplacement på 18 000 ton! Kostnaderna beräkna> till åtta miljarder
kronor per enhet. Tio ubåta r skall byggas. TRIDENT blir utrustad med 24
robotar typ C-4, v ardera försedd med 17 separata stridsspetsar (MI R V). Räckvidelen blir minst 7 200 km . En enda TRIDENT-ubåt kommer att inom loppet
av några minu ter kunna sända 40 8 separata kärnladdningar mot mål i Sovjetunionen . (Jfr bild 4 ). Kärnladdningarnas sty rka är ca 50 KT vardera.

Bild 4.
Tänkbara utskjutningsplatser och räckvidder för USA: s strategiska kärnvapen typ
POSEI DON och TR ID ENT, vilka kan utskjutas från undervattensbåtar. (Robotarna
följer i sina banor storcirklar, vilka i skissen återges som krökta linjer, utmärkta med
pilar).

Bild 3.
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Amerikansk atomubåt till sjöss.
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sedan början av 1970-talet förfogar Sovje tflottan öve r två helikopterkryssare,
LENINGRAD och MOSKV A.
Bilden håller emellertid nu på att förändras. I dagarna avslutas rustningsarbetena på ett av de två nya hanga rfartygen av KURIL-klassen, som är under
byggnad i Sva rta Ha vet. Detta första fartyget, som fått namn et KIEV, är p å
ca 40 000 ton och utrustat med v inkeldäck . KIEV och MINSK, som det andra
hangarfartyget heter, kan inte end ast medföra helikoptrar utan också flygplan,
sannolikt av V/STOL-typ. Fartygen blir kraftigare beväp nade än motsvarande
amerikanska, bl a ingår utru stn in g för ubåtsjakt och moderna luftvärnsrobotar.
Enli gt utländska bedömare är ha ngarfartygen de första i en seri e om åtta fartyg,
va rav de fyra första bedöm s vara i tjänst i slutet av 1970-talet. Med dessa
han garfartygen börjar en ny epok i Sovjetflottans hi storia. Ti llkomsten av dessa
fartyg kan p å ett genomgripande sätt påve rka den strategiska bilden inte minst
i No rd atlanten. (Bild 5).

En jämförelse mellan de amerikanska och sovjetiska sjöburna kärnvapensty rkorna utfaller· klart till amerikan ernas förde l. Sovjet har ännu inte lyckats utveck la stridsspetsar t yp MIR V. De amer ikanska robotarna är även tekniskt sett
av högre kvalitet än de sovjetiska. Precisionen är betydligt bättre och robotarn a
kan medelst fjärrmanövrering ges ändrade målorder efter start. Vad gäller räckv iddern a är Sovjet emellertid f n överlägset beträffande SS-N-8-robotar. Ubåtarna kan därigenom operera nära de egna farvattnen, v ilket min skar riskerna fö r
upptäckt och utslagning. De med SS-N-8-robotar utrustade sovjetiska strategiska
ubåtarna kommer att kunna nå mål i Förenta Staterna utan att behöva passera
områden där de lätt kan övervakas och bekämpas. Ett sannoli kt operationsområde för de n ya ubåtarna är Norska Havet. Barents Hav bedö ms mindre sannolik t,
bl a med hänsy n till de för atom ubå tar begränsade bottendjupen.

Attack- och jaktubåtar (SSN)
Det mest effektiva vapn et mot tysta, djupgåe nde atom ubå tar är för ändamålet
spec ialutru stade ubåtar. De kan operera i samma vatten och under likanade för hållanden som sina motstå nd are. Genom sin storlek kan de bä ra med sig utru stnin g som gör det möjligt att upptäcka, följa och förgöra motståndaren. Efterso m
kavitationsbullret minskar med ökande djup, kan en djupdykand e ubåt gå tystar
vid en given fart än en ubåt som går på mindre djup. Kombinationen tyst gån g
och hög fart är karaktäristiska ege nskaper för jaktubåtarna. Endast USA, Storbrirannien och Sovjet förfogar idag över atomdrivna jaktubåtar. Sovjet har 28
enheter och därutöver flera atomdrivna attackubåtar, som kan lösa så väl all fallsuppgifter som ubårsjak tuppgifrer. Nyligen har man i Förenta Staterna p åbörjat konstruktion av en helt ny typ av jaktubåt med en uppskattad undervattensfart av 40 knop och ett största dykdjup av 550 m. 26 sådana ubåtar har
beställts i år. Den första ubåten LOS ANGELES sjösätts 1976. Totalt beräknas
de 26 ubåtarna kosta 25 miljarder kronor. Ubåtarna utrustas bl a med den trådstyrda målsökande torpeden MK 48 . I början av 1980-talet skall 58 äldre jaktubåtar ersättas med en helt ny typ. Dessa ubåtar kommer att utrustas med aktiv a
och passiva hydrofonsystem med helt andra räckvidder än de som n ås med utrustningar på övervattensfartygen. De passiva spaningssystemen påstås kunn a
upptäcka ubåtar på ca 160 km avstånd. Ert särskilt datasystem skall kontrolle ra
utskjutningen av antiubåtsrobotar, som kan utrustas med kärnvapenstridsspetsar

Bild 5.
En bild av hur man i Jane' s Fighting Ships 197 5/76 tänker sig att de nya sovjetryska
hanga rfartyg en av KURIL-kla ssen kommer att se ut. Första fartyget, KIEV, beräknas
gJ provturer under 1976.

Antalet amerikanska hangarfartyg har under senaste 15-å rsperiod en minskats
från 31 till 13. Av dessa är två atomdr ivna. (Bild 6 ). År 1981, då ytterligare två
stora hangarfartyg skall träda i tjänst, kommer de tre äldsta hangarfartygen av
MIDWA Y-klassen att utgå. Hangarfartygsstyrkan kommer då att uppgå till tolv
modern a enheter, varav fyra med aromdrift. Samtliga fartyg blir a v s k "multi purpose-typ ", d v s de kommer att ha såv äl attack- som jakt- och helikopterkapacitet. Fartygen kommer att sättas in i områden där lufthotet bedöms bli
särskilt starkt. Dessa förhållanden liksom nedgången i antalet hangarfartyg innebär att antalet Task Forces, som kan operera i Nordatlanten kommer att minska.
De stora hangarfartygens sårbarhet och kostnader (åtta miljarder/styck inklusive
flygplan ) torde även framtvinga en viss restriktivitet i deras utnyttjande inom
de områden där hotbilden är särskilt stark, exempelvi s i närheten av fientlig

Hangarfartyg
Sovje tflottans brist p å flygskydd vid operationer utanför det egna landbaserade jaktflygets räckvidd, har begränsat marinens operationsmöjligheter långt utt
till sjöss. Hotet från fientliga ubåtar har ä ven upplevts starkt, eftersom helikop
terbärande fartyg med stor ubåtsjaktkapacitet först på senare tid har disponerats
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kust. Hangarfartygen kommer att skyddas av synnerligen sofistikerade robotfregatter och robotjagare på 1O 000 resp 8 000 ton.
För skydd av sjöförbind elserna över de stora haven avses mindre kvalificerad e
fartyg, uuu stade med V/STOL flygplan och helikoptrar, utnyttjas.

S-3 A VIKING levere ras nu success ivt till de amerikanska hangarfartygen.

Dc har en operati v räckvidd på 3 500 km. Utrustningen är i stort sett densamma
ORIONS. Flygplanets huvuduppgift är att bidraga till det framskjutna
skyddet a v hanga rfartygen och de "task forces" dessa ingår i. Fram till 1978
kommer success ivt 140 S-3 A ti llföras US Navy.
En helt annan flygplanstyp under utveck lin g är den strategiska B l-bombaren,
prov50 m skall ersätta de äld re B 52-planen . Det nya bombflygplanet, som redan
flugits, kommer att få högre hastighet, bä ttre lastförmåga och bättre låghöjdsprestanda än B 52-planen. Flygplanet kommer att utrustas med kärnvapen och
troligen med "cruise miss iles", (se sid 299) som kan fällas på låg höjd och p å stort
avstånd från målet. Mot marina mål på Kolahalvön kan lämpliga fällningsområden ligga i Norska Havet. Kostnaderna för flygplanet är "astronomiska".
Ett fly gplan beräknas kosta ca 300 miljoner kronor. För utveckling, produktion
och drift a v 240 B l -bombare beräknas kostnaderna belöpa sig till 11 O miljarder
kronor. Kongressen har ännu ej fattat beslut om hur många flygplan som skall
anskaffas .

50 m

*

Bild 6.

Atomdrivna hangarfartyget ENTERPR !SE. Deplacement 90 000 ton.

Flygstridskrafter
(En dast flygplantyper som kan vara av särskilt intresse för operationc1· över
Norska Ha vet redovisas).
P-3 ORION är ett modernt landbaserat amerikanskt ubåtsjaktflygplan som
idag finns i 240 exemplar bl a baserade på Island. A ven Norge har Or ion-flygplan. Flygplanet är ett fyrmotorigt turboprop-flygplan med tolv mans besättning.
Aktionstiden är 11 timmar och maxfarten 900 km /tim. Det är utrustat med radar,
TV-kamera, telemotmeclel, MAD och DIFAR . ORION kan medföra 87 aktiva
och passiva hydrofonbojar. Alla informationer registreras i en datamaskin och
presenteras p å ett autom atiskt elektroni skt plott. ORION är även utru stat med
olika vapen, däribland målsökande torpeder.
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Vad Sovjet beträffar kan det ha sitt intresse att studera förutsättningarna för
jaktskydd av sovjetiska ubåtsjaktförband i Norska Havet och möjligh ete rna att
bekämpa de amerikanska ubåtsj aktflygplanen typ ORION och VIKING samt
amerikanska jaktubåtar. Luftförsvar med jaktflyg över hav har hittills ej förekomm it. Marinflyget har sedan 1960 ej innehållit några jaktförband. Fartyg
till sjöss har själva svarat för si tt lu ftförsvar. Ett nytänkande kan dock ej uteslutas med hänsyn till si tuationen i Norska Havet. Detta förutsätter dock en
framskjuten basering till norska Atlantkusten och jaktstridsledning från fartyg
till sjö ss.
En granskning av befintliga sovjetiska jaktflygplan ger vid handen att den
nya versionen av TU-28 "FIDDLER" kan vara ett för uppgiften lämpligt flygplan. Flygplanet är tvåsitsigt, har en startvikt på 41 000 kg och gör en maxfart
av 1.8 Mach. Beväpningen består av jaktrobotar. Den taktiska räckvidden är
ca 1 000 kr. (Bild 7). För ubå tsjakt disponerar Sovjet över ubåtsjaktflygplan av
typ IL-38 samt fartygsbaserade helikoptrar typ "HORMONE" . IL-38 kan i
prestanda ej mäta sig med de amerikanska VIKING och ORION. För marinsamverkan i övrigt finns tunga bombflygplan av typ TU-16 och TU-22.
Det nya bombflygplanet " BACKFIRE" ingår i Sovjets kärnvapenarsenal.
Flygp lanet är en motsvarighet till den amerikanska B l-bombaren, men har
betydligt sämre prestanda. Eftersom flygplanet sannol ikt ej kommer att få någo t
större inflytande för strategin i Norska Havet berörs det ej närmare .
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Long-range cruise missile (SLCM och ALCM)
Ett utOmorde ntli gt intressa nt va pensystem under utveckling är det amen kanska "lo ng-ra n ge crui se missil e" . Någo n täc kande svensk översättn ing finns
inte, men man skulle kunna använda uttrycket "taktisk eller strategisk låghöjdsrobot". Roboten avses få nedanstående prestanda:
Län gd
Diameter
Fart
Flyghöjd
Stridsdel
Räck vidd
Precision

6 m
0,5 111
800-1000 km!tim
c:a 50 m
Konventionell eller kärn lad dnin g
2 400 k m med kärnladdning. (Taktisk ve rsion konare räckvidd).
Träffar inom en cirkel med l O m radi e.

Roboten , so m ännu är p å försöksstadiet, skall kunna skjutas från ubåtar och
flygplan . D en skall kunna användas tak tiskt eller strateg iskt. De nya jaktubåtarna i USA wrde, förutOm sin ordinarie utru stning kunna komma att medföra ett
antal SLCM. En kon verterad POLARIS-ubå t kommer att ta ett trettiotal sådana
robotar och ett kommersiellt jetfl ygplan typ BOEING 747 ett hundratal. SLCM
innebär ett militärtekniskt gen ombrott, som kan få stOr militä r, politisk och
ekonomisk bet ydelse. Rob otens häpn adsväckande preci sion gör det möjligt att
t ex träffa och slå ut sovjetiska kärnladdningssilos. Den ringa r adarmålarean i
fören ing med den låga fly ghöjden kommer att göra roboten mycket svår att
upptäcka och bekämpa. Roboten beräknas bli operati v i slutet av 1970-talet.
Den är billig och beräkn as endast kosta någ ra millioner kr per styck. A ven övervattensfartyg kan komma att utrustas med cruise missiles. (Bild 8).

*
Sovjetunionen har sannolikt f n ingen motsvarighet till taktiska ell er strategiska låhöjdrobotar, v ilket bestyrks av den oro det n ya vap ensystemet skapat
i Sovjet. Däremot finn s flera typer av sjö robotar med lå ng taktisk räckvidd.
Bild 7.
Taktiska räckvidder för nytt sovjetiskt jaktflygplan typ TU-28 vid operationer jrå1
tänkta baser i Norge.

MöJLIGT OPERATIVT UTNYTTJANDE AV
SJöSTRIDSKRAFTER I NORSKA HAVET
En trend i den sovjetiska och amerikanska vapenutveck lingen är att den snarare gå r mot kvalitativ än kvantitat iv ökn in g. Samtidigt förskjuts tyngdpunkten
vad gä ll er strategiska kärnvapen alltmer mot rörliga sjöburn a vapensystem,
främ st ubåtar. Det är vap nens räckvidd, precision och överlevnad sförmåga som
i första hand förbätt ras. Detta kan få återverkningar in te bara för kärnvapenstrategin utan även då det gä ller förutsättningarna för operativt och taktiskt
utn yttjande av sjöstridskrafter.
l denna artikel skall endast granskas hur detta kan påverka förhållandena i
vårt närområde, främst då i Norska Hav et.

*
298

299

x
Cruise Missile

Bild 8.
Exempel pc'i täckningsomr/ide för en "cmise-missile" vid utskjutning frc'in en godtyc k . gt
vald position mellan Grönland och Spetsbergen. Roboten kan avfyras frc'in ubc'itar, Ö'~- rva ttensfartyg och flygplan .
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NATO :s strategi är att så väl i fred som under krigsförhållanden ständigt söka
lokalisera och följa de sovjet iska kärnvapenbärande ubåtarna. Detta är en förutsättning för att de om erforderligt skall kunna bekämpas. Sovjetunionens
YANKEE-ubåtar (SS-N-6) följs i dag ständigt, men tillåts uppträda utanför
USA: s kuster till sjöss. Tidpunkten och formen för en bekämpning av dessa
ubåtar blir beroende av hu r en eventuell kris mellan stormakterna kan komma
att utvecklas. Ett flertal olika krisnivåer kan komma att passeras mellan ett
"kallt" krig och totalt kärnvapenkrig. Under ett "konventionellt" krig kan det
t ex vara nödvändigt - för att förhindra en upptrappning - för båda parter
att und vika angrepp på varandras kärnvapenbärande ubåtar. På - eller före en annan krisnivå kan endera eller båda parter anse det nödvändigt att med ett
överraskande anfall söka slå ut samtliga motståndarens strategiska ubåtar
("preemptive first strike" ).
Samtidigt mås te det vara ett krav för båda parter att egna kärnvapenbärande
ubåtar och andra strategiska vape nsystem kan skyddas. Om dessa båda uppgifter
ej kan lösas föreligger risk att den nuvarande maktbalansen rubbas, med ökade
krigsri sker som följd.
Ur Sovjets synvinkel måste intressena vara likartade, d v s att bekämpa de
amerikanska kärnvapenbärande ubåtarna och skydda de egna ubåtarna. Därför
måste en av Sovjetflottans främsta uppgifter fortfarande vara att hålla utfartsvägarna till Atlanten öppna både för sina jaktubåtar och för de attackubåtar
som kan bekämpa allierade sjöförbindelser över Atlanten. Detta gäller såväl
under konventionellt krig som under ett kärnvapenkrig. Att lösa den andra uppgiften , att skydda sina egna ubåtar, är en svår men för den egna säkerheten
nöd vändig uppgift.
NATO har redan nu rel ativt goda resurser för att spåra upp, fö lja och bekämpa Sovjetunionens strategiska ubåtar. Dessa resurser kommer att öka i framtiden och gäll er såväl utanför de egna kusterna som t ex i Norska Havet.
De nya amerikanska jaktubåtarna av LOS ANGELES-typ bedöms få goda
möjligheter att i samverkan med marinflyget spåra upp och kontinuerligt skugga
de sovjetiska ubåtarna och vid krig eller överhängande krigsfara förstöra dem .
Tillgången på flygbaser på Island och Grönland och i Norge ökar ubåtsjaktflygets insatsmöj ligheter. Från baserna oc h i vissa fall även från hangarfartygsbasera t fl yg kan jaktskydd beredas ubåts jaktflygplanen.
Något skall även sägas om hangarfartygens ro ll. Eftersom antalet hangarfartyg inom NATO kraftigt reducerats och behov av dem kan finnas i många
delar av världe n, kommer antalet i Nordatlan ten opererande hangarfartyg att
nedgå. Robot- och ubåtshotet i Norska Havet torde få till följd att dessa sårbara
och fåtaliga enheter endast i undantagsfall eller under mycket kona perioder
kommer att operera i dessa farvatten. Exempel på sådana tillfälliga insatser kan
vara då det gäller att skydda planerade truppförstärkningar till Nordnorge eller
för att förhindra sovjet iska landst igningsföretag på norska kusten. I övriga fall
torde hangarfartygen och deras skyddsstyrkor i huvudsak operera i närheten
av Island , med möjlighet att därifrån insätta olik a typer av flygstridskrafter
i Norska Havet.
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Det hangarfartygsbaserade ubåtsjaktflygets räckvidder är fullt tillräckliga fr r
operationer långt in i Norska Havet.

*
Vilka är då Sovjets möjligheter att skydda sina kärnvapenbärande ubåta '
Huvuddelen av dem - YANKEE-ubåtarna - måste, så länge de är utrustac e
med robotar typ SS-N-6, uppsöka skjutplatser relativt nära den amerikansh t
kusten och därvid passera NATO:s försvarsbarriärer vid Nordnorge och Islanr.
Enda möjligheten att bereda dem skydd sedan de kommir in i områden som j
kan nås av landbaserat eget flyg, är för närvarande att avdela jaktubåt, r
för uppgiften . Jaktubåtarna skall kunna bekämpa såväl amerikanska jaktubåt. r
som de ubåtsjaktstyrkor på yran som kan komma att insättas mot Y ANKEl ubåtarna . För detta skydd åtgår ett stort antal ubåtar. Detta kan allvarligt p ,verka möjligheterna att avdela tillräckligt antal ubåtar med uppgift anfal t
allierade sjöfö rbindelser på Atlanten.
Om man utgår från att de sovjetiska nya DELTA-ubåtarna har No rska Ha vet
som operationsområde, är det tämligen säkert att i detta område, i alla kri g nivåer, de främsta amerikanska motmedlen återfinns. Det gäller jaktubåtar oc 1
kvalificerat land- eller hangarfartygsbaserat ubåtsjakrflyg.
För skyddet av DELTA-ubåtarna i Norska Havet gäller det så ledes för So\jetunionen att sätta in jaktubåtar, fartygsburna ubåtsjaktstridsmedel och flyg fi_ ·
att bekämpa de amerikanska motmedlen mot D EL TA-ubåtarna. De sovjetiska f attygsförband som idag uppträder till sjöss utanför den norska kusten måste sjäh l
svara för sitt luftförsvar. Något jaktskydd kan ej beredas, vi lket är en stor sv at
het. Inte heller finns i dag några möjligheter att angripa de kvalificerade am er kanska ubåtsjaktflygplan som avspanar Norska Havets yta och vattendjup. O tl
Sovjet skall kunna skydda sina kärn vapenbärande ubåtar vid en storkonflikt och
om d;n sovjetiska Ishavsflottan skall kunna operera i Norska Havet utan a t
ta för stora risker, måste NATO :s fördelar i Norge elimineras och istället ril falla Sovjet. En förutsättning härför är att Sovjet flyttar fram sina baser m 1 1
till Norge och Spetsbergen . Tillgång till norskt territorium skulle bl a inneb ~i t
att stridsledning och insats av jaktflyg sku lle kunna ske över stora delar 8
Norska Havet (Se bild 7). Jaktflyg sku lle kunna insättas mot NATO:s ubåt
jaktflyg samt för att skydda de ubåtsjaktförband ur Ishavsflottan som har t i l
upp gift att lokalisera och förstöra ameri kanska jaktubåtar. Därvid räcker d, t
inte för Sovjetunionen att endast disponera baser i Nordnorge. Jaktskydd oc 1
stridsledning måste kunna ske längs hela norska kusten om Ishavsflottans stri d kapacitet fu llt skall kunna utnyttjas. Hotet från NATO-stridskrafter i and t 1
delar av Norge måste även helt elimineras. Möjligheterna att längre ut till sjö '
ytterligare förbättra luftförsvaret kan öka om de nya sovjetiska hangarfartygc 1
tillförs Ishavsfl ottan. Det skall bli mycket intressant att se om inte dessa hangatfaryg efter en intrimningsperiod kommer att uppträda i de nordliga farvattn et .
För Sovjetunionen kan således en basframflyttning till Norge bli en tvinganc?
nödvändighet. Förutsättningarna för att bereda DEL TA-ubåtarna och Ish av flottans sjöstridskrafter skydd skulle därvid v äsentligt förbättras. Norska H av, t
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riskerar där vid att i realiteten bli ett sovjetiskt innanhav. Ur NATO :s synvinkel
skulle därvid förutsättningarna för att bekämpa de sovjetiska kärnvapenbärande
ubåtarna i Norska Havet i motsvarande grad försämras .

STRATEGISKA KONSEKVENSER
Som inledningsvis framhå llits har Norska Havets och Nordnorges strategiska
betydelse diskuterats ända sedan 1960-talets början. Uppgifter om den marina
basuppbyggnaden på Kola-hal vön och om den sovjetiska Ishavsflottans alltmer
utsträckta övningsverksamhet har ofta förekommit på nyhets- och ledarplats.
På sistone har oljeförekomsterna norr om 62 breddgraden särskilt debatterats.
Under hela debatten har Nordnorges militära och strategiska betydelse för båda
stormaktsblocken särskilt framhållits. Skälen härtill är många och alltför kända
för att behöva återges. Tyvärr har debatten hu vudsakligen sysslat med nuet och
mindre med framtidsperspektivet, vilket ju är väsentligt, särskilt i en försvarsdebatt. Lämpliga ingångsvärden för studier i framtiden är den ekonomiska och
tekniska utvecklingen hos stormakterna, eftersom dessa faktorer ju ofta ligger
till grund för den militära doktrinbildningen. Den kapprustning, som trots allt
tal om avspänning äger rum, syftar i första hand till att förbättra kvaliteten och
_överlevnadsförmågan hos de strategiska styrkorna. Detta har särskilt gällt vapnens precision och räckvid d. Som framgått av redogörelsen över den vapentekniska utvecklingen kan stormakternas strategiska ubåtar göra sina målval från
helt nya geografiska områden, vilket minskat deras sårbarhet. Men vapen föder
motmedel och stora ekonomiska och teknologiska satsningar görs f n i Förenta
Staterna och i Sovjetunionen för att uppfinna och utveckla medel att lokalisera,
följa och om erforderligt förstöra motståndarens kärnvapenbärande ubåtar. Samtidigt uppfinns andra nya vapen, som i sin tur kräver andra motmedeL Får någon
part försteg, riskerar man att maktbalansen rubbas. De strategiska konsekvenser
detta i framtiden kan få för Skandinavien har ej tillräckligt belysts i den allmänna debatten.
Ett genomgående mönster i den sovjetiska utrikespolitiken har varit att tillgodose den egna säkerheten. I föregående avsnitt har beskriv its de operativa
möjli gheter vapenutvecklingen ger stormakterna. A v redovisningen framgår att
Sovjets DEL TA-u båtar inte behöver passera genom v äl bevakade farledsförträngningar utan kan täcka mål i Förenta Staterna från Norska Havet. Dessa
ubåtar måste emellertid skyddas för att maktbalansen ej skall rubbas. De stora
amerikanska ansträningarna inom den strategiska ubåtsjaktens område utgör
emellertid ett hot även i Norska Ha ve t. Svagheten i det sovjetiska förs varssystemet är att nuvarande basläge ej medger effektiv bekämpning av det amerikanska
ubåtsjaktflyget. Ej heller kan Ishavsflottan ges det jaktskydd som fordras för att
effektiv ubåtsjakt med ubjaktfartyg skall kunna bedrivas mot de amerikanska
jaktubåtarna. Eftersom de sovjetiska DEL TA-ub åtarna måste uppträda spridda
Över stora områden , måste det skydd som skall beredas dem kunna täcka ett stort
område. För att lösa dessa uppgifter och uppfylla Sovjets nationella säkerhets303

intressen erfordras vid en konflikt tillgå ng till utspridda baseringsmöjligheter fö1
sjöstridsk rafter och fl ygbaser längs stora delar av den norska v ästkusten . D e
räcker alltså inte endast med baser i No rdJ'orge . En förskjutni ng av intressesfäret
söderut är nödvändi g. Det ;1r emel lertid inte bara skyddet av ubå tarna som tala
härför. Det egna territoriet mås te äve n kunna sky ddas mot de nya v apensyste n
typ "c rui se missile", som utvecklas i Förenta Staterna. För Sveriges del är "cruis
,
mi ss il es" av s;irskilt intresse, eftersom vi p å ett myc ket p åtagligt sätt kan komm
att li gga und er deras- låga- kulbanor.
Vapenutr ustningar na kommer inom någ ra få å r omfatta nya stridsmedel mel
mycket hög prec ision och ytverkan. Styrda bomber och multipelb omber ök a
flyg ets effekt påtagligt. Med bombflyg plan typ B 1, utr ustade med vapensysten
typ "crui se miss ile" behö ve r vapenbär arna inte tränga in över sovjeti skt terri to
rium . För att v id en konflikt möta detta nya hot kan Sovjet känna sig tvin ga
att gru ppera fram sitt luftfö rsvar och sin stridsledn ing p å sto r bredd. Djupet kat
ytte rli gare ökas genom insats av han garfartyg sbaserat jaktflyg som stridsleds fr åt
fartyg till sjöss. Av de skäl som framhål li ts torde det inte räcka att begränsa et
basframfl yttning till No rdkalotten. Tidsfakto rn har stor betydelse. Sovjetun io
nen torde i händ else av en konflikt efte rsträ va att sna rast möjligt fl ytta fr an
sin a posltloner vaste rut.
Mot bakgrund av denna målsättnin g, tidsfaktor n och de militärgeo grafi sk
fö rh ållandena är det mindre sann olikt att angripare n norr ifrå n söker trän g;
,
söde rut. Det förefa ller mera sann oli kt att han låter sina hu v udstyrkor framryck
mo
insätts
anfall
m
so
kortaste vägen mot Skandina viens väs tku st samtidigt
No rdkalotte n och amfib ieoperatio ner genomför s i omfatta nde syfte. För att n
detta mål sku lle ett anfall kunna in sättas mot mel lansverige med dess goda tvä r
kommuni katione r och med ett i förhå ll ande till öv ri ga delar av vårt land relati v
svagt utbyggt försvar. Ett anfall mot exempel vis Nedre Norrland skulle de L
t
så väl det svenska som det norska försvaret i två delar samtidigt som angripare
l.
skul
sen
landsgrän
norra
skulle tillförsäk ra snabb styrketillv äxt. Anfall över
ta lä ngre tid och möta hå rdare motstå nd . Terrä ngen mot norska gränsen är län gs
i norr svå rframkom li g och gränsväga rna få. D et sk ulle ta lång tid att nå slut
målen. De sovjetiska divisionsf örba ndens organisat ion , personalsammansä ttni n
och utrustnin g tyder p å att a nfa ll sstyrka och snabbhet prioritera s före uth åll ig
het. A ve n detta talar för att a nfa ll insätts i områden med goda ko m m uni ka
tioner och litet djup i för hålland e till slutm ålen . Vi bör dra konsekve nser a
dessa förhåll a nden då vi tänker över vår säkerhetsp olitik och utfo rm ar vå r
fö rsvar. D et är framtiden vi plan erar för och ej nuet. Vi mås te därför noga föl j;
de enligt min uppfattni ng nya tendenser som kan skönjas beträffan d e utvecklin g
en i No rska Havet såväl vad gäller strategisk a råvaror p å ha vsbotten so m det
mil itä rtekniska utvecklin gen .
Norska Havet är den konfliktz on där stormakte rnas säkerhet berörs. Utveck
l
lingen där på verkar ska ndin avisk säkerh etspolitik och måste därför följas me
k
aspe
militära
de
belysa
velat
jag
har
artikel
nna
de
Med
amhet.
största uppmärks
ter.na på detta problem och sä rsk ilt peka på förä ndringar och tenden ser son
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framföral lt vape nutveckli ngen leder fram till. Norska H avet är
konfliktzo n va rs betydelse ökar och förändras .

sanning en
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Ledamoten
GUNNAR BACK

Årsberättelse
år 1974/75

HUR GICK DET SEDAN?
Studie öve·; befälselever
rekryterade 1971

vetenskapsgrenen "Organisation och personal. Utbildning." för

INLEDNING
Allm änt
Vetenskapsgrenen "Organisation och personal. Utb ildnin g." är utan tvekan
omfattande, även om här aktuell å rsberättelse begränsas till facket organisation
och p ersonal. Som så må nga andra har årets föredragande kunnat notera svårigheter att finna en rimlig avgränsning av det stoff, som bör tas upp till behandling. Sker inte en sådan avgrä nsning torde å rsberättelsen alltför lätt bli omfångsrik och däri genom sannolikt ointressant för en bredare krets.
En av de frågor, som är på sin plats i denna eftertankens situation är: "Varför
arbetar örlogsmannasällskape t med årsberättelser?" En analys och tolkning av
stadgarna kan ge följande svar
att avkrävd refererande del av v ad so m hänt inom fackområdet under det
sistlidn a året bör utgöra en beskrivande ram, samt
att t yngdpu nkten i årsberätte lsen bör ligga på en analys a v eller en studie
över en mera begränsad del a v fackområdet.
Härigenom bör föred raga nden söka lämna ett bidrag ti ll ö rl ogsmannasällskapets arbete att föra utvecklingen framåt, att medverka i en process av förnyel se
samt slutlige n att vidga allas vårt vetande om och fö rståelse för tjänstens olika
problem.

Fast optik och helt
oberoende siktlinje.
Systemet med sin fasta optik är konstruerat
så att vapnets rörelser inte påverkar
skyttens riktarbete . Målföljningen blir
därför mycket lätt, vare sig målet är still a
eller rörligt .
Skytten behöver bara håll a målet i
hårkorset. En elektronisk kalkylator i
systemet gör de nödvändiga ballistiska
be~äkningarna och riktar automatiskt in
torn och eldrör med hjälp av servon .
Den nya principen i systemet gör att
skytten kommer både snabba re till skott och
når större träffsäkerhet än med andra
rikt- och eldledningssystem för stridsvagnar.

Svenska armen valde AGA.
För sin infanterikanonvagn IKV 91 har
arm<!m gjort omfattande provskjutningar
med utrustningar av olika fabrikat. Mot
t. ex. mål som rörde sig med 40 km /tim. på
upp till1000 m avstånd uppmättes med
AGA :s utrustning så låg träffspridning som

0,5 m i rörelseriktningen. Riktspridning en
var 0,25 m och tiden till skott mycket kort .
Dessa provskjutningar plus övriga
tekniska egenskaper, pris och leveranskapacitet gjorde att man valde AGA , i hård
internationell konkurrens .

AGA

Vad inn ehåller fackområdet?
En andra god fråga att söka besvara är: "Vilka konkreta frågor innefattas i
fackom rådet?" När det gäller organisation och personal är gränserna sv ä vande,
och hi ttillsvarande årsberättelser sedan 1968 ger ingen klar vägledning.
"Organisation" är något som all a väl känner till. Få kan dock uttömmande
definier a området. Organisation kan ju uppfattas både som en aktivitet (att organisera ) och en funktionsbeskrivning (en organisationsstruktur). Det grundläggande
är doc k att i vilken mening ordet organisation än tas, så styrs både aktivitetern a
och funktionssystemet av definierade uppgifter. Det sätt på vilket uppgifterna
löses är beroende av såväl fun ktionssystemets som arbetets struktur. Delfacket

Aerotronies AB
181 81 LID INGÖ
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organisation kan alltså delas upp på två delområ den enligt följande

ORGANISA TION
UPPGIFT

STRUKTUR

"Personal" är också ett oformligt och svårtolkat stort område. En uppdeln in
på delområden kan naturligtvi s ske p å många sätt. En indelning kan vara a~
dels studera personalens kvalitet och dels dess kvantitet. Med kvalitet förstås h:
måttet av eller kraven p å personalens kompetens. Kompetensen kan därvid säg<,
vara den sammanvägda summan av utbildning och erfarenhet. Kompetensen ä
relevant för uppgifter på viss ni vå i en organisation. Kvantitet är i detta ar bet
definierad som det totala behove t av individer som är nödvändiga för att lös
uppgifterna med den struktur av organisation och arbete som befinnes ändam åls
enlig. Delfacket personal kan alltså beskrivas på följande sätt

PERSON AL
KVALITET

KVANTITET

Den verksamhet, som riktar sig mot delfacken "organisation" och "personal
enligt här gjord tolkning, är av mångskiftande karaktär. Det kan gälla generell
och öve;rgripande frågor, som sålunda gäller inte bara försvaret utan fast mer eJ
större del av samhället och arbetslivet. Frågor av denna natur kan röra sig or
lagstiftning och/ eller utredningsarbete och avse t ex arbetsrätt, semester, avtals
processer, arbetstid och arbetarskydd. Det kan också röra sig om frågor som J
direkta och objektstyrda och då rikta sig mot viss del av ett verksamhetsomr åd t
t ex datadrift, verks tadsorganisation och befordringsförfa ran de. I det följan d
har dessa senare aktiviteter sammanförts till tre undergrupper: resursdimensione
ring, strukturbestämn ing och personaldimensio nering.
Resu rsdimensionering är åtgärder som med utgångspunkt från situationen i vå
omvärld och med proganser för framtiden
söker fastställa samhällsekonom iskt godtagbara ramar för försvarsekonam it
de närmaste åren, eller
söker vägar att begränsa de materiella och personella resurser som erfordra
för fredsorganisation en
Exempel p å projekt av detta slag: FU 74, FFU, FLU och minskning av antale'
anställda i försvarsmakten (LEMA). *
strukturbestämn ing är i detta sammanhan g sådana åtgärder som, utan att fö rändra uppgiftsställning arna i stort, avser att förändra verksamheten på sådan
sätt
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att "stordriftsfördel ar" uppn ås både i vad avser pcrsonalstruktur , t ex genom
ett v1dgat bruk av gemensamma personalkårer, och i vad a vser olika typer
av produktton av typen datadrift och verkstadsdrift m m, eller
att mot i va rioncn hos de vä rnplikriga förbättras och att de substantiella innehållet i deras tjänstgöringsvill kor förbättras, varigenom man strävar efter att
nå tillräckl ig utbildnin gseffekt utan att grundutbildning stiderna nämnvärt förändras.
Exempel på aktiviteter inom detta område är: PKU, KFU, * gemensam hkporgantsatton och värnpliktsfrågor av olika slag.
Personaldimensi onering är åtgärder av olika slag varigenom man söker att
styra och förändra kvaliteten och /eller k vantireten personal i organisationen.
Som exempel kan nämnas: Befälsutredning, VU 72, LEMA- och OLLIarbetet. *
Totalövergripan de aktiviteter är sådana som direkt eller indirekt utövar sitt
in,flytande både_ p å delfacket "organisation" och delfacket "personal". De har
sallan Sttt pnmara urspr ung 1 försvars makten, men å terverkar starkt på dennas
!tv och arbete mom samhället. Syftet kan vara
att ge varje en_skild - anställd eller vä rnplikti g - ett vidgat inflytande p å
stn arbetssttuauon,
att förändra de militära reglerna och um gängesformerna till att svara mot de
normer som i övrigt tillämpas i vå rt moderna samhäll e
a;t - i l ikhet med föreslagna förändringar inom u:1dcrvisningsv äscndet l ~_ta fler och nya grupper akttvt ta del i utformninge n av utbildnin gen inom
forsvaret, t ex utöver den militära lärarpersonalen även de värnp likti <>a och
b
lekmän.
för och
en
"FIA"-utredning
cn,
TjRK-utredning
,
32"-utredningen
"§
.. Exempel:
soksverksamhet med medtn flytande. *
Den här gjorda analysen av fackområdet organisation och personal har som
syfte -~af t att söka o a vg:,änsa fackområdet o som underlag för det fortsatta arbetet.
~~n a_r fon~ad fran foredragandens utgangspunkter och helt na turligt inte invandnmgsfn. Den har dock gett förfartaren ett grepp över ett svårdefinierbart
område av vår verksamhet. Sammanfattning svis kan analysen konkretiseras i
följande schema (figur 1).

*Beträffande förkortningarna se texten till figur J.
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"FIA."-UTR

32-UTR

TJRK-UTR

REFERERANDE DEL

DEFF

l
r

ORGANISATION
~------~-.------~

KVAL!-

l KVANT! t

~-------~~~~--P_E~RS_O_NA~L----~

GIFT

l Äi~~ONALDIMENSIONE]
FU 74
FFAJ
FLU
LEMA

KA/VST
PKU
KFU
GEM .HKPORG

BEFALSUTR

vu 72
OLLI

LEMA

Tidigare redovisning
Sällskap ers ridskrift 1974:1 innehåller en genomgång av läger och förhållanden
inom facket organisation och personal, utgö rande årsbe rättelse för verksamhetsåret 1972/73 avgiven av ledamoren Åke Adler. Den redovisar under rubriken
"l skuggan av försvarsbeslur 72" ett antal viktiga aktiviteter, främst utredningar
av olika slag. Föredraganden fann t vå problemställningar väsen tli ga:
- hur p åverkas krigsförbanden, då strukturerna i de fl esta fa ll diskureras ur
f redsrationali terssyn p u nk r?
var ligger balan sen mellan centraliseri ng (och byråk rati) gentemot decentra-liserin g?

*
E nligt ledamoten Adler har den ma rina organisation en och den marina strukturen redan fått en sådan utformnin g
att vi jämfört med försvaret i öv rigt knappast kan vi nn a något p å sammanslagningar, då våra förband /produktionsenheter redan är väl dimensionerade
och ge nerell t sett stora,
att de marina förbanden kommer att förbli stora även om betydande ambitionssänkningar genomförs,
att den marina organisationen i lägre regional och lokal ni vå väl fy ller kraven p å ett säkerställt samband mellan krigs- och fredsorganisationerna,
att marina personalreducerin ga r i högre regional och central ni vå kn appast
kan ge resultat, försåvitt man ä ve n i framtiden v ill säkerställa marin kompeten s i organisationen.

Pågående aktiviteter
1974 års försvarsutredning (FU 74)

Figur 1.

§ 32-UTR.

=

T ] RK-UTR
FIA-UTR
DEFF
KAIVST
VU72
OLLI
FU 74
FFU
FLU
LEMA
PKU

KFU
GEM.HKPORG
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Arbetsrättkommitten
Översyn av Tjänstereglemente för Krigsmakten
Utredning om "Försvarets inre arbete"
Delegationen för förvaltningsdemokrati
Utredn om Kustart verkstäder
1972 !lrs värnpliktsutredning
Utredn om arg i lägre regional och lokal niv!l
1974 !lrs försvarsutredning
Försvarets fredsorganisationsutredning
Försvarets ledningsutredning
Ledningsgrupp för minskning av anställda inom försvaret
P e rsonalkate go riu t redningen
Krigsmaktens förvaltningsutbildning
Utredningeli om gemensam helikopterorganisation

I flertalet fa ll innehåller u t rednin gsd irektiv numera, utö ver en su mmering a v
skälen för utredningen, en programförklaring. Denna senare ger i regel en relativt
klar inriktning av utrednin gsa rbetet. När det gäller FU 74 är direktiven mycket
allmänt hållna. Däri hä nvisas end as t till OB perspekti v- och programplanearbete.
Någon a llmänt formulerad må lsättning för utredningsarbetet finns inte - om
man undantar hänvisningen till 1972 års försvarsbeslut och underlaget fö r detta.
Nämnda brist i utredningsdirekti ven lämnar fä ltet fr itt för ett ganska obundet
utredningsarbete. Framför a llt lämnar det politikerna hand li ngsfr ih et för kompromisser och obundna beslut. För ansvariga myndigheter - OB och förs va rsgrenschefern a - måste ett såda nt förhållande te sig som ett bet ydande osäkerhetsmoment. Möjligheterna att plan mässigt och efter ekonomiskt sunda principer
fonsätta arbetet med att ge den militära delen av vå ra försvarsresurser ett reellt
och konkret inneh åll kan bli problematisk t.
Utredningsarbetet är uppdelat p å tre skeden
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ett kunskapsinhämtande skede oktober 197 4-oktober 1975,
ett principutformningsskede november 1975-februari 1976. Ett delbetän k2'1de angående grunderna för totalförsvarets utformning såsom underlag f ir
fonsatt försvarsdebatt är att vänta under första k vartalet 1976.
ett slutskede mars 1976-januari 1977, varunder den säkerhetspolitisk a l riktningen under en flerårsperiod (perspektivsikt) utvärderas samt ställning · 1.s
till programplanerna för perioden 1977/ 82. Simbetänkandet är planerat , 11
februar i 1977.
Ett intressant drag i FU 74 arbete är dess uppdrag enligt direktiven att sq J.
och samordna sitt arbete med några andra utredningars, t ex FFU, FLU c h
VU 72 . Metoden p åminner om de totalt övergripande försvarsutredningart ' S
arbete före 1948. Vidare skall i det nu pågående arbetet även studeras och ar l lyseras vår beredskap för fredskriser av olika slag. Incitament till detta är ut. n
tvekan oljekrisen vintern 1973/ 74.

Försvarets ledningsutredning (FLU)
Utredningsarbetet, som påbörjades under hösten 1974, har bl a som målsä ning att för central och högre regional ledning föreslå en organisatorisk utfon ,_
ning som medger
ett effekti v t och kostnadsbesparande fredsarbete,
möjligheter till personalminskningar,
att förutsättningar för beslutsdelegering skapas.
Ifråga om den centrala ledningen skall sambandet mellan operativ ledni1 ~ .
programmässig ledning och produktionsmässig ledning belysas. Som följd av sh . satserna skall förslag lämnas till de centrala stabernas organisation, va rvid O L s
inflytande över och ledning a v programplanernas utformning skall stärkas.
Ifrå ga om den högre regionala ledningen skall 1966 års "provisoriska" organi sation 'följas upp och överses. Under detta arbete skall utredningen bl a belysa
möjligheterna att begränsa antalet militärområden, f n sex
MB :s behov av att få ett ökat inflytande över t ex de värnpliktigas gru n utbildning och förvaltningstjänsten.
En övergripande målsättning är vidare att studera förutsättningarna fö r l · mannainflytande i den militära stabstjänsten, samt tänkbara former för ett såda t
medinflytande.
Arbetet är uppdelat i två skeden
första skedet oktober 1974-oktober 1976, då företrädesvis den centrala le ningen studeras. Ert delbetänkande avslutar denna etapp,
ett andra skede juni 1976-december 1977, då den högre regionala ledning<n
behandlas. Ett slutbetänkande avslutar utredningsarbetet.
Overbefälhavaren har inför utredningen som sin syn bl a fört fram
att FPE-systemet bör utgöra grunden för en förstärkt OB-styrning av pr gram planerna,
att MB bör ges inflytande över flottans grundutbildning,
att eventuella försvarsgrenschefer (motsvarande) 1 en ny orgamsanon in c
nödvändigtvis mås te vara helt underställda OB .
312

Chefen för marinen har starkt underst rukit fö rsvarsgrenarnas miljöbetingade
krav p å viss särart relativt varandra, vilket talar för en uppdelad central stabsorganisation. E nligt CM syn får ett "facktänkande" inte slå sön der det än viktigare "systemtänkandet och sys temansvaret". Samordning går alltid att etablera
med andra metoder. I övrigt har CM bl a framhållit
att kontaktfrek ve ns och kontaktbehov p å central nivå är starkare mellan stab
och mots varande huvudav delning inom FMV än mellan olika centrala staber,
att det marina " tvåstegsförfarandet" i förbandsproduktionen med di rekt sty rning fr ån CM till utbildningsansvari ga chefer är rationellt och personalbesparande,
att CM inte ser något behov av att som mellanled i denna funktionskedja
blanda in MB. Risken för ökad byråkrati och minskad effektivi tet förefaller
i sådant fall uppenbar.

Försvarets fredsorganisationsutredning (FFU)
Utredningen tillsattes i början a v år 1967 och har intill nu publicerat ett antal
delbetänkanden. Av dessa berör
5 st flygvapnets fredsorganisation
3 st armens fredsorganisation, samt
1 fredsorganisationen på Gotland.
M ålsättningen för arbetet är att genom kraftiga besparingar i fredsorganisationen och dess omfattning skapa ökat utrymme för krigsorganisationen - främst
då resurser för krigsmaterielanskaffning. I övrigt skall också beaktas
att försvarets markbehov vägs gentemot kraven att beakta andra samhällsintressen s markbehov,
nt söka tillgodose lokaliseringspolitiska synpunkter,
att beakta den berörda personalen s intressen, såväl de anställdas som de värnpliktigas.
Genom tillägg till utredningsdirektiven uppdras åt FFU att i arbetet beakta
perspektivplanering samt arbetet i FU 74 och VU 72. Utredningen har ännu ej
i detalj gått in p å marinens fredsorganisation. CM har dock efter framställning
från FFU till utredningen överlämnat en studie över och beskrivning av kustartilleriets utbildningsorganisation.

Personalkategoriutredningen (PKU)
Utredningen, som tillsattes 1968, var en följdutredning av materielverkets stor a
omorganisation . PKU har under åren utgett tre delbetänkanden innehållande
förslag angående personalkårer inom tyg- och intendenturförva!tningsområdet,
förslag angående personalsammansättningen inom försvarets materielverk,
förslag till sammansättning av försvare ts medicinalkår.
Av förslagen har hittills sam man slagninge n av försvarets intendenturkår och
tygtekniska kåren till försvarets intendentkår förverkligats. Följdarbeten härav
är alltjämt aktu ella för bl a centrala staber och den berörda personalen. I övrigt
har inte några beslut eller ställningstaganden gjorts.
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CM har till övervägande del v arit kritiskt inställd mot de förslag som avge r
i de två förstnämnda delbetänkandena . D et rationella i en sammanföring av a
p ersonal inom försvaret, som ägnar sig å t tyg- och intendenrurförvalrning, ,
icke und erbyggt. PKU har ej heller kunnat redovisa några bärande lönsamhet
kriterier för sina förslag. E n analys visar att den "kårbundna" personalens mö
ligheter att utvecklas och nå ansvarsfulla positioner i den egna organi sa ti on ~
min skar vid ett genomförande av förslagen. Ri skerna för att personal som sakn ,
materiel- och miljökunskap sä tts att lösa upp gifter i den marina organ1 sa n on ~
är uppenbar.

Värnpliktspolicy
I no ve mber 197 4 presenterade försvarsmini stern ett program med vissa ri k
linjer för de mest angelägna å tgärdern a rörande de vä rnpliktiga. I punktfon
innehåller detta program bl a fö ljande målsättning:
bättre ekonom iska förm åner,
bättre utryckningsbidrag,
bättre resevillkor för värnplikri ga som tj änstgör långt från hemorten,
anpassnin g av övn ingsuppehållen till semesterlagen s bestämmelser,
vidgat medinflytande,
en totalöversyn av tjän stereglementet,
uppföljnin g av de år 1972 beslutade nya militära rättsreglerna,
bättre skadeersättningar.
En del av detta program är redan genomfört. Andra delar är under arbet
i långt framdrivet stadiu m. Ett exempel p å genomförda å tgärder är tillkomste
av utr yckningsbidraget (efter olika aktioner från åldersk lassen 1974/ 75 u n dc·
dev isen ·"1000 SPANN TILL MUCK") . I a ndra frå gor finns nytillsat ta utrec
ningar, vilket till del framgår av det fö ljande.

Värnpliktsförmåner
Inom för varsdepartem entet har en promemoria (F ö D s 197 4 :2) u tarbetat
vari förs lag läm nas till ett ny tt system för ekonomiska fö rmå ner till de vän
pliktiga. D etta inn ebär bl a att den fasta dagsersättnin gen för eslås bli lika fe
alla. Den bör också höjas efter visst antal dagar för dem, som har lång grun c'
utbildningstid . Ett annat förs lag, varemot OB och försva rsgrenschefe rna r es
invändningar, ä r borttagandet av tjänstgörin gs- och utbildnin gspremier. Den eko
nomiska ersättningen und er repetitionsutbildning föres lås bli samordn ad med oc
anknuten till sjukförsäkrin gssys temet. När det gäller åtgä rder för att förbätt r
bostadsbidraget och det familjesociala stödet, har 013 föreslagit en vidgad tol k
ning av begreppet familj , så att da gens verkli ghet - sammanboend e - ocks
innefattas. Härutöver vill OB tillerkänn a ä ve n ensamstående värnplikti g möjlig
het att få bostadsbidrag.
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Arbetsrättskommitten (§ 32-utredningen)
§ 32-utredningens betänkande är under remissbehandling. D ess förslag till
lagstiftnin g syftar t iIl en dj upgående demokratiserin g a v arbetsli ve t. Lagförslaget
inneh åll er bestämmelser so m skapar förut sättningar för de anställda att för handla i de fl es ta fr ågo r som rör arbetsgivarens funktion er. Inom den r am lagförslaget
ger, skall - genom avtal - överenskommelser träffas om de r egler som styr
arbetstagarnas medbes tämmande. Det framlagda förslaget är ocks å gilti gt för de
offentligt anställda, a lltså äve n försvarsanställd personal. " Myndi ghetens verksam het" är dock i förslaget undandraget denna fö rh a ndlings- och avtalsrätt.
Slutligt lagförslag tord e komma att förlä ggas 1976 å rs rik sdag för beslu t. Lagen
avses bli tillämplig fr ån den 1 januari 1977.
Fackorganisationerna har hä vda t att äve n om avtal inte får träffas om frågor
som rör myndi ghets verksam het, så bör myndigheten s beslut i så dana frågor
kunna anstå intill dess för handling, varu nder de fackliga organi sati onerna bereds
möjli ghet fra mföra si na sy npunkter, har slutförts.

Medinflytande
Sedan några å r p aga r, inom ramen för " Delegationen för för valtningsdemokrati" (DEFF) v erk samhetsfält, försök med medinflytande inom bl a försvaret.
Olika form er och metod er prövas för så vä l den anställda som den värnpliktiga
personalens medinflytande, t ex inom företagsnämnd er, personalkommitteer, sam-·
råds grupper och kompaninämnder.
Erfarenheterna från försöksverksamh eten är blandade. Effekten a v ver ksamheten sy ns f n v ara helt beroende av berörda parters (chefers, anstä lldas och
värnpliktigas) sätt att agera. Det är naturligtvis svårt att redan i ett begynnelseskede av verksamheten, finna former för hur verksam he ten skall genomföras och
att utvärdera effekt en av samarbetet. Trots de uppenbara svårigh eterna, är de
flesta positi v t inställda till det p ågående arbetet. Man pekar emellerti d också p å
en rad problem som mås te lösas. Bland dessa problem kan nämnas att
all ve rksamhet av denna typ är tidskr äva nde,
inform ationen har svårt att tränga igenom organisationen,
intresset på bredden är svagt (En attitydförändrin g är härvidlag nödvändig.
Samma problem finns öve rallt; storremisser i fackorganisationerna engagerar
nästan undantags löst mindre än 20 °/o av de del tagande organisationernas
medlemmar),
de förtroendevalda tenderar att få en dominerand e ställning som gö r risken
för "ombudsmann aväld e" uppenbar. E n sådan utveck lin g kan knappast främja demokratiseringss t räva ndena . Det bör noteras att de fackliga förtroendemänn ens ställnin g p å a rbetsplatser r edan har stä rkts, v ilket skapar utr ymme
för dessa att agera ä ve n i denna typ a v ve rksamhet,
det före li gger en motvilja hos personalen mot att vara delakrig i "obehagliga" beslut.
Utan tvekan är det en lång och svår v äg att gå, innan man nå r m ålet att
alla skall känna sig delakri ga i och an sva ri ga för bes lu t röra nde verksamheten.
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Tjänstereglementsutredningen
I direktiven till denna utredning konstaterar försvarsministern att samhälle s
förändring har påverkat un gdomens attityder till bl a de militära formerna, vilk l
upplevs som otidsenliga. Härutöver kan olika krav på medinflytande inte före n s
med föreskrifter i nu gällande tjänstereglemente. Uppdraget till utrednin gen , r
alltså
att föres lå ett helt nytt tjänstereglemente för försvaret, som skall gälla båc c
i f red och under krig,
att göra bestämmelserna så sam hällsanpassade och så utformade att de m ..
liggör ett vidgat inflytand e på arbetsplatsen för de anställda och de vä r
pliktiga,
att finna ändamålsenliga former för sama rbete mellan anställd och värnpl i t ig person al.

Krigsmaktens förvaltningsutbildning (KFU)
Beredningen om kvinnan i försvaret (BKF)
Befordringsförfarandet inom krigsmakten (BFK)
Informationssystemplan 1982
Studie över förbandsbundna ve rkstäders ledning under FMV (FMV P972 )
Utredning och försök med gemensam organrsat1on för försvarets tunga helikoptrar
1972 å rs vä rnpliktsutredning (VU 72)
Befälsutredningen
Då ämnet för årsberä ttelsen har valts för att belys a v issa delproblem i arbetet
med att forma en ny befälsordnin g, har befälsutredningen tagits upp till behandling i ett separat avsnitt.

slutsatser
"FIA" -utredningen
Plutonsofficersförbundet redovisar i en skrivelse i november 1974 till fö svarsminis tern sin syn på försvaret som arbetsplats. Man pekar på samhällsu vec klingen och beskriver den militära mi ljön som "avvikande" och mycket sä präglad. Som följd härav erfordras
omarbetning av olika reglementen m m,
en förändring av utbildningsmetod erna fö r att få fram likformi ghet med sk
väsendets arbetsmetoder m m,
"lärares" och "elevers" medverkan i den militära utbildnin gens planering o 'l
uppläggning.
skrivelsen har av alla tecken a tt döma formulerats efter påverkan av betä•kandet om skolans inre arbetsmiljö.
I den numera tillsatta utredningens direktiv pekar man på att varje enski 1
inom försvaret, anställd eller värnpliktig, måste känna sig engagerad och dransvarig i verksamheten om denna skall kunna bedrivas effektivt. Utredning· 1
skall följa upp olika p ågåe nde försök med medinflytande och medbestämman c. ·.
Med utgångspunkt från FPE-systemet som - i varje fall teoretiskt - möjligg r
delegering av beslut långt ne r i organisationen, skall man föreslå ytterligare 3 gärder.
Utredningen, som respektlöst kallas FIA - försvarets inre arbete - , är sar mansatt av representanter för personalorganisationerna, de värnplikti gas arbe grupp (AG Vpl) och överbefälhavaren.

Övrigt
I det föregående redovisade utredningar utgör ett axplock av den omfattande
utredningsverksamhet som pågår inom försvaret. De har valts för att underb yg g~
änmet för års berättelsen.
Ytterligare ett stort antal utredningar berör facket "o rgan isation och pers n al", t e
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Den gjorda översikten innehåller i allt väsentligt endast fakta och kommentarer, som kunnat hämtas ur öppna kä llor. Men dessa fakta lär oss ingenting, de
måste bearbetas och utvärderas. Flertalet utredningsuppdrag som här redovisats,
har tillkommit på regeringens initiati v. Uppdragen kan ha anförtrotts åt en statli g utredning, eller givits till OB . Regeringens initiati v måste grunda sig p å dess
bedömning och vä rdering av militärpolitiskt läge, ekonomisk situation, samhällsutvecklin g m m.
Av den offentliga debatten och allmänt känd information kan man utläsa,
att ru stningsnivån i världen och storleken av de stående styrkorna i vårt närområde är unika för en period , som dock kallas för fredstillstånd . Vidare vet vi
att stormakterna - åtminstone formellt - engagerar sig i diskussioner om rustningsbegrä nsningar, men att de konkreta resultaten härav ännu är jämförelsevis
blygsamma. Trots svårigheten att summera dessa och andra faktorer är de flesta
politiker beredda att beteckna den nuvarande epoken som en avspänningsperiod.
Utvecklin gen inom försvarsmakten kan i stort kännetecknas av följande tendenser:
• utvecklingen av nya vapensystem med komp li cerad teknik medverkar till en
snabb ökning av kostnaderna för förnyelse av vapenmateriel,
• den inom försvaret tjänstgöra nde personalens ekonomiska vi llkor m m förbättras i samma takt som för arbetstagare i övrigt i samh ället, vilket medför
starkt stigande personalkostnader.
Samhällsutvecklingen i övrigt präglas i nuläget av att ett antal "livsvillkor"
måste tillgodoses bättre än tidi gare, vilket bl a får ekonomiska konsekvenser.
Här kan nämnas
• arbetsmiljön mås te göras bättre och mer ofarlig för att ge människor en tryggare till var o i arbetslivet,
• medinflytandet skall byggas ut så, att alla anställda känner sig reellt kunna
p åverka inte bara miljö, löner och arbetstid, utan även produktionsmål, produktionsprocesser och ekonomi.
Den ekonomiska situation en flu ktuerar som allrid mellan perioder av hög-
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och lågkonjunktur. Det internationella infl ytandet är påtagligt även för v rt
lands ekonomi. I vårt eget samhälle konkurrerar många och stora reformer rn
utrymmet i vår sam hällsekonomi, t ex utbyggnaden av utbildningsväsendet t ·h
sjukvården, arbetstidsförkortning och arbetslöshetsförebygg ande åtgärder. M å1 ;a
av dessa reformer medför långsiktiga bindningar för framtiden. En strän g pril ttering är därför nödvändig om vi inte skall leva över våra tillgångar. Försva er
är här bara ett område bland många andra. Efter en lång fredsperiod och i 'n
situation som uppfattas som internationell avspänning ligger det därför - S• n1
så många gånger tidigare - nära till hands a tt inte se försvarets behov sås rn
särskilt angelägna.
Vå r regering syns ha dragit följande slutsatser av situationen:
avspänningspolitiken är all va rligt menad, och avsaknade n av konkreta res litat beror mera på semantiska svårigheter än bristande v ilj a,
försvarets behov av att både förnya vape nmater ielen och bibehålla sin per nalkader med ve rkar till ett icke godtagbart krav på ökande resurstilldel m 1g,
försvarets arbetsliv och arbetsmiljö ska ll förändras i samma takt och i sam u
riktning so m motsvarande förändr ingar i sam häliet i övrigt,
behovet av att genomdriva må nga angelägna och kostnadskrävande refon er
nödvändiggör en angelägen hetsgraderin g och prioritering av statsutgiftern a
Dessa slutsatser kan formuleras til l en säkerhets- och försvarspolirisk ha dlin gslinje av följande innebörd:
- våra allmänna säkerhets- och försvar spolitiska må lsättningar ligger fast,
grun dprincipen om allmän vä rnplikt för män skall bestå,
försvarskostnadernas ökningstakt måste begränsas,
inom försvarets totalramar skall kostnaderna för förnyelse av vapenmate e·
len prioriteras, varför
ekonomiskt utrymme härför skall skapas genom att driva rationaliserin gen
så' långt som möjligt och spara in på kostnaderna för fredsorganisatione n •ch
f redsver ksamheren .
F lertalet av de refererade utredningarna har arbetsuppgifter som ankn; er
till dessa handlingslinjer, d v s att bestämma försvarets resurser och gra nska 1 Jrsvarets struktur.
Andra refererade utredningar tar upp frågor om hur försvarets arbetsli v •ch
arbetsmiljö ska ll formas för att de skall nå full överensstämmelse med refo rn 'rna i övrigt i samhället. De stora frågorna är här vidden av och formern a ör
medinflytande och medbestämmande inte bara för försvarets egen personal
anställda och värnp likti ga - utan jämväl för lekmän.
Försvarets yrkesbefäl ställs inför högre krav inte bara i den rena fackr oi 'n,
där komplicerad tekn ik m m resulterar i behov av kvalificerad urbildnin
inte bara en gång utan många gånger under en livskarr iär.
De pedagogiska kraven förändras i ökad grad när de som skall utbildas ue
bara kräve r att utbildningsmetoderna anknyter till dem som finn s i skolan , L an
också vill delta i utformningen av utbildningen.
Rollen som chef och ledare kommer att bli allt svårare. Det gäller att l
människor som inte bara är inkallade enligt en samhällets plikt!ag, utan O< , sa

har krav på och befogenheter till ett medinflytande.
Dessa dagens och kanske framför allt morgondagens krav på yrkesbefälet
måste vägas in i pågående arbete med a tt skapa en ny befälsstruktur. Jag har
alltså, som tidigare nämnts, valt att i min å rsberättelse bel ysa och studera några
aspekter, som kan p åverka utformningen av den kommande enhetliga befälsst rukturen.
En sammanfattnin g av denna refererande del kan åskådliggöras i följand e
två figur er.
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Den förs ta (figur 2) v1sar - mot bakgrund av avspänning och samhäll
ekonomi - hur de allmänna säkerhets- och försvarspolitiska må lsättningar
bibehålls. För att kunna göra detta inom ramen för en begränsning av de resu r'
som tilldelas försvaret, tvingades 1972 års försvarsurredning tillföra två restn
rioner ell er ramvillkor: diskussionerna kring innebörd av begreppen " handli n
frihet" och "nådatid".
Den andra figuren (figur 3) sammanfattar hur arbetsli vs utvecklingen m
stöd av begreppen ökad demokrati och ökad jämlikhet på olika sätt och i oli,.
former åte rv erkar på försvarets organisation och försvarets personal.
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Bakgrund
Riksdagen beslöt hösten 1973 om vissa principiella riktlinjer för utformningen
av en ny enhetl ig befälsordning för försvaret. Som grund för beslutet låg proposition 1973:128. Denna i sin t ur va r underbyggd av försvarsdepartementets promemoria f rån juni 1972. Denna PM avhandlade generell a utgångspunkter för att
lösa försvarsmaktens befälsfrågor. Remissinstanserna - myndigheter inom försvaret och försvarets personalorganisationer - var, trots att de betecknade dess
ordalag som allmänna och stundtals diffusa, positiva till de framförda ideerna.
Alla ansåg det betydelsefullt och värdefullt att medverka i arbetet med att forma
en ny befälsstruktur. Personalorgan isationerna skissade själ va konturerna till en
lösning som föredragande departementschefen fann intressanta och vä rda en
prövning (prop sid 22 ).
Som följd av riksdagsbeslutet tillkallades vintern 1973/ 74 en samrådsdelegation för att fullfölja arbetet. Delegationen fick departemental ledning och i densamma in går representanter för riksdag, departement, myndigheter och personalorganisationer enligt följande:
Ordförande: Rättschefen Skarstedt, Försvarsdepartementet
Riksdagen: Riksdagsman Brännström, Riksdagsman Glimner
Försvarsdepartementet: Kansl irådet A Nilsson, O, Kanslirådet E hrlin g, PBS
Finansdepartementet: Dep.sekr Wineus
För Överbefälhavaren: Oversten 1 gr Werner
För Chefen för armen: Oversten 1 gr Smedler
För Chefen för marinen: Overste Bergstrand
För Chefen för flygvapnet: Oversten l gr Svartengren
För K ompaniofficersförbundet: Ombudsman Adolfsson (KOF)
För Plutonsofficersförbundet: Ombudsman Johansson (POF)
För Svenska officersförbundet: Ombudsman Sandberg (SOF)
För det egentliga arbetet tillsattes en särskild arbetsgrupp inom försvarsdepartementet benämnd befälsordningsgruppen - BOG.
Samrådsdelegationens ordförande blev jämväl ordförande i BOG, vars sammansättning i övrigt blev följande:
S ekreterare: Avdelningsdirektör Hu !ta n
Bitr sekr och expert: Overstelöjtnant Lindahl, inf, Overseelöjtnant Ahlin, gst
Experter: Byråchef Borgqv ist, Dep.sekr Palbring
Under 1974 ägnades tiden i allt väsentligt åt att in samla faktaunderlag och
prognoser 111 111 från olika myndigheter, såsom t ex
arbetsmar k n adsfrågor (Arbets ma r k nadssty relsen )
skol v;isendet (Skolöverstyrelsen)
värnpliktsfrågor (Värnpliktsverket)
organisatoriska behov (Overbefälhavaren)
Under vintern 1974/75 var arbetet inriktat p å att utforma skisser till en allmän principstruktur. I det .i ntens iva fonsatta arbetet under våren 1975 deltog
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väsen d igen tre parter:
BOG - sammanhållande, styrande och samarbetande med
öB:s befälsordningsgrupp (med representanter för försvarsstaben och samtl it l
försvarsgrenar) och
Personalorganisatione rnas samarbetsgrupp (med representanter för de tre oft cersförb und en KOF, POF och SOF).
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Som underlag för a rbetet tjänar givetvis i första hand proposJtionen från
1973 och riksdagens principbeslut i anledning av denna. På samma sätt ingår
försvarsdepartementet s promemoria från 1972 i bakgrundsmaterialet. Försvarsministern har härutö ver räknat med att det underlag som utarbetats a v marinens
och flygvapnets befälsutredningar också kan ingå i underlaget för de fortsatta
övervägandena, liksom även de synpunkter som avgivits gemensamt av de tre
befälsförbunden. I propositionen antyder försvarsministern att han hyser uppfattningen att möjligheterna att finna lösningar som tillgodoser en rad olika krav
är goda, eftersom alla parter visat stor enigh et att nå fram till gemensamma
positiva lösningar.
BOG har en central funktion i arbetet. BOG:s uppgift är att med ledning av
allt det underlag av skiftande karaktär som samlats, söka "utkristallisera" bra
och ändamålsen liga förslag, varom alla är överens. BOG bedriver sitt arbete på
t vå fronter genom att ta fram fakta och underlag samt ideskisser och presentera
dessa för såväl personalorganisatione rnas som för myndigheternas representanter.
Härigenom undviks i ett tidigt skede konfrontationer, som sku lle kunna äventyra
arbetet och den upplagda tidsplanen hä rför. När arbetet nått så långt, att ett
etappmål är skönjbart och en uppsummering bör ske, genomförs detta givetvis
inom samrådsdelegationen. Hittills har ett sådant " uppkollationeringssam manträde" ägt rum i juni 1975.
Arbetsgång och arbetsmetod kan illu streras med figur 4. (Föregående sida).
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Personalorganisatione rna (KOF, POF och SOF) samlade sig till ett gemensamt yttrande över FöD PM angående principerna för en framtida befälsstruktur.
Yttrandets tyngdpunkt låg inte vid någon bedömning och värdering av promemorians innehåll. I stället behandlades på ett påtagligt konkret sätt befälsförbundens syn på de kr a v och villkor som borde prägla den kommande befälsstrukturen . Den som haft möjlighet att följa debatten och de olika personalförbundens
agerande kan häri se tankar och ideer, som helt härstammar från plutonsofficersförbundet. Den som vill övertyga sig om detta kan jämföra befälsförbundens
gemensamma yttrande med två artiklar i Plutonsofficerstidning en, den ena från
1971 :5 rubricerad "En enda befäls kår", och den andra från 1972:5 kallad "B efälsförslag till kongressen". Utvecklingen på senare tid visar att bland personalförbunden är plutonsofficersförbun det den starka och drivande parten.
De tre personalorganisatione rnas gemensa mm a ställningstagande kan i sammanfattnin g uttr yckas på följande sätt:
rekryter in g skall ske p å värnpliktens gru nd ,
yrkesofficersutbildnin gens innehåll gör att den bör hänföras till s k högre utbildnin g, för v ilken gymnasieskolan skall utgöra grund,
"särski lt behörighetskrav" för yrkesofficersutbi ldning bör vara genomgången
teoreti sk tvåårig gymnasielinje,
den bli vande yrkesofficeren skall vid inskrivningen eller under grundutbild-
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ningen förklaras lämpli g för plutonsbefälsutbildnin g,
en o-e mensan1 basutbildning skall leda fram till nivån plutonch ef i fred,
utbildningstidens längd bör mots vara dagen s regementsofficersutbil dning,
urval för vidareutbildning för högre kompetensnivåer bör ske först efter et
par års praktisk tjänst som yrkesofficer,
det kan ifrågasä ttas om icke ansökningsförfarande skall tillämpas vid uttag
ning för vidareutbildning.
Som tidigare nämnts konstaterade försvarsministern i propositionen att fö r
bunden s syn p å olika frågor är av stort intresse, varfö r de bör ingå s~m en de
av bedömningsunderlage t för det arbete som erfordras för att förverkliga refo r
merna.
Efter snart två års arbete i samrådsdelegationen och efter talrika disku ssion ~
och överläggningar med BOG syns de tre befälsförbunden i allt väsentligt st ·
fast v id sina ursprungliga ståndpunkter.

Sammanfattning
I Marinnytt 1974:1 presenterade jag i ett kort sammandrag den huvudsaklig,
innebörden av de förslag, till vilka marinens befälsutredning nått fram. Artikeh
avslutades med förhoppningen att inte "kon skulle dö medan gräset grodde'
Detta med anledning av att ett nära nog kontinuerligt utredningsarbete i befälsfrågan hade pågått från 1948 till 1973, d v s under något över 25 år, och at
detta arbete inte kunnat avslutas utan direkt övergått i en ny utredningsfas. D e
har snart förfl utit två år sedan detta skrevs och hitintills har inget slut på arbete
kunnat skönjas.
Men under de två år som gått har befälet i marinens tjänst blivit tv å år
äldre. D'e stora "krigskullarnas" pensionsavgång närmar sig nu snabbt, trots der
temporära tidsfrist som nåddes genom att pensionsåldrarna höjdes till 60 år fr å1
den 1 januari 1972. Särskilt för flottans del ter sig framtiden dyster. Uncl e
1976/77 beräknas vakanserna inom kompaniofficersgrupp en komma att över
stiga 50 0/o.
Propositionen gav uttryck för förhoppningen att förutsättningarna för en lös
ning i samförstånd var goda. Arbetstakten och arbetsklimatet just nu ger vä
ino-a slående bevis för att dessa förhoppningar slagit in. Läget kan nästan jäm
fö;as med ett förhandlingsläge med markant lås ta positioner och motsatsförh ål
landen som borde föranlett tillkallande av en medlingskommission. Nu är det jt.
inte fr~ga om avtalsförhandlingar, och någon medlingskommission är alltså in t•
aktuell. Det är bara att hoppas att BOG skall lyckas i sin grannlaga och svår
uppgift att förhindra en kollision mellan intressenterna och att finna en forme
för en positiv lösning, som kan godtas av alla parter.
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SAMHÄLLSUTVE CKLING
Inledning
Det finns en rad områden i samhället, där en med befälsfrågan likanad eller
närbesläktad personalutveckling pågår. I det följande skall följande områden
refereras:
utredningen om skolan s inre arbete (SIA)
lärarutbildningen
personalgrupper inom utrikesdepartementet
SIA är av stort intresse för och p åve rkar befälsutrednin gsa rbetet. SIA behandlas därför relativt utförligt här. Dess strävanden kan till stor del hänföras
till 1968 års utbildningsutredning - U 68. Denna okonventionellt arbetande
utredning förde fram som ett tredje alternativ till gymnasieskolan s utformnin g
att . . . "all a linjer i gymnasieskolan bör t ex kunna ge ett visst mått av yrkesförberedelser . . . Ett tredje mer långtgåe nde alternativ är att endast erbjuda
"
li njer med yrkesinr ik tad utbildning som valmöjlighet i gymnasieskolan
(Citat ur Från departement och nämnder, årg 1971 nr 2 sid 31).
Detta kan enk lare uttryckas på följande sätt:
linjer med enbart teoretiskt innehåll skall inte finnas kvar i framtidens skolsystem,
all högre utbildnin g ska ll i f ramtide n ske va r vad med praktisk yrkesutöv ni ng
på successivt stegrad nivå,
all högre utbildning över gymnasiesko lans niv å skall föreg ås av - eller eventuellt integreras med - yrkeslivspraktik från låg bcgynnelsenivå, samt
allt urval för fortsatt utbildning och karriär sker p å gr undval av tester
och/ell er prognoser, jämte i praktisk yrkesutövning dokumenterad fallenhet
för högre uppgifter.
Det blir kanske så i framtiden, att läkaren börjar sin bana som vård biträde
och efter successiva studier klättrar vid are efter reell yrkesutövning som undersköterska, sjuksköterska, underläkare och överläkare innan vederbörande når
professorsto len.
Man kan givetvis ifrågasätta om detta är en riktig och rationell användning
mänskliga resurser! Och - är detta den rätta vägen att reellt församhällets
av
verkliga jäm likhet och demokrati? Dessa frågor kommer delvis att belysas i det
följande.

Skolans inre arbete
Utredningen om skolans inre arbete, i dagligt tal benämnd SIA, presenterade
si tt resultat i ett digert betänkande, som väckte en livlig debatt, bl a i massmedia.
Motivet för arbetet va r att granska orsakerna till att skolan inte fungerade såsom
den var tänkt. Under en följd av år hade man kunnat konstatera, att de grupper
som gick vidare till högre studier i huvudsak var desamma som innan det tjugoåriga reformarbetet inleddes . Det var barn ur socialgrupp l och 2 som domine-
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rade gymnasier och högskolor. Socialgrupp 3 - " arbetarklassens" barn - v ar
där alltfort underrepresenterade. Här är icke platsen att referera innehållet
betänkandet, men det ger anlednin g till ett antal reflexioner.
Problemen i skolan kan i allt väsentligt hänföras till tre komplexa områden
hur skall man genom olika å tgärder avseende "svagpresterande" elever, kunn,.
säkerställa att skolans dj ärva mål om jämlikhet i utbildningen uppn ås - inu
bara idemässigt utan även reellt,
i v ilka former skall skolan kunna använ das som instrument för en utsträd .1
omsorg om barn och ungdom, vars båda föräldrar är yrkesve rksamma,
i v ilka former skall olika intressegrupper inom och utanför skolan kunna ge.
medinflytande inom skolans arbetsområde?
SIA-betänkandet är, som tidigare nämnts, digert och innehållsrikt . Där redo
visas ett stort antal premisser, vede rbörligen base rade på ett omfattande veten
skapligt underlag. Man tar också med en rad värderingar, som ibland är v ä
motiverade, men ofta lite vaga både i form och innehåll. A v detta konglomera
av fakta och tycka nde drar man sedan ett antal slutsatser, som ligger till gru nc
för refo rmförslagen. Blandningen av fakta och vä rderingar kan ibl and leda til
egendomliga resultat. Här fö ljer några slutsatser, som med v iss tillspetsning kat
härledas ur betänkandet :
F ärr sade man att regelbundna hemläxor i skolans undervisning förstärke.
den sociala bieffekt, som gynn ar elever från studiep ositiva hem (socialgrupp
och 2) .
Nu säger man i utredningen att avsak naden av hemläxor ger exakt samm:
effekt.
Båda satserna kan inte vara sanna. Kans ke är det så att det finns andra fa k
torer än hemläxor, som fö rstärker den social a effekt man så ambitiöst söker
komma tillrä tta med!
Aven a~1dra förutsätt ningar ter sig tveksamma. Så sägs t ex att
skolprestationerna samvarierar med arv och miljö samt faderns yrke
skolsvårigheter lägger grunden för kommande handikapp i arbetslivet
flickor är bättre än pojkar i skolan
slutsatserna måste bli anti ngen att föräldrar i socialgrupp 1 va nli gtv is har fk
flickor än pojkar, eller att flickor mås te lyckas bättre i arbetslivet än pojk ar.
Var och en som studerat samhället vet, att sådana slu tsatser inte stämmc
med verkligheten. Att flickor lyckas bättre än pojkar i skolan mås te bero p
andra faktorer, t ex skillnad i mognad och motivation, som i så fa ll inte är arvs-·
miljöbetingade i den utsträckning m an vill göra gällande .
Att handskas p å detta sätt med ett allvarligt syftande utred ningsunderl ag k a
synas vårdslöst. A vsikten är ej heller att före bära att p ås tådda slutsatser är san
ning. Den r aljanta tonen är här använd i ett allvarligt syfte: kompli cerad
mänskliga problem och situationer kan och får inte förenklas. Tyvärr är ma
många gånger alltför benägen att synda mot denna regel.
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svagpresterande elever
Som underlag för sina överväganden rörande åtgärder fö r svagpresterande
elever redovisar SIA inte bara en rad fakta och undersökningsresultat, utan även
ett antal analyser av intresse. Situationen i skolan är ganska paradoxal:
å ena sidan visas att skilln ader finns mellan elever; skillnader som kan vara
betingade av arv, soc ial miljö och elevens upple velse av arbetet i sko lan,
å andra sidan är läroplanens idestyrda mål i stort att ge samtliga elever en
reellt likvärdig utbildning för att dessa skall uppnå, inte bara en gemensam
kunskaps- och referensram, utan jämväl - efter individuella förutsättningar
- en personlig och social utveckling till självständiga medborgare med personligt engagemang i omvärlden.
D enna paradoxala uppgift medför en rad komplikationer, då uppgiften skall
lösas genom konkreta åtgärder. Det kan nämli gen visas att utvecklingen för
svagpresterande elever är mera gynnsam, om de icke å tskiljs fr ån andra elever,
om man ser till resultat av kunskapsinhämtningen. Ur anpassningskravens synvinkel syns däremot en "segregation" vara att föredra. En samundervisning kan
vidare resultera i att elever med goda förutsättningar upplever sin situ ation som
otillfredsställande, med risk för att deras kunskapsinhämtande hämmas och att
de känner sig missanpassade. Samundervisning kan medföra att takten i skolarbetet för de högpresterande eleverna blir för långsam. Ett sätt att lösa dessa
problem anges vara " individ ualiserad undervisning" - vilken som regel skall
genomföras i sto ra elevgrupper med stor spännvidd i förutsättningarna. D et traditionella enlärarsystemet medger inte att sådan undervisning kan genomföras
med utsikt till framgång. slutsatsen blir därför att både undervisningssituationen
och undervisningstekniken måste förändras med hänsyn till att kunskapsinhämtandet prioriteras. Anpassningsproblemen för olika elevgrupper får lösas med
andra åtgärder.
Utredningen belyser också hu r målformuleringar och målnedbrytning till delmål för olika etapper skall kunna utföras så att de antingen blir generella eller
individrelaterade.
Hur stor del av eleverna i skolan är då svagpresterande? Ett korrekt svar
på denna fr åga torde vara omöjligt att ge. Andelen elever som deltagit i stödoch specialundervisning kan dock användas som mått på denna volym. Denna
andel utgör 35-40 0/o av en årskull, d v s en till storleken betydelsefull grupp.
Intressant blir problematiken om man dra r parallellen till fördelningen på provgrupper vid inskrivningen som värnpliktig. Till provgrupp 1-4, som är lägst,
hänförs 40 0/o av en åldersklass.
En störande faktor i skolan är elevernas tilltagande brist p å intresse för skolarbetet, men en kulmination i årskurs 9. Aven lärarna upplever denna faktor
som påfres tande. Tyvärr har SIA inte gjort något försök att analysera orsakerna
till denna förändrade elevattityd p å högstadiet. Visserligen framgår av utredningens faktaredovisning ett antal premisser, som inte v idare bearbetats. Några
axplock ur detta ma terial framgår av följande tabell.
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Vid tidpunkten fö r in ka ll else till gr undutbildning tv :3.- tre :3. r senare ka
17-20 O/o ha förändrat sin skolkompetens eller alltjämt vara elever i gymn asi l
skola.

elevernas medinflytande också förutsätter ett medansvar i produktionen, varig enom ökad stimulans bör uppnås.

Barn- och ungdomsomsorg

Lärarutbildningen

Undersök ningar a v vår t mode rn a samhälle v isar att upp emot 70 °/o a
eleverna i gr undsko lan har båd a förä ldrarn a ute i arbetslivet. Fö r de flesta bar
och un gdomar innebär detta att de saknar personlig komakt i hemmet un cle
:3. rskilli ga timmar av dagen. SIA har därför ansett det betydelsefullt, att skola
på ett a nnorlunda och n y tt sätt bli r centrum för barn- och un gdo msomsorg-c
under en lä ngre del av da gen. Utöver på skolan s program upptag na obli gatorisk
lektioner och fria ak ti vite ter, skall dä rför tillkomma frivi lli ga aktiv iteter. FL
dessa se nare skapas resurser genom samverkan med och samarbete mell an oli h
kommun ala organ: skol-, fritids- och kulturnämnder (motsv) och olika orga n
sationer (un gdoms-, idrotts- m fl ). Häri genom kan v istelsetiden i skolans lokale
upp gå till 6 rim/ dag för låg- och mellanstadieelever och till 7 rim /dag för hös
stadi eelever. D e obligatoriska akt iviteterna omfattar 23-33 rim / vecka.

Utredningens förslag
SIA:s för slag tar i första hand sikte p å fö ljande fyra mer väse ntli ga området
För eleven : att ås tadkomma motivation, aktivering och studi eintresse gen01
ända målsenli gt samspel mella n ambitionsökning och prestation shöjnin g samt pos;
t i v t beteende, i förenin g med elevmedverkan i skolarbetet.
F ör under·visningen : praktiska laborationsmässiga arbetsformer som ger öka
fä rdi ghetsträn in g. Individualisering ge nom pedagogiska-metodiska förändrin ga
Mer intensivt arb ete p å målbestä mnin g och målnedbr ytnin g och i samband hä t
med metodförändringar.
För resurserna : en fr iare resursanvändning och förändrad fördelning av föt
stärknin gsresurserna. Ett bättre utnyttjande av resurser genom förändrad struk tu t
arbetsenheter (eleverna) och arbetslag (lärare m fl ). En förändrad syn p å !ärat
ro llen och en mer pregnam analyti sk utvärdering med åte rkopplin g av anal y-;
resultat.
En vidgad beslu tsmedverkan: av skolans anställda, elever och föräldrar, sam
ett utökat samarbete med andra ko mmunala funktioner och i skolarbetet fri vill i!,;
medverkande organisationer av olika slag.
Metoderna att aktivera människor, v idga deras vye r och väcka nya intresse
är i och för sig inte nya. Det nya är att skolan görs till centrum äve n för akti vi
teter utifrå n. Avsikten är att skolans nya roll som samordn are skall stimuler,
elevernas ve t girighet, göra dem mer ambitiösa och förbättra deras prestationet
Detta skall nås - inte ba ra ge nom popmusik och seriemagasin - utan äve!
genom ett ändrat utbud av olik a typ er av verksamhet d är konkr eta resultat kat
:3.stadkomm as, t ex genom musik, slöjd och idrott. En intressant aspekt är, at
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Det är inte bara personalor ga ni sationer med anknyt nin g till försvaret som
kri t iserar ar vet från det förgångna och talar för en ny syn i en hetlighetens tecken. I en artikel i Lärartidnin ge n/Svensk skoltidnin g 1972:5 refereras en skri velse
till utbildningsministern från Sve ri ges lärarförbund . D ä ri peka r man bl a p å att
und er v isningsprincipern a ä r generella för all t arbete i skola n oavsett skolform
och stadium ,
stad ieindelningen (låg-, mell a n- resp högs tadium ) har in gen pedagogisk funktio n eller någ ra avgörande skolor gani satoriska moti v,
stad ieindelningen är främst ett uttryck för den beståe nde lärarutbildningens
utfor mning och olika lärargruppers kompetenso mråden, främst beti ngade av
skolhistoriska skäl.
Lärarförbundet a nser
• att samve rkan i skolan , som är en förutsättning för modern läroplanstillämpn in g, försvåras a v lärar utbildnin gens nuvarande st ruktu r och t ill nackdel för
eleverna,
• att snäva behörighetsreg ler är ett hinder för en fle x ibel a nvändnin g av lärare
med hänsyn till ett a ntal varierande storheter (:3. rskullar, tillva lsfr ek vens, olika
ä mnen m fl ),
• att för lärarområ det är det nöd vändigt att forma ett sys tem av å terkommande utbildning varvat med p rak tik .
Lärarförbundets slutsatse r blir, att enhetligheten i Läraruppgiften mm talar för
ett sys tem av fö ljande innebörd:
lärarutbildningen bör starta fr ån enhetlig grund ifråga om a llmänn a kunskaper och färdigheter, d v s treårig gymnasieskola,
bli va nde lärare bör ha praktik fr ån arbete både inom (exvis assistentuppgifter) och utom skolan för e påbörjandet av den direkta yr kes utbildningen. Härigenom skapas bättre förutsä ttnin gar för ett tillförlitligt ur val av de för lä rarupp giften bäst lämpade,
de särski lda behörighets kraven prövas med utgångspunkt i en enhetlig sy n p å
läraryrket,
alla lärare behöver bred kunskap om elev behandling,
inslag av metodik och praktik bör föreko mma tidigt i lärarutbildningen.
Lik heterna mellan kraven på en enhetlig befälsstruktur och kraven rörande
en en hetlig lärarstruktur är påfallande. D et torde emellert id knappast vara de
ge mensam ma pedagogiska utgångsp unkterna som förenar, uta n andra värderingar
av politiskt ursprung.
M å nga av de här redo visad e p unkterna finns mer ell er mindre uttalade med
i direktiven t ill 1974 års lä ra ru tb ildnin gs ut rednin g, som ti ll ka ll ades i jun i 1974.
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Personalgrupp er inom utrikesdepartementet
Under senare år har incidenter av olika slag förekommit inom utrikesdep a
tementet. De s k " personakternas" vara eller icke vara har diskuterats offentl t t
i tidningspressen och i någ ra fall har beskickningschefers metoder att leda ~ 1
verksamhet och sin personal blivit ifrågasatt. A ll t detta måste ses som symptc 1
på att den oro som råder inom arbetsl ive r även uppträder inom detta område f r
offentlig verksamhet.
Nyligen har förre LO-chefen Arne Geijer presenterat en utredning om UL s
personalpolitik. Utredningen kon staterar att den existerande kategoriuppdeln in g 1
är otidsen li g och inte längre svarar mot kraven på en modern personalpoli t ,
inom en effekt ivt arbetande utrikesför valtning. För att komma tillrätta m. l
dessa förh ålland en presenterar utrednin gen ett handlin gsprogram med bl a följa
de inneh å ll :
antalet karriärvägar minskas från nuvarande fyra till t vå; en för han dl ä
gande personal och en för biträdande personal,
övergång skall vara möjlig mellan de två föreslagna karriärvägarna,
tillflödet genom sidarekrytering av intresserade och lämpliga personer b· r
ökas,
personalens inflytande på tjänstgöringsförh ållanden , personalfrågor och u bildningsfrågor förstärks väsentligt,
ett särskilt program för olika typer av utbildning bör genomföras.
Personalpolitike n bör sålunda mer än f n präglas av UD :s aktuella behov 1
av hänsynstagande till snäva, formella kompetensvill kor. Alla nyanställda sk; l
ges en basutbildning som anpassas till tjänstens krav och den anställdes bakgrun
Fort- och vidare utbildnin gen byggs ut väsen tli gt och skall ge utrymme för sh
organisationens som personalens utbildningsbehov . Erforderlig specialisering !äg s
in i dessa: utbildningsforme r.
Härutöver tar utredningen upp en rad specifika UD-problem såsom t ex u bildning för medföljande make och barn, "växeltjänstgöri ng" mellan UD-sekto •1
och andra delar av statsförvaltnin gen, maximerad rid mellan tjänstgöring utol•lands och information om samhällsutveck ling i hemlandet.
Hela frågan är f n föremål för överväganden m m inom utrikesdepanem entf .

Sammanfattning
Samhällsutveckl ingen präglas i dagsläger a v en mångfald åtgärder och refv mer, som alla siktar mot att förverkliga målen jämlikhet och demokrati. N ågo 1
politisk oenighet före li gger knappast rörande dessa mål, även om de är abstra k t;~.
och oklart formulerade och även om innebörden av målsättningarna ofta fö rän<ras och förskjuts. Däremot finns delade politiska meningar om det prakr i s~ l
sättet att nå fram till måluppfyllelsen. Man kan ha olika syn p å sättet att ge t '
abstrakta visionerna ett konkret innehåll.
Utvecklingen är kanske mest p åtagli g inom utbildningssystem et. I skolan h,
å tminstone formell jäm li kher uppnåtts i det att alla har lika chans att väl j
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SIA fäster dock uppmärksamhete n p å den lå nga väg som återstår innan de uppsatta målen reellt förverkl igats. skillnader i bakgrunds- och miljöfaktorer är
ännu bestående. Det finns tvi vlare, so m - med eller utan rätt - ifrågasä tter
om ideerna kan bli verklighet med de metoder och lösningar som valts eller rekommenderas . Många andra menar att ett fullföljande av den nu inslagna vägen
kan leda till vissa kvantitativa v inster, dock till priset av en rad kvalitativa
förlu ster. Detta åtmin stone om man mäter med övergripande samhällsmått.
P ågåe nde arbete med en ny befälsordnin g antyder att det inte bara är - "generalerna, som ingenting lärt och ingenting glömt - -" M ånga förefaller
beredda att upprepa skolväse ndets m isstag inom en ny sektor i samhället och
i arbetslivet, nämligen genom att primärt eftersträva formell jäm likhet utan att
överväga huru vida man även kan nå en reell jämlikhet. Här mås te en reservation
göras . Krit iker av refo rmarbetet på skolan s område - eller p å andra samhällsområden, uppfattas av mån ga automatiskt såsom motstå ndare till reformer. D et
modern a sa mhället präglas a v en tendens till polarisation , som för visso inte är
ny, utan nästan lika gammal som mänskligheten. Nämligen detta, att är man
inte odelat för, så mås te man vara bestämt emot. Något tredje alternativ gives
tcke enltgt detta synsätt.
På samma sätt so~1 för försv aret börjar ideerna om enhetlighet j utbildn ingen
spnda stg. D e har dtskuterats för lärare, för sjukvårdsperson al och för utrikeskarriären. Det är i en sådan situation oerhört viktigt, att alla - sakligt och utan
förutfattade meningar kan analysera och diskutera nya ideer och lösningar för
att pröva dessas bärkraftighet och ve rkan. I det arbetet är det viktigt att på minna om att individens kvalifikationer och lämplighet för en uppgift alltid haft en
avgörande betydelse i offentlig ve rksamhet. Härom vittnar det traditionella och
alltjämt gällande kra ve t, a tt befordran skall ske med hänsynsta"ande till "förb
tjänst och skicklighet".
om inte de här
undran
lla
sti
en
i
pannan
på
Någon kan bekymrat rynka
~ramförda tankarna är politiska ställningstagand en, som knappast har sin plats
1 oörlogs m~nnasä llskape.ts verksamhet. J a, nog kan de betraktas som synpunkter
pa en pol1t1sk utvecklmg. De baseras dock alls icke på partipolitisk grund. De
är en följd av studier och analyser baserade på ett underlag av fakta och värdenngar. Jag har sökt forma dem så objektivt som möjligt. För övrigt har v i nylig.~~l lärt oss att tennis och politik hör ihop . Varför skulle då plötsli gt en del av
SJokngsvetenska pen - facket "organisation och personal" - som så starkt utformas under intryck av ideer med politiskt ursprung, stå helt utan fö r politiken?
Men , det förtjäna r att upprepas, vi yrkesmän har en skyldighet att sakligt och
uran förutfattade meningar pröva alla nya ideer och deras konsekvenser för vår
verksamhet.
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skäl, som åberopades för att motivera avgången. Avgångarna har enligt rapporten fördelats till tiden enligt följande diagram (figur 6):

Undersökningens syfte och uppläggning

Antal i

Flottans befälselever/plutonofficerselever har studerats med jämna mellan ru 1.
Målet för tidigare undersökningar har varit att söka klarlägga motiven till ,- t
så många inte fullföljer den bana i flottan, som de påbörjat. Genom att vi skaff r
oss kunskap om avgångsorsakerna kan vi söka eleminera dem, och härigene ,1
hoppas på en bättre effekt av rekryteringen. Statistik över en period på dr} t
femton år visar att hittills gjorda försök i den vägen knappast kan beteckn s
som framgångsrika.
Den studie som här presenteras har en annan karaktär. Den söker analyst 1
vilka som blev kvar i flottan och vilken karriär dessa lyckades komma in i.
n
är helt naturligt ett led i en strävan att med erfaren het från det förgångna sö 1
dra positiva slutsatser, som kan anvä ndas för att påverka utformningen av en v
befälsstruktur.
Med utgångspunkt från rekryterings- och personalunderlag, som finns ' J
flottans personalavdelning, har varje anställd befälselev förtecknats med inskri nings- och skoldata, betyg från genomgången utbildning vid flottan, avgångs ti
punkt samt i förekommande fall uttagning för utbildning till regements- ell T
kompaniofficer. Alla data har därefter bearbetats statistiskt i sy fte att bel) a
olika förhållanden, t ex innebörd och konsekvenser av provgruppsklassificeri ,;
och befälsskattning v id inskrivni ngstillfället.
D e tendenser som kan utläsas jämförs med erfarenheter från olika utredning ,.
och från flottans utbildningsmyndigheter. Här kan ett varningens ord vara l
plats. Den studerade populationen är liten, 219 befälselever, varför konstate ra c
tendenser inte kan betraktas som befästa slutsatser. I de fall tendenserna samm a lfa ller med på annat sätt inhämtad erfarenhet eller om de är entydiga, bör e
dock stämma till eftertanke.
Studien kan inte betraktas som fullföljd. Ytterligare bearbetning av ett am tl
ålderskullar är nödvändig för att nå upp till en population, som kan ge undt sökningens resultat karaktären av statistiskt säkerställda slutsatser. HärutÖ'> r
finns ett antal frågor, som endast kan få sina svar efter en uppföljande enk: undersökning med olika grupper av populationen.
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Figur 6.

Avgångsanledningar
En sammanfattning av MPI-rapporten v isar att de anförda skälen att sluta
i flottan fördelar sig enligt tabell 1 nedan . Däri redovisas den bedömning a v
avgångsorsakerna, som gjorts även av dem som är kvar i tjänst :

Tidigare undersökningar
Syftet med flertalet av de tidigare undersökningarna har som nämnts i reg
va rit att kartlägga orsakerna till avgångar bland flottans befälselever und
utbildningen till plutonsofficer. Ett sådant exempel är dokumenterat i Militä
ps ykologiska institutets (MPI) B-rapport nr 61, juli 1971. Därvid undersök t
152 befälselever anställda i april och i juli 1969. I april 1971 , d v s efter 21 - .
månaders tjänst i flottan, hade 117 (cirka 77 °/o) slutat sin utbildning i flotta
Bristfällig information, vantri vsel och stort avstånd till hemorten är exempel f
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Åberopat skäl
Anta l rotalt

ID e som har slutat l D c som är kvar

l
l

Antal svara nd e

117

l

35

76

l

32

Vantrivsel
Dåligt betalt
Dåliga personliga relationer
Dåliga arbetsförhållanden
Tänker stude ra civi lt
Dålig utbi ldnin g
Klarade ej utbildningen

27
16
8
9
12
9
9

Summa svar (mer än ett skä l
kan h a redovisats)

90

l

Totalt

l
l
l

152
108

19
21
12
9

46
37
20
18
12
9
9

-

-

151

61

l

l

Tabell 1.

Vid studier av svaren uppstår vissa problem. Under rubriken " Vantrivsel '
kan ligga svårigheter att acceptera den militära miljön, att k lara sjötjänsten ell< ·
stå ut med bortavaro fr ån hemmet. Men de två rubricer ingarna "Dåliga persolliga relationer" (mellan ol ika personalgrupper) respektive "Dåliga arbetsförh å landen" torde med lika stor rätt kunna inordnas under huvudrubriken "Va.
trivsel" . De utgör alla skäl för en individ att med olust kvarstanna 1 flottan s 1
yrkesbefäL På motsvarande sätt kan de två skälen "Dåligt betalt" respekti' '
" Dålig utbildning" kunna sammanföras ti ll en grupp utgörande individens värd,
ring av . flottan och befälsyrket. En tredje grupp skäl utgör övriga avgångsors,ker, "Tänker studera civilt" respektive "Klarade ej utbildningen".
Sammanfattas dessa tre grupper erhålls följande tabell 2:

Grupp

1
2
3

l

Skäl hänförbara till

Värde ring av social miljö
Vä rderin g av befälsyrket
Ovriga skäl

Antal svar

l

Avgångna

44
25
21

l

Kvar

40
21
-

l

Totalt

84
46
21

Beskrivning av populationen i den nya undersökningen
Den studerade populationen i den nya undersökningen beskrivs i numeriska
data i nedanstående tabell 3. Det måste noteras att de 219 anställda befälseleverna är ett urval ur en ursprungligen nära nog tre gånger så stor grupp. A v de
sökande sorteras en hel del bort efter granskning av ansökningshandlingar t ex
som följd av alltför svaga skolbetyg eller dåliga inskrivningsdata . 444 sökande
kallades till Karlskrona för att prövas inför antagningskommissionen - i förekommande fall efter att ha genomgått inskrivningsprov - samt i övrigt h a blivit
testade enligt flottans beprövade system.
Antagning av befälselever under 1971

l

Jämförs denna tabell med i rapporten redovisad viktning av ett antal trivse faktorer uppnås ett likartat resultat om trivselfaktorerna fördelas till de t 1
huvudgrupperna "Värdering av den sociala miljön" respektive "Värderin g o v
befälsyrket". Detta antyder att individen värderar de sociala relationern a m 1
den soc iala miljön högre än befälsyrkets status och anseende.
336

l

juli

okt

l

l

summa

sökande
å tertagit ansö kan
pappersga ll ra de

119
-20
-24

291
-33
-40

235
-30
-54

645
- 83
-118

prövade
återtagit ansö kan
und erkända
pl atsbrist

75
-16
-28

218
-25
-80

151
-15
-61

444
-56
-169

o

o

o

o

anstä lld a
underkänd BK 1
friv avgå ng

-

31
3
- 1

113
8
-1

-

75
8
-4

-

till YK 1
underkänd YK 1
friv avgång

27
1
-4

104
-10
- 8

-

63
1
- 1

194
12
- 13

till SK 1
un der känd SK 1
friv avgång

22
-4
-11

86

-

7

- 15

61
-3
-17

-

43

71
-7
-27

41
- 1
-12

-

119
8
39

utt agna R-/K-utb
kvar som P

-

-

o

7

till f ur irsasp
underkända
friv avgång
kvar i tjänst

Tabell 2.

mars

o
o

l
l

7
1
6

l
l

37
7
30

l
l

28
8
20

-

219
19
6

-

169

l
l

72

16
56

Förkortningar
BK 1
Befälskurs 1
YK 1 = Yrkeskurs 1
SK 1 = Sjökurs 1
Tabell 3.

R-utb
K-utb
p

Utbildning till regementsofficer
Utbildning till kompaniofficer
Plutonsoffice r
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c

Som fram gå r av beskriv ningen över arbetets uppläggning f inns p å flott a·
personalavdelnin g inga da ta kvar över dem som återtagit sin .ansökan för e a
ställningen eller ga llrats v id prövningen, Häri ge nom sakn as 1 studl en lamp l
referensgrupp.
D et kan vara av intresse att se huru v ida någ ra skillnader föreligger mel l.
de tre antagningsomgå ngarna. Strukturen såsom medelvärden framgår av f"
jande tabell 4.

Studerad variabel

Levnadså lde r/ år
Betyg från skolan
Två mest rep resenterade
skolformer
P rocentandcl, und erk ända
, friv avg
, kvar i tj

l

Medelvär de för anragningson1gå ng
Mars
18,9
2,8
GrS
F sk
26
52
22

l

Juli

l

17,6
2,9
GrS
Fa
22
45
33

Okt
17,3
2,8
GrS
Rx
17
45
38

l

Samdigel
17,7
2,8
GrS
Fa
21
46
33

förkortn ingar för sko lforme r
GrS
grund skola, enbokstavig (E) ell er rvåbokstavig (T)
Fsk
folkskola
Rx
realexa men
Fa
fackskola- numer a 2-å rig teo retisk gy mn asies kola
Gy
gy mna sium - nu mera 3-/4-årig teoret isk gy mn as ies kob
Tabell 4.

Marsomgå ngen var geno msnittli gt äldre och hade ett starkt inslag av ele\
med folkskola. Avgångarna var stö rst fr å n denna antagningsomgån g.
Juliomgången innehå ll er förh å ll andevis mest välu tbildade un gdom a r. BetYf
kva li teten ä r bäst i denna omgång.
Oktoberomgånge n är ge nom snittligt yngst och har bäst kvarståendefrek vel ;.
En ut vido-ad
undersö
lming
om förhå llanden
för olika antagnin gso
b
.
.
.
. mgån g r
relaterat till tjänstgöringsfölj der m m, sk ull e säkert ge vä rdefulla och mtress a1 .l
up plysni nga r. Detta ligger då utanför hä r aktuell studi e med dess uppl äggnin g

Ingångsvärden
I pågående a rb ete med att forma en ny befä lsordn in g har som tidi ga re nämnts
skolutbildnin g, provgruppsvärd e och befälsskattning fått en fra mträdande plats.
I det fö lj ande stud eras hur i hä r aktuell grupp skolbetyg, provgrupp och befälsskattnin g förde lar sig, dels va r för sig, dels hur de varierar parvis.
D essa variation er jämförs d ärefter med uppn ådd a res ultat i den ge men samma
utb il dningssituationen und er befälsku rs 1 (Bl( 1), y rkeskurs 1 (YK) och sjökurs (SK 1). Studien söker påv isa om där finn s några markanta sk illnader mellan
fö lj ande tre gr upper
underkänd a elever i BK 1-SK 1
und erk ända elever i se nare del a v utbildningen
fri villigt avgå ngna elever
eleve r som 1 :a kvartalet 1975 var k va r i tjä nst
U nd ersök nin gen avslutas med att för akt uell a grupper studera hur prognosfaktor ern a ger utslag jämfört med utbildnin ge n såsom furirs-(plutonsof ficers-)aspirant, d v s under gy mnasiekurs 1 (GYK 1 ), befälskurs 2 (BK 2), yrkesk urs 2
(YK 2), instruktörskurs (IK) samt sjökurs 2 (SK 2).
E n samman ställnin g av dessa faktorer framgår av följande ta bell 5.

l l

Född Ä !d er
år
1971
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955

22
21
20
19
18
17
16

Antal befälselever fr å n skolform
Gy

l

m PG

l
l
l

6,1

m BS

m Åld er

-

5

-

5,7
2,6

119,1

l
l
l
l

Rx

l GrSE l GrST l
-

-

2

-

2
6
9
19
26
59

1
2
2
7
6
11

1

l

16

l 121 l

29

6,5

l

6,4

6,2

l

5,5

l
l

3,0

l

2,9

l
l
l

5,6

29

118,6

F sk

4
3
4
4
1

12
10
1

-

11

l

1

1
2
1
3
2
2

Summa

m Betyg

l

Fa

1 18,3

6,1
5,7
2,8

116,2

l

5,2
2,7

117,4

l

l

4
6
22
32
43
40
72

4
3
1
1
1

l
l
l
l

Medelvärd e för
Sum - j
n1 a
PG
BS
Bet
5,8
6,3
6,4
6,3
6,0
6,1
5,9

13

l 219 l

5,0

l
l
l

5,4
3,3

119,5

117,7

l
l
l
l

6,1

l

6,0
5,7
5,9
6,2
5,6
5,4
5,6

l
l
l
l
l

5,7

2,7
2,6
2,8
3,0
2,9
2,7
2,8

l
l
l
l
l

2,8

Anmärkning: Ett antal elever - företrädesvis fr/in GrST och Fsk har härutöver yrkesutbildning, vilke t ej särskilt noterats.
PG = provgrupp
BS = befälsskattning
Tabell 5.
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Fackskoleelevernas medelbetyg fr ån skola, medelvärden fö r PG och BS ä r
intressanta. Vidare ä r Gymnasieelevernas låga medelvärde för skolbtyg intressa nt. I gruppen ingår elever med fullföljd och med avbruten gymnasieutbildning.
D et är möjligt att många av dessa är "skoltrötta" elever med i och för sig positi va förutsättningar. Folkskoleeleverna bedöms komma fr ån sådana delar av
landet, som än nu mot 1960-talets slut ej hade hunnit genomföra grundskolesystemet.
Följande bör h ä rutö ver observe ras
den låga genomsnittsåldern för elever från grundskolans enbokstaviga linjer
den jämförelsevis högre åldern för elever med kvalifi cerad skolutbildnin g
eller yrkeslivserfarenhet.
Förhållandena från 1971 är idag icke längre till alla delar relevanta vad
avser möjliga skolformer. Följande förändrin gar har bl a ägt rum:
grundskolans högs tadium är numera sammanh ållet och icke uppdelat p å oli ka
linjetyper,
elever med realexamen eller folkskola torde numera icke å terfinnas i rekryteringsom gångarna,
den nya gymnasieskolan har tre hu vudtyper av linjer, 3-/4-åriga teoretisk a
linjer, 2-åriga teoretiska linjer samt 2-år iga praktiska linjer. Antalet lin jevariationer är dr ygt tju go.
" Den genomsnittlige befälseleven" tillhör de 20-25 procenten bästa blan
manliga ungdom ar (PG = 6 akutelit för 40 %, BS = 5 aktuellt för 60 Ofo av al b
med PG 5 och högre), men har skolbetyg någo t under genomsnittet ( = 3,0). H a11
anställs vid flottan under inskri vnin gsåret.

Det ringa antalet i åld ersgruppen 22-21 å r gör denn a del av tabellen mindre
intressant för slutsatsern a.
Frekvensen att stanna kvar i tjänst är högst för åldersgrupperna 19, 18 och
16 år. Underkännandefrekvensen är högst för 17- och 16-åringarn a. Avgångsfrekvensen är hög för 20- och 19-åringarna. En kontroll mot bakgrund smaterialet visar a tt bland dessa sena re är andelen individer med gymnasium , fackskola
och realexa men hög, 28 av 54, d v s mer ä n 50 °/o. Det är inte uteslutet att bla nd
denna grupp f inns förutseend e individer, som vill göra sin värnpliktstjän stgöring
på ett planerat sätt.
Fråga är om icke åld ersg rupperna 19 och 18 å r är den mest intressa nta målgruppen?

skolform
1971 å rs befälsel eve r representerad e alla typer av skolformer enli gt numera
icke aktuellt sko lsystem. Kompetensutredningen har konstaterat att bakgrundsfaktorernas samband med studi eframgången ibland kan ge egendomliga utslag. Man
ansåg sig dock kunna slå fast att det fanns ett positi vt samband mellan skolnivå
och studieprestation. Det bör då hållas i minnet att kompetensutrednin gen företrädes vis undersökte högskolestudieresultat för ungdomar, som passerat 20-årsåldern, d v s en annan typ av population ä n den här studerade.
De 219 befälselevernas fördelning p å skolform m m framgår av följande
tabell 7:

l

Levnadsålder
Diskussion erna har alltid varit livliga då det gällt att ta ställning till den
levnadsålder, som är lämpligast för rekrytering av bliv ande yrkesbefäL Flottat
har utan tveka n starkt influerats av det brittiska talesättet "catch them young"
R edan beslutet 1936 om avskaffandet av den traditionstyngda skeppsgossekårer
förebådade en ny tid. Genom att bibehålla systemet med befälselever har fl ottat
sökt behålla möjligheten a tt n å mycket un ga människor. Vad ger detta fö
resultat?
Studien av 1971 års befälselever visar en åldersfördelnin g och ett utbildnings
resu ltat enligt följande tabell 6.
Kategori

l

l

l

219

Levnadsålder under å r 1971
22

l

4

l

l

6

20

l

l

22

19

l

l

32

18

l

19
42
39

6
56
38

18
64
18

68
32

so

l

21

o

25
25

46
101
72

Underkända
Friv avgång
Kvar i tjänst
Antal

Antal

l

43

17

l

33
48
19

l

40

16

l

25
36
39

l

72

Antal
Med elåld er
Medelb etyg

Gy

11
19,1
2,6

l

Fa

29
18,6
3,0

l

Rx
16
18,3
2,9

l

GrSE

121
16,2
2,8

l

GrST

29
17,4
2,7

l

F sk

13

19,5
3,3

l

Totalt

219
17,7
2,8

Tab ell 7.

Av tabellen kan utläsas att flertalet elever, utom de från grundskolans tvåbokstav iga linjer och folkskolan, troligen p åbörjat sin militära utbildning i nära
anslutning till avslutad skolgång. Av större intresse är dock att se i vilken omfattnin g elever från olika skolformer lyckats eller misslyckats i sin utbildning
vid flottan , vilket framgår av tabell 8:

Procent

"

"

l

Tabell 6.

340

341

Grupp
P åbörjat utb*
U nd erkända
F riv av gång
K var i tjänst

l

Antal

219
46
101
72

* numeriskt antal-

Procentuell fördelning från skolform

l

Gy

100
9
45
46

l

Fa

100
10
59
31

l

Rx
100
19
56
25

l

GrSE

100
22
42
36

l

GrST

100
38
41
21

l

l

resultatfaktorer, fö r att söka bely sa om kompetensutredn ingens simsa tser är relevanta även för denna typ av utbildnin g.

l

Provgr upp

F sk

100
8
53
39

se föreg!iende tabell 7.

T abe/l 8.

Med utslagskraft räknat med hänsyn till skolform, borde gr undskole- ocl
folkskaleeleverna ha haft sä mst förutsättningar. Av andelen underkända att döm ,
tycks detta antagande vara korrekt när det gäller gr undskoleelever. Folkskale
eleverna är ett undantag, som ka n förklaras om man beaktar deras goda betygs
. o
lUVa .

Mera framträdande är att de äldre eleverna med en medelålder överstigan d,
19 år och kommande från gym nasiet och fo lkskolan sy ns - av kva rstående
frekvensen att döma - vara starkare motiverade för yrkesvalet. Båda gruppern ,
är dock alltför små för att denna tendens skall kunna ses som en slutsats.
Det tidigare a ntagandet att 19- och 18-åringarna skulle va ra en intressan
målgrupp syns i denna population va ra gilti gt endast om de saknar skolutbild
ning facksko la eller realexamen, där frekve nsen frivi llig avgång är högst.

skolbetyg
Kompetensutredningen studerade som tidigare nämnts skolbetygens värde sm
prognosinstrument på ett ingående sätt. Givetvis syftade undersökningarna främs
att belysa förhållanden kring högskolestudier, men ett antal av utredninger
exempel är hämtade från försvarets aspiram- och kadettutbildning.
E n svårighet vid undersökningar a v denna karaktär är att definiera kriterier
na för vad som är studieframgång. I denna studie är under den första delen BK l t o m SK 1 - tidsfaktorn konstant för alla eleverna. Med studieframgån
har här avsetts medelbetygen från de olika kursavsnitten. I en senare del a
studien, som gäller de som är kvar i tjänst, finns ett annat kriterium, nämlige
uttagningen för utbildning till regements- eller kompaniofficer.
Kompetensutredningen ansåg att ett betyg å terspeglar en hel rad fakto re
såsom individens motiva tion, intresse och uthållighet samt andra personligh et<
drag som är svåra att prognosticera. En svaghet med skolbetygen är dock a
betygsspridni ngen i vissa ämnen är betydligt lägre än i andra ämnen. Alla sv ~
righeter till trots anser sig dock kompetensutredningen kunna konstatera a
seku.ndärskolans betyg har ett prognosvärde.
Längre fram kommer skolbetygen att relateras både till prognos- och tJ
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Provgruppsbestämningen utgör en sammanfattning av inskrivningsprovets
fyra delprov, och utgör ett mått p å den prövades allmänna förmåga att tillgodogöra sig utbildning. Samtidigt är den även ett underlag för bedömningen av den
prövades lämplighet för befälsmbildning. Testbatteriet är normerat för 18-åringar.
De lproven A och B prövar den allm änna språkli ga begå v n ingen, v ilken är
betydelsefull för förmågan att tillgodogöra sig vä rnpliktsutbildningens teoretiska
delar. Delproven C och D prövar väsentl igen den teknisk-mekani ska förståelsen.
Varje provgruppsangi velse måste bedömas i samband med den totala sociala
miljön, va rvi d sä rskilt skol- och yrkesutbi ldningen mås te beaktas. En ål dersklass
normalt mellan 55.000-60.000 inskrivna skall " normalfördelas", vilket
inn ebär
pro vg rupp 1-4 erhåller 40 Ofo av de inskrivna
pro vgrupp 5
erhåller 20 O/ o av de inskrivna
provgrupp 6-9 erhåller 40 Ofo av de inskrivna
De högsta och lägsta provgrupperna, d v s 9 respektive l innehåller endast
4 °/o vardera av populationen, d v s 2.200-2.400 individer. Hur 1971 års befälselever förde lade sig på provgrupper fra mgår av fö ljande tabell 9:

ALDER

FODD
AR

1971

- 49
-50
-51
-52
-53
-54
-55

22
21
20
19
18
17
15
17,7

PROVGRUPP

ANTf-\.L

3

4

5

5

7

8

9

M

4

-

l

-

2

l

-

-

s

l

-

l

-

3

-

l

22
32
43
40

-

l

5

4

g

-

-

g

11

12
14
31

19
12
25

7
7
13

3
5
3

-

-

l

4

2

5,8
5,3
6,4
5,3
5,9
6,1
5,9

4

5,0 1

72

219

l-

2

-

-

-

-

l

4

72

~

77

73

lO

50

15

-

l

l
l

Tabell 9.
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Det totala medel värdet för de 219 befälseleve rna är 6,0, vilket som n yss
n;imnts innehas eller ö verskrids av 40 °/o av åldersklassen. Talet är också der
läasta kvalifikationskrav, som enligt personalorgani sationerna bör godtas för
blivande yrkesbefäl i en ny befälsstruktur. Hade en sådan gräns v arit gällandt
1971 sku lle 77 befälselever icke ha kunnat antas, d v s gruppen reducerats me(
35 Ofo.
A v intresse kan va ra att se hur befälseleverna står i jämförelse med vid in
skrivningen befälsuttagna v ärnpliktiga . Deras v ärden för fem inskrivningsår ä
följande
kompanibefäls-u t tagna (f r iv illigt)
7,5
plutonsbefäls-uttagna
7,8
gruppbefäls-uttagna
6,6
medelvärde samtliga inskrivna
5,0
Följande figur (figur 7) visar hur medelvärdet för provgrupp förändras mel
olika levnadsålder för 1971 års befälselever. D ärvid har förutsatts att de son,
1971 var 19 år eller äldre var rättårigt inskrivna, de övriga förtidsinskrivna
Som framgår av medelvärdet ligger de förtidsinskrivna 0,3 enheter lägre än dc
rättidsinskrivna . Detta kan eventuellt ha sam band med inskrivningsprovets nor
meringsålder.

FÖRTIDS- __, ~ RÄTTÅRIGT

INSKRIVNA

IHSKRIVNA
__, .

.,...o_

- ~< - -

/

.

~

. -...._
\.

-- -

- - - -....- -

MEDELVÄRDE
- ÅLDERSGRUP

\

6
=~~/~·~~·,~~~------------------~--------------~ ..,_ - . "..7
\

Befälsskattning
Alla inskrivningsskyldiga, vilka erhållit lägst provg rupp 5, d v s 60 Ofo av
åldersklassen, prövas i regel a vs eende befälslämplighet. En psykolog studerar de
fakta som disponeras vid inskrivningsförrättningen. H ärefter söker han i samband med ett enskilt samtal (cirka 15 min) bedöma den prövades lämplighet att
bli befälsuttagen . Vad som främst har betydelse är att söka utröna förmågan att
klara psykiska påfrestningar, att bedöma energitillgången och den psykiska stabiliteten m m. De befälsskattade normalfördelas i en niogradig skala 1-9, där
nian uttrycker bästa prognos för befälslämplighet.
Fördelningen a v befälsskattning för 1971 års befälselever framgår av följande
tabell l O:

ALDER

FöDD
AR

1971

-49
-50
-51
-52
-53
-54
-55

22
21
20
19
18
17
16
17,7
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BEFALSSKATTN H! G
8
6
7
5

4

-

l

2

l

6

2
7
-

l

-

5
8

6

14

9
13

2
12
15
14
23

3
3

37

E8

ANT~.L

22
32
43
40
72

219

c

9

M

-

4
5

l

l

-

-

20

7
5
1J

5

l
-

6,0
5,7
5,9
6,2
5,6
5,4
5,6

60

36

15

3

5,7

11

-

-'
l

~

105
Tabell 10.

ÅLDER
Figur 7.
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Aven i detta fall kan det va ra av intresse att göra en jämförelse med de
värden, som utgör medeltal för fem inskrivningsomgångar för vid inskrivningen
befälsuttagna värnpliktiga
kompanibefäls -uttagna (frivilligt)
7,7
plutonsbefäls-uttagna
7,8
gruppbefäls-uttagna
6,1
samtliga befälsskattade medel
5,0
Befälselevernas medelvärde 5,7 understiger värnpliktsbefälets värde.
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A ven i detta fall är en mm1m1gräns = 6 notabel. Med detta k ra v aktuellt
skulle antalet möjliga sökanden att anställa reduceras med 105, d v s 48 °/o. D el'
återstående delens medelvärde förändras i detta fall till 6,7. Detta talligger fo n
farande lågt jämfört med flera grupper befälsuttagna värnpliktiga. Det förtjän a!
dock att påpekas, att kraven på hög befälsskattning för värnpliktsbefälet måste
relateras till kravet p å att de skall kunna utbildas till befäl i krigsorganisationeJ
på grundutbildningstider mellan 12-18 månader. För yrkesbefälsutbildninge1
föreligger principiellt inga tidsmässiga restriktioner a v sådan karaktär.
Befälsskattningens variation med levnadsålder framgår av följande figur 8 :
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Utbildningen vid flottan
Den inledande delen av utbildningen omfattar två teoretiska kurser och en
praktiktjänstgöring ombord enligt följande
Befälskurs 1 BK 1 cirka 3 1/2 månad
Yrkeskurs 1 YK 1 cirka 2 112 månad
Sjökurs 1
SK 1 cirka 9 månader
Från BK 1 och YK 1 erhåller eleven betyg i den tiogradiga skalan, under det
att i den praktiska kursen sätts vitsordet godkänd alternativt underkänd. Hela
denna utbildningsföljd genomgås uran att några utjämnande insatser ifråga om
skolämnen satts in. Det kan därför vara av stort intresse att se, hur utfallet blir
i denna gemensamma utbildningssituation med hänsyn tagen till de olika bakgrundsfaktorerna såsom levnadsålder, skolform, betyg, provgrupp och befälsskattning.
Den senare delen av utbildningen till plutonsofficer omfattar inledningsvis,
för elever med otillräckliga skolkunskaper, en gymnasiekurs - GYK 1 - som
har två variamer
en p ~ byggnadsutbildning (P-utb) för elever från grundskolans enbokstaviga
linjer, och
en kompletterings- och påbyggnadsurbildning (KP-utb) för elever från grundskolans tvåboksta viga linjer m fl.
För närvarande pågår en omläggning till en gemensam kurs, eftersom grundskolans högstadium numera icke längre är uppdelat i två varianter.
Elever med gymnasieutbildning (hel eller avbruten), fackskola och realexamen
förursätts inneha erforderliga skolkunskaper för att gå direkt till den fonsatta
befälsutbildningen m m. Vid urval av elever för placering p å P- resp KP-utbildning har dock förekommit vissa diagnostiska prov, betygsgranskning m m, allt
i syfte att skapa de bästa förutsättningarna för den enskilde att kunna genomföra
sin utbildning.
I övrigt genomgås följande kurser
Befälskurs 2
BK 2 cirka 4 månader
Yrkeskurs 2
YK 2 cirka 4 månader
Instruktörskurs IK
cirka Y / 2 månad
Sjökurs 2
SK 2 cirka 9 månader

Figur 8.

De fönidsinskrivnas medelvärde utgör 5,6 mot de rättidsinskrivnas med e"
värde 6,2. Det kan därför vara berättigat att ifrågasätta, om icke levnadsålder
även i detta fall har v iss betydelse för mognadsgraden - och därmed även fi
möjligheten att uppnå viss standard vid befälsskattningen. Beskrivningen av inn
hållet i psykologens bedömning antyder att så troligen är fallet.

Framför allt i de praktiska sjökurserna kan tiderna variera med hänsyn till
antagningsomgång (mars, juli, oktober) och bemanningsomgång för sjökurs (A-,
B- eller C-omgång) . Den totala tiden för utbildning till pluton sofficer blir
för elever med grundskola upp emot 42 månader
för elever med högre skolkompetens cirka 35 månader

Gemensam utbildningssituation
Resultaten för 1971 års befälselever under utbildningen
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BK 1, YK 1 och
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SK 1 visas i sammanställd form i nedanstående tabell11:

skolform

l

Folkskola
Fackskola
Gymnasium
Realexamen
Gr und skola - E
Grundskola- T
Samtliga

Antal

l

219

l

l

38

God k

l

12
26
10
13
101
19

1
3
1
3
20
10

13
29
11
16
121
29

l

Under k

l

181

...

Medelbetyg från
BK 1

l

6,0

l

7,2
6,8
7,5
6,7
6,9
6,6

6,9
6,7
6,0
6,3
5,9
5,3

l

YK 1

l

6,9

---

... ,"
./

v·

-,

- ·-

-

Totalt
14,1
13,5
13,5
13,0
12,8
11 ,9

l

...
... .,

"

...

r- · - . -

/

"'

.... v

'
·-'·~

''

.
''

skolbetyg

/.

' ...

' ' lPr ovgrupp

12,9
-

Tabell 11.

I det följande kommer prognosfaktorerna befälsskattning, provgrupp O< '1
skolbetyg att relateras till uppnådda resultat i den gemensamma utbildning situationen, karakteriserade av medelbetygen för den militära utbildningen und r
BK 1 + YK 1.
De kommer parvis att granskas gentemot följande två parametrar
skolform vid anställningen (se t ex tabellen ovan)
resultat under utbildningen, förde lade på följande fem grupper: underkän·'a
BK 1 till SK 1, underkända GYK 1 till SK 2, frivilligt avgånga, kvar i tjät ,t
som blivande plutonsofficerare samt kvar i tjänst uttagna för regements-/ko mp .n iofficersutbildning.

Gy

Kompetensutredningen anför att en utökning av antalet prognosinstrume t,
t ex att ta med både skolbetyg och testresultat, endast i begränsad utsträckni g
förbättrar prognosförmågan. Samtidigt anför utredningen att dess resultat p ek r
mot att kombinationen skolbetyg och studielämplighetstest sannolikt ger en bätt e
prognos än enbart betygen. Söker man härtill addera ytterligare bestämning r
förbättras progansförmågan icke nämnvärt.
För att söka utröna eventuella tendenser till samvariation mellan olika pro,noshjälpmedel har i studien genomförts en sammanvägning av olika fak to r~-'r
gentemot olika kriterier.

Sambandet skolbetyg/provgrupp
Båda faktorerna är urvalsdata med vars hjälp man söker ge prognoser <.
framtida utveckling. Figur 9 visar hur provgrupp/skolbetyg varierar då skolfc ·men valts som sorteringsparameter:

GrST

GrSE

Rx

a

Fsk

Figur 9.

I stort är kurvorna parallella och alltså samvarierande . Undantag utgör eleverna från grundskolans tvåbokstaviga linjer och folkskola, där relationssamband~t är omvä~t. Då insk_rivnin?spro vet till stor del testar språkförståelseförmåga
bor dessa tva grupper hgga lagre, eftersom deras kursplaner inte innehåller tillräckligt utrymme för tillräckligt kvalificerade modersmålsstudier. Grupperna är
?ock så små -totalt 42 individer - att några statistiskt underbyggda slutsatser
mte är möjliga.
Väljes resultaten från sortering mot den andra parametern, resultaten från
den militära utb ildningen, erhålls en variation enligt följande figur 10 :

Allmänna principer
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Fi gur 10.
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N~got entydigt samband mellan sko lbetygen och utvecklingen i yrket kan 'J
utläsas. Provgruppsk lassificerin gen och framgången i flottan samvarierar dock

Sambandet skolbetyg/befälsskattning
Mellan dessa två faktorer borde knappast finnas något större samband. \ serligen skall befälsskattningen t ex ge ett uttryck för energitillgången, och sk betyget uttrycker ju bl a motivation och uthållighet enligt kompetensutredning< 1.
Figur 11 visar hur skolbetygen och befälsskattningen varierar med häns yn l
skolformerna.
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Mätt med befälsskattningen li gger de två underkända grupperna lägst. De frivilligt avgångna och de två grupper som är kvar i tjänst ligger nästan på samma nivå. Gruppen uttagna för regements-/kompaniofficersutbildning har ett lite
högre värde än andra grupper vilket är riktigt om befälsskattningen är ett lämpligt prognosinstrument för befälsutbildning. I gruppen frivilligt avgångna finns
otvetydigt många individer, som är lämpliga för befälsuppgifter.

Sambandet skolbetyg/militära betyg
Figur 13 visar jämförelsen mellan va riationerna av skolbetyg och militära
betyg i BK l + YK 1 relaterat till skolformen. Som synes har de n~got äldre
eleverna från gymnasium, fackskola och fo lkskola den högsta militära betygsnivån. Av de två yngsta grupperna - grundskoleeleverna - har de med sämst
teoretisk underbyggnad de lägsta betygsresultaten från den militära utbildningen.
På en enda punkt avviker kurvorna från varandra: gymnasieeleverna. En gissning är, att dessa funnit den militära utbildningen mer stimulerande än skolutbildningen kanske därför att den är målinriktad.
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Figur 11.

Befälsskattningskurvan varierar oregelbundet och syns inte stå i n~got fi xt u
sammanhang till skolform och skolbetyg.
Befäl~s kattningen bör dock, om den är relevant, ge ett utslag om sorteri n ).:~n
sker efter framgången i den militära utbildningen, v ilket åskådliggörs i föl jat le
figur 12 :
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Figur 14 visar hur skolbetygen och de militära betygen varierar vid en sortering efter framgången under den militära utbildningen. Att de militära betygen
borde samvariera med resultaten a v utbildningen är knappast förvå nande. Ej
heller är det särskilt anmärkningsvärt att de för vidareutbildnin g uttagna redan
tidi gt (BK 1 + YK 1) ligger högt i betygsnivåerna. Härtill kan konstateras, att
spridningen av medelbetygen i den militära utbildnin gen är avsevärt större än
spridningen av medelskolbety gen för respektive grupper.
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Sambandet provgrupp/militära betyg
Provgrupperingens syfte är bl a att prognosticera de prövades förm åga at t
tillgodogöra sig den teoretiska delen av den militära utbildningen . D ärför bör
kurvorna för provgrupp samvariera. Hur förh ållandet ter sig för 1971 års befälselever framg år av figur 16 :
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Som konstaterats tidigare samvarierar provgruppen i huvudsak med skolformen. Befälsskattningen syns dock variera helt oberoende av denna, vilket kan
vara naturligt, eftersom en rad andra mänskliga och sociala faktorer är involverade i befälslämplighetsbedömningen.
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Samhandet provgrupp/befälsskattning
Vid befälsskattningen i samband med inskrivningen utgör provgruppsresu!t,, et
ett av flera ingångsvärden för psykologens prognos. Det kan därför vara intr ssant att se huruvida något samband finns mellan dessa två värden. Med sor eringsparameter skolform få r de två jämförelsekurvorna det utseende som fra mt,~ r
av f iguc 15:
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Med undantag för eleverna från folkskola syns tesen stä mma väl överens med
denna population. Förklaringen till undantaget för folkskoleelverna kan vara
att dessa p g a sin skolform lyckats sämre i inskrivningsprovet än deras latenta förutsättningar motiverar,
att de under den militära utbildningen som grupp är genomsnittligt äldst och
har ett p a r års yrkeslivserfarenhet bakom sig, och/eller
att de är mest motiverade att söka lyckas i en y rkeskarriä r därför att de
saknat andra möjligheter p g a sin bostadsort .
Figur 17 visa r variationssambandet mellan provgr upp och militära betyg
relaterat till framgång i utbildningen.

Fsk

Figur 15 .
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M ed reservation för att befälsskattningen - som tidigare antytts - icke har
nå gon re levant relation till skolformen, så samvarierar de militära betygen med
denna. Av figur 19 slutligen framgår, att bortsett från de två und erkända grupperna, samva rierar prognos- och resultatfaktorn med varandra.
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A ve n a v figur 17 f ramgå r ett pos1t iv t samband mellan prognosfaktore rn.
provgrupp och militära betyg. Spridningen för de olika grupperna av de militär
medelbetyge n är dock väse ntli gt större än spridningen av provgruppsmede!taler
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Sambandet befälsskattning/ militära betyg

Sammanfattning av granskningen

Det sjätte och sista sambandet mellan de tre prognosfaktorerna och resultat
faktorn är variationerna a v befälsskattning och militära betyg. F igur 18 visar d t
relate rat till jä mförelseparamete rn skolform.

Tre prognosfaktorer och en resultatfaktor har studerats gentemot två parametrar, vilket ger tolv varia nter. Helt naturligt kan andra varianter fö ras in
i bilden. Figur 20 v isar hur de militära betygen (resu ltatfaktorn) varierar med
levnadsåldern re lati v t skolformen.
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Aven om de två kurvorna visar viss överensstämmelse i sin allmänna konfig uration, avviker de på en punkt - de två elevgrupperna från grundskolan är
omkastade. Möjligen kan detta tolk as så, att elever från tvåbokstaviga lin jer
trots sin drygt ett dr högre levnadsd/der genom sin skolutbildning har fdtt sämre
förutsättningar att klara av teoretisk utbildning.
R esultatet av denna jämförelse kan sa mmanfattas enligt följande tabell 12:

Jä m förclsefaktorer

l

skolform

(+)
-

l Mil utb pres tation

=
=

Underkända " UbefU l "
Underkända "UbefU 2"
Frivillig avgång
Kvar i tjänst "P"
K var i tjänst "R/K"

Medel värde för

l

skolbetyg

38
8
101
56
16

l pro vg rupp

2,S
2,8
2,6
3,0
2,8

l

S,7
S,8
6,0
6,1
6,3

Summa
8,2
8,6
8,6
9,1
9,1

+
+

(+ )

(+)
+
(+ )

o

Samtliga

l

219

l

2,8

l

6,0

l

8,8

Tabell 13.

( +)

+
o

l

+ = positivt samband syns va ra för handen
( + ) = positivt samba nd till del föreliggande

o

l

Antal

Tendenser vid relatering till

skolbetyg - provgrupp
sko lb etyg - befälsskattning
s kolb etyg - militära betyg
Provgrupp - befälsskattning
Provgrupp - militära betyg
Befä lsskattning - militära betyg

-

Grupp

inget sa mband konstaterat
klart negativt sa mband föreligger

Tabell 12.

En försiktig tolkning av tabellen kan utformas p å följande sätt.
skolbetygen utgör - oberoende av vilken skolform befälseleven kommer
ifrån - det bästa prognosinstrumentet. Som andra faktor bör med viss reservation provgruppsvärdet tas i beaktande. Befälsskattningens prognosförmåga är
jämförelsevis dålig. Som prognosinstrument för fortsatt utbildning utgör medelbetyget från BK 1 + YK 1 det utan jämförelse bästa prognosinstrumentet.
Som tidigare nämnts angav kompetensutredningen, att det bästa prognosresultatet troligen låg i värdering av skolbetyg och studielämplighetstest. Om vi i
detta fall utgår fr ån, att provgruppsbestämningen på sätt och vis är ett studielämplighetstest, kan vi få fram följande tabell 13:

För 1971 års befälselever syns alltså kompetensutredningen s uttalande vara
giltigt. Bland dem som är kvar i tjänst är skillnaden mellan "P" (kvar såsom
plutonsofficer) respektive "R/K" (uttagen för vi dareutbildning) nästan obefintlig. D et bör då observeras, att i gruppen "P" finns ett förhållandevis stort antal
individer med mycket goda betyg som av ett eller an nat skäl avstått från att
söka v idare utbildning.
Nu är problemet givetvis inte så enkelt, att man utan vidare kan addera skolbetyget och provgruppen för de enskilda indiv idern a. Men så länge vi rör oss
med grupper av individer, tycks även så enkla metoder ge utslag. Nu är det dock
så, att prognosen alltid måste avse en bedömning av den enskilde individens
förutsättningar. Det gör problemet mer komplicerat, vilket följande tabell 14
utvisar. Den har utformats enligt fö ljande
bästa prognos för underkänd elev - en från vardera tidigare använda grupper- och för frivilligt avgången elev har tagits fram,
sämsta prognos för elev som är kvar i tjänst, vardera en från gruppen "P"
respektive gruppen " R /K" har tagits fram.
Medelbetyg från
Represe ntant ur grupp

Underkänd BK l - SK 1
Underkänd GYK 1 - SK 2
Frivillig avgång
K var i tjänst "P"
Kvar i tjänst "R/K"

Prognos Skolbet Provgrp

Bcfsk

3,1
3,0
3,9
2,0
1,9

9
7
8
4
4

+
+
+
-

-

8
7
9

s
s

BK 1-IGYK-SK 1 -SK2

u
7,6
7,S
6,2
7,7

-

u

-

6,4
8,0

Tabell 14.
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Enligt tabell 14 är, med reservation för den elev som lämnat utbildninget
frivilligt och om vilken man föga vet, prognoskraften i det enskilda fallet inte
övertygande stark. Framför allt syns detta gälla befälsskattningen. MPI hävdar
också med bestämdhet, att efter några månaders militär utbi ldning har utbildningsbefälet ett betydligt säkrare grepp över den enskilde individens lämplighe
för befälsuppgifter än vad man någonsin kan nå fram till genom prognoser.
Der syns ytterligare värt att pröva den fortsatta utbildningens resultat för dc
72 elever som första kvartalet 1975 alltjämt var kvar i tjänst.

Studie av yrkesbefälsgruppen
Som framgått av den tidigare redovisningen kvarstod vid ingången av första
kvartalet 1975 totalt 72 av de ursprungliga 219 befälseleverna i marinens tjänst
av vilka 16 uttagits till regements- eller kompaniofficersutbildning och 56 siktade
mot plutonsofficerskarriär. Av de sistnämnda har tre gått över till kustartilleri et
Prognosfaktorernas medeltal för denna grupp framgår av tabell15.

Karriärinriktning

A mal

Medelvärden för
skolbetyg

Provgrupp

Befälssk

Mot R/K
Mot P

16
56

2,8
2,9

6,4
6,1

5,9
5,8

Samtliga

72

2,9

6,1

5,8

Tabell 15.

Vi finner alltså att de som uttagits för R /K-utbildning har marginellt bättre
provgrupp och befälsskattning (andra decimalen) men lägre skolbetyg än de son
t v står kvar i plutonsofficerskarriär. Prognoserna tycks vara relevanta för grup
p er av individer. Liksom i den första delen av studien har även här individuelL
data studerats. Med ledning av medelbetyg från GYK 1, BK 2, YK 2 och IK har
de 72 eleverna grupperats i kvartiler, vars medel värden framgår av tabell 16 .

Fjärdedel som är kvar i tjänst

Storhet

l

l t5vre

Övre

Medelbetyg " UbefU 2"
skolbetyg
Provgrupp
Befälsskattning
Antal
Därav R/K
Återstår P

8,2
3,1
6,2
6,2
18
9
9

medel lUndre medel

7,6
2,8
6,5
5,7
18

7,2
3,0
6,1
5,9
18
1
17

5
13

l

Undre
6,6
2,7

5,7
5,4
18
1
17

Tabell 16.

I hu vudsak återspeglar prognosfaktorerna res ultatet från utbildningen. Vissa
avvikelser kan konstateras. Att söka förklara dessa kommer sannolikt att leda
till ett mycket hypotetiskt resonemang, där slu tsatserna endast kan bekräftas efter
fortsatt ingående analys av varje individ, kompletterat med intervjuundersökningar. Vi ser dock att en god prognos i allmänhet skapar förutsättningar för
yrkesframgång, men aldrig utgör garanti för en sådan. A ven omvändningen a v
denna sats är giltig: en svag prognos utgör aldrig något hinder för yrkesframgång, men sannolikheten härför är mindre än vid en god prognos.
Marinens befälsutredning kunde göra samma konstaterande efter att ha studerat resultaten av utbildningen v id sjökrigsskolan för 276 regementsofficerare,
för vilka MPI i samband med lämplighetstesten avgivit särskilt lämplighetsomdöme.
A ven i detta fall är de individuella variationerna betydande. Med beaktande
av skolbetygens prognoskraft har i följande tabell 17 från varje fjärdedel utvalts
- i de två övre individ med lägsta skolbetyg, i de två undre individ med bästa
skolbetyg.
Elev ur fjärdedel l
O vre
t5vre medel
Undre medel
Undre

Aktuell värde för faktor
skolbetyg
1,9
2,2
3,7
3,4

l

provgrupp

s
7

s
s

l

befälsskattn
4
7
4
7

l

mil betyg
7,9
7,4
7,2
6,9

Tabell 17.
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Resultatet p ekar återigen på att det finns andra faktorer, såsom motivation,
intresse och engagemang för uppgiften , vilka i det individuella fallet sy ns sätta
prognosfaktorerna ur spel. Människan måste, åtminstone efter vad som kon staterats i dessa undersökningar, anses vara en alltför komplicerad va relse för att
kunna fångas in i n åg ra få prognosdata. Därför ter sig ett fastställande av min i
migränser för t ex inskrivningsdata som helt meningslösa. Detta framgår av fö l
jande tabell där provgrupp och befälsskattning för de 72 individerna redovisa
i en matris (tabell 18):

14

17

33

8
8
-

4

-

5

-

8

5

7

l

-

21 15

6

6

l

4

g

7

-

-

21 17

4

7

-

3

3

5

2

-

13 lO

3

8

-

-

2

2

l

2

7 5

2

g

-

-

-

-

-

-

-

-

-l

l

24 20 21

4

2 72

-

-

l

20 15 15

3

2

- 56

-

5

l

-

-

4

GEFALSSKATTN

DA PAV
g S:A p R/K
- lO g l

PROVGRUPP
5 6 7
g l
-

S:A
p

R/K -

4

6

(2)

- 16

Tabell .18.

Med personalorganisationernas minimikrav PG
matris skrivas om p å följande sätt

>60

=

6 och BS

=

l

l

6 kan denn

( 5)

(2)

(7)

Följden av gränskraven 6/6 blir att 17 av dessa yrkesbefäl , va rav 2 R /Kuttagna är i dubbel mening disk va lificerade. Ytterligare 22, varav 7 är R /K uttagna disk va lificeras av endera provgruppsgränsen eller befälsskattningsgränsen . 54 Ofo av 1971 års befälselever skulle aldrig ha blivit befäl om dessa regler
gällt v id anställningen. Det är berättigat att fråga sig, om vi har så dålig omdömesförmåga i flottan att vi släpper fram fel sorts människor till befälsyrket, eller
att vi som följd av befälsb risten ställer alltför låga krav på dem vi tar in som
yrkes befäl.
Så illa torde det icke vara. Verkligheten brukar ju ofta skilja sig fr ån teorin.
Inom försvaret och marinen har sedan länge allt blivande yrkesbefäl noga observerats under perioder av praktisk tjänst. Det är ju för den vi utbildar vårt yrkes··
befäl! Eventuella brister i ingångsdatas numeriska tal uppvägs mer än väl av ett
praktiskt, yrkesmässigt handlag, samt en motivation för yrket, som trots eventuella brister ifråga om förkunskaper m m ger goda betyg från utbildningen.
Vad som egentligen är anmärkningsvärt i vå rt nuvarande system är, att reglern a för vidareutbildning är alltför definitiva. Den som icke når upp till vissa
betygsvärden under utbildningens andra del - 8,0 för regeme ntsofficers- och
7,5 för kompaniofficersutbildning - är "för evigt" utestängd från avancemang,
även om han senare skulle visa sig mycket väl skickad för mer kvalificerade
uppgifter. Förekomsten av positiva prognosdata även i den undre hälften kan
antyda, att där finns dolda talanger, som ännu icke mognat. Dessa borde som
följd av skicklighet i den praktiska tjänsten i kombination med även en intellektuell utveckling, för vilka en del har förutsättningar, kunna vi dareutbildas oberoende av betygsstandard uppn ådd i en utbildning insatt före 22-/23-årsåldern.
Detta stämmer väl överens både med av MBU förutsatta sneddningsmöjligheter
och statsrådets uttalande i prop 1963:128 (sid 21) där han understryker " .. . vikten av att praktisk erfarenhet tas till vara och utnyttjas p å ett konstruktiv t
sätt ..."
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Det kan vara nyttigt att i denna fråga dra paralleller med regementsoffi ce
rarnas situation. Den som lyckats mindre väl på sjökrigsskolan får en ogynnsan
turordning. När vederbörande, kanske med en väsentligt högre mognadsgrad
efter ett antal år i olika praktiska tjänster, når militärhögskolans allmänna ku r
i 30-årsåldern, får han en ny chans. En chans, som över uttagning till högrl
kurser kan leda till urvalsbefordran. I dagens befälsstruktur får de "mognande
plutons- och kompaniofficerarna aldrig sin andra chans, trots att de på samm
sätt som regementsofficeren kan förändras och vidareutvecklas.

Slutsatser av studien
Den genomförda studien ger i och för sig icke grund för några säkra slutsar
ser. Härför är den studerade populationen och de studerade undergruppern,
alltför fåta liga. Men en studie av detta slag måste alltid jämföras med and r
liknande arbeten, vilket också har gjorts. I de fall tendenserna är sammanfall an
de, torde de anses som så väl styrkta, att de närmar sig slutsatsers karaktär
Definitiva slutsatser som är statistiskt signifikanta kan aldrig uppnås utan e1
betydligt större population med sam ma mål för utbildningen. Troligen bord
i så fa ll tiotalet årgångar befälselever behöva studeras, vilket ger en totalmäng
befälselever överstigande dryga 2.000 och en slutgrupp om cirka 800 yrkesbefä•
Erhållna tendenser är va rken nya eller unika. De bara bestyrker vad and r
undersökningar gett, och kanske framför allt - de ger ett siffermässigt under!
för vad olika kvalificerade befattningshavares erfarenhet har lärt dem . Att kon
petensutredningens undersökningar till större eller mindre del bekräftas, är
heller anmärkningsvärt. Motsatsen hade däremot varit "fantastisk" - för tr
allt är det ju samma slags människor vi har i försvaret som i samhället i övr ig
Alla med sjna brister och sina förtjänster.
Provgrupp, skolform och skolbetyg har i huvudsak visat sig relevanta so
prognosfaktorer för den militära utbildningen, så länge man studerar gru pp
av individer. Befälsskattningens värde är något osäkrare. De avvikelser so m
enstaka fall har konstaterats, torde väl kunna förklaras t ex som följd av regi<
nala olikheter ifråga om den tidsmässiga utbyggnaden av grundskolesysteml
Att de tre förstnämnda är hållbara som prognosfaktorer stämmer med komp
rensutredningens resultat. Att befälsskattningens värde är mera tveksamt k,
bero på en rad störningar från andra, och för slu tresultatet mer dominanta, fa ~
torer såsom
att eleven har en känsla av misslyckande under den teoretiska och/eller dc
praktiska delen av utbildningen, eller
att eleven upplever den militära miljön och de militära formerna som e
stark negativ faktor.
Bli va nde yrkesbefäl bör alltså uppfylla vissa minimikrav i vad avser sko 1
utbildning och provgrupp. Därmed är inte sagt att alla som fyller dessa kr8
nödvändigtvis är lämpliga att bli yrkesbefäL Det finns många andra betydelse
fulla faktorer, som inte kan mätas eller prognosticeras. Den för flottan tillämp ac:
metoden att låta en antagningskommission söka utrön a de sökandes motivati
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m m syns ändamålsenlig. Kan arbetsmetoderna inon1 denna kommission y tterligare förfinas, skulle säkerligen många "okynnessökande" kunna gallras bort.
Det slutliga och definitiva provet för de lämpliga vid flottan är och förblir dock
tjänstgöringen ombord.
Den individuella granskningen visar att de 219 befälsele verna är och förblir
219 olika individer. En totalgranskning av varje individs data skulle kräva en
vägning och värdering av många tusen data även för en så ringa grupp som 1971
års befälselever. Mängden fa lna gör ett sådant arbete orimligt utan datatek nik .
D ärför har den individuella analysen gjorts som stickprov. Resultaten härav har
blivit
to att en god prognos ar en bättre bas för en lyckad utbildnin g än en svag
prognos,
4il att en svag prognos aldrig i och för sig är ett hinder för en individ att nå
framgång.
Mot bakgrunden härav är det ett grannlaga arbete att söka definiera minimigränser. Studien pekar p å att kraven 6/6 för provgrupp/ befälsskattning är orimligt höga.
Studien har, beträffande den gemensamma utbildningssituationen, lett fram
till samma tendenser som utredningen om skolans inre arbete. Att blanda elever
med olika bakgrund och olika förutsättningar ger alltid negativa effekter. Detta
är inte rätta vägen att lösa demokrati- och jämlikhetssträvandena, man skapar
bara en formellt lika chans utan att ge alla en reellt lika möjlighet. Metoden
löser inte de avsedda problemen, utan skapar bara nya och andra problem i sättet och metoderna att genomföra undervisningen.
En tillfredsställande prognos avsedd för urval till viss utbildning bör enligt
kompetensutredningen ge svar på två frågor :
har den prövade förutsättningar att klara utbildningen,
är den prövade lämplig för avsett yrke efter avslutad utbildning.
Den förstnämnda faktorn kan idag bestämmas någorlunda tillfredsställande.
För att besvara den andra frågan saknas idag prognosinstrument. En anledning
härtill är svårigheten att finna bärkraftiga kriterier för vad som är yrkesframgång. En andra svårighet är den långa tidsperiod som krävs för att mot verkligheten kontrollera hypoteser och eventuella tester. Mycket återstår innan detta
problem har lösts.

TANKAR OM FRAMTIDEN
Inledning
Den nu redovisade studien påbörjades av ett väsentligt skäl: att medverka
till att faktiska kunskaper om det förgångna sku lle kunna utnyttjas vid utformningen av något nytt. Med tiden blev denna allmänna formulerino- mer konkretiserad. Avsikten med stud ien kan beskrivas sålunda:
"'
att söka kardägga de bakgrundsfaktorer som karakteriserade befälselever, antagna under år 1971 ,
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att söka få fram data för dem som är kva r i tjänst, för dem som fri vill
tagit avsked och för dem som underkänts,
att studera relevansen hos bakgrundsfaktorerna jämfört med det reella utbil
ningsutfallet,
att undersöka hur härav framkomna res ultat korresponderar med de utt8
ningskriterier för blivande yrkesbefäl v ilka hypotetiskt prövas i befälsutrc _
ningsarbetet.
Uppnådda resultat har härutö ve r jämförts med likartad e studier redo visa e
i offentliga utredningar och andra sammanhang.
Under arbetets gång har tre intressanta delproblem bedöm ts höra till de mL t
väse ntliga, nä mligen
• den gemensamma utbildnin gssituationen
• mått och decimaler i urvalet, samt
• arbetsklimatet
I denna utblick mot framtiden tas dä rfö r dessa tre frågor upp till särski
granskning.

Den gemensamma utbildningssituationen
Personalorganisationern as ideskiss förutsätter en i största möjliga utsträckn i··.,
sammanhållen och gemensam utbildning av allt blivande yrkesbefäl till en li .
vä rdig bas- ell er begynnelsenivå. Målet är en enhetlig befälskå r där sedan urval
för högre uppgifter sker success ivt, och där den praktiska tjänsten skall ges 1
betydelsefull utslagskraft. Motivet för den valda lösningen är att ingen, gen 1
en tidigt insatt och särskilt utformad utbildning syftande till högre position ,
för vilka han ännu inte ä r praktiskt prövad eller ännu är mogen för, skall känr 1
sig tillhöra en "särski lt utvald" del av yrkesbefälsgruppen.
Av tidigare redogörelser fr å n SIA :s betänkande torde det anses vara v· l
belagt genom erfarenheter f rån grundskolan s högstadium a tt samunder visning ,
elever med olika bakgrund och olik a förutsättningar gynnar antingen de lå presterande eleverna p å de högpresterandes bekostnad eller omvänt, allt heroen< '
av v ilken målgrupp, som används som styrgrupp i under visningen.
Den genomförda undersökningen v isar att motsvarande effekt i hu vuds, ,
gäller för den gemensamma utbildningssituationen som flottan s befälselever up t
lever under BK 1 och YK 1 - innan den utjämnande skolutbildningen genon fö rs under GYK 1.
Av chefen s för Karlskrona örlogsskolor å rsredovisnin g för 1974/75 fram g
att plutonsofficerselevernas olik a skolbakgrund - från treårigt gymnasium t' l
grundskola - samt deras skillnad i levnadsålder - från 22 till 16 å r - med fi
stora svårigheter att ås tadkomma en ändamålsenligt anpassad studietakt. N ågG
differentiering för elever med grundskole- respektive gymnasieskolekompetens
ej genomförbar inom de olika utbildnin gslin jern a.
Erfarenh eter från di agnostiska prov, betygsgranskning och läraromdöme
visa r här utö ver att de verkliga kunskapern a starkt varierar mellan olika elever
varför någon form av differentiering borde genomföras.
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Hur är det då i gymnasieskolan? P å den fr ågan är det svårt att få ett entydigt
svar, eftersom den fung erat 1 sm nuvarande form bara under ett fåtal år. D en
;ämför_el~evis ohöga avgå n g~fr_e~ve nsen -: uppemot_e 1~ fjärdedel av 16-åringarna
som bor;at nago n gymnas1elm;e slutar Innan stud1egangen slutförts - kan inte
e~;bart f_ö rk laras med de u!1gas skoltrötth et. På vissa linj er antas elever med jämfor elsevls svaga betyg. Man ga av dessa k an snart konstatera at t de inte klarar
utbildni~ gen. På a ndra linjer, t ex vårdlinjen, är de antagna en elit av ungdomen
(mest flickor ), som __ har ett betygsgenomsnitt runt 4,0. Att det här är fråga om
en mognadsprocess ar sannolikt, eftersom andra undersök ningar visar att en betydande ~el av dem som slutat gymnasiesko lan, liksom av dem som ej påbörjat
gymnasieskolan , mhämtat denna utbildnin g eller härm ed jämförbar utbildning i
en ålder a v några och tjugo år.
. D~t är föredragandens personliga övertygelse, att en gemensam utbildnin gsS lt~ .an~n, msatt före 25-årsåldern för indi vi der med olika förkunskaper och förursattnmgar samt ~ ed -~lik~ mognadsgrad, aldrig kan ge ett rättvist utslag. D e
som har svagare forutsattnmgar och de som mognar sena re komm er i en sådan
situation allrid att : ara i underläge. D essa individers kvaliteter och förutsättnt~gar kan emellertid utvecklas och föränd ras, kanske under inflytande av en
st:mulerande yrkesbana. oDet är troligt ~tt d e senare, säg i åldern 25-35 å r, är
bartre rus tade att mer malmed vetet visa sm mn eboende kapacitet.
Konsekvenserna av de redovisade synpunkterna mås te konkret och i olika
former tas i beaktande i en ny befälsstruktur. Detta innebär
e att vi_ måste acceptera att några människor redan tidigt nått mognad och
kapaCitet fö r kva lificerade uppgifter,
• att vi aldri g får negligera eller utestän ga dem, som av ett eller anna t skäl
mognar senare.
N~r vi fått ett -~å dai.~t befälssystem, har riksdagens principbeslur uppfyllts,
och v1 har skapat forutsattnm gar för en ree ll jämlikhet i befälsyrket inte bara
en formell sådan.
'

Mått och decimaler i urvalet

!

arbetet med den nya befälsstrukturen har personalorganisationerna hårt och
en vist tryckt p å vissa minimikrav för dem, som önskar bli yrkesbefäl, nämli<>en
provgrupp = 6 och befälsskattnin g = 6, samt
"
avslutad tvåårig teoretisk gymnasieskola.
Morivet är uppenbart: En strävan att söka säkerställa att förs va ret får ett
yrkesbefäl, som k valitativt svarar mot de krav som dagens och kanske ä n mer
morgondagens värnpliktsutbildning ställer.
Kompetensutredningen har konstaterat att skolbetygen idag utgör det bästa
m ~trumentet då det gäller att ställa ~ n prognos för studieframgå ngen. Samtidigt
maste dock _k onsta teras, att betygen mte utgör ett osvik ligt mätinstrument.
. l nskn_vr:mgsprovet och befälsskattningen är prognosfaktorer som tagits fram
1 ett sp ec ifikt syfte: att söka säkerställa en god prognos avseende individens förutsättnin gar att under en kort gr undutbildning inhämta nödvändigt kunskaps365

stoff respektive lämplighet för befälsutbildning. Båda faktore.rna är r~later a d
till 18-åriga pojkar. De ger inget mått på intilligensen , som ar betydligt ~ e r
sam mansatt och komplicerad. Deras värde i en process som syftar nll att :'alJ
ut individer för en livs lång bana som yrkesbefäl, kan därför vara mycket d1sku
tabel.
d
1 ·
Den <>enomförda studien belyser (visserligen med en begränsa popu at1on
att prog1~oskraften hos dessa faktorer inte är särskilt stor d.å det .. gälle: det e~
skilda fallet. MBU undersökningar av MPI lämphghetsomdome for offJcersasptranter på sjökrigsskolan 1951-65 pekar i samma nktnmg:. d v s o
e att en positiv prognos inte entydigt utgör en garant1 for framgang som yrkesbefäl,
. . .
o
o
• att en svag prognos på intet sätt förhindrar en md1v1d att na fra~1gang, men
e att san nolikheten för framgång är högre för den som har en positiv prognos
än för den som har en svag prognos.
.
Det måste alltså finnas andra faktorer och egenskaper än dem som Vl f n
anser oss kunna definiera och mäta, so m utö va r ett starkt inflytande på framgången i yrkeslivet.
Det är möjligt att vi här har ett problem av samma natur som konstate:and~t
att "flickor är bättre än pojkar" i skolan. En rad undersökningar ~t ex Umv~rsl
tetspedagogiska utredningens rapport nr 2 från november 1966) v~~ar att poJkar
trots sina sämre betygsresultat fr å n skolan senare 1 ltvet har hogre examensfrekvens i samband med akadem iska studier.
Kompetensutrednin<>ens försök att finna några samband mellan studieresuitat
och yrkesframgång stö~te på stora svårigheter. Man hade sål~nda svårt att definiera kriterierna för t ex yrkesframgång, och man svävade 1 ov1sshet om v tlka
individvariabler som skulle kunna vara relevanta vid en sådan bestämning. Det
kan alltså konstateras att det uppenbarligen är nästan omöjligt att visa att framgång i utbildningen även har ett samband m:d framgång i yrkesutöV.ni1~g~n.
Det kan alltså finnas berättigad anlednmg att skarpt varna for 1deer, som
i alltför hög grad tar hän syn till såda na prognosfaktorer. som ger en ~yck~t
ofullständig bild av den enski lda människan bakom alla s1ffrorna. ~et. ar val
härutöver tveksamt om det är rätt att genom elitbetonade urvalskntener utestänga 70-80 Oj 0 av varje manlig åldersk ull från ett yrkesval, där många av
dessa utestängda med säkerhet sku lle kunna göra en förnämlig yrk.esinsats . Det
osun da i elitkriterierna styrks av studien rörande flottan s pluton soffJcerselever.
Följande citat ger situationen i ett nötskal:
Vi är, slutligen, i detta samhälle trollbundna av kompetenser och graderingar.
Det är mätbara ting, intill hundradelar av en poäng, som öppnar möjlighet att
dela in oss i fack och f&llor. Den skenbara exaktheten f&r oss alltför lätt att
glömma att m&ttstocken i hög grad är nog s& gmva ögonm &tt hos tusen och en
olika individer. Och ofta vet vi förfärande litet om de enskilda människor som
gömmer sig bakom talen, om deras faktiska duglighet, faktiska kompetens. Nu vill
jag p& intet sätt bestrida kompetenskravens nödvändighet. Men en utbildningspla nering som inte ocks/i förrntir öppna andningsh/il för de särpräglade, de som följ t
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en annorlunda väg, riskerar att skapa en sluten, stel och meritokratisk apparat
i stället för en levande och skapa nde kraft i v&rt samhälle.

Citatet är hämtat ur nuvarande statsminister Olof Palmes programskrift:
"Politik är att vilja".

Arbetsklimatet
Vid behandlingen av de två föregåe nd e frågorna h ar jag använt personalorgani sationernas framförda tankegångar som referensram. Detta är inte av en
slump . I det pågående arbetet är personalorganisationerna den enda part, som
konkret och offen tligt redovisat sina ideer om den framtida befälsstrukturen, bl a
i ett gemensamt förslag. De har alla tre, KOF, POF och SOF i tal och skrift
påpekat att de är eni ga kring förs laget. Varken BOG eller myndigheterna har
ännu deklarerat sin syn.
BOG:s hållnin g är naturlig och nödvändig om gruppen skall kunna behålla
sin ställning som opartisk och central ledande part i det pågåe nde arbetet.
Myndigheterna har en li gt försvarsministerns direkti v haft att utgå från utredningarna om armens, marin ens respek ti ve flygvapnets befäl. Så länge ett genomarbetat förslag, vari konsekvenser av olika ingångsvärden och lösningar inom
ramen för en ny befälsstruktur inte har presenterats, finn s knappast anledning
för myndigheterna att låsa fast några positioner. Fastlåsta positioner har alltid
haft en tendens att motverka sakl iga och objektiva lösningar. Men det måste
finnas - då den tiden kommer - ett väl genomarbetat och genomlyst underlag,
va rifrån myndigheterna kan ta ställning och på vilket de kan basera sitt handlande.
Det förtjänar kanske att på pekas, än en gång, att statsmak terna har gett
uttryck för en för hoppning att befälsfrågan löses sakligt och utan förutfattade
meningar samt i samförstånd mellan ol ik a intressenter. Men en sådan lösning kan
ta avsevärd tid att uppnå. Det är en mödosam process att komma fram till samförstånds lösningar so m omfattas av alla - särskilt som positionerna p å en del
h åll syns låsta och det ofta verkar som man talar förbi varandra. Det är därför
nödvändigt
• att personalorganisationerna lämnar sin "förhandlingsattityd" och på ett sakligt sätt tar hänsyn till alla fakta, som hitintills har presenterats i arbetet,
• att myndigheterna äntligen inser att samhället har förändrats och fortsätter
att förändras.
Det är därför oundvikligt att lå ta befäl ssystemet följa med i denna förnyelse.
A llt som vi har åstadkomm it inom försvaret är naturligtvis inte så dåligt som
en del kritiker v ill låta påskina. Förhållandena är ej heller så bra att vi kan
avstå från varje förändring. Det ligger väl en hel del bakom försvarsministerns
förhoppning att positiva erfarenheter från det nuvarande systemet skall föras
vidare i en ny befälsstruktur. Som så ofta sagts, är inte det nuvarande arbetsklimatet den bästa grogrund en för en samförstånds lösning. Det är därför inte
förvånande att politikerna bli vit v illrådiga. De vill åstadkomma reformer i en
367

framsynt anda och p;\ saklig grund, men ser just nu ingen väg ut ur den lab yrint
v ari de h amnat. Hur befälsstrukturen i förs v aret skall formas på ett förnufti gt
sätt är knappast en fråga, som förm å r väc ka ett mer allmänt intresse. Detta är
synd, ty just denna brist på opi ni onens engagemang kan med ve rka till att det
blir en "lösn in g i det tys ta ". I så fall är det inre orimli gt att förut se ett nästan
helt politi skt styrt beslut. Som s;\ ofta förr blir det sedan myndigh eternas upp gift
att under ge nomförandeperioden söka råda bot för eventue ll a mi sstag, so m kan
vara involv erade i lösningen.
I min förut refererade artikel i Marinnytt talade jag om " kon och gräset".
Just nu pek::u: prognoserna p å "tomma bås i bdugårde n" . D ~irmed är gr und en
lagd för en ofr;\nkomlig bantning av för svaret, ty all förfinad teknik till trots
ä r och förblir människan den v ikti gaste produktionsfaktorn . I vår ve rksamhet,
i krig som i fred, är det i första hand yrkesbefälet som är u tslagsg ivande. Vad
n ytta har v i a v en mängd sofi stikerade stridsfartyg eller av andra vapen system ,
om vi inte kan bemanna dem al la med väl utbildade och tränade män.

Det är hög tid att ägna personalfrågorna tid och omtanke.
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Stängselnät och Grindar

Litteratur m. m.
segelfartygens storhetstid
All a so m tyc ker om sjön, so m ä r intresse rade av fart yg och båtar, ha r num era ofta
anlednin g att pri sa bo kförla ge n. Utgivn in ge n av go da "sjöböcker" har ökat väsentli gt
und er det se naste decenni et. För un gefä r ett å r se dan utga v Bcrnccs förla g i Malmö en
myc ket intressant och inn ehåll srik bok med titeln "Sjöfartens historia baserad på undervattensarkeologi". Nu l1ar samma fö rl ag ge tt ut änn u en förnämli g sj öbok. Denna gå ng
ha ndlar det o m "Segelsjöfartens sto rh etstid". Boken har tidi ga re publi ce rats p å fransk a,
ry ska och enge lska .
" Segcl sjöfartcn s storhetstid " har skri vits av ett internati one llt lag av spec ia li ster. Baro n
G B Rubin de Ce rv in , intendent vid sjöhi sto riska musee t i Ve nedig, har skri vit om Upptäc ktern as tidså ld er och stats flottorna s uppkom st. Han svarar också för en monogra fi
över fa rt yg fr å n Col umbus tid. Eti enn e Ta ill cmitc som sva rar för der fr a nska a mira li tetets a rki v har skri v it två kapitel som beha ndlar de rikt utsmyc kad e skeppen - Kunglig
pr akt oc h D en gy llene å ld ern. Klipperskeppen h ar sjä lvfall et ägnats ett sä rskilt avsnitt.
D er ha r skri vits av B W Bath c som är vc 1·ksa m v id Scicnse Muscum i London.
Förutom huvudkapitl en som svep er över epok er inn ehå ller boken ett flertal specie lla
farty gs mono graficr. Det katal a nska skeppet ha r få tt sin, liksom den holländ ska flöjt en,
N clson's Victory, Be/Le Poule, USS Constitution, ChaLLenge och naturli gtv is vår egen
W as a som prese ntera s a v And ers Fran ze n. Det sista avs nittet i bok en behan dlar som sig
bör den femmastade fullrigga ren Preussen. Samtliga monografie r är illu strerade med
goda ritningar t ill respekti ve farty g. H är ingå r spantruta, lin jcritning, profi l- och riggritnin g plus v issa detaljskisse r. Monografiernas textd el innehåller utförli ga historiska och
tekniska d a ta om va rt och ett av de prese nterade skeppen .
Bi ldmaterial et är utsökt och t r yc ket bra. P å n åg ra få ställen, där man fr es tats att gö ra
bildern a utfallande, har dock t yvä rr en delmoti v bli vit en a nin g stympad e.
M en bristerna är små, "Segclsjöfa rt cns storh etstid " utgör ett intressa nt oc h må ngfascc trerat till skott till den maritima litteraturen.
D et är en bok att äga, en bok att bl äddra i och att läsa. En utm ä rk t prese ntbok till
sjöbitn a och kulturhistoriskt intresse rad e anförva nter och vänner.
Komm endörkapten Bo Casse l har med heder skilt sig fr å n ett svå rt övers;itt nin gsarbcte.

B 0-s
segelsjöfartens storhetstid
Bernces Förlag, 1975
Pris 136:-

AB Stängselnät
i Rydsgård
Flätverk, grindar och stolpar av
starkförzinkat eller plastbelagt stål
samt av lättmeta ll
RYDSGARD
Tel. 0411/44380
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Rättelse till TiS nr 5 1975.
l . Bilderna på sid 233 och 242 skall byta plats (ej bildtexterna).
2. Sid 236, 2 :a stycket, 3-6 Taderna. Texten " På samma sätt ... västeuTopeiska
länder" utgår.
3. Sid 254 , 6:e raden står " (StoTulven)". Skall vara (Storvu len).
4. Sid 259, B:e raden nedifrCin ersätts med fö ljande text: "Den 19 juni trängde d e
tyska·jagarna T 30 och T 31 fram till vattnen sy d" . . .
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