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Några synpunkter på Tidskrift i Sjöväsendet 
Av kapten LENNART FORSMAN 

Det finns en relativt omfattande flora av militära tidskrifter. De 
flesta är utpräglat fackbetonade och vänder sig genom sin upplägg
ning till en begränsad krets av militärer. Några, i första hand Ny 
Militär Tidskrift - då den utkom - sökte sin publik över för
svarsgrenarna och tilldrog sig därigenom ett mer allmänt intresse. 
Det var inte ovanligt att se Ny Militär Tidskrift citerad eller re
fererad på dagstidningarnas pressgrannespalter. Det var självfallet 
inte enbart en följd av att tidskriften vände sig till en vidare pub
lik utan främst av den orsaken att den hade en egen självständig 
mening i väsentliga frågor och att den framförde denna oavsett 
om den stämde överens med eller stred mot de militära myndig
heternas eller statsmakternas uppfattning i frågan. Därigenom blev 
tidskriften intressant och även betydelsefull. Ny Militär Tidskrift 
har beklagtvis upphört att utkomma. Den lämnar ett tomrum efter 
sig som det av flera skäl är väsentligt att få fyllt. 

J ag vill genast förutskicka att min avsikt icke är att föreslå Or
logsmannasällskapet att med sin tidskrift söka fylla detta tomrum. 
Det är TiS knappast lämpad för eftersom detta bör ske med en 
tidskrift, som inte är förankrad i en försvarsgren. Däremot tar 
jag mig friheten att lägga några synpunkter på TiS och dess redi
gering samt ställa några förslag. 

Tidskrift i Sjöväsendet är sannolikt den äldsta nu utkommande 
militära tidskriften i landet. Av dess omslag framgår att den påbör
jat sin 126 :e årgång. Den har således traditioner och erfarenheter 
i rikt mått att bygga på och läsaren har därför rätt att ställa höga 
krav på tidskriften. 

Tyvärr är jag inte övertygad om att den svarar mot dessa krav. 
Att med några få ord sammanfatta sina intryck efter att under fle 
ra år regelbundet följt tidskriften är svårt och måste dessutom in
nebära förenklingar och generaliseringar, som alltid löper risk att 
missförstås. 

Intrycken domineras emellertid av tidskriftens ojämna kvalitet. 
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Vissa artiklar (och även hela nummer) har varit mycket intressa11• 
ta och väsentliga medan andra långt ifrån svarat mot denna k arak. 
teristik. Att kvali teten måste variera i en tidskrift, där läsarna själva 
är skribenter, är naturligt men dessa variationer har i TiS ofta fått 
ett alltför kraftigt utslag. Många artiklar har dessutom vari t så 
till den grad tekniska att de sannolikt endast varit njutbara fö r ett 
mycket begränsat antal specialtekniker. Det kan ifrågasättas on1 
det är rätt att tynga tidskriften med sådana i och för sig säker
ligen kvalificerade tekniska artiklar, om det inte samtidigt kan 
påvisas att de även är av intresse för en icke specialteknisk t in
riktad publik. Ibland har man också fått den uppfattningen att 
redaktören haft svårt att få sina nummer fyllda och därfö r fått 
komplettera med artiklar och artikelserier, som rätteligen hört 
hemma i en annan typ av tidskrift. 

Bok- (och även artikel- och föredrags-)recensioner och referat 
har sin givna plats i en tidskrift av TiS karaktär. Dessa har emeller
tid under senare tid i all tför stor utsträckning inriktats på i r · rsta 
hand tysk krigslitteratur och tysk politisk litteratur med som det 
förefaller av recens ionerna viss tendens. Detta har sannolikt sin för
Idaring i att recensenten ifråga läser och behärskar just denna lit
teratur. Om redaktionen har svårt att få en vidare sektor t ackt 
av fullständiga recensioner skulle jag föres lå att man istället inrik
tade sig på et t antal kortare referat av intressantare recensio er 
i dags- och fackpress samt i bibliotekspublikationer. Avsikten med 
recensionerna är ju att ge läsarna tips om intressant litteratu r. 

Den allvarligaste bristen en ligt min mening är dock inte någon 
av de ovan angivna - de vidlåter i större eller mindre utsträckni ng 
de flesta motsvarande tidskrifter - utan avsaknaden av debatt 
och ställningstagande i väsentliga frågor. Det har varit sällsynt att 
sådant förekommit under den period jag fö ljt TiS. Och det har 
dock hänt en del för marinen betydelsefulla saker under denna t id. 
Marinens omfattning och struktur har i grund förändrats , nybygg
nadsverksamheten har med marinplanen fått en ny inriktn ng, 
krigsmaktens ledning har förändrats, vi har själva genomfört om
fattande omorganisationer och rationaliseringar, utredningsarbete 
pågår om en ny regional ledning, vars resultat med säkerhet ko~
mer att påverka vår marina organisation och verksamhet, m ann
staben kommer efter omfattande utredningar ges en ny orgamsa-
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tion m m. Allt detta som intresserar oss alla starkt har gett ett 
rnycket svagt eller inget eko i tidskriften trots att vi vet att det 
är många som haft synpunkter av mer allmänt intresse på dessa 
fr ågor . 

Detta har beklagligtvis också resulterat i att tidskriften f n rö-
ner ett mycket begränsat intresse från i varje fall de yngre offi
cerarnas sida. Mitt påstående, som jag tyvärr icke tror innehåller 
någon överdrift, grundar sig på samtal i denna fråga med många 
av tidskriftens läsare. 

Liksom det finns ett behov att fylla tomrummet efter Ny Mili
tär Tidskrift som ett allmänt försvarspolitiskt forum, så finns det 
också behov av en tidskrift för i första hand marina frågor, marin 
info rmation och debatt. Tidskrift i Sjöväsendet ligger närmast till 
för at t axla dessa uppgifter. 

Den måste emellertid ges en sådan utformning och uppläggning 
att den på nytt kan fånga läsarnas intresse. Detta skulle underlättas 
om m an övergav den nuvarande formen - som i stort innebär 
en samling uppsatser i ofta helt varierande ämnen - och i stället 
sökte ge dessa en viss inriktning i olika nummer och sedan komp
lettera dem med tidskriftens egen uppfattning eller förslag. Detta 
kräver att dess redaktion får en sådan organisation och form att 
den kan och skall ta ställning till och framföra sina synpunkter i 
olika fr ågor. Varje nummer bör därför inledas med en redaktionell 
artikel, som framför tidskriftens synpunkter. Dessa skall självfal
let vara obundna och om tidskriften så anser lämpligt kunna av
vika från marinledningens och andra myndigheters ställningstagan
den. För att möjliggöra en sådan verksamhet bör tidskriften drivas 
på Orlogsmannasällskapets uppdrag av en redaktionskommitte 
bestående av förslagsvis tre till fyra medlemmar varav en huvud
redaktör. örlogsmannasällskapet bör ge redaktionskommitten vissa 
allmänna direktiv för dess verksamhet och sedan låta den driva 
tidskriften självständigt och på eget ansvar. I direktiven bör bl a 
stå att redaktionskommitten skall eftersträva ställningstagande i 
för marinen och försvaret väsentliga frågor. Redaktionskommit
tens uppgift skall - förutom att sammanställa och redigera tid
skriften och ge den dess inriktning - vara att svara för de re
daktionella artiklarna. Det kan kanske tyckas att detta är en or
ganisation för en dagstidning. Det finns emellertid gott om exem
pel på periodiska tidskrifter med liknande uppläggning. Det enda 
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den förutsätter är att det inom tidskriftens verksamhetsom råde 
finns problem av tillräcklig vidd och intresse att debattera. 

Om en sådan föreslagen form är oförenlig med Orlogsmanna
sällskapets stadga och verksamhetsformer - vilket jag inte vet -.. 
bör man f ö r r pröva om man inte formellt kan lossgöra tidskrif
ten från sällskapet ä n att låta tidskriften tyna bort på grund av 
bristande intresse från läsarnas sida. Detta skulle i så fa ll självklan 
inte hindra att tidskriften utnyttjades för sällskapets årsberättelser, 
meddelanden m m på samma sätt som nu. 

Det är också önskvärt att tidskriften vänder sig till en bredare 
marin publik än som f n sker. Den bör med andra ord inte ba ra 
vara en officerstidskrift. Den bör även i praktiken öppna sina 
spalter och uppmuntra representanter för andra befälskårer att 
utnyttja den som ett naturligt informations- och diskussionso rgan. 
Detta når man sannolikt bäst genom att i ökad utsträckning äg na 
sig åt sådana ämnesområden som direkt berör andra befäls ld.rer 
t ex utbildningsfrågor och praktisk sjötjänst (trupptjänst). R edak

tionen bör även söka animera skribenter utanför marinen - såväl 
militära som civila - att medverka på tidskriftens spalter. M ed en 
sådan uppläggning skulle man även kunna hoppas på en icke ov ä
sentlig ökning av antalet prenumeranter. 

En riktlinje för redaktionens verksamhet bör vara att tidskrif
tens artiklar måste vara av någorlunda allmänt intresse och inte 
alltför specialinriktade. Kravet på kvalitet skall självfallet vara högt, 
men inte så högt att det skrämmer oerfarna skribenter. D et är 
snarare ämnets kvalitet än den stilistiska kvaliteten, som skall vara 
avgörande. "Spaltfyllnadsartiklar" måste undvikas. Förr f årre 
nummer med god kvalitet än 12 nummer med ojämn kvalitet. Jag 
är av detta skäl beredd föreslå en begränsning till 8 nummer J1l 

året med bibehållen (ev höjd) prenumerationsavgift. Detta skulle 
sannolikt innebära något ökade ekonomiska resurser, som i första 
hand bör utnyttjas till en absolut nödvändig höjning av honor aren 
för införda artiklar, vilket i sin tur med säkerhet skulle påverka 
viljan hos många att engagera sig på tidskriftens spalter. 

Det har redan sagts att varje nummer - eller eventuellt vissa 
nummer - bör ha sin inriktning - sitt tema - omkring vilket 
artiklarna i numret skulle kretsa. Detta skulle i så fall anges på 
omslagssidan. Till exempel "Regional ledning", "Befälskårernas rek
rytering", "Befordran och personal placering", "Sjötjänstens pro-
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blem", "Teknik och utbildning" m m. Detta skulle innebära den 
förd elen att man kunde få ett visst problem mer allsidigt belys t 
än genom ett antal ströartiklar i flera nummer. 

ridskrift i Sjöväsendet är som vi alla vet gammal och bärare av 
goda traditioner, som även vi som icke är medlemmar av Orlogs
rnannasällskapet anser väsentliga och värda att slå vakt om. Det 
innebär dock inte enligt min mening, att man skall behöva upp
leva t idskriftens ålder redan genom att se dess omslag. J ag är hel ;: 
okunnig huruvida omslaget förändrats sedan 1836, men det ger 
knappast intryck av att så har skett. I detta avsemde bör vi ta 
lärdom av Tidskrift för Kustartilleriet, som fått en modern till
taland e lay out. En sådan ansiktslyftning bör också ske med TiS. 
Orlogsmann::tsällskapets vapen, som i dag besitter mer av tradition 
än av skönhet, bör t ex få en mindre framträdande plats. 

Sammanfattat är det främst tre skäl som gett mig anledning 
framfö ra mina synpunkter beträffande tidskriften: 

Det finns i dag behov av en självständig marin tidskrift med egen 
åsikt i väsentliga frågor. 

Tidskrift i Sjöväsendet uppfyller f n icke detta krav, men är 
samtidigt mest lämpad för att omskapas till en sådan tidskrift. 

Tidsk rift i Sjöväsendet riskerar om inga förändringar görs att 
förlora läsarnas intresse och därmed sin publik. 

Jag är angelägen att avslutningsvis framhålla, att vad jag ovan 
sagt icke är avsett eller bör uppfattas som kritik mot tidskriftens 
nuvarande eller tidigare redaktörer, vilka jag av personlig erfaren
het vet har nedlagt ett mycket stort arbete på tidskriften och på 
att akt iv era oss andra som skribenter. Vad jag syftar till är att ge 
tidskriften en form, organisation och innehåll, som gör den intres
:.antare att läsa och därigenom också intressantare och roligare att 
skriva i och på så sätt indirekt underlätta för redaktören att vär
va art ikelförfattare. 
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Redaktionens syn på tidskriften 

Av ledamoten INGMAR WICKBERG 

I detta nummer av tidskriften har kapten Lennart Forsman tagit 
till orda och lagt fram vissa kritiska synpunkter på tidskrifte ns 
innehåll under senare tid och föreslagit en omläggning av tidskrif
tens redigering i syfte at t stärka läsekretsens intresse, föra ut tid
skriften till en större läsekre;:s och ytterst att bättre gagna •na
rinens sak. Med anledning därav är det på sin plats atc nuvarande 
red:aktion ger sin syn i dessa frågor. 

Tidskrift i Sjöväsendet utges sedan år 1836 av Kungl O rlogs
mannasällskapet och direktiv vad gäller tidskriftens innehåll åter
finnas i stadgarnas § 34, varur följande av in tresse i detta sam man
hang kan återges. I tidskriften skall bl a intagas: "I stadgarna för e
skrivna årsredogörelser och anföranden; redogörelser för verk
samheten inom svensk:1 marinen; beskrivningar över försök i s;ö
krigsvetenskapligt avseende, som förekommer inom och utom !~n
det; upps:1tser om främmand~ länders sjökrigsmateriel, sjök rigs
etablissementer samt undervisnings- och utbildningsans talter för 
sjökrigsmanmyr k et; redogörelser för s jökrigsh1ndelser; biografiska 
upgifter om ryktbara sjömän eller andra om sjövapne <: fört jänta 
personer såväl i äldre som nyare tider; och mera dylikt." 

Omskrivet med andra ord innebär ovanstående cit at att i tid
skriften skall finnas plats för meddelanden om sälislupets förb nd
lingar, hållna anföranden och föredragna årsberättelser inom s:ill
skapet. Både med hänsyn till sakinnehållet och omfånget får dessa 
årsberättelser anses utgöra det viktigaste inslaget i tidskriften. I ·v
rig~: är utrymmet i tidskriftens elva nummer per år tillgängligt 
för artiklar behandlande ämnen inom tidskriftens vidsträckta in
tresseområde enligt citatet. 

Orlogsmannasällskapet arbetar för utveckling av sjökrigsveten
skap och sjöväsende i allmänhet och tidskriften har varit dess 
språkrör i över ett sekel. Arbetet åvilar främst de invalda arbe;·an
de ledamöterna och vad som författas av dem publiceras rE:ge!mäs
sigt i tidskriften. Därutöver har tidskriften glädjande nog alltid 
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fått mo ttaga artiklar av författare utanför sällskapet för publice
ring. Tidskriftens nuvarande årsomfång, som håller sig tämligen 
konstant, motsvarar behovet av utrymme för publicering av re
dogörelser inom sällskapet och artiklar från utomstående. 

Tidskriften trycks i över tusen exemplar och har spridning såväl 
i Sverige som Norden i övrigt. Tidskriften återfinnes därjämte i 

111ånga utländska militärbibliotek . 
Det synes som om läsekretsens intresse att medverka i tidskrif

ren med egna artik lar har minskat under senare år. Det är inte 
fråga om en språngartad nedgång men likväl en tendens. 
En sådan fortsatt utveckling skulle försvåra redaktionens arbete, 
inte minst planeringen av innehållet i kommande nummer. 

Man kan fundera över vad det minskade skrivintresset kan bero på. 
En trolig huvudanledning härtill är att arbetsuppgifterna och ar
betstakten för officerare och vederlikar i aktiv tjänst, bland vilka 
huvud delen av författarna återfinnes, av kända skäl som här för
bigås ha r ökat i sådan grad att det numera finns mindre tid över 
för fö rfattarskap, när tjänsten och hemmet fått sitt. Annorlunda 
måste fö rhållandena ha varit för en generation sedan att döma av 
den rika flora av böcker som skrevs och publicerades i Marinlit
teraturföreningen under tiden mellan de båda världskrigen. Ryt
men i det moderna samhället kanske inte heller skänker den en
skilde de rofy llda stunder på fritid som behövs för att kunna teck
na ned k loka tankar och förslag och presentera dem i artikelform. 

De sjömilitärer, som tar sig tid och finner glädje i att skriva, 
värdera r helt naturligt sitt arbete ekonomiskt. Tidskriftens möj
ligheter att betala artikelförfattare har varit och är alltjämt be
gränsade och det är förståligt om en skribent erbjuder exempel
vis dagspressen sitt alster för att få bättre betalt. Dock bör här 
nämnas att författararvoden1 nyligen höjts relativt kraftigt. För 
en självs6indig art ikel, som avhandlar ett intressant ämne betalas 
numera upp till tjugo kronor per sida i tidskriften. 

Tids!u·iftens uppläggning och redigering måste bli beroende av 
de ekon omiska förutsättningarna. I förbigående och helt kortfattat 
kan följ ande upplysningar lämnas om ekonomin . Inkomsterna ut
göres till huvud delen av annonsintäkter och till en mindre del av 
årsavgifter. Utgifterna domineras av tryckerikostnader, vartill kom
ll1er författararvoden och övriga omkostnader. Nuläget är att in-
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komsterna håller sig tämligen konstanta, medan utgifterna tenderar 
att öka. Årsavgiften hålles låg för att inte avskräcka den, so m vi[[ 
prenumerera. En jämförelse mellan tidskriften och andra svenska 
och utländska militära facktidskrifter med avseende på prenum era. 
tionspris och omfång (antal nummer) utfaller förmånligt fö r tid
skriften. 

Redaktionen har funnit att mången hågad skribent framför allt 
bland yngre sjömilitärer tvekar att skriva i tidskriften med hän
syn till risken att trampa genom sekretessförlåten och hellre av
står för att slippa denna konflikt. Avhandlas exempelvis tak tiska 
och tekniska spörsmål om vapenbärare och vapen i en artikel kan 
det ligga nära till hands att motivera påståenden och bedömanden 
med personliga erfarenheter från övningar med materielen. Dec 
gäller då att kunna skilja ut vad som kan utnyttjas i en öppen ar
tikel. Problemet uppstår lätt men får inte förstoras. Genom råd 
och bistånd av äldre kamrater kan den unge artikelförfattaren 
lära sig kringgå svårigheterna utan att framställningen fö r den 
skull behöver halta. 

Inom redaktionen övervägs för närvarande att föreslå en minsk
ning av antalet nummer per år från elva till nio med bibehållande 
av nuvarande omfång per nummer. Uttunningen skulle då ske 
över sommarhalvåret. Något definitivt ställningstagande fr ån re
daktionens sida har inte skett. Det blir beroende av hur utveck
lingen ter sig. 

Det är sannolikt inte ovanligt att redaktioner för militära fac k
tidskrifter förr eller senare ställs inför problem av de slag som här 
ovan antytts. Den trevligaste och naturligaste lösningen, som i 
första hand bör eftersträvas, är att öka läsekretsens och andras in
tresse för att skriva i tidskriften. Redaktionen har fullt klart för sig 
sin uppgift att aktivera såvälledamöter inom sällskapet som u to m
stående i detta avseende. Här skall inte ordas om detta arbete. R e
daktionen hoppas att i fortsättningen bl a de högre författarearvo
dena skall stimulera till författarskap i tidskriften. Tidigare h ar det 
varit norm att endast publicera orginalartiklar i tidskriften och 
man har avhållit sig från att återge artiklar i andra hand och över
sättningar. I fortsättningen avses lättas på denna princip och , när 
möjlighet ges, låta översätta och bereda plats för sådana utländska 
artiklar av värde, som kan bedömas gå läsekretsen förbi i annat fall. 

Den lämnade redogörelsen har syftat till att skänka upplysn ing 
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och ge redaktionens uppfattning i de frågor Forsman diskuterar i 
sin artikel. Forsmans ställningstagande för en fristående och ut
vidgad redaktion fordrar särskild kommentar. 

Nuvarande stadga för sällskapet medger inte att redaktionen 
driver tidskriften självständigt som ett opinionsbildande organ 
inom marinen. Någon ändring av sällskapets stadga i detta avseen
de är såvitt redaktionen har sig bekant inte aktuell. Vill man leka 
med tanken att tidskriften i en framtid står oberoende utanför 
sällskapet och ledningen av tidskriften kan organiseras enligt Fors
mans förslag ställs man direkt inför ett ekonomiskt problem. Det 
kan inte antas att medlemmarna i en sådan redaktionskommine 
arbetar ideellt, praktiskt taget utan ersättning. Utgiften för redak
tionspersonalens arvoden blir av en helt annan storleksordning än 
vad som gäller idag. Säkert fordras det i ett sådant läge att snabbt 
öka intäkterna och lika säkert är att det blir ingen lätt uppgift. 

Men - detta är väsentligt enlig t redaktionens mening - finns 
det något hinder att de artiklar och inlägg i väsentliga frågor som 
Forsman efterlyser publiceras i tidskriften med dess nuvarande 
uppläggning och redigering? skulle det innebära att artiklarna och 
inläggen blir mindre uppmärksammade och kommer i skymun
dan? Redaktionen svarar nekande på dessa frågor. Redaktionens 
strävan sammanfaller i sak med vad Forsman Önskar. Vi vill i tid
skriften ta upp och behandla dagens frågor och morgondagens pro
blem inom marinen och ge läsekretsen aktuell orientering och sti
mulering till debatt. Om det skrivna publiceras på ledarplats eller 
som en artikel kan inte ha någon betydelse för läsekretsen. Möj
ligheten att skriva under psevdonym står öppen för dem som vill 
ta till storsläggan. Några spärrar för publicering av debattinlägg 
har vad den nuvarande redaktionen vet aldrig förekommit. 

Tyvärr är det redaktionens erfarenhet att läsekretsen alltför säl
lan tJr ställning till i artiklar införda personliga meningar och vär
deringar eller att någon läsare lägger fram en egen åsikt i frågor 
som avhandlas i tidskriften. Men redaktionen har sig bekant att 
läsekretsen har intresse för det som skrivs och kanske kan Fors
mans och denna artikel väcka läsekrets:::ns debattlust. 

Tidskriftens utseende tilltalar inte Forsman. Denna fråga torde 
dock inte ha någon avgörande betydelse för en tidskrifts av den
na typ framgång. Redaktionen tycker för sin del att försättsbla
dets komposition präglas av en viss enkel och stram värdighet, 
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som fortfarande är tilltalande och understryker tidskriftens stä[[_ 
ning som sällskapets organ. Symbolen på fö rsättsbladet skapades 
i mitten av 1940-talet. Redaktionen tar i alla fall fasta på fors
mans synpunkter och skall föra dessa vidare. 

Avslutningsvis vänder sig redaktionen till Forsman och de 111, 

vars uppfattning Forsman företräder, och tackar för de synp un k
ter och förs lag som framlagts. Artikeln har varit bra även däri
genom att den givit redaktionen anledning lägga fram sin syn på i 
dessa för tidskriften viktiga frågor. 

Forsmans artikel ger belägg för att det finns ett pålitligt in tresse 
för tidskriftens redigering och dess framtid. Det finns tydligen 
yngre officerare utanför Orlogsmannasällskapet, som har lust , am
bition och inslkt om sin förmåga att ge upplysning och stimulera 
till debatt i sjömilitära frågor . Redaktionen hoppas att tidsk riften 
i fortsättningen får mottaga många sådanJ artiklar för publicering. 
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V år uppfostran eftersatt PR-verksamhet 

Av kapten TORSTEN MALM 

"Artighet - en dygd på avskrivning?" Så löd rubriken på en 
artikel i en dagstidning för någon tid sedan. Journalisten redovi
sade resultatet av egna "fältstudier" i spårvagnar, bussar, tunnel
bane- och förortståg i Storstockholm. Att vara artig och välupp
fostrad, att visa hänsyn och hyfs, är naturligtvis inte bara att 
resa sig i bussen eller spårvagnen och lämna sin plats till en dam, 
en äldre eller en hanelikapad person men platserbjudandet är ett 
gott exempel på artighet. Resultatet av journalistens studier var 
mycket nedslående! 

Vad beror nu detta på? Ja, orsakerna är naturligtvis flera men 
generellt och en smula lättvindigt kan man kanske säga att det 
ligger i tidsandan. I hemmen har föräldrarna inte längre samma möj
lighet som förr att nå bestående resultat av den (eventuella) upp
fostran, som de ger sina barn. En stor del av dagens ungdom tycks 
inte vistas längre stunder hemma än absolut nödvändigt och då ofta 
framför TV -apparaten. Ovningsmomentet i uppfostran har därför 
till stor del fallit bort och från "inlärningspsykologin" vet vi ju, att 
vanor skapas genom trägen övning. Redan tid för att meddela 
"teoretiska" delar av uppfostran (och kanske även viljan och för
mågan härtill?) i hemmen har krympt, medan tid för praktisk övning 
eller drill av lärdomen under föräldrarnas ledning nästan helt fal
lit bort. Under den allt större del av fritiden som ungdomen till
bringar utanför hemmet, påverkas den av helt andra och för god 
uppfostran ofta destruktiva krafter. Det är nämligen långt ifrån en
bart ungdomen som bär sig ouppfostrat åt. Många äldre uppmanar 
t o m de yngre att hålla på "sin rätt" att uppträda som det lyster 
dem - det må sedan vara hur ouppfostrat som helst. 

Men skolans uppfostrande roll då? Ja, i skolöverstyrelsens läro
plan för grundskolan finner man följande tänkvärda satser: "Sko~an 
bör känna ansvar för att dess elever uppträda korrekt och trevligt, 
t ex på bussar, spårvagnar, tåg och allmänna platser. Det är viktigt 
för en skola att dess elever får klart för sig att dess anseende i 
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hög grad beror på deras sätt att uppträda på egen hand utanf" 

skolan . . . . . Lärarens personliga föredöme betyder ofta mer ·
0

r 
o d o .. d 'Il an 

manga an ra atgar er t1 sammans." Skolan bör alltså lära elever 

att visa hänsyn, hyfs och hövlighet. Detta är ganska lätt i srn~~ 
klasserna, där barnen absorberar allt vad läraren säger och / 

det är ro ligt att tillämpa i praktiken vad man lär sig. Svåra ~r 
är det högre upp i klasserna där också sällan utrymme ges för den~c 
slags .~ost~an. Sju-n_ioår~ngar vet alltså ofta precis hur man ska l~ 
upptrada 1 det dagliga livet. Om sex-sju år har de glömt det i prak

tiken. J u äldre vi blir, desto flera a v våra beteenden blir automa

tiserade. Vi skaffar oss a llt fler vanor - och ovanor. I vårt nu

varande samhälle tycks det vara ovanorna som automatiserats! 

Ett artigt och hyfsat uppträdande är den mest elementära och 

samtidigt mest tacksamma form av PR-verksamhet som kan be

drivas! Hur kan det då komma sig att man i vårt annars så PR

sinnade samhälle inte satsar mera på god uppfostran? Visserl igen 

har flera stora företag startat egna s k stilskolor för att uppfostra 

egen personal med kundkontakter men mera allmänna aktioner 

tycks änn u saknas. 

Hur är det då i flottan i dessa stycken? Sjöofficeren har haft 

rykte om sig att vara väluppfostrad och känd för att i lints alla 

skiften ha vetat hur han skall bete sig i säl lskapliga och andra 

sammanhang. En framstående idrottsskribent lär för några år sedan 

t o m ha uttalat att sjökrigsskolan är den sista gentlemannaskolan 
i vårt land. 

På grundval a v mina erfarenheter från tjänst som kadettofficer 

och kompanichef vid Sjökrigskolan och från besök vid de flesta av 

flottans förband denna sommar tillsammans med kadetter vill jag 

försöka ge en bild av läget, sådant jag personligen ser det. et 

skall genast sägas ifrån att jag inte anser att vi f. n. har så stor an

ledning att förhäva oss, vare sig över resultatet av uppfostran vid 

sjökrigsskolan eller Över den fortsatta praktiska tillämpningen j 

och utom tjänsten. 

.Till att börj~ med har man nu för tiden vid starten på Sjö

kngsskolan, enligt vad som ovan sagts, ett genomsnittligt sett sämre 

utgångsläge vad beträffar uppfostran än förr. Detta hindrar givetvis 

inte att många är väluppfostrade redan vid ankomsten till Sjökrigs

skolan men det är ytterligt stora differenser mellan elevernas grad 

av uppfostran och ibland blottas avgrunder av okunskap. 

401 

f ör det andra har fritiden ökat högst avsevärt och man har 

piranterna och kadetterna a ll t mindre tid under direkt uppsikt 

ased tillfä lle till driLl av hyfs, hövlighet, puts och stil. Man har svårt 

J1l t nå upp ti ll den överinlärning, som erfordras för att kunskaperna 

:~all sitta kvar. Aspiranter och kadetter tillbringar i stället allt 

rörre del av sin tid inom den "offentliga sektorn" där det goda 

~ppförande~s lagar .tycks finna al.lt mindre till~mp~ing. ~ De~sutom 
rgör vi officerare mte heller alltid det goda foredome for aspiranter 

u . o k '11 
och kadetter, som vi borde, vilket pg ater ommer ti senare. 

Med ledning av det sagda skulle jag - utan att hårddra allt

för mycket - vilja dra en parallell mellan den ovan nämnda ut

bildningen i småskolan - där barnen absorberar allt vad läraren 

säger och där de ofta vet precis hur man skall uppträda - och 

utbildningen vid Sjökrigsskolan, där kadettofficerarna strävar efter 

att lära ut mycket om hyfs, hö v Ii g het, stil och ömsesidigt hänsyns

tagande t i Il oftast receptiva elever och där flaggkadetten vid offi

cersexamen bör veta hur man skall uppträda. 

Men liksom barnen glömmer bort småskolans lärdomar, glömmer 

den unge officeren bort lärdomarna från kadettiden - om de inte 

vidm akthålls och byggs på! Vi hade tidigare förmånen att kunna ge 

den unge officeren en ofta förnämlig slutfas i uppfostran genom 

gunrumslivet på våra fartyg. Denna möjlighet återstår praktiskt 

taget inte längre. På något egendomligt sätt tycks därmed också 

känslan av ansvar för den vidare uppfostran av våra unga office

rare till stor del ha försvunnit hos oss äldre. Man hör många 

gånger hur officerare bek lagar sig över de yngres brist på hyfs och 

omdöme. Samtidigt kan man iaktta hur vederbörande officerare 

underlåter att ingripa, när de y ngre uppför sig klandervärt. Visst 

förstå r man om någon i förstone blir förstummad över vissa fadäser 

'han kan b li v ittne till och om han därvid tänker mindre vackra 

tankar om den nutida uppfostran vid sjökrigsskolan och om de 

kadettofficerare, som har hand om denna uppfostran. Försök i alla 

fall at t snabbast möjligt återvinna talförmågan och tala individen 

till rätta ! Först därigenom kan - i de flesta fall - förbättringar 

åstadkommas! Vi måste alla känna ansvar för de blivande officerar

nas och officerskårens kontinuerliga fostran och därmed för kå

rens anseende! 
l detta sammanhang vill jag komma med ett litet konkret för

slag. För att skapa flera tillfällen a tt under friare former träna 
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kadetter i goda seder föreslår jag centrala direktiv om att kadett 
vid landförläggning utom Sjökrigsskolan så vitt möjligt skall bespis er 
i officersmäss. (Mässavgift bör därvid bestridas av myndigheten a~ 
likhet med vad som redan sker för värnpliktigt befäl.) Då få 

1 

samtliga mässmedlemmar möjlighet att lämna bidrag till kadettupp~ 
fostran. Detta kanske också känns mera förpliktande än office rs
uppfostran, eftersom det här mera uppenbart rör sig om en kategor· 
under utbildning. 

1 

J ag har hittills bara uppehållit mig vid fostran av de yngre. 
Det är dock svårt - för att inte säga omöjligt - att få fram per
fekt uppträdande från underlydandes sida, om man inte själv fö re
går med gott exempel. Ar det inte lämpligt med en allvarlig själv
prövning av oss äldre också? Föregår vi alltid med gott exempel 
beträffande puts, u p p trädande och sti l? Svaret måste tyvärr bli 
nej. Inte sällan finner man sjöofficerare i de flesta grader och 
åldrar med händerna djupt nerkörda i fickorna, oreglementsenlig 
klädsel, oborstad fotbeklädnad och ibland till och med med bristan
de hyfs och stil i mässar, gunrum och på offentliga platser! Sam
ma brister återfinns i ökad omfattning hos övriga personalkategorier 
i flottan, vilket i och för sig är helt naturligt, eftersom officerskåren 
alltid är den stil - eller i detta fall brist på stil - givande! 

Förutom att föregå med gott exempel måste vi givetvis konti
nuerligt ingripa och rätta varje brist och felaktighet även hos 
övriga kategorier. I sommar har jag (och kadetterna) dagligen sett 
exempel på hur befälet underlåter att ingripa mot brister och fel
aktigheter i klädsel och uppträdande hos underlydande. Ar man 
besvärad av att ingripa; är man så avtrubbad, att man inte lägger 
märke till bristerna och felaktigheterna eller behärskar man inte 
gällande klädsel- och ordningsföreskrifter? Här är sannerligen plats 
för självprövning och skärpning! 

Trots de i och för sig allvarliga erinringar mot vår uppfostran 
o~h ovårt s~~t att uppträda, som jag här tagit upp, vill jag inte 
pasta att VI 1 flottan skulle vara sämre uppfostrade än motsvarande 
kategorier i samhället i övrigt. Jag och många med mig tycker 
emellertid att denna nivå är generellt på tok för låg och att vi i 
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flo ttan både f~~ vårt anseende ?ch vå~. trivse~. måste ~trä~a efte~ 
tt avsevärt battra oss! Om VI upptrader battre, bhr VI ocksa 

~"ttre sedda, bättre bemötta och skapar extra good will för flottan! 
\n helhjärtad aktion för bättre uppfostran, hållning och stil 

. flot tan ger alltså som resultat dels förbättrad anda och trivsel 
~ 10111 vapengrenen dels en effektiv PR-tjänst i den utåtriktade verk-
il . o samheten. Har v1 rad att undvara detta? 
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Social anpassning under miliförtjänsten 

Av fil. lic. ESKIL BJORKLU ND 

För att den militära utbildningen skall leda fram till ett effe k
tivt resultat förutsätts bl a, att de värnpliktiga är så väl anpassade 
till utbildningssituationen, att de på bästa sätt kan tillgodogöra 
sig utbildningen. Frågan om hur bra eller dåligt de värnplik tiga 
anpassar sig under militärtjänsten kan därför utan överdrift sagas 
vara av stor betydelse för hela vårt försvars effektivitet. 

Mot den bakgrunden måste det väl sägas vara förvånande, at t vår 
faktiska kunskap om dessa förhållanden ännu är mycket begränsad. 
I stort sett tycks de militära myndigheterna fortfarande nöja sig 
med att få besked om de värnpliktigas anpassning till militärtjäns
ten genom att samla in mycket allmänt hållna omdömen från för
bandschefer m fl. Vissa mer systematiska undersökningar har visse r
ligen på de senaste åren gjorts genom militärpsykologiska institute ts 
försorg, men rutinmässiga och regelbundet återkommande under
sökningar av de värnpliktigas sociala anpassning har man ännu inte 
kommit fram till. 

En förklaring härtill kan givetvis vara svårigheter att få fra m 
tillförlitliga och allmänt accepterbara anpassningsmått. Ett bland 
de tänkbara måtten på militär social anpassning är förekomsten av 
straff och tillrättavisningar. I det följande skall bl a redovisas 
uppgifter om omfattningen av militära straff och tillrättavisningar 
och närmare diskuteras en del frågor i anslutning därtill.':-

Omfattningen av militära straff och tillrättavisningar 

I samband med en pågående större undersökning av social an
passning före, under och efter militärtjänsten har bl a insamlats 

*) Utgör en reviderad och förkortad version av ett föredrag hållet den 4 feb ruari 
1963 vid en kontaktkonferens med befäl ur marinen. 
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ppgifter om förekomsten av militära straff och tillrättavisningar 
~ör en representativ normalgrupp värnpliktiga (diagram 1). Den 
treekade stapeln anger här hur många av de värnpliktiga som - i 

de olika truppslagen - fått minst ett straff eller en tillrätta
visning. Enligt dessa uppgifter har något mer än var fjärde av 
samtliga värnpliktiga (27,7 Ofo) straffats eller tillrättavisats. Varia
tionerna mellan truppslagen är betydande: flottan ligger högst 
med 42 Ofo, ingenjörstrupperna lägst med 21 Ofo (io bortses från 
här av skäl som strax skall redovisas). 

De vita och svarta staplarna anger antalet arreststraff resp till
rättavisningar i för hållande till antalet värnpliktiga. A ven här 
är variationerna betydande. Arreststraffsprocenten för samtliga 
värnpliktiga är 9, medan den för flottan är 27 och tillrättavis
ningsprocenten för samtliga är 33 medan den för flottan är 58 . 

Det militära sanktionssystemet har alltså att göra med något mer 
än var fjärde värnpliktig. Denna i och för sig höga siffra måste 
dessutom anses vara i underkant av det skälet, att diagrammet 
redovisar samtliga värnpliktiga oberoende av militär tjänstgörings
tid; vid undersökningstillfället hade 87 Ofo av dessa värnpliktiga 
fullgjort första militärtjänstgöring medan 13 Ofo hade gjort kortare 
tjänstgöring eller ingen tjänstgöring alls. Det senare gäller speciellt 
om värnpliktiga tillhörande i o- (inskrivningsområdes-) gruppen, 
där bl a samtliga som frikallats från militärtjänst förts. 

Emellertid bör det även observeras att i dessa siffror ingår såväl 
straff som tillrättavisningar. Med straff menas här dels sådan::t 
av domstol utdömda straff för brott mot strafflagen, som även 
blir registrerade i det civila straffregistret, och dels disciplinstraff, 
dvs disciplinbot (förlust av penningbidraget under högst 20 dagar) 
eller arrest (i mellan 3 och 30 dagar) . Disciplinstraff kan även 
utdömas av militär förbandschef (arreststraff i mer än 15 dagar 
dock endast av domstol). Med tillrättavisning menas endera var
ning, förbud att under viss tid lämna kompanis eller visst åt mili
tärt förband upplåtet område (högst 7 dagar) eller åläggande av 
viss extratjänst (högst vid fyra olika tillfällen under fritid). Till
rättavisningar utdelas av kompanichef (motsv). Som framgår av 
diagrammet är tillrättavisningarna ungefär tre gånger vanligare än 
straffregisterstraffen och disciplinstraffen tillsammantagna. "Till
rättavisningsförseelserna" utgör alltså den absoluta majoriteten av 
de handlingar som föranleder ingripanden av här angivet slag. 



Diagram l. 

Ströltf och tillrättavisningar under militärtjänsten 

Sample : vä rnpliktiga födda den 15 i månaden åren 1937, 1938 och 193~ och inskrivna 
i militärtjänst åren 1955-58. Sammanlagt 4541 personer uppföljda i militära straff
rEC-g i s ter och tillrättavisningsförteckning ar fram till slutet ~ år 1960 . 
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Typer av militära brott och förseelser 

Vilka slags brott och förseelse är det då som är mest förekom
mande under militärtjänsten? En viss uppfattning härom ger dia
gram 2. Tillrättavisningsförseelserna har där uppdelats på fern 
olika grupper (uppdelningen gjord av en värnpliktig, som civilt är 
brottmålsjurist). För varje truppslag och totalt anges den p rocen
tuella fördelningen på dessa fem typer av förseelser samt på brott 
(de grövre brotten liksom disciplinbrotten här dock sammanförda 
och ej specificerade på olika typer). Av diagrammet kan utläsas 
en betydande variation mellan truppslagen i relationen mellan 
brott och förseelser: brotten är således förhållandevis vanligare j 

t ex flottan och kustartilleriet än i t ex artilleriet och luftvärnet. 
Vidare är fördelningen på olika typer av förseelser något vari er
ande i de olika trupps lagen . Totalt utgör således olovlig fr ån va ro 
m m den vanligaste förseelsetypen (26 °/o), men t ex i ingenjörstrup
perna utgör den 36 °/o och i kustartilleriet endast 17 °/o av före
kommande brott och förseelser. 

En intressant fråga är till hur stor del brotten och förseelserna 
hänför sig till Je värnpliktigas tjänstetid eller till deras fr itid. 
Med stor - och därför något missvisande - förenkling kan 
sägas, att förseelser av typ personligt uppträdande och olovlig frb 
varo m m skett i samband med fritid medan övriga förseelser 
skett under tjänstetid. Räknat på detta sätt utgör fritidsförseelserna 
drygt hälften av samtliga förseelser. Dessa uppgifter kommer att 
specificeras och analyseras närmare i den följande undersökningen. 

Variationerna mellan olika truppslag 

Hur kan man förklara att flottan enligt de redovisade stapel
diagrammen har högre frekvens särskilt av brott men även av 
förseelser än övriga truppslag? Ar förklaringen kanske den, att 
flottan tilldelas sämre värnpliktiga än övriga truppslag, t ex för
hållandevis fler värnpliktiga med civilt brotts- och straffregis ter 
före militärtjänsten? 

Denna fråga är en av dem som kommer att analyseras mera i 
detalj i den följande undersökningen. I och för sig kan en högre 
bestraffningsprocent i flottan tänkas förekomma även om flottan 
har med övriga truppslag likvärdiga värnpliktiga. Bland de olika 
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förhållanden som skulle kunna tänkas bidra härtill skall här anges 

11!igra exempel. 
1. Den första militärtjänsten är normalt längre i flottan än i 

flertalet av de övriga truppslagen (tjänstgöring i en följd i stället 
för uppdelad). Detta ger flottan något längre total tjänstgörings
tid i diagram 1 ovan än övriga truppslag (förutsatt att de värn
pliktiga inkallats till första tjänstgöring i samma utsträckning i 
flottan som i övriga truppslag). 

2. Flottan kan - under en del av tjänstgöringen - tänkas ha 
högre krav på de värnpliktiga än övriga truppslag (beredskaps
tjänstgöring). 

3. Tjänstgöringsförhållandena i flottan (på båtar t ex ) kan tän
kas bidra till högre "upptäcksprocent" vid brott och förseelser än 
i övriga truppslag. 

4. "Straffprocenten" kan tänkas bli högre ju längre tjänst
göringen pågår: detta skulle speciellt märkas i flottan i så fall. 

5. A vs tåndet mellan bostadsort och tjänstgöringsort kan bidra 
till högre straffprocent och detta kan även tänkas drabba flottan 
speciellt. 

Dessa här uppräknade och andra tänkbara förklaringsgrunder 
kommer att prövas närmare i den följande undersökningen. Den 
inledningsvis nämnda förklaringen, att flottan får flera civilt straf
fade än andra truppslag, kan emellertid i någon mån sägas bli 
bekräftad av diagram 3. Där redovisas antal civilt straffade av 
olika slag (kallade "D, U, Å-kort'":·) i förhållande till den även i 
diagram 1 och 2 redovisade normalgruppen, som ju består av samt
liga manliga personer födda den 15 i månaden åren 1937-39 ("15-
kort"). Låg stapel betyder få civilt straffade i förhållande till hela 
antalet värnpliktiga, hög stapel att man fått förhållandevis fler 
än andra truppslag av de före militärtjänsten straffade. 

Om de olika truppslagen tilldelats ur denna synpunkt helt lik
värdiga värnpliktiga skulle staplarna genomgående ha varit lika 
höga. Men variationerna är, som synes, högst betydande. 

'' (Avser samtliga manliga personer födda åren 1935-40 som år 1955 en?era 
dömts för brott mot strafflagen och införts i fångvårdsstyrelsens straffregister 
eller intagits i ungdomsvårdsskola eller beviljats åtalseftergift för brott mot straff
b gen) . 
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Diagram 4. 

' 
~ ~ Sjömanshusinskrivna och övriga värnpliktiga 
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'lo 
Extra t j ans t Utegångs-

förbud 9 mån el mer. Mindre än 9 mån. 

§ Flottan % SJH. 

• Flottan % ej sjh . 

~ Övriga trupps!% SJ H. 
D Övr. trupps l '/, e-j sjh. 

[88'8} "/.Samtliga 
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Flottan avviker särskilt i negativ riktning. Beträffande "io" gäl
ler, som förut påpekats, att dit förs t ex alla som frikallats frå n 
militärtjänstgöring av psykiska skäl och häri ingår inte så få av 
de tidigare anstaltsintagna. 

Eftersom sekretess råder kring civila straff (dock ej l 00-procen
tig; i vissa truppslag krävs för många av de värnpliktiga särs ild 
personalkontroll, vilken medför att civilt straffade då ej kommer 
ifråga) förefaller den här påvisade variationen i de olika trupp
slagens tilldelning av värnpliktiga något svårförklarlig. Emellertid 
vet man från ett flertal undersökningar att kriminaliteten, och 
även ungdomskriminaliteten, förekommer i olika stor omfattnino 

t> 

i olika befolkningsgrupper. Den är t ex större i vissa yrkesgrupper 
än i andra; den är större i städer, och särskilt i stora städer, än 
på landet; den är större hos dem med kort skolutbildning järnfö n 
med dem som har lång sådan etc. Om nu de olika truppslagen 
i viss utsträckning rekryterar sina värnpliktiga från olika befol k
ningsgrupper så kan detta vara en tänkbar förklaring till d~ fö r
hållanden som här påvisats. Dessa och andra tänkbara förklarings
grunder kommer att studeras och analyseras närmare i den f .. J_ 

jande undersökningen. 

Sjömanshusinskrivna värnpliktiga 

A v särskilt intresse för marinen är de sjömanshusinskrivna v ä ··n
pliktiga. Med dessa värnpliktiga har man enligt uppgift alltemel
lanåt tyckt sig ha särskilt stora militära disciplinproblem. I diagram 
4 jämförs den militära straffprocenten hos sjömanshusinskriv n a 
och övriga värnpliktiga, dels i flottan och dels i övriga truppslag 
tillsammans. Varje stapel anger hur många procent av dessa olika 
kategorier värnpliktiga som bestraffats på olika sätt under mili tir
tjänsten. Det bör påpekas att redovisningen endast gäller vilken 
påföljd som förekommit vid det första militära brottet eller den 
första militära förseelsen. 

A v diagrammet framgår således att arreststraffet är särskilt van
ligt bland sjömanshusinskrivna i flottan (förekommer hos 36 °/o i 
denna grupp, medan sådana straff förekommer hos endast 14 °/o 
av ej sjömanshusinskrivna i andra truppslag än flottan). Extra 
tjänst förekommer knappast alls i flottan, utegångsförbud å andra 
sidan i ungefär lika hög grad i alla kategorier. 
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Till höger nertill anges hur många procent av dessa olika kate
gorier som fullgjort 9 månaders militärtjänst eller mer. Det fram
går att de sjömanshusinskrivna, och särskilt de därav som tillde
lats flottan, är den grupp som fullgjort tjänsten i minst utsträck
ning. Eftersom hänsyn härtill ej tagits i straffprocentredovis
ningen i detta diagram betyder detta, att t ex den vågrätt streckade 
stapeln vid arreststraff eg~ntligen skulle vara ännu högre än den är, 
om man nämligen också tog hänsyn till antalet tjänstgöringsdagar 
i de olika grupperna. De sjömanshusinskrivna i flottan framträder 
således som en mer straffbelastad grupp än övriga värnpliktiga. 

Denna redovisning gällde som sagt påföljdstyp vid först regist
rerade militära brott eller förseelse. I diagram 5 anges i stället 
(i det övre stapeldiagrammet) antalet militära straff (inklusive 
antalet tillrättavisningar) för sjömanshusinskrivna värnpliktiga och 
övriga. Det mest påfallande här synes vara, att av flottans sjömans
husinskrivna drygt 20 Ofo (21.6) har tre eller flera militära straff 
och tillrättavisningar, medan motsvarande siffra för t ex ej sjö
manshusinskrivna i andra truppslag än flottan är endast 3.4 °/o. 

Nertill i diagram 5 redovisas slutligen civil straffbelastning för 
sjömanshusinskrivna och övriga i denna normalgrupp av värn
pliktiga. Med "S-regstraff" menas sådana av domstol utdömda 
straff som registrerats i fångvårdsstyre lsens straffregister under 
åren 1955-59. Fylleriförseelserna å andra sidan är de som regi
strerats i kontrollstyreisens straffregister t o m år 1959. 

De sjömanshusinskrivna har, som synes, påtagligt högre civil 
straffbelastning än övriga värnpliktiga. Detta gäller såväl beträf
fande straffregisterstraff som beträffande fylleriförseelser. 

Om jämförelse göres inom gruppen sjömanshusinskrivna visar 
det sig emellertid - något oväntat - att flottans sjömanshus
inskrivna har påtagligt färre civila straffregisterstraff än sjömans
husinskrivna i övriga truppslag (5.7 Ofo jämfört med 14.3 Ofo). En 
betydande del av de civilt straffade bland de sjömanshusinskrivna 
placeras alltså, enligt detta, i andra truppslag än flottan. En möjlig 
förkl aring härtill kan vara det förhållandet, att det även krävs 
ett relativt stort antal sjömånader för att en sjömanshusinskriven 
värnpliktig skall tilldelas flottan (i förbigående kan nämnas att av 
de sjömanshusinskrivna i denna normalgrupp ca 46 Ofo tilldelats 
flott an medan alltså en något större grupp, 54 Ofo, fördelats på 
Övriga truppslag). 
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Diagram 5. 

Sjömansnu sinskrivna och övriga värnFlikt iga 
30-ole ls sampl~ f ö d da 1937-39 

Militara straff och tillrättavisningar 

o 2 3 

§ Flottan "lo SJH - Flotta n "lo eJ sjh. 

D Övr. trupp &l. "lo SJH 

tsSJ Övr. trup f:)sl •;, ~j ,. 

~ 'lo Samtli g a 

o S-regstraff Fylleriförseelser 
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Fylleriförseelserna å andra sidan är snarast något vanligare bland 
flottans sjömanshusinskrivna än bland sjömanshusinskrivna i övriga 
truppslag. Särskilt stor blir skillnaden i fylleriförseelser emellertid 
om man bortser från sjömanshusinskrivningen och jämför samt
liga värnpliktiga i flottan med samtliga övriga värnpliktiga; pro
centen med fylleriförseelser är 13.3 bland flottans värnpliktiga 
mot 4.7 bland de värnpliktiga i övriga truppslag tillsammantagna. 

Diskussion 

Denn::t preliminär::t redovisning av en del ::tv resultaten från en 
pågående undersökning rörande social anpassning före, under och 
efter militärtjänsten kan väl sägas ha visat, att det förekommer 
många exempel på brist::tnde social anpassning under militärt jäns
ten . Detta är knappast förvånande . Ungdomsbrottsligheten anses 
av många som ett av vårt samhälles största problem och försvaret, 
som lägger beslag på ett av ungdomsåren för praktiskt taget alla 
manliga personer, kan knappast undgå att få sin andel därav. Men 
försvaret får en extra stor andel, dels genom de skärpta lagbestäm
melser som gäller under militärtjänsten och dels genom att upp
täcksrisken sannolikt är betydligt mycket större vid lagöverträdel
ser i militär miljö än i samhället i övrigt. 

Vilka åtgärder kan då vidtas för att förbättra de värnpliktigas 
sociala anp::tssning? Den summariska redovisning som här givits 
utgör ett ::tlldeles för otillräckligt underlag för att besvara en sådan 
fråga. 

Allmänt sett är problemet att minska lagöverträdelserna för
modligen av underordnad betydelse jämfört med problemet att 
skapa en så positiv inställning som möjligt till den militära ut
bildningen hos de värnpliktiga överhuvudtaget. I detta omfattan
de pt-oblemkomplex vill jag här avslutningsvis endast ta upp en 
mindre delfråga till diskussion. 

Värnpliktsutbildningen syftar till att skapa effektiva soldater, 
som dels har erforderliga kunskaper och färdighet och dels den 
rätta inställningen till sin uppgift som soldater. Det senare kan 
- med stark förenkling - sägas sönderfalla i två delar, nämligen 
motivation, dvs vilja att göra en insats , och lojalitet, innebärande 
bl a vilja till tveklös lydnad. At t en väsentlig del av målsättningen 
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för värnpliktsutbildningen på detta sätt är av psykologisk natur 
kan, enligt min uppfattning, sägas vara ett allmänt accepterat 
faktum i det svenska försvaret. En mängd olika moment såv;i] i 
värnplikts- och befälsutbildningen som i gällande tjänsteföreskrif
ter m m har utformats med särskild hänsyn till betydek~n av 
att skapa en stark motivation och lojalitet hos de värnpliktiga. 
Det synes således bl a råda allmän enighet om att man för att 
nå dessa syften måste bygga upp ett starkt ömsesidigt förtroende 
såväl mellan befäl och manskap som inom var och en av dessa olika 
personalgrupper. 

Min fråga är nu om möjligen ytterligare en del skulle kunn1 
vinnas på detta område genom en ökad differentiering av discip
linkraven. Det som skiljer den militära utbildningen från vil ken 
som helst annan utbildning är ju bl a de speciella krav som galler 
på dc värnpliktigas fritid. Detta har givetvis till en del att gö ra 
med utbi ldningens internatkaraktär; även civila in ternatskolor 
måste ju ha en hel del regler för elevernas uppträdande på fri tiden. 
Men en del av de militära fritidsreglerna återfinns inte vid civila 
internatskolor med elever i motsvarande åldrar. Frågan är då hur 
starka motiven kan vara för sådana speciella militära fritidsreg
ler. 

Nu är väl tendensen snarast den att de militära fritidsreglerna 
anpassats i takt med de ökade anspråken och möjligheterna på 
detta område i samhället i övrigt. Särskilt den fasta personalens 
fritidsförhållanden har väl bliv i t alltmer överensstämmande med 
andra yrkeskategoriers. 

Det förefaller ibland som om inflytandet från samhället i övrigt 
tenderade att medför::t en generell sänkning av de militära disC! p
linkraven. Målsättningen för värnpliktsutbildningen är ju emel
lertid att skapa effektiva soldater och denna målsättning avviker 
mycket från vad som gäller för varje annan i vårt samhälle före
kommande utbildning. Disciplinkraven måste därför utan tvivel 
hållas mycket höga under en mängd moment under värnplikts
utbildningen. Vad som möjligen kunde diskuteras är därför inte 
om disciplinkraven generellt är för höga eller för låga utan om 
de är tillräckligt differentierade. 

En ev. utredning i dessa frågor synes alltså inte böra begränns 
till en undersökning av möjligheterna att göra skillnaderna mellan 
arbetstid och fritid lika markerade för de värnpliktiga som fö r 
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d utbildningsgrupper i motsvarande åldrar. Frågeställningen 
an ra . l d o ··t orde snarare vara, vilken utformnmg av r~~e systemet un er sav~ 
b ]ika delar av tjänstgöringen som under .fn~tden, som ger ett o~~~-
0 ]t resultat beträffande såväl de värnpltkt tgas kunskaper och far
~~heter som beträffande deras motivation och lojalitet. 
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Kust- och sjörobotsystemet /VI 20 

Av ledamoten GOSTA SVEDMAN 

Kortfattad redogörelse /ör utvecklingsarbetet. 

. Tanken på att best~cka svenska flottans fartyg med de nya lång
di~tansvapen som utgJorde den främsta produkten av andra världs
kngets avancerad~ v~pentekniska utveckling och vilkas historis
ka ursprung knutits ull begreppen V l och V 2 kom upp st. 
f k . l . ' lax 

e .ter ngss ~tet. Kngsprodukten var en landbaserad vapen typ, som 

r:anr~~st -~.tfo~de bombflygplan~ts s_tridsuppgifter och föga lämpade 
sig for SJOStnden. Men. utveckhngsmtenslteten under kriget i Tysk
l~nd fortsatte e~ter knget med oförminskad kraft och snart nog 
VIsa.~e denna, vdka möjligheter det fanns för sjöstridskrafterna 
att oka eldkraften med de nya vapnen. 

. Den svenska marinledningen torde ha varit bland de första .m 

mse de -~ya vapnens betydelse för sjökrigföringen eller kanske rättare 
att bekampa mål på sjön. 

Reda_n 1946 påbörjades vid torpedbyrån i marinförvaltningen 
utvecklmgen av en "lufttorped" avsedd för basering på fartyg ~ 
194~ sa_~1manslogs försvarsgrenarnas robotverksamhet i en geme~sa~ 
byr_a, Forsvarets Robotvapenbyrå, och arbetet med sjöroboten _ och 

nu aven en kus~ro~ot - fortsattes där. 1954 omändrades Försvarets 
Rob~.tva_penbyra t~_ll en byrå i flygförvaltningen men skulle även i 
fortsat_tmngen betpna de övriga försvarsgrenarna j fråga om an
skaffmng a v robotar. 

Brister i enhetlighet i planeringen samt v1"ssa ha·· d b 
d · o mman e ar etsme-

to er mom robootbyr~~1 medförde till slut att marinens projekt (robot 
315 och 316)

0 
ma~~e laggas ned och även andra projekt fick utgå för 

att hel~ hyran hattre skulle kunna koncentrera sin verksamhet på 
utvecklingen av attackroboten 304. Detta skedde 1957-58 h · _ r · l · o oc mann 
orva_tn~ngen /akade härigenom i en besvärlig dilemma. Marinen 

hade JU mte ~agon egen organisation ~ör f~amtagning av robotvapen 
embryot ull robotkontoret hade visserligen tillkommit 1956 men 

det _var uteslutande avsett för anpassning av robotsystem till de 
manna plattformarna, fartyg och kustrobotbatterier. 
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Att under dåvarande omständigheter fortsätta med utvecklingen 
av robot 315 och 316 var otänkbart, dels emedan kapacitet helt en
kelt inte fanns inom marinförvaltningen för att utföra det arbete, 
som den till ca 250 man uppgående robotbyrån tidigare tagit på 
sig, dels därför att roboten numera inte fyllde de prestandakrav, 
som ställdes på den med hänsyn till den tidpunkt, då robotsystemet 
tidigast beräknades kunna bli färdigt för operativt bruk. 

I samband med dessa förändringar - alltså 1958 - tillsatte 
försvarets Förvaltningsdirektion en utredningsgrupp, som skulle 
uppgöra förslag till organisation av robotverksamheten. Resultatet 
blev ett fastställande av grundprincipen, att "robotfrågor handlägges 
i princip enligt samma grunder, som gäller för annan materiel. Varje 
försvarsgren är ansvarig för sina robotar enligt den operativa för
svarsgrenstillhörighet, som fastställes av OB". Den gällande före
skriften om huvudförvaltningsmyndighet för robotammunition -
enligt vilken flygförvaltningen skulle vara huvudförvaltare- upp

hävdes. 
Så hade nu marinförvaltningen själv fått kontroll över anskaff

ningen av det vapensystem, vars betydelse för marinens försvars
uppgifter blivit alltmer påtaglig. Målsättningen för kust- och sjö
robotsystem var given efter vissa bestämda tekniska förutsättningar. 
Det gällde nu att påbörja ett nytt projekt som ersättning för robot 
315 och 316 med de icke alltför lättfyllda kraven att kunna färdig
ställas med ungefärligen samma tidsschema, som gällt för dessa 
robotar, men dessutom också med förbättrade prestanda. 

För att undersöka möjligheten att realisera detta projekt vid 
svensk industri beställde marinförvaltningen vid SAAB ett förpro
jekt av en kust- och sjörobot. En synnerligen ingående och grundlig 
såväl teknisk som ekonomisk utredning gjordes för ett sådant pro
jekt, som med beteckningen robot 370 framlades för marinförvalt
ningen våren 1959. Det visade sig emel lertid, att enbart typkostna
derna skulle bli av sådan storleksordning, att det inte utan vidare 
kunde godtagas. Aven i tiden låg det alltför långt borta, vilket 
dock hade kunnat uppvägas av robotens enligt projekteringen mycket 
avancerade tekniska prestanda. 

Det är av många skäl önskvärt att få lägga ett utvecklingsuppdrag 
av ifrågavarande art på svensk industri. Men svensk industri låg 
erfarenhets- och kunskapsmässigt inte i nivå med utländska indust
rier ifråga om robottillverkning. En utveckling av ett så omfattan-
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de och komplicerat vapensystem som kust- och sjöroboten måste 
tillvarata all redan befintlig kunskap och erfarenhet på området 
och därför blev det nödvändigt att undersöka möjligheterna vid 
utländska firmor. 

Östersjöförhållanden sett från operativ synpunkt skapar otvivel
aktigt behovet av ett kust- och sjövapensystem, till vilket kn appast 
ges någon motsvarighet utomlands. 

Det enda kända robot vapen med en liknande målsättning var 
den franska Malaface, en sjörobot under utveckling för franska 
flottan men som sedermera lagts ned. Prestanda och tekniska data 
i övrigt fyllde knappast våra krav och dessutom var det fortsatta 
utvecklingsarbetet redan då så pass obestämt, att det aldrig blev tal 
om något försök till anskaffning den vägen. 

Det är numera känt att Sovjet har en sjörobot på jagare och 
större torpedbåtar, men en militärteknisk samverkan på den vägen 
har ännu inte varit aktuell. 

I detta läge och samtidigt med marinförvaltningens förhandlingar 
om anskaffning av övnings- och målroboten CT 10 vid firma Nord 
A viation i Paris begärde ämbetsverket vid samma firma ett utlåtande 
om de tekniska förutsättningarna för att utnyttja målroboten CT 
20 som stridsrobot i ett robotsystem för visst angivet taktiskt ända
mål. Firmans representanter hade vid förberedande diskussioner visat 
stort intresse för en sådan "konvertering" och lämnat marinförvalt
ningen alla erforderliga informationer för att kunna göra en första 
bedömning. Utlåtandet resulterade i en rapport, uppgjord i sam
verkan med den teletekniska firman CSF i Paris. I rapporten fas t
slogs, att CT 20 utan alltför genomgripande konstruktiva fö ränd
ringar kunde omändras till en stridsrobot med av marinförvaltning
en angivna pestanda och tekniska data i övrigt. 

Här förelåg alltså en utväg - och sannolikt den enda - att 
förverkliga marinens kust- och sjörobotprojekt utan att rucka på den 
fastställda målsättningen samt i stort sett inom det hittills uppgjorda 
tidsprogrammet. 

Våren 1959 tecknade marinförvaltningen med firmorna N ord 
Aviation och CSF ett kontrakt för fullföljandet av en första etapp 
i utvecklingen av robot M 20, som den nya beteckningen på robo
ten blev. Utvecklingen skulle nämligen ske i etapper, där varje 
etapp skulle kunna ge ett underlag till en bedömning och prognos 
samt beslut om hur utvecklingsarbetet skulle fortsättas. 
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Eftersom marinförvaltningen saknad; eg~a pers~nella resurser f~r 
tvecklingsarbete a v detta slag maste mdustnen engageras for 

ettl u verksamheten med framtagning av systemet. Sålunda lades hela he a . b d o l .. k . o ret för utvecklmgen av ro oten me ma so arstyrnmg pa ansva .. . d l f orna Nord Aviation och CFS under det att ovnga system e ar 

1~cfes ut på svenska firmor, varvid även_ F~A medverkade. 
Den första etappen innefattade provskjutmngar med e~ omlastad 
bot CT 20 så att viktförhållandet blev det för stndsroboten 

~~räknade samt konstruktion och ti~lve~kning av .. målsök~.rprot~typ 
.. . mte <>rundförsök med denna. Skjutnmgar utfordes pa maxtmt-)J t> o .. . d .. distanser och såväl dessa som malsokarproven vt ~a -~ vagen m~t en 
fortsatt utveckling. Omfattande prov med !nal~okaren utford~s 
därefter såväl stationärt som i flygplan mot _m~l pa land - varvtd 
särskild svarssändare har använts för att ehmmera omarkreflexerna 
_ som på sjön, där sjögående fartyg använts ~om mal. .. 

I roboten gjordes erforderliga omkonstruktton~r, men det ar att 
märka, att på flygkroppen endast sådana ändnngar. kommer att 
göras i den första versionen, som är betingade _a: stn~sro~otkom: 
ponenterna och utskjutningsförfarandeL Samtt~tgt ~tbehalles sa 
långt möjligt är en gemensam systemkonstruktion for kust- och 
sjöroboten. . o .. . 

Den sista etappen, som innebär skjutprov med malsok~re 1 robo.~e~, 
påbörjades november-december 1961 och ~tfördes nll att bor!a 
med mot svarssändare på land. Resultaten fran dessa prov gav v1d 
handen att vissa ytterligare förbättringar måste göras med mål~ 
sökareinstallationen innan kraven på funktionsduglighet kan bh 
uppfyllda. Förbätt;ingsarbetena, grund~de s~väl på S~(jutresultaten 
som på ingående banberäkningar såväl 1 _Svenge som v1? de frans~a 
firmorna, ha pågått under 1962 och skjutproven har aterupptagtts 
våren 1963, denna gång mot mål på sjön. . . 

Under 1962 skedde en förnyad omorgamsat1on av _robotve~ksam
heten. En förväntad ändring av arbetsuppgifterna vtd flygforvalt
ningens robotbyrå gav upphov :ill en utredn_ing av den totala rob?t
verksamheten som resulterade 1 Kungl. Mart:s beslut, att flygfor
valtningens robotbyrå skulle omh~nderha_ all robotverksam_het, som 
innebär en utveckling eller licensttllverkmng av robotar. Ttll denna 
kategori hör M 20 och hela verl~sa~T~hete~ sk~lle sålunda oö~erlämna~ 
till flygförvaltningens robotbyra. Overla_t:mmgen har pagatt under 
oktober 1962 - april 1963 och har kravt en ganska stor arbets-

30 
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insa.ts ~rån marinförvaltningens sida. Flygförvaltningen skulle emel
l~rud mte ~verta h~la vapensystemet - i princip kvarstår anpass
mn~s- .~ch m~tallatwnsarbetena för utskjutning och eldledning på 
mannforvaltmngen. Denna ansvarsmässiga uppdelning av ett vapen
system mellan. tv~ a vdelnin?.ar - . robotbyråno ändr~des .samt!digt 
nll en avdelmng t nom flygforva lrnmgen - vallar gt vetvts s va rig
heter, men den fortsatta verksamheten och tiden får väl utv1,,\ 
hur dessa bäst skall bemästras. ' 

Robotsystem M 20 är avsett för installation som sjörobot på 
jagare och eventuel lt motortorpedbåtar och som kustrobot i fasta 
och rörliga batterier. 

Den första fartygsanläggningen konstruerades och till verbdes 
redan under 315-utvecklingen och installerades på jagaren SmålanJ. 
Det var en prototypanläggning som inte helt fyllde fordringarn a fö r 
en funktionsduglig anläggning. En ny konstruerades inom marin
förvaltningen för helautomatisk manövrering av roboten från du k 
till utskjutningsramp. Anläggningen konstruerades ursprungligen ftir 
robot 315 och måste sedan efter nedläggandet a v denna robot an
passas till M 20. Det kunde dock ske utan J.!ltför stora ingrepp. 
Den installerades 1960 på jagaren I-Ialland och har nu provats viu ·tt 
flertal robotskjutningar med mycket gott resu ltat. Principkonstruk
tionen för sjöinstallationen kommer att ligga till grund även fö r 
landanläggningarna. F n pågår konstruktioner av dessa samt till 
verkning av ytterligare en jagareanläggning. 

Marinens kust- sjörobotsystem har under olika former och med 
varierande intensitet varit föremål för utvecklingsarbete alltsedan 
" lufttorpeden" föddes 1947. Det är en lång tid och orsakerna ti ll 
den :Jtdragna tiden. får väl främst hänföras till brister a v organi
s~to.nsk art. ~ram nll 1958 bedrevs verksamheten inom en i pri lll'LP 
nkng centra!tserad organisationsform men med arbetsformer som 
undergrävde möjligheterna att inom rimlig tid nå några resul tat. 
Ett flertal projekt upptogs i arbetsprogrammet för bearbetning inom 
själv~ robotbyrån, som aldrig sku lle kunna nå upp till den kapaci
tetsmvå, varken kvantitativt eller kvalitativ t, som erfordrades for 
dessa projekt. Alltför sent upptäckte man, att utvecklingarbetet 
för denna komplicerade materiel- och detta torde gälla även an-
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kaffning av annan militär materiel, mer eller mindre - måste 
~tnyttj a tillgängliga industriell: resurser på ett .. he~.t ~nnat sätt 
.. "ad som dittills skett för att astadkomma den nodvandtga arbetsan v 

kapaciteten. . . .. N är sedan utveckhngsarbetet för mannens robotvapen helt over-
flyttades till marinförvaltningen gavs bättre förutsättningar för 
n rnera målmedveten och koncentrerad inriktning av arbetet men 

det uppkomna nya läget och de~ p~tvungn~ ~.v~rgången till en 
annan robottyp medförde naturhgtvts ett nllfalhgt stopp med 
ytterligare fördröjning som föl j d. . 

I vad mån den senaste organisationsändringen - återflyttmng 
av verksamheten med robot och styrsystem till flygförvaltningens 
robotavdelning - medfört någon fördröjning är svårt att avgöra nu. 
Genom att den löpande verksamheten varit igång på industrier torde 
11

åaot avbrott här i varje fall inte ha behövt förorsakas. 
N ågon tidsutfästelse beträffande det operat.iv~ fär~igställ~ndet 

av marinens kust- och sjörobotsystem i den slutgt!nga stndsverswnen 
kan inte lämnas. I sin första version kan det ligga inom en ganska 
nära framtid. Vad som nu främst behövs är en stabilisering av 
verksamheten i den nya organisationen - och så en vädjan uppåt 
att äntligen släppa efter litet på de för all verksamhet men särskilt 
för utvecklingsarbetet så skadliga organisationsambitionerna. 
A ven om de former man nu efter 15 år kommit fram till kanske 
inte äro de bästa, bör verksamheten, fri från onödiga påbud, själv 
få finna sina rätta former med hänsynstagande endast till arbete 
och arbetsresultat. Detta har nu blivit ett conditio sine qua non. 
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Några manna synpunkter på tillförlitlighet 1 

samband med anskaffning 

Av kapten GUNNAR BALlER 

Inledning 

.. Rubriken h än~~ r sigo till ett p~ per~~nli~a synpunkte r uppbyggt 

for~dr'!,g som hollos pa kont.rol lwgenJOrsforcmngens symposium i 

~1aJ manad detta ar. Symposiets tema angavs i inbjudan med föl

Ja?de ord: "Yalet av tema i årets symposium har gjorts med sär

skl id t~nke pa ten.denserna från kundsidan att önska köpa materiel 

med v1ss~ garan t~er beträffande dess tillförlitlighet. Detta gäller 

a ll mateneJ men 1 synn erhet elektronisk sådan, som också är den 

s?1.11 ännu så länge V:~ ll ~r de största bekymren. En sådan inköpspo

link fordrar vederhafnga metoder att förutberäkna funktionssan

nolikhet el ler ann a t lämpligt tillförlitlighetsmått samt lämp liga 

meto? er att kontrollera detta mått. Det företag, som står fö r ut

vecklmgen av materielen, måste också ha en ekonomisk avvägd 

verksamhet för att uppnå och övervaka de uppsatta målen bet räf
fande tillförlitlighet." 

S~mpo~~~ts problemställning är emellertid ej specifik för kon

trolhngenJorer utan angår även TIS läsare. Taktikern måste i s:J.m

förstånd med teknikern ställ a kraven på den materiel som anskaf

fa s, så att den på ett optimalt sätt kan fy lla sin funktion inom den 

marina o rganisationen . Detta kan idag göras på ett mera effek tiv< 

s~tt än. tidigare, emedan man nu har till gång till en tillförlit!ighets

fdosofl som bygger på under många år sam lade erfarenheter frå n 
ma teriel använd p å förbanden . 

~~t s~nes .m~g väsentligt a~t :!b de nya uttryck som kom till 

anvandmng 1 foredraget ocksa far komma läsaren av denna art i

kel till del, då läsaren förr eller senare kommer att konfron tc-ras 

med dem. Definitionerna har sammanstä llts i en lista som införts 

efter artikeln för att läsa ren, innan läsningen, skall kunna ta del 
av de nya begreppen. 

Det problem, som marinens tekniker idag ställs inför i samband 

med upph andlin g av den alltm er såväl komplicerade som komplexa 
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aterielen, är att söka avväga kr a ven på tillförlitlighet, driftsäker-
m o •

11 
. 

h t hos enheterna inom ett system sa att systemet t ex ett art! en-

: pensystem (radar, eldledning, pjäs, am munition) vid den önskade 

~d punkten kan ge den önskade effekten, verkan i målet. 
0 

Till för litli gheten är på väg att bli en del av ma terielens prestanda. 

Den kan ej ges samma konkreta form som övriga prestanda emedan 

den bygger på stat!stik utan måste därför anges med mer~ ab.~trakta 

begrepp. Att första och tolka dessa abstrakta begre~p bhr for tek

nikern och taktikern en a llt mer tvingande nödvändtghet . 

Det är författarens förhoppning att artike ln skall bli en "väckar

klocka" för mången och ge upp hov till fruktbärande diskussioner. 

Elektrotekniken är idag utan tvekan en integrerande del av den 

marina vapenmaterielen. Den förekommer nu i ett vapensystems 

alla delar från radaranläggningen som för st registrerar målet till 

projektilen som oskadliggör målet och den har fått namn om sig 

att inte vara nämnvärt tillförlitlig. 

Det förefa ller emell ertid som om elektrotekniken fått ett oförtjänt 

dåligt rykte. Vid det senaste tillförlitlighetssymposiet i England 

enades man utan animerad diskussion om att preventivt underhåll 

var mer till skada än nytta. Från den mekaniska materielen har vi 

lär t preventivt underhålls nöd vändighet och sökt t ill ämpa det ~ven 

på den elektroniska materielen, med det restdtater att den tydltgen 

blir sämre än vad den borde vara med hänsyn till sina inneboende 

egenskaper. 
D en låga funktionssäkerheten hos den elektroniska materielen 

hade emel lertid det goda med sig att man började studera tillför

litligh etsproblemet i större sammanhang. Tidigare hade sådana stu

dier varit mer eller mindre förbehållna ammunitionseffekter. Stora 

utrednin gar gjordes och görs för att man skall komma tillrätta med 

problemet och på tagligt är att den behandlade materielen väsent

ligen är elektronisk, vilket ger en indikation om att den elektroniska 

delen ännu är den svagaste länken. 

Man står tack vare det nedlagda arbetet idag bättre rustad att 

ta fram tillförlitligare materiel, men man är också mera medveten 

om de svårigheter som skall övervinnas innan den uppställda mål

sättningen för materielens tillförlitlighet är uppnådd. 

Det marina tillförlitlighetsarbetet påverkas förutom av de för 
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alla apl?aratbrukare gäll.ande allmänna faktorerna, av faktorer såsom 

de marma enheternas nnga antal och höga kostnad per enhet d 

stora kravet på hög tillgänglighetskvot, som det ringa antalet 'd et 

bara en.heter påfordrar, samt den av fl yghotet framtvingade rör!l r

~ast~~ntken. E~t u~ tillförlitlighetssynpunkt väl förberett upphan~~ 
Iu;gsarende blir salun~~ ett. synnerligen omfattande och kom

phcerat arbete, som kraver nllkomsten av nya organisationsform 
för ledning av arbetet. er 

Beh?v av up~ha~d!ing uppstår genom att man från operativt håll 

framfor krav pa battre prestanda hos vapensystemen t ex att SJ·ab

bare fl.>:gp!a~ skall kunna skjutas ned på större avstånd med mindre 

ammumtwnsmsats samt att det vapensystem som erfordras härfö 

med .r ex 90% sanno]i~d1et skall innehålla dessa prestanda u ncle~ 
den ~Jdsrym~, ~a~under msatsen sker. Från operativt håll föresknves 

ocksa de pnnCJplella regler som skall gälla för fartygens taktik i 

bas. I fred kan fartygen samlas till platser där underhållsanstalter 

har lättast att verka, under krigsförhållanden måste underhåll s::tn

st~lterna komma till fartygen, som måste hålla sig spridda för att 

bh svåra mål för fotospaning och luftanfall. De operativa studierna 

h~ r , so~ det framgår av marinplan 60 lett till att fartygsenhe terna 

mms.~<ar 1 storlek och ökar i antal. Mindre fartyg innebär allt mer 

begransad plats ombord för underhållspersonal vilket bl a innebär 

att underhållsanstalternas nuvarande biträde a~ fartygens tekniska 

persona! vid underhåll av materiel ombord delvis går förlorat. 

De operativa kraven måste omvandlas till tekniska data för att 

prob.lemet skall koJ~.kret~seras för leverantören. Uppst~illningen av 

tekmska data som rackvtdder för radar, riktnoggrannhet för radar

a.ntenner och kanontorn, samt noggrannhet vid beräkning av ballis

ttska ~roblem kan göras på grundval av de från operativt håll 

framstallcia kraven. Med kunskaper om och erfarenheter av ti ll

v.erk.ningssv~righeter, betjäningsproblem samt tidigare prestanda kan 

nmhghe:en 1. de nya kraven bedömas. Vad som är rimligt beträffande 

genomsmttsnd mellan fel samt tillgänglighetskvot dvs materielens 

tillförlitlighet är väsentligt svårare att bedöma. Något matematiskt 

uttryck på tillförlitligheten hos materielen i bruk står i regel icke 

att få som hjälp vid bedömningen. 

o Un.de~hålJet av den. ombord insi:allerade vapenmateriele:1 bygger 

pa pnnCJpen att matenelen till stor del underhålles på uppställnings

platsen av den ombord befintliga personalen. Om felet eller under-
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h o lisåtgärden är a v sådan storleksordning att fartygets personal ej 

ktarar a v arbetet åtgärdas resp utföres det av teknisk p~rsonal ~:ån 
t örlogsvarv. De inträffade felen rapporteras om de ar av storre 

::orleksordning eller typen återkommande fel periodiskt av fartygen 

ill det örlogsvarv under vi lket de sorterar. Dessa rapporter an

:ändes a v varven dels för att förbereda ö.versyn~r. a:' farty~ens 
vapenmateriel, dels för att .utarbeta förslag nll mod1f1enngar, vdka 

fastställes a v mar i nförvaltmngen. . 

Denna form för underhållet medför bl a att felrapportenngen 

blir minimal , ty den kräver att man efter bästa förmåga håller sin 

materiel igång och när förbanden anmodats intensifiera rappor.ter

inaen har man svaret: bättre reparera än rapportera. Den faknska 

ku
0

nskapen om materielens tillförlitlighet har sålunda varit tämligen 

ringa. Ett nytt felrapporteringssystem, System 63 s~m. började. tas 

i bruk den 15. 5 innevarande år beräknas ge erforderhg lt1formatJon. 

Erfarenh eterna a v dylika rapporteringssystem är från alla håll 

inom och utom landet, inom försvar eller industrier desamma. Rap

porteringen kan aldrig bli 100 °/o-ig . . ~nalyse~. av en sådan rappor

tering ger dock det bästa und erlaget for uppstallande av kr~v pa ny 

materiel och stort arbete har därför nedlagts på utformmngen av 

blanketter och prestationen a v System 63 för att den. tekniska per~ 

sonalen som underhåller matericlen och gör rappartenngen skall fa 

en positiv inställning därtill och inse att attityden "bättre reparera 

än rapportera" är kortsyn t och till deras egen nackdel. 

Innan jag går närmare in på tillförlitlighetsarbetet och på använd

ningen av dc data som erhålles ur analysen av felrapporterna.skall 

något sägas om de speciel la miljöer, som p~ verkar utf~rmmngen 

av ombord installerad materiel och om matenelens utnyttJande om

bord i stort. 
"Marint utförande" var det uttryck som tidigare ansågs sam

manfatta allt det som kan avse miljöförhållandena ombord. N ågon 

definition finns inte på uttrycket och därmed inses att det endast 

tystade samvetets röst hos den som författade beställningsskriv elsens 

tekniska del utan att ge leverantören någon ledning. 

Man har idag större möjligheter än tidigare att uttrycka den 

marina miljön i mera konkreta ordalag. Sålunda har bl a Kockums 

erhållit i uppdrag att göra en miljöspecifikation för de nya ubåtarna. 

Därmed har alla i projektet arbetande instanser och leverantörer 

möjlighet att ge den för ubåten avsedda materielen den lämpligaste 
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utformningen. En sådan specifikation anger toleransgränser för tern
p~ra:~r~ ~ukthalt, vibrationer, ljudnivåer, chocker och lufttryck. 
Tlllforllthgheten har uttryckts som det antal timmar man med viss 
säkerhet önskar kunna operera med ubåten utan att annan tek
nisk personal än ubåtens egen behöver ingripa för att hålla ubåten 
operationsduglig. Siffrorna blir dock abstrakta begrepp tills man 
erfarit fartygsmiljöns speciella egenheter. Vad som avses därmed 
kan exemplifieras av följande: 

Sjösjukan är ännu i läkemedlens undertid en okuvad form av 
kroppsligt obehag. Den som råkat ut för den vet hur hjälplös man 
är och förstår då också behovet av att materielen utformas med 
tanke på individen s nedsatta observations- och reaktionsförmåga. 
Man eftersträvar därför att utformn ingen av apparatur som skall 
betjänas kontinuerligt blir sådan att operatörerna blir störda så 
litet som möjligt av fartygens rörelser. 

De små stängda utrymmena som ett fartyg är indelat i fö r att 
vid skada förlora minsta möjliga flytkraft, frammanar i synnerhet 
under strid en känsla av instängdhet, fångenskap som är ett svårt 
handikapp för en operatör. 

Därtill kommer, att man med hänsyn till risken att få radioak
tivt utfall insuget i ventilationssystemet i vissa situationer är nöd
sakad att även stänga till fartyget gastätt. Betingelserna för perso
nalen att arbeta blir ej gynnsamma, då apparaternas utstrålande v:u
me ej blir bortledd. Denna olägenhet kommer sig av att apparaterna 
huvudsakligen är luftkylda. Vätskekylning med havsvatten är ej 
n:öjlig av flera praktiska skäl. Vätskekylning med andra ky lmed1er 
fmns men tar stor volym i anspråk. 

Till dessa obehag kan även adderas chockerna i fartyget, som 
härrör från användningen av de egna vapnen eller från verb n 
av fiendens vapen i det egna fartyget eller i vattnet närmast fa n y
get samt de höga ljudnivåer som härrör från apparaternas kylfläk
tar, fartygets ventilationssystem, hydraulsystem, motorer och pum
par. 

Karaktäristiskt för fartygstjänsten är att dessa obehag som ned
sätter individens kapacitet och som åldrar och medför ökade på
frestningar på materielen är utsträckta i tiden, dvs varar under större 
delen av en operation. 

Fartygets rörelser i sjön orsakar inte blott sjösjuka i större eller 
mindre utsträckning hos personalen utan den försvårar även perso-
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[ens arbete. Verktyg och instrument, öppnade lådor och dörrar 
0-~r sig rytmiskt med fartyget ti ll besvär för teknikerna. 
ro Individen är sålunda en svag länk. Operatörernas nedsatta kapa
·ret medför att de ej kan utnyttja apparaterna på det optimala 

c~" tt som leverantören tänkt, när han i sin lugna miljö bygger upp sa . f k . konstruktion. Strävan är därför att aurornattsera un -uoner som :? kräver fattande av beslut. Betingelserna för individen att fatta 

bl slut måste förbättras och en strävan är att utnyttja konstruktioner e . a o f ld rned liten värmeavgivning. Fartygen kan utnyttps pa e_n ~ang a 
sätt ur taktisk synpunkt, men låt mig bara för konkrettsenngen av 
den bild jag söker lämna ta ett enkelt exempel. . 

En jagare är utrustad med ett artillerivapensystem för beskjut
ning av mål på vattenytan, i luften och inom landområden närmast 
kusten. För varje målslag erfordras speciell ammunition. Den har 
ett torpedvapensystem vars torpeder skall användas mot övervat
tensfartyg. Till sjöss kan användningen av dessa båda vapensystem 
kombineras på sådant sätt att jagaren använder sitt artilleri för 
att uppehålla eller binda en fi ende så att torpeden med sin. lån~a 
gångtid hinner styras fram till målet och oskadliggöra det. Arttllenet 
erfordras under hela operationen för avslående av flyganfa ll. Ar
tilleriet kan av den anledningen uppdelas i eldenheter som enga
gerar var och en sitt mål. Runt ?mkrin~ de t~å beskr~vna vapen
system verkar andra system. Stndsledmng, malangtvnmg, huvud
maskineri, styrmaskineri, elkraftsystem, sambandsmedel m fl. Alla 
dessa system tillsammans bilda en funktionsdug lig stri?senhet -)a
garen. Ett fel i något a v dem medför en större eller mm d re nedgan g 
i fartygets stridsstyrka. 

D e olika systemen är den största funktionella enhet som man 
vid till förlitlighetsstudier av praktiskt skäl arbetar med. 

Med denna beskriv ning av fartygsmiljön som bakgrund skall jag 
nu ge en inblick i vår syn på och behandling av tillförlitligheten. 
Låt oss återvända till de båda vapensys temen. Det är för den relate
rade stridens lyckliga utgång nödvändigt att båda fungerar under en 
viss t idsperiod för att det taktiska målet, att sänka fiendens fartyg, 
skall bli nått. Systemen är båda uppbyggda av ett stort antal en
heter som beställes av olika sakorgan inom marinförvaltningen och 
som levereras av olika leverantörer. Var och en ser därvid närmast 
till sin enhet vilket ur upphandlings- och tillverkningssynpunkt är 
naturligt men onaturligt sett mot den nyss beskrivna användningen. 



43C 

,, 
,, / 

··11 
\l 
\\ 
Il 
il 
le 

Det är systemets egenskaper och inte den enskilda enhetens egenska

per som är a v görande i striden. 

Arbetet på en förb ättrad tillförlitligh et ledde för cirka ett år 

sedan till bildandet av organ för systemplanering inom marinfö r

valtningen. Innebörden därav är i korthet att för varje system 

utses en systemplanerare, som ska ll svara för att i systemet ingån de 

enheter är anpassade till varandra ur såväl teknisk sy npunkt som 

ur tillförlitlighetssynpunkt och vidare att rutinen skapats för kon

takter och informationsutbyte systemen emellan resp mellan hand

läggande instanser inom ett system. Därmed har förutsättningar 

skapats för den rätta avvägningen mell an ett systems olika enheter 

och mellan de olika systemen ombord. 

Ett räkneexempel kan bättre exemplifiera studiet a v ett systc•n. 

Exemplet avser ett fingerat artillerisys tem. 

I ett vapensystem av detta slag ingår spaningsradar, mål an

givningsapparatur, eldl edningsradar och eldledningsin stru ment och 

pjäser med driftfunktion samt ammunition med engångsfunktion . 

Tabellen upptager de resultat som kan erhållas vid en sådan 

beräkning. 

För vapensystemet är den totala funktionssannolikheten 0,9 och 

den för systemet gällande genomsnittstiden mellan fel 135 tim. 

]le-

1eck-

ni ng 

!--

A. 

B 
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A-C 

D 

A-D 

·-

SAMMANsTALLNING A V FUNKTIONSSAKERHETEN HOS 

VAPENSYSTEM 

Genom- Konfidens- Fel in ten- Kon f idens- Till gäng-
snitts- gränser sttet gränser l ighets-

Enhet tid me!-
(90 °/o) 0/o kh (90 Ofo) kvot 

lan fel 
(T) (Z) (Z) (TK) 

(T) 

Spaning 
och mål- 0,00187-

givning 400 266-534 0,0025 376 0,980 

Eldledning 500 288-712 0,0020 0,00140- 0,990 

347 

Pjäs 350 243-45 7 0,0029 0,00219- 0,967 

412 

S:a Drift- 0,00546- 0,938 

funktion 135 88 - 183 0,0074 1135 
Funk-
tio n s-
sann o-
likhet 

Ammuni-
tion (S:a 
Engångs-
funktion 0,960 
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Kon f i-
den s-
gränser 
(90 Ofo) 
(TK) 

0,973 
0,987 

0,986-

0,994 

0,957-
0,976 

0,877-
0,999 

0,942-

0,978 

l Vapen-
system 

1135 188-183 l 0,0074 l 0,00546-
1139 

l 0,900 l 0,822-
0,978 

Några kommentarer kan fogas till beräkningarna. 

Den totala funktionssannolikheten utgörs av produkten av till

gänglighetskvoten för den materiel som har driftsfunktion och funk

tionssannolikheten för ammunitionen. 

Tillgänglighetskvoten uttrycker sannolikheten att materielen skall 

kunna vara i drift vid insatstidpunkten och ammunitionens 

funktionssannolikhet uttrycker sannolikheten för att ett skott skall 
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fungera på avsett sätt. Vapensystemets funktionssannolikhet Ut
trycker så ledes sannolikheten för att ett skott kan avskjutas och 
fungera vid anslag i målet. I det redovisade exemplet kan lll an 
påstå att den rätta funktionssannolikheten med 90 °/o säkerhet ligger 
inom angivna konfidensgränser (0,822-0,978) . 

Genomsnittstid mellan fel (T) och felintensitet (Z) är direkt bero-
ende av varandra (Z = * ). Det ligger i begreppets natur att ma
teriel med engångsfunktion inte har någon inverkan på vapen ys
temets felintensitet eller genomsnittstid mellan fel. En öknin g av 
genomsnittstiden mellan fel med bibehå ll en tillgänglighetsk vot in
nebär å ena sidan att ett mindre anta l fel inträffar men samtidigt 
å andra sidan att varje fel medför en längre obrukbarhetstid. Detta 
har till praktisk följd att om ett haveri inträffar så vet den ans\ J r
riga ledningen , i vårt fall fartygschefen att felet tar relativt lån g t id 
att åtgärda. En minskning av genomsnittstiden mell an fel inneb;i r 
visserligen att felantalet är ganska stort, men att varje fel l' an 
åtgärdas relativt snabbt dvs man får kort obrukbarhetstid. I detta 
fall är den självreparerande apparaten ytterligheten. Redundansern as 
utnyttjande kommer i b lickpunkten. En avvägning är naturligtv is 
nödvändig ty annars kommer man i samma dilemma som tunnelha
nechefen i New York. Det helautomatiska tunnelbanetåge t: fungera
de ej pga fel i redundanserna. Av detta framgår att ett vapensystems 
funktionssäkerhetsdata är en - tydligt klarlagda först då uppgi ft 
på såväl genomsnittstid mellan fel som tillgänglighetskvot föreligge r. 

Vid nyanskaffning a v materiel måste beräkningsförfarandet bli 
det om vända. I princip skall k ra ven på funktionssäkerhet (en l vl rt 
exempel en genomsnittstid mellan fel på 135 tim och en funk
tionssannolikhet av 90 °/o) vara en grundläggande uppgift som 
skall finnas tillgänglig vid beslutet om vapensystemets anskaffn in g. 
Kraven skall sedan fördelas på de olika enheterna (i exemplet A , B, 
C och D) i vapensystemet. De anskaffande instanserna få r med 
andra ord sig tilldelat var och en ett funktionssäkerh etskrav få r 
den materiel som de skall anskaffa. A llteftersom vapensysteme t 
växer fram kan det visa sig önskvärt att omfördela funktion ssäkcr
hetskraven. Om det t ex inte utan stora ekonomiska insatser gå r 
att uppfylla kraven på en enhet kan man undersöka om man inte 
kan höja funktionssäkerheten hos en annan enhet genom en rimlig 
ekonomisk insats och härigenom innehålla de totala funktionssäker
hetskraven på vapensystemet till en optimal kostnad. 

433 

fastställandet av funlni~nss~ke.rhctsvär~ena ~.r~ver n_?ggranna 
överväganden. Förfarandet 1 pnnctp framg~r av fo~pr~de fore~_kla~e 
el{empel. En robotklick eller en kanonk~ .tclz o ut?or 1 och for .. stg 
allvarliga fel. En kanonklick kan dock l ~tt at~ardas och behover 

h 
.. ·genom icke orsaka ett längre avbrott 1 eldgtvmngen medan en an lo "d p o obotldick kan blockera ett robotsyst~m under e~1 ang t1 . a sam-

r sätt är möjligheten till en utebitven funktiOn hos ETT skott 
ma 11 1· · l f ·· · i en autom::ttsal va från en kanot: a var t g t oc 1 or s1g, 1~1en en 

bliven funktion hos EN luftvarnsrobot med enbart den wboten 
~~~~ insats från robotsystemet mo~ ett flyganfa ll är all varligare 
emed an det enda verkanstillfället nmsats. 

Grunden för det praktiska arbetet är f n ej tillfredställande då 
den sedan :änge i bruk varande felrapporteringen pga sin ut!orm
ning ej medger beräkning av aktue lla vä:·.den .. p~. genoms.:1ttt.sttd 
mellan fel och på tillgänglighetskvot. Man ar dar~or t v .!ur~vtsad 
till att ta fram dessa värden på grundval av syn~ettska berakn~nga.r. 
Syntetiska beräkningar innebär. att en anläggnmgs gen~msn:ttsttd 
mellan fel beräknas med utn yttpnde a v den aktuella anlaggmngens 
komponentförteckning (styck lista),. som upptar antal kompone~ter 
av varj e slag som ingår i anläggnmgen, .arbetsk:oter som anvants 
för olika komponenter, miljöförhåll~nde t_och knng appa:aten :amt 
felintensiteter som hämtas fr ån den nkhalttga flora ~v felmtensttets: 
data som nu finns tillgängliga. Syntetis.ka beräk~mgar I:åll~ r ~a 
att utföras dels på i bruk varande matencl, dels pa n:atenel 1 pr?
jektstadiet. Beräkningarna på i. bruk va.rande matenel syfta~ ttll 
att ge ett begrepp om den befintl1ga matenelens teo~·ettsk.a funktions
säkerhet, vilken avses jämföras med den funkttonssak~rhet som 
framdeles kommer att beräknas genom bearbetmng a v enligt S~stem 
63 bestämmelser insända fel- och driftrapporter. De beräkmngar 
som göres på materiel i projektstadiet ~kall ge de systemsamman
hållande befattningshavarna en målsättmng son: de kan ~elg~ lev.e
rantörerna. Resul ta te t a v de syntetiska beräkmngarn.a bl u ttll v t ss 
del beroende av vilken felintensitetsdata som utnyttps .. Med ~OA 
driftsäkerhetssektionens benägna h j ä l p vid valet a v feltnt~nmet.er 
synes det möjligt att placera t ex en radaranlägg~ing i rätt ttllfö~ltt
lighetsklass och att få en indikation. om, huruvtda det fmns nagra 
speciellt kritiska enheter i en an läggnmg. ~etraktas sedan det fram
räknade resultatet som en målsättning och mte som ett absolut krav 
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t?rde leverantörerna inte vara obenägna att acceptera de på teor _ 

nsk väg framtagna värdena på genomsnittstid mellan fd. e 

Men dessa beräkningar ger endast uppgifter på genomsnittst' d 

mellan fel. För den befintliga materielen skall System 63 även 
1 

underlag för beräkning av tillgänglighetskvoten. För den materi~~ 
som nu anskaffas, framföres till leverantörerna att antalet och arten 

av reservdel ar måste avvägas med hänsyn till den önskade tillgä 'l _ 

lighetskvoten. Vidare framhålles att det är väsentligt att de reser; _ 

delar som skall finnas i materielens närhet dvs ombord har såda 

utformning att de snabbt kan ersätta den havererade dvs att v i fön 

fartygens del är mer intresserade av ubytesenheter än reserv~ 
delar som komponenter. 

Reservdelar i form av komponenter måste naturligtvis även finna 

o~bord, men då endast i den omfattning som det finns föru tsätt~ 
~mgar att använda dem dvs tillgång till teknisk personal, måt

mstrument, verktyg etc. Basförbanden däremot måste ha under

hållssatser fördelade mellan och inom basområdena så att ombord 

an~.ända utbyte~~n~eter. o~h reservdelar snabbt kan repareras rLsp 

.ersattas. Man bor 1 pnnClp söka komma där hän att underhållet 

1 bas sker på motsvarande sätt som på en racerbil, vilken under ett 

va.~v lopp går in i depå för byte av slitna detaljer och påfyllning av 

bran.sle.'. ~eser~delarnas 
0
0ch utby~esenh~ter~as .åtkomlighet ombord 

och 1 forrader 1 basen paverkar dtrekt nllganghgherskvoten och det 

äro därf~.r nödvä~digt att ~eräkna behovet därav. Sådana beräkningar 

maste ~or .att bh ekonomiskt acceptabla grunda sig på felintensiteter 

o~h dn~tttmmar fö~ de o.lika komponenterna i resp anläggningar. 

s~rr:u lenngar av ohka dnftförhållanden för bl a flygförband har 

g~vit .mycket god vägledning vid planering av underhållets upp

lagg~mg. Erfarenheter från äldre an läggningar ger mindre god väg

ledmng emedan komponentegenskaperna ständigt förändras. An

talet kompo~1enttiz111.11~r är naturligtvis beroende av fartygsför ban

dens operativa aktiVItet. Den opera tiva aktiviteten fördelar sig 

~ella~ de olika b;sområdena på ett sätt som framgår av krigsplan

laggnmgen. Ett sadant underlag kan naturligtvis ej meddelas leve

rantören och man kan då lämpligen begära reservdelsbehovet be
räknat per/1000 drifttim och anläggning. 

Som ett komplement till detta underlag för reservdelsanskaffning 

begäres även uppgift på huruvida de i anläggningarna ingående kom

ponenterna utvalts efter några speciella principer, ty alltför ofta 
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f" rekommer mer eller mindre handplockade komponenter i anlägg

~ 11garnas kr i riska kretsar. 
111 

Den underhållsverksamhet, som har diskuterats syfta r endast till 

tt ta hand om verkningarna av de slumpmässigt uppträdande felen. 

Men även urslitnin~sfcl förekommer. Av. allt a~t döma kommer o det 

·eventiva underhallet att kunna begransas tdl dem. Underhalls

pzterval len bestämmes då av drifttid istället för som tidigare av 

~alendertid . Leverantörerna avl~räves f?r .den s~ ul~ uppgift om 

var i anläggningen och efter vzlken dnftttd utslttmngsfel är att 

förv änta. 
Till gäng lighetskvoten är beroende av stilltidens längd. Felsök

ning är en del a v still tiden. Väntan på materiel eller personal är 

en annan. Felsökningen underlättas ej a v ti llgången på reservdelar 

eller utbytesenheter. Kvalificerad personal k at~ däre~not förkorr.a 

fel sökningstiden . Effektivas t är dock i anläggnmgen t n byggda fel

söknings- eller kontrollkretsar, med vars hjälp teknikerna el~er o?.era

törerna snabbt kan lokalisera den fe lande enheten. Stor vtkt lagges 

därför vid anskaffning på anläggningens utformning i detta hän

seende. Som exempel kan nämnas att viss under anskaffning varande 

materiel fn undergå prov hos leverantören i detta avseende och 

att man nu ca 1 1/2 å r innan leverans med de inbyggda kontroll

kretsarnas hjälp snabbt kunnat lokalisera 95 °/o av simule~ade fel. 

En icke oväsentlig del av tillförlitligheten är förkmppad med 

beskrivningar och underhå ll sfö reskrifter. Leverantörern~ k~agar ofta 

över att man inte följ er det man ofta inte har, besknvmngar och 

underhållsföreskrifter. Dessa publikationer som bör levereras av 

leverantören levereras oftast väsentligt senare än mater ielen. 

N är tillförlitligheten för ett nytt projekt har uttryckts i genom

snittstid mellan fel samt til lgänglighetskvot åte rstår att få den upp

tagen i kontraktet i likhet med tekniska prestanda. Tekniska pres

tanda garanteras naturligtvis, men tillförlit!ighet~n .den vill leveraJ:

tören oftast inte garantera, även om den är ett vtktzgt argume~t ~zd 

offereringen . Den största anledningen till leverantörernas försiktiga 

hållning kan nog sökas i ovanan att tänka i. tillförlit!_ighet. 

Det är inga orealistiska krav som uppställes. Mannförvaltnmgens 

leverantörer består fn av två huvudgrupper: de som godkänner en 

tillförlitlighetsklausul i kontraktet och de som önskar begränsa sig 

till att vara marinförvaltningen behjälpliga att verka för en sådan 

tnodifiering av materielen att det uppsatta målet nås. 
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Oavsett vilken kategori den aktuelle leverantören tillhör uppstå 
frågan: På vad sätt skall tillförlitlighetskraven kontrolleras. r 

Generella matematiska regler härför finns för såväl materiel med 
engångsfunktion som för materiel med driftfunktion. Det kräves 
naoturlig_:vis anpassnin_? i varje ~nskilt __ fall och en sådan :n~assn ing 
maste goras med omdome och kansia f_or verksamhetens malsattning. 
Reglerna ge oftast besked om kvaliteten först sedan produkten 
färdigställts o:h man står då inför ett fullbordat faktum. 

U p p föl jningen måste sålunda startas tidigare. 
Man bör sålunda begära att leverantören under materielens fra m

tagning använder sig av ett felrapporteringssystem. Därmed er
hålles redan under produktionsstadiet sådana informationer om ma
terielen att man kan bestämma och eliminera grundorsaken till fel, 
förutberäkna funktionssäkerhet, spåra samband mellan fel och mil
jöer, konstatera enheternas inbördes relativa funktionssäkerhet samt 
få preliminärt underlag för dimensionering av reservdels- och verk
tygsutrustning. Det finns redan positiva resultat från dylik rappor
tering. Man har t e x fått bevis på kvalitetens jämnhet, då genom
snittstiden mellan fel ej varierat mer än ca 3 °/o mellan 11 lika 
anläggningar av synnerligen komplicerad natur. När materielen 
lämnar leverantören kommer dess driftsegenskaper att följas upp 
genom användarens felrapportering. För att leverantören ej skall 
tappa kontakten med sin materiel efter leveransen är avsikten att 
till leverantören överlämna lämpliga utdrag ur analyser av den 
i tjänst varande materielen. Därmed erhålles den erforderliga årer
kopplingen mellan materielanvändaren och materieltillverkaren som 
gör modifieringsverksamheten och utvecklingsarbetet väsentligt ef
fektivare. Bäst vore om både användare och ti llverkare kunde an
vända samma rapportsystem, men med det stora antal tillverkare 
som är aktuella för marin materiel är det i praktiken ogenomförbart. 

Med det nu sagda har jag försökt förmedla några synpunkter på 
tillförlitlighetens inlemmande i anskaffningsrutinen. Då de berörda 
aspekterna varit många skall jag avsluta med en sammanfattning: 

1. Tillförlitlighet vinnes genom att man minskar sannolikheten 
för fel 

2. Förebyggande åtgärder av det slaget kräver kunskap oJ11 
orsakerna till fel 

3. 

4. 

5. 
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Den bästa kunskapen om fel erhålles ur analyser av fel, som 
i11träffat på i bruk varande materiel 

Delgivning av analysdata är förutsättningen för att erfaren
heter avseende tillförlitlighet skall komma alla tillgodo. 

Systemtänkande, systernplanering är en nödvändig förutsätt
ning för att den önskade tillförlitligheten skall kunna defini
eras för leveran töre n vid anskaffning. 

Tillförlitlighetsnomenklatur 

arbetskvot 

fe lintensit et 

genomsnittstid mel
lan fel (T) 

31 

förhållandet mellan den påkänning (elek
triska: effekt, spänning etc) enheten utsättes 
för och den för enheten nominellt angivna 
påkänningen 

(Z) förhållandet mellan antalet fel per tids
enhet vid tiden t och antalet enheter i funk
tion vid tiden t hos en och samma population. 

Anm: felintensitet uttryckes i allmänhet som 
0/o per 1000 tim (Ofo kh); z = +. (för expo

nentiell l i vslängdsfördelning) 

matematisk förväntan för tid mellan fel, vil
ken bestäms empiriskt av förhållandet mellan 
summan a v operationstiderna och totala an
talet funktionshindrande fel för en popula
tion (samling) av lika enheter (reparation 
och normalt underhåll förutsättes) under sam
ma operationstider. 

Anm: begreppet användes i allmänhet vid 
sådan utrustning (t ex en eldledningsutrust
ning) där ett fel föranleder en reparation 
eller ett utbyte av en underenhet (komponent) 

i utrustningen. (T = i ) 
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komponenttimmar 

preventivt under
håll 

redundans 

stilltid 

Syntetiska beräk
mngar 

System 63 

Tillgänglighetskvot 
(TK) 

den sammanlagda tid som en viss komponent 
varit "i drift" i studerade anläggningar, en
heter eller motsvarande (I) (komponent x 
drifttid) 

underhåll som företages i akt och mening att 
komponenter, som åldrats eller förslitits ska]] 
avlägsnas ur anläggningen, enheten eller mot
svarande innan de blir orsak till funk tions
hindrande fel. 

övertalighet, som innebär att, trots att endast 
ett visst antal enheter behövs för att utfö ra 
uppgiften, ett större antal enheter användes. 

Anm: om alla är avsedda att fungera sam
tidigt kallas det parallell redundans. O m de 
övertaliga enheterna är beredda att fu ngera 
endast då en eller flera av de ordinarie upp
hör att fungera talar man om stödredun
dans. 

tid för funktionshindrande underhåll + 
obrukbarhetstid. 

beräkningar a v en anläggnings, enhets e !ler 
motsvarande genomsnittstid mellan fe l där 
i anläggningen etc ingående komponenters 
felintensitet icke hämtas från den aktuella 
anläggningen etc utan från statistiskt material 
från annan liknande materiel. 

Fel- och driftrapporteringssystem som på fö r
sök skall tillämpas på viss marin vapen
materiel under 1963. 

kvot som anger den bråkdel av viss tid sorn 
en enhet kan vara i lägst en viss beredskaps
grad eller visst drifttillstånd. 

Referens: KMF Handbok Teknisk Systemplanering. 
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Uffera lur 
LINNE SOM AMIRALITETSMEDICUS. 

Varje svensk har i skolan fått lära sig, att det är Linne Sverige har att 

ka för sin största enmansinsats i kulturens världshistoria, som ju långt mera cac , 
servarianslöst än den politiska är de stora männens historia. Rätten till den 

~ b 'd . 
fö r Linne skapade äretiteln PRINCEPS BOT ANICORUM esm es av m gen. 

Men medan va rje svensk vet, a tt Linne är världens förnämste botamker, ar 

det däremot fö ga känt att han även var en framstående läkare. l\nnu när 

han studerade i Uppsala kunde studenterna inte där, och inte heller i Lund, 

fö rvärva den medicinska doktorsgrad som var villkoret för öppnande av läkar-

raktik. De måste promoveras till med icine doktorer v id utländska universitet, och 

rör det mesta skedde detta vid hollänska. Den 23 juni 1735 stod Linne i Har

derwikuniversitetets praktfulla disputationskateder och försvarade "med själs

närvaro och synnerlig fyndighet" si n nya hypotes om frossans orsaker. Av 

universitetets rektor promoverades han därefter till medicine dok tor och mottog 

insignierna på sin nya värdighet. 

Efter att två år ha tjänstgjort som prefekt i Holland, reste Linne till Stockholm 

och öppnade omedelbart läkarprak tik i ett oansenligt hus vid Ferkensgränden . 

Under dc första månaderna fick han som så många andra unga läkare vänta 

på patienter, men denna prövotid varade inte länge. l ett brev till en god vän 

skriver han : "Jag har oförskyllt fått en sådan praktik , att jag från morgonen 

klockan sju till aftonen klockan åtta knappt får så mycket tid att jag kan äta 

en kort middag." 

Att han plötsligt fick så många patienter hade flera orsaker. Efter bekantskap 

med Hattpartiets ledare, greve Carl Gustv Tessin, gyn nades han av denne på 

alla möjliga sätt nch fick en stor praktik i Tessins aristokratiska um gängeskrets. 

Ka llelsen till drottning Ulrika Eleonora, vilkens hosta han fram gångsrikt be

handl ade, var också gynn sam för Linnes praktik, och sedan han på smårestau

rangerna fått kontakt med de s. k. stockholmskava ljererna, som efter sina 

amorösa eskapader behövde en läkares tjänster, erhöll han hastigt större delen av 

den venereologiska praktiken i huvudstaden. Han lät även övertala sig att mottaga 

befattningen som amiralitetsläkare i Stockholm, huvudsakli gen emedan flottans 

sjukstugor rymde 100-200 sjuka, och kunde ge Linne ytterligare klinisk erfarenhet. 

Det var givetvis inte bara "stockholmskavaljererna" som led av veneriska 

sjukdomar. Särskilt syfilis härjade fruktansvärt i hela landet, en följd av det 

otillräckliga antalet läkare och okunnigheten hos dem som fanns. En god 

föreställning om hur föga naturvetenskapligt tänkande dessa var ännu i början 

av 1700-talet, får man genom en av Johan Linder, assessor i Collegium medicum, 

år 1718 utgiven bok "Tanckar om then smittosamme Siukdomen Fransoser". 
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CAROLUS LINNJEUS 

Pastell a v G ustaf Lundberg ( I75 3). Til lhör Linnemusee t. 

Häri förklarar författa ren angående uppkomsten a v syfiii"s s ' d 1 
k 1 . ' , om p a en ti< en 

a l ad_es fransos~r, som sin bestämda åsikt, " thet then Veneriske Smittan fö r-

modeligen ther Igenom utsprungit, at folcket i warma länderne af sin sto ra 

kåthet, haft beställa med the store Apiner och Markattor, eller så, kallad e Bab i

aner. Huru thesse djuren äre mycket kå te, är nog bekant, och luchta the 

therföre gan_ska fr~nt, som Mosch us, Zibeth , Bäfwergäll , eller som en brun <t ig 

bock: Och sager Nils Matson i Köp ing i sin West-Indiske Resebeskrifnin g. a t 

han I staden Pelicatte sedt en qwinn a hafwande af en Babian". 

,De_ m:st ?efän,gda åsikter om uppkomsten av syfilis var forfa ra nde ga n~<e 

P~. LI_nnes __ ud. Sa t. ex. hävd~des, att sjukdomen uppstår genom förtäring a v 

mannt~kok~t~, vilket skedde v1d franska hären under Neapcls belägrin g 1494, 

eller ull foiJd av sodomi med häs tar i samma arme. Mot dylika fantas ti,ka 

h_ugsk_o tt uppträdde Linne bestämt och fasts log, att smittan var den enda orsaken 

ull SJUkdomen. De smittovägar, som han angav, är i stort se tt desamma sorn 

Hl 

vi nu känner. De fyra vanligaste var, förklarade han, kyss, könsumgänge, 

digivning samt åderl!itnin g jämte koppning. Att han valde åderlåtning och 

kopp ning som exempel på spridande av syfi lit isk smitta genom instrument är 

inte märk värdigt, ty dessa två behandlingsmetoder var den tiden ofantligt 

utbredda. Som exempel p å sp ridning genom åderlåtning berättar han om sy

filis från ett och samma behandlingsställe för åderlåtning och koppning. 

Att en stor del av patienterna i flotta ns sjukstugo r led av veneriska sjukdomar 

är givet , och dessa behandlade Linne med samma kurer som de av kontinentens 

läka re prakti serade . l en skrift, som han utgav efter sin professorutnämning 

omta lar han behandlingen av n åg ra andra sjukdomar och :l.kommor, som sjö

folket ofta råkar ut för. Mot kylknölar rekommenderar han saltsyra, vars 

"speciell a och nästan osvikliga verkan" han kunnat iakttaga m:l.nga gånger 

under sin rid som amira li tetsmedicus. Kylknölen skulle ingnidas därmed några 

gånger, ti ll dess smärtan gått över. Om sprickor uppståt t , borde man först 

låta huden växa över dessa, innan medlet in gneds. 

Sjömännens nagelbölder behandlade Linne med en salva av nattskattaört och 

fett, och likrornar avlägsnades med saf ten av cupho rbiaörten. Sår, som var 

illa luktande och elakartade, läktes framgåi·gsrikt med fikonsaft eller dekokt på 

örten Rumex maximus. För att rensa upp såren var det dock ofta nödvändigt 

att använda spanskflugeplåster. 

För behand lingen av urinvägssjukdomar, som SJOmån nen ofta led av, införde 

Linne i de svenska läkarnas medicinska arsenal dekokt på mjölonrisblad. Denna 

drog var upptagen i svenska farmakopen ända till 1946. 

Slutligen m~ nämnas, att Linne ordinerade så dyr medicin som chok lad för 

sjömän som !ed av tvinsot och annan avmagring. Han ansåg nämligen choklad 

va ra ett mycket kraftigt näringsmedel. 

Linne medhann inte-- n ågo t författarskap under sin stockholmstid, men den 

gav honom dock tillfälle till samarbete med landets förnämsta kulturpersonligheter. 

Redan efter knappt trdrig läk a rpraktik i huvudstaden utnämndes han till 

professor i medicin vid Uppsala universitet med föreläsningsskyldigh~t i läke

medelslära, dietetik och botanik. Därmed kom renässansens dagar för detta 

universitets naturvetenskapliga inrättningar och undervisning, liksom hela natur

vetenskapens glansperiod i vårt land. 
Nils Hewe. 
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Notiser från nar och fjärran 
Sammanställda på Marinens Pressdetalj 

Canada 
A larmsystem 

Ett nytt alarmsystem mot ubåtar byggs upp i västra Atlanten av ka
11

a 
· k fl o uen-

sis a ottan._ Det bestar av förankrade ljudbojar som kan indikera ubåta r och 

som aurornamkt sänder rapporter till patrullerande flygp lan. 

The Navy juni 1963 

Danmark 

Motortorpedb&tar 

. __ Soloren, den första _av två mtb som byggs på Vasper Limited, Portsmout b, 

SJOSattes 1 apnl. Maskmerna består av tre Bristol Siddley Proteus M · 
b· · o . • arme g.ts-

tur mer, vdka ger en fart pa over 50 knop. Beväpning: torpeder och 40 mm 

~kan av _Bofors konstruktion. Ytterligare fyra systerfartyg skall byggas på 
licens 1 Kopenhamn. 

The Navy juni 1% 3 

Tranen är så ld till Haugesund Mek Verkstad och skall troligen skrotas. 

sextusen demska krigsskeppsmodeller till förfog ande. 
För arrangemang av ett sjöslag. 

Marine News juni 1963 

. Utan att de kommit ti ll a llmänhetens kännedom har överläkare A. Madsen 

Vid Braode sjukhus i Danmark under många år skurit en enastående modell

samling av krigsfartyg, och när han nyligen avled, omfattade den närmare 

6.000 enheter. Samtliga ~r utförda i trä , och samlingen omfattar skepp f ran 

USA:s, Englands, Franknkes, Sovjets, Japans och många andra länders k rigs

flottor. De minsta enheterna är motortorpedbåtarna som mte är större än en 
fingernagel - men deras bestyckning är komplett! ' 

Efter dr Mad sens död överlämnade änkan modellsamlin ven till en släkti n" 
h d f " '" oc enne örsöker nu förmå journalist Hakan Brönnum att med modellerna 

skapa _ett sjöslag från andra världskriget. Det var Brönnum som med si tt vetande 

?m kngsfanyg för ett par år sedan vann 10.000 kr. i den danska och 10.000 kr. 

A den svenska K vitt- eller -dubbelt -tävlingen. Men han tror inte att det blir 
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öjligt att anskaffa lämplig areal för demonstrationen. Det duger inte att med 

rn odelierna uppbygga ett större sjöslag, t. ex. Midway-slaget i Stillahavet mellan 

~SA och Japan, på ett stort salsgolv. Det fordras en många gånger så stor 

yta. 
N . H. 

Egypten 

fregatter 

Egyptiska marinen skall skicka två fregatter till England för en genomgående 

översyn och modernisering. 
Leinen Los juni 1963 

Finland 

F.n. pågår underhandlin gar mellan försvarsministeriet samt handel s- och industri

ministeriet om överlåtande av isbrytaren Tarmo, byggd 1907, till sjöst ridskraf

terna. Avsikten är att den skulle användas dels som stabsfartyg, dels för ut

bildningsändamål. Den skulle dessutom fortfarande tjänstgöra som reservisbrytare 

och vintertid kunna ställas till Sjöfartsstyrelsens disposition vid behov. 

Uusi Suomi den 7 juli 1963 

Indien 
Militärh jälp 

Indien har nu beslutat att med engelsk teknisk hjälp bygga ersättare för f d 

brittiska jagarna av R-klass. Det blir fregatter av Leander-klassen anpassade till in

diska förh ållanden, som skall byggas. Fartygen beräknas få 2.250 tons deplacement, 

bli 125 m långa, 12 m breda och få 4,5 m djupgående. Beväpningen kommer 

att bestå av ett dubbeltorn med 13,6 cm kan, Seacat, Limbo och en lätt helikopter 

med målsökande torpeder. 

Underhandlingar pågår med USA och England om anskaffning av jakt

ubåtar. 
Samtidigt får Indien hjälp från Sovjet med Mig-21 jetflygplan samt "luft

till-luf t"-robotar, som beväpning till Mig 21. 
The Navy juni 1963 

Norge 
U b& tar 

Ubåten Kinn tyskbyggd f d U 1202 har strukits ur rullorna. Ubåten överfördes 

från England 1948. Systerfartygen Kaura (U 995) och Kyen (U 926) kvarstår 

i tjänst. 
The Navy juni 1963 
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N ederländerna 
Hangarfartyg 

När hangarfartyget Karel Doorman omkring 1970 faller för ålderstree-k er 
kommer hon tro! igen art ersättas a v ett hel ikopterhangarfany g. 

On s Zeewesen ma j 1963 

Storbri tannien 
Fregatt 

HMS Galalea a v Leander-klassen sjösa ttes 23/5 1963. 
HMS Brocklesby skall skrotas. Hon ti llhörde Runt-k lassen . 

Marine News juni 196.1 

Två fregatter HMS Galatea och HMS Euryalus, med nummer sex och sju 
inom Leander-klassen, har nyligen sjösatts. 

Marinens Pressdet.l] j 
Landstignings farlyg 

En ny typ av lands t igningsfartyg skall byggas i England (se bild). Detta bn 
ta ett anta l smärre landst ignin gsbåtar som sätts i sjön me llan två utskjutande 
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delar i ak terskeppet. Landstigningsfartyget kan också qanstgöra som " huvud
kvarte r" i ett landstigningsområde. Fartyget är försett med ett helikopterdäck . 

penna typ skall bilda kärnan i ett landstigningsföretag. Runtom grupperas 
understödsfartyg försedda med de modernaste vapen mot flyg-, yt- och under

vattensstrid sk ra f ter. 
Ons Zeewezen maj 1963 

Ubåtar 

HMS Dreadnought t illdelas taktiskt nummer S 101. 

Leinen Los JUnl 1963 

USA 
Depåfartyg 

USA skall bygga om ett Landing Ship Vehicle till ett depå- och förrådsfartyg 

för minsvepare (MCS). Det nya depåfartyget skall klara underhållet för 20 
minsvepare och två helikoptrar. Fartyget som är på 9000 ton fullt lastad gör 
en fart på 19 knop och skall kunna användas inom framskjutna styrkor vid ett 

landstigningsföretag. 
USNI-proceedings maj 1963 

Hangarfartyg 

Lafayette, det franska hangarfartyget som nyligen återlämnats till USA 

planeras att utrustas som reparationsfartyg för helikoptrar. 

USS Langley, vilket är det amerikanska namnet, kommer i så fall att 
stationeras i eller i närheten av Syd Vietnam för att underhålla helikoptrar 

insa tta mot kommunistisk guerilla i Syd Vietnam. 

USNI-procecdings maJ 1963 

Ja gare 

T vå robotjagare DDG-16 Joseph Strauss och DDG-19 Tatnall togs i tjänst 
under april månad. De tillhör båda USS Berkleyklassen. Beväpningen består 

av Tartar luftvärnsrobot, ASROC ubåtsjaktvapen, målsökande torpeder och 

två 12,7 cm allmålskanoner. 
Our Navy april 1963 

Ubåtar 

Atomubåten SSBN 624 Woodrow Wilson SJOSattes den 22 februari på Marc 
Island Naval Shipyard, Vallejo, Californien. 

US Navy konstruerar en liten ubåt, USS Dolphin, för att kunna utveckla 
avancerade vapen samt utföra forskning i akustik och oceanografi. Ubåten 

skall även kunna användas för utbildning av ubåtsjaktstyrkor. 

Our Navy april 1963 
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USS Diabio och USS Conger har b~da avverkat sin 12000:de dykning. 
Anmärkningsvärt är att vid detta tillfälle sköttes dykningen p~ USS D iabio 
av en menig och b~tens yngste och äldste man skötte de förliga respektive 
aktra rodren. Pli USS Conger inbjöds besättningsmännens hustrur och släktingar 
att medfölja under dykningen. 

Our Navy maj !963 

Västtyskland 
Jagare 

H essen löpte av stapeln den 4 ma j vid Shulken-Werft i Hamburg. 

Leinen Los jun i l % 3 
Ubtltar 

U-6 löpte av stapeln den 22 apri l vid Kieler Howald-werken. 

Leinen Los juni 1963 

Materialfelen p~ de tyska ub~tarna, typ U 4, har best~tt i såväl kor roswn 
som sprickning i tryckskrovets pillrar, dels vid svetsfogarna och dels i sjalva 
plharna. Den först översedda båten är nu färdig för nya prov, men kraftiga 
restriktioner gäller ännu beträffande de tillåtna dykdjupen. Kritiken gä ll er äv en 
att man använt omagnetiskt stål i skrovet vilket är en klar n<tckdel då Jet 
medför avsevärt minskad hållfasthet. 

Marinens Pressdeta lj 

Rättelser till juninumret, 6163: 

På sidan 357 rad 15 nedifrån står utrikestj änsten - skall vara ltt

kikstjäns ten. 
På samma sida rad 6 nedifrån står naturligtvis 

naturligt. 
skall vara 




