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1) Inledning 

I december 2009 stiftade jag som värnpliktig 11-2-13 Wilén för första gången bekantskap 

med Marinens Radio. Efter att ha tillbringat sommaren och hösten med att marschera i otakt, 

hålla de andra i tältet vakna med mina snarkningar om nätterna, skratta, gråta, drömma 

mardrömmar, hugga ved, gå vilse, skjuta AK5C, och se till att hålla hårt i mössan i ett ständigt 

vindpinat Karlskrona, kom jag till radiostationens värld av frekvenser, radiovågor, antenner 

och diverse mystiska apparater. Då hade jag inte en tanke på att stanna kvar när tjänstgöringen 

var över, men nu, tre år senare är jag fast anställd på Marinens Radio. Så kan det gå. 

     Mina kollegor har under många och långa nattpass berättat om hur det var förr, och jag har 

tänkt på hur fort utvecklingen verkar ha gått från hur det var i deras ungdom till hur vi arbetar 

i dagsläget. Hur, när och varför skedde dessa förändringar? Alla officerare på Marinens Radio 

har en skatt av berättelser som förtjänar att skrivas ner, och det är delvis det jag kommer att 

göra i denna uppsats. Försvarsmakten har fått mycket kritik. Ska vi ha ett försvar? Om vi ska 

ha det, är det verkligen dugligt nog att försvara Sverige? Är incidentberedskapen god? osv. 

Det är frågeställningar som jag överlåter till andra att diskutera. Jag vill istället belysa 

Försvarsmakten som arbetsplats och låta dem som har ägnat hela sina yrkesliv åt 

sambandsledning få berätta om sina upplevelser av arbetet på en marin radiostation.  

     Samband är ett lite bortglömt område. Jag tror att Försvarsmakten ofta associeras med 

stridsuppgifter, den gröna M90-uniformen, eller påkostat materiel som Marinens korvetter 

och Flygvapnets JAS 39 Gripen.  Men för att hålla ihop en organisation som Försvarsmakten, 

krävs att enheter kan samverka med varandra; som en textremsa påklistrad på en dataskärm 

ständigt påminner om ”Utan samband ingen seger”. 
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2) Forskningsläge 
 

Det verkar finnas relativt få empiriska studier av Försvarsmakten, jämfört med andra 

samhällssektorer.  Ett skäl är krav på sekretess och att det därför kan vara svårt att få insyn i 

organisationen.  En annan anledning är att frågeställningar kring försvaret har upplevts som 

för praktiskt orienterade och har därför inte fått någon större uppmärksamhet i akademiska 

sammanhang.
1
  

     De områden som ändå verkar vara väl utforskade handlar om värnplikten och om 

genusfrågor.  Det är viktiga områden, men av tids- och utrymmesskäl väljer jag att fokusera 

detta forskningsläge på tre ”block”. Det första handlar om professionalisering och om 

officersyrket.  Det andra handlar om Försvarsmaktens roll och om hur den har förändrats över 

tid. Det tredje ”blocket” kommer att ge en mer generell bild av organisationer och 

byråkratisering.  

 

2.1 Militär profession i förändring 

Vad är en profession?  Sociologen Bengt Abrahamsson ser alla yrken som mer eller mindre 

professionaliserade utifrån en kvalitativ eller gradualistisk metod som bygger på tre variabler: 

1. Grad av teoretisk bas, 2. Förekomst av etiska regler och 3. Kåranda. Utifrån detta går det att 

göra en skala som visar grad av professionalitet. Där hamnar vissa yrken långt ner, t.ex. 

jordbrukarbetare; och andra yrken, som läkare hamnar i toppen.  Han utvidgar sitt resonemang 

genom att definiera en profession som:  

 

 ett yrke vars medlemmar (a) besitter en hög grad av specialiserad, teoretisk kunskap, plus vissa 

metoder och tekniker för att tillämpa dessa kunskaper i sin dagliga yrkesverksamhet, (b) förväntas 

utföra sina arbetsuppgifter under hänsyntagande till vissa etiska regler, och (c) hålls samman av en 

hög grad av kåranda som härstammar från gemensam utbildning och gemensam uppslutning kring 

vissa doktriner och metoder.
2
              

                                                                                                                

Abrahamsson skriver i Militärer, makt och politik – En analys av militärerna som grupp och 

av deras roll i samhället, om militär professionalisering. Avhandlingen utkom för första 

gången 1971 och författaren påpekar i förordet till 2005 års upplaga att den skrevs mitt under 

                                                           
1
 Weibull, Alise (2003), Yrkeskunnande i beredskap. Om strukturella och kulturella inflytelser på arbete i det 

svenska flygvapnet, s. 98. 
2
 Abrahamsson, Bengt (2005), Militärer, makt och politik. En analys av militärerna som grupp och av deras roll i 

samhället, s. 14. 
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kalla kriget och att viss terminologi kan vara föråldrad.
3
 Men i huvudsak är den fortfarande 

aktuell, vilket en nyutgåva visar på.  

     Den första delen av Abrahamssons bok, och som är intressant utifrån ett historiskt 

perspektiv, handlar om sociala förändringar och om hur det växte fram en kår av officerare 

som hade ”kriget” som heltidssysselsättning. Den här organiseringen förklarar han 

huvudsakligen utifrån två stora processer, centraliseringen av statens auktoritet, och 

industriella revolutionen.  Den industriella utvecklingen gjorde det möjligt att tillverka vapen 

och utrustning i större mängd. En nationalstat med kontroll över hela riket kunde sätta upp en 

armé, och kräva deltagande i krigsmakten av sin befolkning. Tidigare hade det militära yrket 

varit en deltidssysselsättning för adelsmän, men med massarméerna krävdes större logistik 

och planering för att hålla samman organisationen. Det här ledde till att en ny typ av officer 

började växa fram under 1700- och 1800-talet, ”den militäre administratören”.
4
  Flera forskare 

(bl.a. Janowitz, Ydén och Weibull som jag tar upp senare) har pekat på slitningen mellan 

Försvarsmaktens två roller. De ska vara beredda att verka i en krigssituation, men samtidigt 

ska de vara administratörer och utföra kontorsarbete som vilken civil verksamhet som helst. 

     I den andra delen behandlar Abrahamsson hur värderingar och beteenden homogeniseras 

för att skapa en militär profession. Abrahamsson tar upp nyckelbegrepp som nationalism, 

politisk konservatism och auktoritär inställning.
5
 Auktoritet och krav på lydnad från 

underställda är starkt förknippat med militär verksamhet. Ett exempel som Karl Ydén tar upp 

gällande utbildningen av värnpliktiga är exercisträning; att ägna timme efter timme åt att lära 

sig att marschera, göra taktsteg, stå i giv akt, göra honnör när svenska flaggan hissas osv.  

Dessa handlingar saknar koppling till striduppgifter men anses vara viktiga för att träna 

lydnad och kollektivt agerande.
6
 Kollektivt agerande kan kopplas till kårandan som 

Abrahamsson diskuterar, genom att fostra värnpliktiga, och blivande officerare att bete sig på 

ett visst sätt skapas en gemenskap.  

 

2.2 Försvarsmakten och karriärsystemet 

Karl Ydéns avhandling i företagsekonomi, ”Kriget” och karriärsystemet - Försvarsmakten 

organiserande i fred behandlar kontrasten mellan utbildning för ”krig” och civila 

administrativa krav. Han ställer frågor som ”Vad händer när så olika idésystem som den 

                                                           
3
 Abrahamsson (2005), s. 5ff. 

4
 Abrahamsson, Bengt (2005), s25ff. 

5
 Abrahamsson (2005), se t.ex. s. 96.  

6
Ydén, Karl, ”Kriget” och karriärsystemet, Försvarsmaktens organiserade i fred, s. 117. 
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fredstida statsförvaltningen och ”kriget” möts?” och ”Vad blir ”krig” i en organisation som 

inte upplevt krig i modern tid?”
7
 

Avhandlingens empiri bygger på två typer av material.  Dels en fältstudie på ett 

amfibieregemente där Ydén följt och intervjuat officerare i deras vardagliga arbete, och dels 

har han använt sig av mer organisationsövergripande data om officerskarriärer inom 

Försvarsmakten.  Ydén för en diskussion kring att många officerares arbete har blivit allt mer 

lik civila tjänstemäns och att chefspositioner mestadels inriktas på administration. När det inte 

finns verkliga militära operationer att leda ses ”stabsarbete” som en fredstida motsvarighet till 

den ledning som skulle utföras i krig.
8
 

   Det militära karriärsystemet bygger på att en nyutexaminerad officer ska leda trupp, för att 

allt eftersom personen avancerar i grad gå vidare till andra uppdrag.  Ju högre grad, desto mer 

administrativt betonat tenderar arbetsuppgifterna att vara. Försvarsförvaltningsutredningen 

från 2005 visade att Sverige hade 34 % högre befäl, från graden major och uppåt, att jämföra 

med Danmark där motsvarade siffra var 15%.
9
 Värt att påpeka är att Ydéns undersökning är 

skriven när det fortfarande fanns värnpliktiga och inte anställda soldater och sjömän, som 

idag. Ytterligare värt att nämna är att det befälssystem som han har undersökt ersattes från 

och med den första januari 2009 med ett tvåbefälssystem med officerare och 

specialistofficerare. Tanken är att Officersprogrammet som är en 3-årig akademisk utbildning 

ska ge mer allmän kompetens (=traditionell officer) medan specialistofficersutbildningen är 

på 1,5 år och ska leda till specifika yrkeskunskaper, men ingen akademisk examen. Dessa 

specialister ska stanna länge i sina befattningar och arbeta ute i verksamheten. Detta ska 

motverka problemen med den organisationsstuktur med många höga befäl och få med 

specialkompetens inom sina yrkesområden som det förra befälssystemet har skapat.
10

 Hur 

detta kommer att fungera i praktiken återstår att se, det skulle kunna vara ett intressant 

forskningsområde om några år. 

     Att utbilda i stridsuppgifter är präglat av konfliktlogik, medan militäradministrationen 

präglas av samverkan.  Flera av dem Ydén har intervjuat ger uttryck för problematik kring 

detta. Från att ha haft makt och inflytande över verksamheten ute på förbanden reduceras de 

till nybörjare som ”skrivbordsofficerare”.  Men denna utveckling är den som har gynnats om 

                                                           
7
 Ydén, Karl (2008), s 13.  

8
 Ydén (2008), s. 78. 

9
 Ydén (2008), s. 84f. 

10
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv/Centrala-nyheter/11342/Beslut-om-tvabefalssystem/ 

(Hämtat 2013-03-25)  
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man ser på statistik över löneutvecklingen. Det finns tydliga ekonomiska incitament att välja 

skrivbordsjobben framför praktisk verksamhet ute i fält; ”Incitamenten att utveckla djupt 

yrkeskunnande är direkt negativa jämfört med belöningarna i den militäradministrativa 

karriären” skriver Ydén.  Han pekar också på problemen som uppstår genom att befattningar 

tillsätts baserat på militär grad snarare än på sakkunskap. Det skapar en skyddad intern 

arbetsmarknad för yrkesofficerare och utestänger civila akademiker och reservofficerare även 

om de har efterfrågad kompetens.
11

  

2.3 Försvarsmaktens två ansikten 

Alise Weibull använder metaforen om Janus-ansiktet
12

 när hon skriver om försvarsmaktens 

två roller.  Hon använder sig av den franske försvarsforskaren Bernard Boënes indelning i två 

subsystem som tillsammans formar militära handlingar, det operativa/taktiska subsystemet 

och det administrativa/tekniska subsystemet. Nyckelord för det operativa/taktiska är 

effektivitet och ledarskap, och det administrativa/tekniska handlar om produktivitet och 

management. Weibull bekräftar att administration tenderar att dominera på högre 

organisatoriska nivåer men säger också att de två subsystemen interagerar och tillsammans 

bildar den kontext de försvaranställda får.
13

 

   Ytterligare ett sätt att visa på delkulturerna som Weibull använder sig av är L J Soeters 

indelning i varmt och kallt. Förenklat är det ”kalla” rutin och skrivarbete medan det ”varma” 

är förmågan att genomföra skarp väpnad insats. Weibull har en generell invändning mot att 

denna skala lätt kan befästa en schablonbild av vad som försiggår på olika arbetsställen som 

inte alltid stämmer. Det kan vara en ”het” situation även på högkvarteret och det kan vara 

”kallt” periodvis under en internationell insats.
14

  Hennes uppfattning verkar vara att det finns 

olika kulturer och strukturer men att dessa ändå integrerar och inte är väsensskilda.  

     Ett av de första verken inom militärsociologi är Morris Janowitz The Professional Soldier. 

Han satte upp fem arbetshypoteser för hur den militära professionen hade utvecklats i USA 

under första hälften av 1900-talet.  Jag väljer att återge alla rubrikerna på engelska, men 

diskuterar av utrymmesskäl bara de två första: 

 

 

                                                           
11

 Ydén (2008), s. 84f och 92-105. 
12

 Den romerske guden Janus avbildas med två från varandra vända ansikten. Används som metafor för en 
dubbelnatur. http://www.ne.se.db.ub.oru.se/sve/janusansikte. (Hämtat 2013-03-12) 
13

 Weibull (2003), s. 105f. 
14

 Weibull (2003), s. 113ff.  
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1) Changing Organizational Authority 

2) Narrowing Skill Differential Between Military and Civilian 

3) Shift in Officer Recruitment 

4) Significance of Career Patterns 

5)Trends in Political Indoctrination.
15

 

Den första punkten handlar om att det har skett en förändring i det militära ledarskapet från 

auktoritär dominans till manipulation, övertalning och gruppkonsensus (min översättning från 

engelskan). Hans hypotes utgår från likheterna med en civil byråkrati, och menar att ett mer 

komplext och tekniskt avancerat försvar kräver motiverade soldater. Om varje soldat har ett 

viktigt ansvarsområde krävs ett team-koncept snarare än traditionellt disciplintänkande för att 

få dem att vilja utföra sina uppgifter. Punkt två hänger ihop med föregående resonemang om 

ett komplext försvar. Det blir allt fler som arbetar inom områden som har civila 

motsvarigheter, t.ex. tekniker, ingenjörer, maskinspecialister och logistikpersonal. Janowitz 

anger att 93,2% hade rent militära uppgifter i amerikanska inbördeskriget, medan 

motsvarande siffra var 28,8% efter Koreakriget.
16

   

     Han betonar starkt teknikens betydelse:”Since the turn of the century technological 

military developments have become so comprehensive that one can speak of an organizational 

revolution in the military, just as there has been an organizational revolution in industrial 

production.”
17

  En komplex teknologi undergräver det traditionella ledarskapet, och det i sin 

tur minskar skillnaderna mellan det civila och det militära.   

 

2.4 Det postmoderna försvaret 

Sedan 1990-talets början har Europas försvarsmakter präglats av reformer och förändringar. 

En minskad hotbild efter kalla krigets slut gjorde det nationella försvaret till en mindre 

angelägen uppgift än vad det varit tidigare och neddragningar blev möjliga. Alise Weibull har 

på uppdrag av Försvarmakten sammanställt en rapport om erfarenheter från andra 

västeuropeiska länder som bedöms ha många gemensamma drag med Sverige. I den tar hon 

upp en vanlig indelning i tre förändringsvågor: nedskärningarna av försvaret 1990-1995, 

                                                           
15

 Janowitz, Morris (1964), The Professional Soldier, A social and political portrait, s. 7-16. 
16

 Janowitz (1964), s. 8f.  
17

 Janowitz (1964), s. 21.  
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NATO-orientering och professionalisering 1996-2000/01 och dagens modulanpassningar och 

flexibilitetssträvanden.
18

                                                              

 

I början av 1990-talet skedde nedskärningar av försvaret i nästan hela Europa. Pengar skulle 

sparas genom att dra ner på personal, vapen, utrustning och genom att lägga ner 

försvarsanläggningar och förkorta värnpliktsutbildningarna. Weibull hänvisar till två tyska 

forskare, Haltiner och Klein, som menar att det inte fanns några strategiska visioner, utan 

nedskärningarna motiverades främst utifrån ekonomiska förhållanden.
19

  

     Den andra stora förändringsvågen, NATO-orientering, hängde samman med diskussioner 

som följde efter Gulfkriget och konflikterna på Balkan. Försvarets uppgift breddades och allt 

fler internationella uppdrag och samarbeten blev aktuella. Ett exempel är ”Partnership for 

Peace” (PfP) som är NATO:s säkerhetssamarbete med icke-NATO länder, bl.a. Sverige.  Den 

nu pågående fasen handlar om ökad flexibilitet med behovssammansatta enheter som på kort 

tid ska kunna samverka när det behövs.
20

.  

     Inom amerikansk försvarsforskning har begreppet det postmoderna försvaret lanserats för 

att beskriva utvecklingen över tid. Tiden fram till andra världskriget kallas den moderna, 

1945-1990 den sen-moderna, och det postmoderna eller globaliserade försvarets tid är åren 

efter 1990.  Weibull använder sig av den amerikanske sociologen Charles C Moskos fem 

punkter som beskriver grundläggande skillnader i det postmodena försvaret jämfört med 

tidigare: 

1) En ökad integrering av den militära och den civila sfären både strukturellt och kulturellt. 

2) Minskade skillnader inom den militära organisationen; mellan försvarsgrenar, mellan nivåer 

samt mellan stridande och understödjande förband.  

3) En grundläggande förändring från krigföring till militära operationer andra än krig. 

4) Användning av militär trupp i internationella operationer sker allt oftare efter 

auktorisering/legitimitet av övernationella organ, t. ex. FN. 

5) Det sker en internationalisering av försvarsmakterna som exempelvis inom Eurocorps (en 

multinationell sammanslutning med säte i Strasbourg)
21

 

Närheten till den civila sfären har diskuterats på flera ställen i detta forskningsläge, 

främst i termer av administration och skrivbordsjobb. Punkt två kan jag tänka mig hör 

                                                           
18

 Weibull, Alise (2005), Utmaningar inom Europas försvarsmakter. Erfarenheter från utländska sociologiska 
studier och analyser, s. 9ff. 
19

 Weibull (2005), s. 14. 
20

 Weibull (2005), s. 15. 
21

 Weibull (2005), s. 12ff. 
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samman med de övriga punkterna som rör ökade internationella insatser. Ett exempel på 

minskade skillnader mellan stridande och understödjande förband kan hämtas från 

Marinens Radio (MaRa) som min uppsats delvis kommer att behandla. 2006-2007 

deltog marinen med två korvetter till en havsövervakningsstyrka inom ramen för FN-

insatsen UNIFIL utanför Libanon. Marinens Radio bidrog då med personal till insatsen 

och såg till att sambandet fungerade till, från, och inom styrkan. 
22

 

2.5 Organisationsförändringar och delaktighet 

1990-talet innebar stora organisatoriska förändringar. Hur upplevde personalen dessa 

organisationsförändringar? Som redan har påpekats är det svårt att komma Försvarsmakten 

nära inpå, men det finns minst en studie som har detta som forskningsområde. Sociologen 

Erna Danielsson har gjort en fallstudie av arbetet som föregick försvarsbeslut-96 och ställer 

frågan ”Är delaktighet möjlig i en byråkrati?” Detta försvarsbeslut innebar bl.a. nedläggningar 

av ett antal förband, så reaktioner kring detta finns också med i hennes undersökning. I 

beslutsprocessen fick all personal möjlighet att komma med synpunkter oavsett plats i 

organisationen. Danielsson frågar sig om detta är möjligt: ”Uppstår det i en byråkrati inte med 

automatik en konflikt mellan att få arbetet gjort och att låta personalen vara delaktig?” För att 

svara på detta har hon gjort intervjuer med personal från förbandsnivå upp till ledningen på 

högkvarteret.
23

  

     I sina slutsatser kommer hon fram till att det finns möjligheter rent organisatoriskt för att 

skapa delaktighet, men att Försvarsmakten har en struktur som gör det mycket svårt eftersom 

det finns en tydlig byråkratisk hierarki där roll och nivå i organisationen är avgörande. 

Personer med chefspositioner agerade som chefer, medan underställda var lydiga och lojala 

och agerade som underställda.
24

  

 

2.6 Organisation och byråkrati 

 

Hittills har jag använt begreppen organisation och byråkrati utan att beskriva vad de innebär; 

vad är egentligen en organisation? Bengt Abrahamsson och Jon Aarum Andersen använder 

                                                           
22

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Avslutadeinsatser/Truppinsatser/UNIFIL---
Libanon/  (hämtat 2013-04-04) och Lyngstam, Niclas och Olsson Hans R (2006) , Internationalisering, 
teknikskifte och ny flytt, i Ahlström, Arne, Svenska marina kustradiostationer, s. 43.  
23

 Danielsson, Erna (2002), Är delaktighet möjlig i en byråkrati? En fallstudie inom Försvarsmakten av det arbete 
som föregick försvarsbeslut-96, s. 8ff. 
24

 Danielsson (2002), s. 290ff.  
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sig av definitionen att: ”En organisation är en planmässigt inrättad sammanslutning av 

människor med syftet att nå givna mål.”
25

   

     Det finns en mängd sådana sammanslutningar, t.ex. skolor, fabriker, kyrkor, och statliga 

myndigheter som Försvarsmakten. Det mål som Försvarsmakten har är att de ska förebygga 

och hantera konflikter och krig, ytterst genom väpnad strid.
26

 För att kunna göra det krävs 

sammansatta enheter som är strukturerade och samverkar med varandra. Abrahamsson pekar 

på fem komponenter som hänger samman: mål, människor, struktur, kultur och aktivitet. Det 

räcker inte att enbart ha ett mål, aktiva handlingar är ett måste för att nå resultat.
27

  

   Begreppet byråkrati är svårdefinierat och det finns ett flertal definitioner på vad en byråkrati 

egentligen är, men ofta används det om statlig förvaltning där fast avlönade ämbetsmän har en 

framträdande position. Abrahamsson skriver att det till vardags är ett negativt laddat begrepp, 

förknippat med opåverkbar och oåtkomlig administration. Han hänvisar till flera forskare som 

har liknade tolkningar om byråkrati, de beskriver det som ett tjänstemannavälde där 

tjänstemännen agerar utifrån egna intressen, eller som en organisatorisk ineffektivitet där 

disciplin och metodiskhet blir ett självändamål.
28

 

     Hos Max Weber är byråkrati ett fenomen som förklarar hur organisationer fungerar. Hans 

idealtyp för en byråkrati är en slags mall som bygger på legal auktoritet. Endast den högste 

chefen, som har valts till den positionen, kan fatta beslut inom sitt legala kompetensområde. 

Alla andra är individuella tjänstemän som ska följa ett antal uppsatta kriterier som reglerar hur 

de ska utföra arbetet.
29

 Abrahamsson skriver att Weber var skeptiskt till rationalisering och 

byråkrati och att frågan om hur en effektiv organisation skapas var ointressant för honom.
30

  

En motsatt uppfattning har Mats Börjesson och Alf Rehn. De skriver positivt om legal 

auktoritet där makten ligger hos ett helt system och det finns strukturer nedtecknade som ska 

vara lika för alla. De skriver att ”Detta såg Weber som ett enormt framsteg, och han såg också 

den maktens byråkratisering som är en naturlig del av detta som en utveckling för allas 

bästa.”
31

 Var Weber skeptisk, eller såg han byråkrati som ett ”enormt framsteg”? Eller kanske 

ingetdera? Ytterligare en tolkning finns hos Erna Danielsson. Hon har använt Webers idealtyp 

                                                           
25

 Abrahamsson, Bengt & Aarum Andersen, Jon (2005), Organisation- att beskriva och förstå organisationer, 
 s. 268.  
26

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/uppdrag/ (Hämtat 2013-05-14) 
27

 Abrahamsson & Aarum Andersen (2005), s 10-17. 
28

 Abrahamsson, Bengt (2000), Organisationsteori. Moderna och klassiska perspektiv, s. 19ff. 
29

 Abrahamsson & Aarum Andersen (2005), s 46f. 
30

 Abrahamsson & Aarum Andersen (2005), s 45f.. 
31

 Börjesson Mats & Rehn Alf, Makt, Liber, Malmö, 2009, s 60f. 
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som teori i sin avhandling, men verkar använda sig av den på ett mer neutralt sätt, där 

byråkrati förklarar utvecklingen inom en organisation utan att lägga värdering i begreppet. 

 

2.7 Sammanfattning 

Ett genomgående tema i detta forskningsläge har varit närheten till det civila samhället. 

Främst gäller det ”skrivbordsofficerarna” som har nått en hög grad och position, och tenderar 

att ägna mycket tid åt administration. Samtidigt är Försvarsmaktens yttersta uppgift den 

väpnade striden. Dessa dubbla uppgifter, civilt och militärt, illustrerar Weibull med metaforen 

om Janus-ansiktet. Det kalla krigets slut medförde en förändrad hotbild och en förändrad 

inriktning med ökade internationella insatser. Hur anpassades verksamheten efter dessa nya 

förutsättningar?   

      Det finns mycket skrivet om Försvarsmakten, men få konkreta studier av verksamheten 

och om hur arbetsmetoderna har utvecklats. Sådana frågställningar har ansetts för praktisk 

orienterade och har inte fått så mycket uppmärksamhet i akademiska sammanhang. Här kan 

min uppsats bidra till att belysa ett område som är relativt outforskat. Hur såg arbetet ut på en 

marin kustradiostation under perioden 1957-2010? Det ska denna uppsats försöka besvara.  

3) Problem och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur personalen upplever att arbetet inom Marinen 

har utvecklats över tid. Vilka skillnader upplevdes under perioden år 1957-2010? Hur 

utvecklades verksamheten och arbetsuppgifterna?  Vilken kompetens behövdes? Ändrades 

kompetenskraven under perioden, och i så fall hur? Hur påverkade tekniska framsteg 

arbetssättet? Dominerade civilt eller militärt betonade uppgifter?  

   För att göra uppsatsen hanterlig i omfång har jag valt ut ett område, marin 

radiokommunikation, och har gjort ytterligare en avgränsning till Tingstäde Radio (1912-

2002) och dess efterföljare Marinens Radio (2002-), ett utförligare resonemang kring detta 

kommer under metod och avgränsningar. Min huvudsakliga frågeställning blir: Hur upplever 

personalen att arbetet på Tingstäde Radio och Marinens Radio har utvecklats under perioden 

1957-2010? 
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4) Material, avgränsningar, metod och källkritik 

 

4.1 Material och avgränsningar 

 

Som material till denna uppsats kommer huvudsakligen intervjuer med sambandsofficerare 

inom Marinen att användas. Jag började med att tillfråga dem jag känner personligen, och bad 

sedan dem att nämna andra, i flera fall numera pensionerade personer att intervjua. På så sätt 

fick jag ett urval i ett större åldersspann. Totalt har åtta personer deltagit i intervjustudien. 

Min tyngsta källa är en gruppintervju med fem personer som alla har arbetat på Tingstäde 

Radio, på Gotland. De två äldsta i denna grupp är födda 1936 och började arbeta där 1957, 

sedan stannade de fram till pensionen. Den yngste kom till Tingstäde 1992 och arbetade där i 

10 år fram till arbetsplatsen lades ner och verksamheten flyttades till den nya organisationen 

Marinens Radio. De intervjuade är samtliga män, och är mellan 50 och 77 år gamla. De har 

alla arbetat inom Marinen i 30 år eller längre. Jag har gjort telefonintervjuer med ytterligare 

en person med erfarenhet från Tingstäde samt gjort en kompletterande telefonintervju med en 

av deltagarna i gruppintervjun för att besvara frågor som dök upp under arbetets gång. 

Gruppintervjun finns inspelad och transkriberad, men vid telefonintervjuerna gjorde jag bara 

anteckningar under tiden samtalen pågick. 

     Genom åren har det funnits ett flertal kustradiostationer i hela landet, men jag har valt att 

koncentrera min undersökning till Tingstäde Radio.  Det gjorde jag främst utifrån tillgången 

på källmaterial, både muntliga- och arkivkällor. Tingstäde var en så kallad A-station, det vill 

säga att de hade både militär- och civil verksamhet. Den civila delen bestod bland annat av 

telegrambeställningar och sjöräddningsärenden. Denna information finns på Krigsarkivet i 

Stockholm. Krigsarkivet har också hemliga handlingar, men för att undvika att denna uppsats 

sekretessbeläggs har jag valt att endast använda mig av arkivets öppna källmaterial, främst 

handlingar rörande radiotelegramtrafiken, in- och utgående skrivelser och personalhandlingar.  

     Kustradiostationerna lades ner och ersattes 2002 av en gemensam station, kallad Marinens 

Radio, med personal och resurser från de äldre kustradiostationerna. Verksamheten på 

Marinens Radio ligger i slutet av min undersökningsperiod, men jag anser det relevant att ta 

med ändå, eftersom centraliseringen är en stor organisatorisk förändring och jag vill veta hur 

arbetet förändrades i och med detta. Det finns inget källmaterial arkiverat eftersom Marinens 

Radio bildades relativt nyligen, handlingarna finns ännu ute i verksamheten. Därför har jag 
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gjort ytterligare två intervjuer med personer som inte har koppling till Tingstäde men däremot 

till Marinens Radio, och som kan berätta om centraliseringsprocessen. 

     Bland mina informanter finns tre personer som enbart har arbetet på Tingstäde Radio, tre 

som har erfarenhet både från Tingstäde och från Marinens Radio, samt två med annan militär 

bakgrund men med erfarenhet från Marinens Radio. Totalt har åtta personer intervjuats. Jag 

har valt att låta personerna förbli anonyma, även om de själva inte har uttryckt någon sådan 

önskan. För den insatte går det förmodligen att känna igen deras berättelser ändå. 

     Tidsramen för min undersökning har jag satt utifrån de äldsta av mina informanter, och 

slutåret har jag satt till 2010. Då hade verksamhet bedrivits på Marinens Radio i åtta år, och 

det borde finnas utrymme att kunna uttala sig om verksamhetens karaktär och eventuella 

förändringar. 

 

4.2 Metod 

 

Intervjuguide 

Utifrån de tre ”blocken”: militär profession, Försvarsmaktens roll, och organisation och 

byråkrati, har jag plockat ut ett antal nyckelord; Kunskap. Kåranda. Administration. 

Karriärsystem. Civilt-Militärt. Varmt-kallt. Teknik. Förändrad hotbild. NATO-orientering. 

Byråkrati. Går det att applicera dessa på Tingstäde Radio och MaRa?  Med utgångspunkt i 

nyckelorden från forskningsläget har jag gått ner på lokalt plan och låter intervjuguiden 

innehålla följande områden: 

 

 Utbildning och kompentens 

Här ställer jag frågor kring kunskap, karriärsystem och kåranda.  

 Radiostationens uppgifter och verksamhet 

Här tas teknik, administration och arbetsuppgifter upp..  

 Kontakten med civila samhället 

Frågor kring fördelningen civil-militär verksamhet och ”varm” eller kall” 

organisation. 

 Nedläggningen av Tingstäde Radio och övergången till Mara 

Här kommer frågor om hotbild, NATO-orientering och byråkrati. Hur har 

verksamheten utvecklats? Vad berodde centraliseringen på? 
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Jag har ett antal frågor som jag har ställt i intervjuerna, men eftersom jag har låtit de 

intervjuade berätta relativt fritt har det ibland varit nödvändigt med uppföljningsfrågor. 

Gruppintervjun var den första jag genomförde, utan möjlighet att testa frågorna i förväg, det 

gjorde att det vid några tillfällen blev oklara formuleringar från min sida som var svåra för 

gruppen att besvara. Till de senare intervjuerna försökte jag tänka på att utrycka mig tydligare 

och inte be om ursäkt för mina frågor. 

 

Arkivguide 

I Krigsarkivet har jag enbart läst öppna handlingar som rör min undersökningsperiod.  Jag har 

undersökt tre typer av material, statistik över radiotelegrafitrafiken, inkommande och 

utgående skrivelser samt personalhandlingar. När det gäller volymerna med inkommande och 

utgående skrivelser har jag läst översiktligt, och tagit alla handlingar som kan kopplas till 

intresseområdena för mina intervjuer. Jag har läst handlingar rörande teknik och 

verksamhetens karaktär, men har exempelvis utelämnat God jul-önskningar, och handlingar 

som rör Försvarsmakten i stort och inte kan kopplas specifikt till Tingstäde Radio. När det 

gäller personalhandlingar har jag tittat på allmänt hållna skrivelser angående 

personalsituationen, och i de fall enskilda personer berörs har jag valt att anonymisera 

uppgifterna. 

 

4.3 Källkritik 

 

Muntliga källor medför alltid ett visst mått av felmarginal. Det är svårt att med exakthet 

berätta om händelser som i vissa fall ligger mer än 50 år tillbaka i tiden. Samtidigt är muntlig 

historia ett sätt att låta dem som annars har svårt att komma till tals få berätta sin historia, 

främst gäller det kvinnor, arbetarklass och etniska minoriteter.
32

 Sambandsofficerare i 

Marinen brukar knappast anses tillhöra dessa grupper, men då det finns få studier av arbetet 

där, ser jag ett klart värde i att låta dem berätta om sina yrkesliv, så som de upplevde det. Den 

brittiske historikern Paul Thompson har visat att pålitligheten i människors minne beror 

mycket på om den ställda frågan intresserar de tillfrågade eller inte.
33

 En persons yrkeskarriär 

borde rimligtvis vara intressant för denne att berätta om, så jag ser mina intervjusvar som 

trovärdiga källor, om än med viss risk för mindre felaktigheter.  

                                                           
32

 Green, Anna och Troup, Kathleen (1999), Oral History,  i Green, Anna och Troup, Kathleen, The Houses of 
History. A critical reader in twentieth-century history and theory, s. 231.  
33

 Green & Troup (1999), s. 230f.  
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Det största källkritiska problemet med muntliga källor är just om man kan lita på minnen eller 

inte. Men ett invant arbete är relativt enkelt att minnas, därför har just arbetarhistoria och 

arbetslivsforskning varit områden som tidigt använt sig av intervjuer som metod. ”Gräv där 

du står-rörelsen” från 1978 syftade till att personer skulle utforska sin egen omgivning och var 

en orsak till ett ökat intresse för att skriva om arbetslivshistoria under 1970- och 1980-talet.
34

 

     Jag har sammanlagt gjort åtta intervjuer. En intervju gjordes i grupp och tre intervjuer 

gjordes enskilt. Gruppintervjun genomfördes i fikarummet på en militär byggnad i Visby. Vi 

drack kaffe under tiden och stämningen var avslappnad, men valet av plats och att de var fem 

personer som samtalade, kan ändå ha påverkat hur de besvarade mina frågor. De andra tre 

intervjuade jag över telefon när personerna befann sig i sina hem. Att intervjua i grupp har 

både för- och nackdelar. De kunde hjälpa varandra att minnas, och en persons utsagor 

bekräftades ofta av de andra. Nackdelarna var att två personer tog betydligt mer plats än de 

andra, och deras uppfattning riskerar att bli den dominerande. Det kan vara så att avvikande 

åsikter inte kom fram, men jag uppfattade stämningen i gruppen som god och jag tror inte att 

risken för det var överhängande.  

     Det faktum att flera av de intervjuade är mina nuvarande arbetskamrater kan ha påverkat 

hur de svarade på frågorna. Det kan tänkas att de var försiktiga med vad de sa för att inte 

skapa dålig stämning på Marinens Radio sedan, men jag uppfattade deras svar som uppriktiga. 

Att de känner och har förtroende för mig kan tvärtom ha varit positivt för deras vilja att dela 

med sig av sina berättelser från arbetet på Tingstäde Radio och Marinens Radio. 

     Gruppintervjun spelade jag in och transkriberade för att skapa en så tillförlitlig källa som 

möjligt. Telefonsamtalen hade jag ingen möjlighet att spela in, så därifrån har jag bara mina 

anteckningar som fördes under samtalen. Jag är medveten om att det skapar en mer 

problematisk källa än den som finns transkriberad. Malin Thor skriver att sådana anteckningar 

är svåra för andra än de två berörda parterna att förstå, och hon skriver att det som skapats inte 

är att betrakta som en muntlig källa, utan som en skriftlig.
35

 Jag förstår hennes tanke, men har 

ändå valt att placera mina telefonintervjuer under rubriken muntliga källor. Graden av 

validitet och reliabilitet kan absolut diskuteras och ifrågasättas, men eftersom jag har utgått 

från samma frågeformulär vid alla intervjuer har jag gjort vad jag kunnat för att få ett 

trovärdigt källmaterial.    

      Jag har valt att använda mig primärt av muntliga källor och komplettera med 

arkivmaterial, trots problematiken som diskuteras ovan. Mina frågeställningar kring 

                                                           
34

 Malin Thor (2006), Inledning, i Hansson, Lars och Thor, Malin (red), Muntlig historia, s. 10ff. 
35

 Malin Thor (2006), Muntliga källor och källkritik, i Hansson, Lars och Thor, Malin (red) Muntlig historia, s. 26.  
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upplevelser av arbetet gör det nödvändigt att förlita mig mer på människans minne, än på de 

handlingar som finns lagrade i Krigsarkivets depå.  

 

5) Bakgrund 

Här följer en kort historisk beskrivning av radiotelegrafi och kustradiostationer, Tingstäde 

Radio och Marinens Radio. 

 

5.1 Morse, Marconi och trådlös telegrafi  

 

Samuel Morse (1791-1872) är den som givit namn åt morsealfabetet, ett system där varje 

bokstav består av punkter och streck som t.ex. kan sändas via telegrafi. 1842 fick han patent i 

USA på sitt telegrafsystem. Telegrafilinjer byggdes snabbt ut och fick snabbt stor spridning. 

1865 fattade den första internationella telekonferensen beslutet att Morses apparater skulle 

användas på internationella telegraflinjer.  

     Telegrafi via trådförbindelser på land har alltså funnits sedan mitten av 1800-talet, medan 

trådlös telegrafi utvecklades i slutet av 1800- och början av 1900-talet. Den är främst 

förknippad med italienaren Guglielmo Marconi (1974-1937). Han lyckades överföra 

morsetecken med elektromagnetiska vågor som han förstärkte med hjälp av antenner. Med 

tiden blev avstånden större och större, och 1902 lyckades han upprätta trådlös förbindelse 

över Atlanten.
36

  

      

5.2 Kustradiostationer 

 

När fartyg utrustades med radio uppstod behovet av kuststationer för trafik mellan fartygen 

och land. I Sverige var de första kuststationerna militära, de allra första öppnades i 

Karlskrona, Vaxholm och Fårösund år 1903. I och med att kuststationerna också hade civil 

verksamhet tvistade Telegrafverket och Marinförvaltningen om vem som skulle äga 

stationerna. 1920 beslutades att Karlskrona och Gotlands kustradiostationer skulle tillhöra 

Marinen, och de övriga, Boden, Härnösand, Vaxholm, Karlsborg och Göteborg skulle tillhöra 

Telegrafverket.
37

 Stationerna kallades ofta för ”gniststationer” och telegrafisterna för 

                                                           
36

 Gustafsson, Birgitta (1991), Radion och radiotelegrafisten, s. 11-16. 
37

 Gustafsson, Birgitta (1991), s. 181f,  och http://www.stockholmradio.se/historik (Hämtat 2013-04-15) 
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”gnistar” efter den elektriska urladdning, gnista, som uppkom när signaler sändes och 

mottogs.
38

 

 

5.3 Tingstäde Radio (SAE) 

 

Den första gniststationen på Gotland etablerades vid Fårösund men flyttades sedan till 

Tingstäde, där en station invigdes 1912. Från början hade de öppet dagligen mellan kl. 10.00–

12.00 och 14.00–16.00. Några år senare, 15 mars 1919 beslutades att stationen skulle öppnas 

för allmän trafik och vara bemannad dygnet runt. De fick då anropssignalen SAE som kunde 

användas av handelsfartyg och andra som ville ha kontakt med Tingstäde. 1922 bytte 

Gotlands Gniststation namn till Gotlands Radiostation, och 1935 fick stationen sitt slutgiltiga 

namn Tingstäde Radio.
39

   

     Under och efter andra världskriget rustades stationen upp och fick modernare materiel. 

Nya radiosändare installerades och en utbyggnad genomfördes. I slutet av 50-talet placerades 

sändar- och mottagarstationerna på olika geografiska platser vilket ger fördelar då de inte stör 

ut varandra, men det hade inte varit tekniskt möjligt förrän då. Tingstäde Radio var i drift 

1912-2002.
40

  

  

5.4 Marinens Radio 

 

Fram till år 2000 hade Marinen fem bemannade kustradiostationer i fredstid; Älvsborg Radio, 

Karlskrona Radio, Ruda Radio, Tingstäde Radio och Hårsfjärden Radio samt två platser som 

kunde mobiliseras vid behov: Roslagen Radio och Ångermanland Radio.  Under 2000 förvann 

Älvsborgs och Rudas stationer, och personalen övergick till Karlskrona Radio. Hösten 2001 

fattades beslutet att all drift skulle centraliseras. Den nya organisationen med personal och 

resurser från de gamla stationerna kom att heta Marinens Radio (förkortat MaRa) och har idag 

verksamhet växelvis på Muskö (Hårsfjärdens gamla lokaler) och i Karlskrona. 2002-04-15 är 

den inofficiella födelsedagen för Marinens Radio.
41

 

     Marinens Radio har som huvuduppgift att ansvara för Försvarsmaktens samband med 

militära enheter. Detta gäller såväl de trådanslutna som ligger till kaj, som de som är till sjöss 

                                                           
38

 Gustafsson, Birgitta (1991), s 14.  
39

 Ahlström, Arne (2012), Tingstäde radio 100 år 1912-2012, s.  3-21.  
40

 Ahlström, Arne(2006) Svenska marina kustradiostationer- En historik 1900-2000, s.  55.  
41

 Ahlström (2006), s. 42-43. 
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och enbart kan nås via radio. Främst handlar det om samband med Marinens fartyg, men 

samband med de andra vapenslagen förekommer också.
42

  

 

6 Undersökning  

 

6.1 Utbildning och kompetens  

 

Tingstäde är en liten ort ca 2 mil utanför Visby. Där låg fram till år 2002 Tingstäde Radio, 

som denna uppsats ska behandla. Vad krävdes för att arbeta där? Vilken kompetens hade de 

anställda? Det fanns flera olika ingångar till arbetet på Tingstäde Radio. Ett sätt var att som 

15–16-åring söka sig till Marinen och bli kontraktsanställd, då fick eleven motsvarande 

värnpliktsutbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning inom sin kår. ”Jag tog bara 

realexamen i princip och sen kom jag till flottan och fick utbildning i Karlskrona som 

telegrafist. Stamanställd alltså.”
43

 så berättar ”Klas” som började på Tingstäde radio på våren 

1957. Hans kollega ”Rolf” valde en annan väg när han läste på teleskolan i Stockholm och 

sedan arbetade som telegrafist i den civila handelsflottan. Tack vare sina kunskaper i telegrafi 

blev han anställd som vikarie på Tingstäde 1968, och efter att i mitten av 70-talet ha 

genomgått en treårig befälsutbildning blev han sedan fast anställd på stationen.
44

  

     Bland mina informanter är det endast en som har genomgått officersutbildning enligt den 

befälsordning som trädde i kraft 1981-1982, när det blev en enda officerskategori. De andra 

har fått sin utbildning i det äldre millitära befälssystemet där de gick det som brukar kallas 

kaninutbildningen. ”Hans” förklarar: ”Det fanns ju tre stycken officerskategorier kan vi säga. 

Det var underofficerare, det var kompaniofficerare och så var det regementsofficerare. 

Kaniner var ju då knutet till underofficerare, eller sedermera plutonsofficerarna. 

Kompaniofficerare dom kallades för judar av någon anledning som för mig är okänd än idag, 

men dom kallades iallafall för judar, och regementsofficerselever det var kameler.”
45

 ”Bengt” 

menar att benämningen judar eventuellt kan kopplas till att det var kompaniofficerarna som 

hade hand om kompaniets ekonomi, men hur de övriga namnen, kaniner och kameler, har 

uppkommit framgår inte av intervjusvaren. Värt att notera är att begreppet ”judar” visserligen 

                                                           
42

 Ahlström (2006), s 42f.  
43

 Gruppintervju, 2013-04-06. 
44

 Gruppintervju 2013-04-06 och Tingstäde Radio, D1 Personalhandlingar 1949-1982, Krigsarkivet. 
45

 Gruppintervju, 2013-04-06. 
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används värdeneutralt men ändå har en etnisk aspekt där en folkgrupp kopplas ihop med 

penninghantering.  

     Ett krav för att få arbeta på Tingstäde Radio var att personalen skulle ha 

telegrafistcertifikat, den kunskapen förenade dem, trots lite olika utbildningsbakgrund. Det 

finns en stolthet över telegrafistyrket och kunskapen i morse. ”Gustav” berättar: ”Jag började 

då 56-57, och då var det den gamla goda tiden då. Utan datorer. Med morse.”
46

  Att kunna 

sända och ta emot signaler i hög takt var ett krav som de anställda själva framhåller, och som 

framgår i en skrivelse till Gotlands marindistrikt från stationschefen på Tingstäde: 

 

Med hänvisning till att Tde rd (Tingstäde radio, min anm.) är en A-station med omfattande såväl 

militär som kommersiell radiotrafik och därtill har sjöräddningstjänst, anser jag att det som ett 

oeftergivligt villkor att tjänstgörande rdtg (radiotelegrafist, min anm.) i första hand skall väl kunna 

följa med i trafiken och utan svårighet klara upp de situationer, som detta medför. Detta innebär att 

rdtg bör behärska en telegraferingstakt omkring 110-120 bokstäver per minut samt att han vid 

tidigare kommenderingar å andra tjänstgöringsplatser erhållit trafikrutin och expeditionsvana.
47

  

 

Vidare ställdes krav på kunskaper i engelska och tyska, då anrop ofta gjordes på de språken. 

I denna skrivelse, daterad 25 november 1955, framgår också att det var personalbrist, erfarna 

radiotelegrafister var ovilliga att tjänstgöra på Tingstäde på grund av stationens isolerade läge, 

som medförde dyra resor och inte tillräckliga förmåner, och ditkommenderade värnpliktiga 

levde inte alltid upp till de högt ställda kompentenskraven.  

     I en skrivelse från 1960 angående en furir som har begärt avsked anges att skälen var att 

han hade mer att vinna på anställning som civil radiotelegrafist i handelsflottan.  

Personalbristen inom Flottan medförde onormalt hög arbetsbelastning och lönerna var för låga 

i förhållande till motsvarande civila tjänster. Dessutom ville han ut och röra på sig medan han 

var ung, och alltså inte sitta på en kustradiostation.
48

 

     ”Klas” berättar: ”Tingstäde radio, det var liksom ingen som ville åka hit från början. Då 

när jag först hade läst färdigt, det var liksom den sista platsen som var ledig. Alla ville någon 

annanstans va. Men dom visste inte vad dom hade missat då. Så att jag har ju alltid trivts 

väldigt bra här.”
49

 De övriga instämmer, och framhåller att de har trivts på Tingstäde och känt 

att de har gjort en viktig insats. ”Bengt” menar att den höga trivselfaktorn beror på att de har 
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arbetat i en yrkesverksamhet där alla har en gemensam grund.  Att de var yrkesmän och 

utförde ett hantverk är något som återkommande poängteras. På frågan om möjligheter till 

karriär inom Försvarsmakten kommer svar som ”det var ingenting för oss”, med motiveringen 

att om de hade velat läsa vidare hade de fått lämna jobbet på radiostationen. Det fanns 

möjlighet att med kompletterande utbildning bli stationschef, men så mycket högre gick inte 

att komma. I det äldre befälssystemet var det bara regementsofficerseleverna, ”kamelerna” 

som hade utsikter att nå de höga militära graderna. 1981-82 infördes en enda officerskategori, 

där alla skulle inordnas. Då blev hela personalen på Tingstäde Radio löjtnanter. Löjtnant 

brukar vara en person på väg uppåt i karriären, och är vanligtvis inte en slutgrad, men det blev 

det i det här fallet eftersom de fortsatte arbeta som de hade gjort innan systemet infördes.
50

 

”Hans” uttrycker sig så här om det nya systemet där alla skulle göra karriär: 

 

Då fanns det bara en officerskategori kvar helt plötsligt. Vilket fick konsekvenser så småningom, 

för vem fan ska köra båten? Och vem ska meka maskinen? Å vem ska göra dom här praktiska 

arbetsuppgifterna om alla ska va amiraler? Unga människor som skulle kunna tänka sig och 

stanna kvar som yrkesmän ja dom blev betraktade som ambitionslösa och lite ointresserade. Det 

fick ju konsekvenser.
51

 

 

Konsekvensen blev att de äldre förblev lojala på radiostationen, men få nyutbildade kom in i 

verksamheten, och på sikt blev det brist på sambandspersonal. Personalbristen blev sedan ett 

tungt argument för att lägga ner kustradiostationerna och centralisera verksamheten.
52

 

 

6.2 Uppgifter och verksamhet 

 

Tingstäde Radio var tillsammans med Karlskrona Radio en A-station, det vill säga att de hade 

både civil-och militär verksamhet och höll öppet dygnets alla timmar och årets alla dagar, till 

skillnad från B-stationerna som kunde stänga på helger, högtider och i semesterperioder. 

Arbetsuppgifterna fanns inom många olika områden. När det gäller deras civila 

ansvarsområden så förmedlade de telegram, hade sjöräddningstjänst, och hade samband med 

polisen, kustbevakningen och tullen. De var meteorologisk väderstation för SMHI, och hjälpte 
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sjöfartsverket med isbrytarverksamheten. Militärt hade de kommunikation mellan land och 

militära enheter till sjöss, och hade ett stab-stab-radionät för att nå staber på fastlandet.
 53

  

   Telegramhanteringen var omfattande. Telegram var meddelanden som mottogs via telegrafi 

och sedan vidarebefordrades till önskad adressat i land. Det kunde till exempel vara ett 

fraktfartyg till sjöss som ville meddela vilket tid de förväntades ankomma hamnen. 

Telegramhanteringen ökade från ca 2000-3000 förmedlade telegram per år under 60- och 70-

talen till 4000-5000 under 80-talet, med toppnoteringen 5127 telegram under år 1989.
54

 Alla 

fiskare som bedrev fiske i svensk ekonomisk zon skulle skicka dagliga rapporter om fångst 

och verksamhetsområde, och det var ett stort antal fartyg, så det är en förklaring till de höga 

siffrorna.
55

 En annan förklaring var ökad service i Östersjön med väder- och isinformation 

som sändes ut till sjöfarten.
56

 

Diagrammet
57

 nedan bygger på min sammanställning av den telegramstatistik som skickades 

in till Televerket. Fram till 1982 redovisades den månadsvis och därefter årsvis. Det fattas 

uppgifter för vissa månader, varför linjen har viss felmarginal, men det ger en uppfattning om 

verksamhetens omfattning mellan åren 1957-1996: 
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Tekniskt sett var det många moment att genomföra och mycket arbete som måste göras 

manuellt. När de intervjuade beskriver hanteringen av telegram nämner de samtidigt 

fjärrskriften som kom i mitten av 50-talet. Texten skrevs först på en maskin och kom ut på en 

hålremsa som sedan skulle läggas i en annan maskin, krypteras, och sändas ut på 

fjärrskriftnätet. Dessa remsor kunde vara långa: 

 

B: Och ”Rolf” hade ju den benägenheten att han ville alltid springa med de där remsorna runt 

halsen och de kunde ju vara upp till fem meter långa. 

R: Du menar halsduken? 

H: Det har vi alla upplevt med stor glädje.  

B: Vilket får den följden att man kliver på den här remsan. Så att samtidigt som man går framåt 

då, så går ju remsan av för den var ju bara ett tunt papper.  

K: Det var ju bättre än datakrasch i alla fall.
58

 

Trots kommentarer som K:s om datakrasch, ger ingen av de intervjuade mig uppfattningen att 

det skulle ha varit bättre förr, bara annorlunda. De beskriver den tekniska utvecklingen på ett 

neutralt sett, om än med viss nostalgi, och stolthet över den breda kompetens som krävdes när 

mycket av arbetet gjordes manuellt.  

     Under 1970- och 1980-talet kom de första datorerna in i verksamheten, men det dröjde 

innan de fick reell betydelse. 1983-1985 infördes MILTEX (Militär textutrustning), som var 

ett meddelandehanteringssystem på tråd som var gemensamt för hela Försvarsmakten. Inom 

Marinen vidareutvecklades det sedan till dagens system ISIS (Integrerat 

Sambandsinformationssystem) som kan hantera meddelanden både via tråd och via radio. 

Utvecklingen har gått från manuella handgrepp till allt mer automatiserade system. Där  

radiotelegrafisten satt och skrev ner morsetecken för hand, och det sedan var ett flertal steg 

för att överföra informationen från punkt a till punkt b, kan dagens operatör i stort sett bifoga 

en fil och klicka på sänd-knappen.  Telegrafi lärs inte ut längre, men däremot ställs högre krav 

på tekniskt kunnande. ”Hans” är noga med att påpeka att dagens och framtidens personal på 

MaRa kommer vara en hybrid av tekniker, systemoperatör och administratör. När systemen 

automatiseras bli arbetet allt mer inriktat på processövervakning och operatörers uppgifter 

färre, men det innebär inte att kompentenskraven är lägre för det, de bara flyttas till andra 

områden.
59
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Idag finns två system för att sända och ta emot meddelanden via radio, dessa hanteras 

parallellt. Det äldre, kallat Arvet, och det nya, HF2000.  I Arvet måste operatören själv ställa 

in frekvenser och det ställer krav på vågutbredningskunskap. Det gäller att veta hur väder, 

årstid och avstånd påverkar radiovågen och kunna ställa in en frekvens lämplig för aktuella 

förhållanden. I HF2000 finns en pool av frekvenser inlagd som ska täcka upp alla möjligheter, 

och så väljer systemet ut en lämplig frekvens åt operatören.  De som skapar denna pool 

behöver ha kunskaper om vågutbredning, men de som opererar systemet behöver det inte.  Än 

så länge är inte HF2000 helt färdigbyggt, men Arvet ska på sikt avskaffas. 
60

 ”Bengt” säger att 

”Vi har sagt det länge, att vi är levande dinosaurier. Vi har en kunskap, en erfarenhet som inte 

används om man syftar till telegrafi. Vi har lite kvar när det gäller vågutbredning, men den 

kommer också försvinna.”
61

 ”John” uttrycker en skeptisk hållning och säger att Arvet kommer 

att försvinna fastän ingen i verksamheten vill det.
62

 Bengt uttrycker sig med en metafor: 

”Utvecklingen i många system har ju gått så att man lägger alla ägg i samma korg, och det gör 

ju det att när handtaget går av så tappar man allting.” Så länge det automatiska systemet 

fungerar är det effektivt, men den dagen det inte gör det är det inte säkert att kunskaperna för 

att utföra arbetet manuellt finns kvar och det upplevs som ett problem. ”John” är lite mer rakt 

på sak än deltagarna i gruppintervjun som förhåller sig mer neutrala i sitt sätt att berätta, men 

hos båda kan anas en skepsis till att vågutbredning inte lärs ut i lika hög grad som förr. 

     Datorernas intåg på radiostationen har medfört större sambandsmöjligheter. ”Frans” 

framhåller att kraven på informationsutbyte har blivit allt större. De äldre systemen klarade av 

att skicka kortare textmeddelanden, medan 1990- och 2000-talens system hanterar bilder och 

filer i större format.  Att skicka stora informationsmängder via radio är ett billigt sätt att 

kommunicera jämfört med satellitförbindelser, och det har gjort systemet slagkraftigt.
63

 

     Även om utvecklingen har gått mot allt högre grad av automatisering tog det dock lång tid 

innan telegrafin avskaffades inom alla områden. ”Frans” säger att man passade anrop på 

telegrafi fram till år 2000 ungefär. Även de tillfrågade i gruppintervjun anger år 2000 som en 

viktig brytpunkt. Civilt infördes säkerhetssystemet GMDSS (Global Maritime Distress and 

Safety System) som är ett digitaliserat nödsignaleringssystem. Då avskaffades kravet på att ha 

en telegrafist ombord inom handelsflottan, eftersom deras viktigaste uppgift hade varit att 

kunna påkalla hjälp vid en nödsituation. Den civila och den militära verksamheten följdes åt, 

och även inom Marinen avskaffades telegrafi till förmån för modernare kommunikationssätt. 
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Trafik till u-båtar i undervattensläge var det område som behöll telegrafi längst. De 

intervjuade är inte helt överens om när det upphörde, men menar att det fanns kvar ett par år 

in på 2000-talet
 
.
64

 

6.3 Kontakten med det civila samhället 

 

Verksamheten på Tingstäde Radio kretsade mycket kring civila uppgifter; ovan nämnda 

telegramhantering och sjöräddningsärenden.  1980-11-03 skrev chefen för Tingstäde Radio ett 

brev till Stockholm Radio och kritiserade dem för att Tingstäde inte hade fått information om 

ett sjöräddningsfall som inte utspelade sig inom deras ansvarsområde, men som ändå till viss 

del berörde dem. En person rapporterades saknad på färjan mellan Gotland och fastlandet.  

Han skriver: ”Färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet är en stor del av det gotländska 

samhället.  Den intresserar och berör alla här boende. Självfallet förväntas kustradiostationen 

på ön kunna lämna upplysningar i dylika situationer.”
65

 Chefen argumenterade utifrån att 

Tingstäde Radio var en välkänd och etablerad institution på ön och att frågor från allmänheten 

ofta kom till SAE. ”Bengt” berättar att Tingstädes breda engagemang på många områden 

gjorde radiostationen känd i samhället. Sjöräddning, lotsar, kustbevakning, tullen, det fanns 

många områden där civila kom i kontakt med dem. ”Alla var ju mer eller mindre bekanta med 

vad Tingstäde var”, säger han.
66

 

     Under 1980-talet var arbetsfördelningen ca 85 % civila uppgifter och 15 % militära, enligt 

”Hans”, och det fick till följd att de anställda inte identifierade sig med den militära 

yrkesrollen: ”Huvudsakliga tiden på Tingstäde så kände jag mig som en civil operatör 

faktiskt, det gjorde jag.” säger han och får medhåll av de andra, ” Mycket tack vare att vi var 

sjöräddning, och det var ju otroligt lite i sin helhet militär trafik alltså. Så att jag kände mig 

definitivt som en civil. Det gjorde inte saken bättre att vi gick civilklädda.”
67

 En kollega till 

honom som arbetade två år på Tingstäde och sedan på Karlskrona Radio berättade att 

stämningen på Tingstäde var mer avslappnad än i Karlskrona, och att den civila klädseln var 

en del i detta.
68

 

     Trots resonemanget ovan var det ett krav på att personalen skulle vara officersutbildade. 

”Rolf” som kom in i verksamheten via Handelsflottan ställdes inför valet att gå en treårig 
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utbildning eller sluta sin anställning. Trots att han hade telegrafistcertifikat och efterfrågad 

kompetens krävde organisationen att han även skulle vara militär.
69

 

 

6.4 Nedläggningen av Tingstäde Radio och övergången till Marinens Radio 

 

Kring år 1998-1999 började tankarna på att centralisera verksamheten till en enda 

organisation. Förklaringarna till detta kan delas upp i två olika huvudanledningar: personella 

frågor, och tekniska möjligheter. Dåvarande chefen för Ruda Radio, och sedermera första 

chefen för Marinens Radio är väldigt tydlig med att det var bristen på personal som 

framtvingade denna förändring.
70

  

     Han berättar att pensionsavgångar närmade sig och att det inte skulle finnas personal nog 

att bemanna alla kuststationer, så informella kontakter togs med FMV (Försvarets 

materielverk) för att se om det fanns tekniska möjligheter att fjärrstyra radioutrustningen i 

hela landet från en enda plats. När detta visade sig vara genomförbart beslutades om att 

avfolka Ruda och Älvsborgs Radio. Personalen som inte slutade, flyttade då med till 

Karlskrona eller Hårsfjärden Radio. Karlskrona och Hårsfjärden bildade sedan en slags 

befälpool som hjälpte varandra med bemanningen. Initialt var det personalfrågor som triggade 

igång centraliseringen, men det hade väl kommit ändå småningom på grund av 

teknikutveckligen, menar han, och beskriver hela processen som smärtfri, men nämner ändå 

som i förbigående, att Tingstäde trilskades lite.
71

 ”Frans” arbetade på Hårsfjärden radio när 

centraliseringsprocessen drog igång. Han beskriver den som lite känslig och säger att det 

alltid finns känslor inblandade när arbetsplatser läggs ner, men att processen i det stora hela 

gick väldigt bra. De tekniska möjligheterna att fjärrstyra radiosändarna och mottagarna var en 

grundförutsättning för att kunna spara in på resurser menar han.
72

  

     Om det var teknikutvecklingen i sig som var orsaken till att kustradiostationerna lades ner 

eller inte, är mina informanter inte helt överens om, men alla är överens om att det var en 

förutsättning för att kunna genomföra centraliseringen. De tillfrågade i gruppintervjun 

diskuterade mer i termer av nedskärningar och möjligheten att dra ner på personalen för att 

tjäna pengar. De menade att det kanske fanns en vinning i att centralisera förr när 

bemanningen bestod av anställda officerare och ett antal värnpliktiga, men att det är lika 

många anställda att avlöna nu igen eftersom de värnpliktiga har ersatts med civilanställda 
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efter år 2010 när den allmänna värnplikten upphörde. Dagens bemanning av Marinens Radio 

består av ett antal officerare och civilt anställda operatörer, där de civila är i majoritet 

numerärt sett. Det är en stor organisationsmässig förändring om man jämför med innan 2010 

där all personal var militärer.
73

  

     Tingstäde Radio var den station som lades ner sist. På frågan om hur nedläggningsbeskedet 

togs emot berättar ”Hans” att sambandsofficerarna själva tog det lugnt, det var inget att bråka 

om och ”bara att gilla läget”, men reaktionerna från omgivningen var större. Han berättar om 

Gotsam (samverkan på Gotland) som var ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Polisen, 

Kustbevakningen och Försvarsmakten. De hade önskat behålla den service Tingstäde hade när 

det gäller samband på ön.
74

 Det här visar ytterligare en gång på det som deltagarna i 

gruppintervjun poängterade, att radiostationen var väl etablerad och uppskattad del av 

samhället på Gotland. 

      

6.5. Tiden efter 2002: verksamheten på Marinens Radio jämfört med Tingstäde Radio 

Marinens Radio bildades år 2002 och bemannades med personal från de nedlagda 

kuststationerna. ”Bengt” och ”Hans” valde båda att fortsätta inom Marinen och följde med till 

den nya organisationen. Båda beskriver att det har blivit lägre arbetsbelastning mot vad de var 

vana vid på Tingstäde:  

Det är väl just det som är den stora skillnaden, att förut så var vi operatörer som gjorde nånting, till 

att gå över till att vi blir processövervakare. Och det är ju ett skifte, det är ju som att byta, det är ju 

två helt skilda jobb, och är du inskolad till att du ska göra nånting hela tiden, du är sysselsatt med 

att ta emot och sitta och skriva på telexen, skicka telegram och köra journalföringar och ta remsor 

och ställa om sändare och sånt där hela tiden, tills just nu, då du ska sitta och klicka på en dator 

från en ruta till en annan ruta och kanske titta på en annan datorskärm är det grönt eller rött där, 

och så vidare, i en tyst miljö där det var en himlas knaster och brus på nästan alla mottagare 

förut.
75

  

De beskriver att arbetsuppgifterna blivit mer inriktade på att övervaka, och att finnas till som 

en resurs ifall att det skulle behövas. Ibland kan miljön då bli understimulerande och det är 

svårt att hålla sig sysselsatt hela tiden: ”Alltså det blir så pass demoraliserande på så sätt, det 

finns alltså inget behov mer än i så fall, och det har man inte lyckats övertyga oss om, behovet 
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är att vi ska finnas ungefär som polisen. Vandra på torget även om det inte är någon där, men 

det är alltid nån som ser att det är en polis på torget.”
76

   

     Här kommer ett visst missnöje med hur arbetssituationen har förändrats fram, som inte har 

framkommit tidigare i intervjun. Det är starkt kopplat till förändringar i yrkesutövningen och 

inte till själva centraliseringsprocessen som hos alla tillfrågade beskrivs som relativt smärtfri. 

Vad grundar sig detta missnöje i då? Som citaten ovan visar kan det ha att göra med att det är 

en omställning att komma från en miljö med många olika uppgifter till en med färre. 

Tingstäde hade omfattande civil verksamhet, något som inte är fallet på Marinens Radio, som 

mestadels hanterar militär kommunikation och i viss mån så kallad Welfare-trafik, det vill 

säga personliga meddelanden till och från anhöriga till personer på utlandsmissioner och 

andra uppdrag som medför lång bortavaro från hemmet.  

     När jag ställde frågor om hur verksamheten har förändrats gjorde jag det med resonemang 

kring byråkrati, administration och närheten till det civila samhället, som tas upp i 

forskningsläget i åtanke. I alla intervjuerna ställde jag frågan ”anser du att Försvarsmakten har 

blivit mer byråkratisk?” utan att ge de tillfrågade en definition på vad jag menade med 

byråkrati. Det var upp till dem att svara utifrån sin egen uppfattning i frågan.  De som gick i 

pension på 90-talet och alltså inte har någon erfarenhet från Marinens Radio svarade att alla 

hade sina givna roller och bestämda uppgifter att utföra. Någon hade hand om 

telegramredovisning medan någon annan skötte arbetstidsplaneringen etc.  

    ”Bengt” kom till Tingstäde 1992 och var då ny i en grupp som arbetat tillsammans i många 

år, men han upplevde aldrig några problem med att hitta sin plats i gruppen. Han var det 

sjunde alternativet eftersom han var den sjunde anställde. Han beskriver hur var och en hittade 

sitt arbetsområde så att ingen gjorde exakt samma sak.
77

 Det här kan jämföras med Webers 

legala auktoritet, idealtypen för byråkrati, där tjänstemännen utför arbetsuppgifter inom sina 

fastställda kompetensområden. Telegramredovisning innebar en hel del pappersarbete, och 

vid sjöräddningsuppdrag loggfördes varje åtgärd i detalj, sådan administration skulle kunna 

upplevas som betungande, men de tillfrågade nämner det inte ens. Det var en självklar del av 

jobbet och ingenting som upplevdes negativt. De tillfrågade som har erfarenhet från Marinens 

Radio svarade däremot på byråkrati som ett negativt laddat begrepp. De pratade inte om 

arbetsfördelningen på radiostationen utan vidgade resonemanget till att innefatta 

servicefunktioner inom Försvarsmakten som berör dem. De berättade att det tidigare fanns 

servicepersonal som skötte resebokningar etc. på plats på förbanden, men nu ska den anställde 
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göra mycket av det administrativa jobbet själv via ett resurs- och ekonomiledningssystem 

kallat PRIO. ”Jag tror det är krångligare idag, rent allmänt administration, oavsett om du ska 

ha ut prylar eller hämta saker eller resa eller (--)  Det är ju inte bara att beställa en biljett och 

åka, utan det ska ju vara enligt konstens alla jävla regler.” berättar ”Hans” indignerat och får 

medhåll av de andra.
78

  

     ”Frans” har sedan 2010 en ledande position på Marinens Radio och svarar spontant ”Ja, 

fyfan!” på frågan om byråkrati och berättar att han får ägna 80% av sin arbetstid åt 

administrativa uppgifter sedan han tillträdde sin nuvarande tjänst.
79

 Av mina intervjusvar att 

döma verkar administrationen och byråkrati i dess negativa innebörd ha ökat under 2000-talet. 

”Harald” var chef för Marinens Radio från 2002 till 2006 då han gick i pension. Han säger att 

han hade privilegiet att fortfarande få jobba mycket i organisationen och att han tror att arbetet 

har blivit mer byråkratiskt sedan dess. Han hade en ställföreträdande chef, medan det idag 

finns en slags ledningsgrupp bestående av 3-4 man för att kunna hantera främst administrativa 

uppgifter. Han påpekar att MaRa har fått nya arbetsuppgifter, som att planera övningar mot 

tidigare när de bara genomförde dem. Övningsplanering är något som tar tid och resurser från 

den dagliga verksamheten på stationen.  ”Harald” säger att han hade kunnat tänka sig att 

arbeta kvar ett par åt till, men att han såg en ökande administration och tyckte att det var dags 

för en yngre förmåga att ta över ledarskapet för Marinens Radio.
80

  

     Även på frågan om de upplevde någon förändring i sin arbetssituation efter Kalla kriget 

slut och Sovjetunionens fall får jag olika svar i de olika åldersgrupperna. De äldsta svarar att 

det inte märktes alls i deras arbete på Tingstäde. De yngre för ett resonemang kring att 

grundförutsättningarna inte ändrades, att hålla koll på Sveriges territorialvattengräns är lika 

angeläget nu som då. Uppgiften att bevaka trafiken i Östersjön har dock lagts över på 

Sjöövervakningscentraler och görs idag inte av Marinens Radio. Gällande bevakning har 

förutsättningarna dock blivit annorlunda, i bemärkelsen att fler fartyg tillhör EU-länder 

och/eller ingår i Schengensamarbetet, och utgör alltså inte ett hot mot Sverige på samma sätt 

som tidigare.
81

 I det stora hela verkar det som att Tingstäde Radio inte påtagligt berördes av 

de politiska förändringarna under de första åren av 90-talet. När det gäller Marinens Radio 

märks förändringen inte till vardags, utan främst genom deltagande i internationella marina 

övningar. ”John” berättar att det till en början var märkligt att svenska fartyg skulle ligga i 

samma hamn som tyskar och ryssar, som tidigare varit ”lede fi”, men att han vande sig.  
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”Idag har Östersjön mer blivit ett fredens hav” säger han.
82

 Något som är anmärkningsvärt är 

att ingen nämner NATO när samtalet handlar om internationalitet. Det kan ha med 

sekretessfrågor att göra, eller att mina frågeställningar helt enkelt inte uppmuntrade dem till 

att prata om det. FN nämns i förbigående, och NATO inte alls.  

 

7.  Resultat, diskussion och slutsatser 

Här följer en diskussion där resultatet av min intervjustudie återkopplas till den tidigare 

forskning som presenterades i forskningsläget. Eftersom jag har valt att skriva utifrån ett fåtal 

personers upplevelser och berättelser från sitt yrkesliv går det inte att dra några allmängiltiga 

slutsatser, men jag kommer att peka på de likheter och skillnader jag ändå tycker mig kunna 

se utifrån det material jag har. 

     Denna studie har baserats på åtta intervjupersoners berättelser om sina yrkesliv på 

Tingstäde Radio och/eller Marinens Radio. Samtliga var väldigt måna om att lyfta fram att de 

var certifierade telegrafister, en specifik kunskap som länge var nödvändig att ha på en 

kustradiostation. Min undersökningsperiod sträcker sig från 1957 till 2010, och de tillfrågade 

anger en brytpunkt omkring sekelskiftet 2000 där den tekniska utvecklingen gjorde att 

telegrafi som kommunikationssätt avskaffades inom de flesta områdena. Därför är det 

naturligt att mina informanter som är mellan 50 och 77 år gamla, och som har arbetat med 

telegrafi under hela eller delar av sitt yrkesliv också pekar på denna kunskap som något 

viktigt. En av sociologen Bengt Abrahamssons kriterier för att ett yrke ska vara 

professionaliserat är just graden av specialiserad, teoretisk kunskap plus metoder för att 

tillämpa kunskaperna i det dagliga yrkeslivet. Hans andra kriterium handlar om att 

arbetsuppgifterna ska utföras under hänsynstagande till etiska regler. Det är inget som de 

pratar om, men det är helt rimligt att anta att Försvarsmakten har uppsatta etiska regler i och 

med att deras yttersta uppgift är väpnad strid. På Tingstäde radio kan sjöräddningsfall vara ett 

område där det gällde att ha tydliga regler för hur verksamheten skulle hanteras på bästa sätt. 

Abrahamssons tredje kriterium för vad en profession är handlar om graden av kåranda som 

kommer ur gemensam utbildning. Som min undersökning har visat fanns det flera vägar till 

arbetet på Tingstäde Radio.  Försvarsmakten gjorde om sitt befälssystem 1981-1982, så de 

äldre har en utbildning, och de yngre en annan. Slutmålet var dock detsamma, och kraven som 

måste uppfyllas för att få arbeta på Tingstäde Radio likaså. Samtliga anställda skulle vara 
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officerare och de skulle ha radiotelegrafistcertifikat. I min undersökning framkom att 

trivselfaktorn på arbetet var hög, och en av de tillfrågade kopplade detta till att de alla hade en 

gemensam grund i yrkesverksamheten, där just telegrafin var en central punkt. Utifrån 

Abrahamssons kriterier skulle jag säga att radiotelegrafist var ett yrke som borde hamna högt 

på skalan över professionaliseringsgrad. Officer är ett yrke som traditionellt också borde 

hamna högt på denna skala, men Tingstäde Radio var en speciell arbetsplats i och med att 

civilt betonade uppgifter dominerade. De anställda var militärt utbildade, men identifierade 

sig inte med den rollen. ”Hans” uttryckte att han kände sig som en civil tjänsteman och fick 

medhåll av de andra gällande detta. Den kåranda som rådde på Tingstäde Radio, var alltså 

kopplad till gemensam utbildning och kunskap, men inte till rollen som officer.  

     När det gäller att göra karriär inom Försvarsmakten var möjligheterna begränsade så länge 

de valde att stanna kvar i sin yrkesroll på kustradiostationen. Samtliga intervjuade på 

Tingstäde Radio är löjtnanter till graden, och har alltså inte följt den bana för officerskarriärer 

som bygger på att en nyutbildad officer ska leda trupp, vidareutbilda sig och klättra i graderna 

för att sedan bli ”skrivbordsofficerare” och ägna mycket tid åt administrativa uppgifter. Att de 

valde att stanna kvar, trots att ett gradmässigt avancemang och en tjänst inom 

militäradministrationen troligtvis hade gynnat dem om man ser till lönestatistiken, visar på 

hur väl de trivdes och identifierade sig med sin roll som telegrafist.  Värt att påpeka än en 

gång är att Tingstäde mestadels hade civil verksamhet, så att likt Ydén diskutera en 

karriärmässig ordning som bygger på att unga officerare ska leda trupp och utbilda i 

stridsuppgifter är mer tillämpbart på ett arméförband och inte i lika hög grad på en 

serviceinriktad funktion som en kustradiostation.   

     Ydén tar upp att chefsposter mestadels inriktas på administration för att på så vis öva den 

ledning som skulle utövas i en krigssituation. ”Frans” berättar att han ser en tydlig skillnad i 

administrativa uppgifter sedan han gick från en sambandsofficerstjänst till en mer 

chefsliknande roll på Marinens Radio under år 2010. Hans administrativa uppgifter kopplas 

dock mer till praktiska göromål som att godkänna de anställdas reseansökningar i system 

PRIO till exempel. Ydéns resonemang är förmodligen mer tillämpbart på högre 

chefspositioner, där rent stabsarbete utförs i större utsträckning.  

     När det gäller kompetenskrav pekar Ydén på problemet att befattningar tillsätts baserat på 

militär grad snarare än sakkunskap. Här kan exemplet med den civilanställde telegrafisten på 

Tingstäde Radio vara tillämpbart. Trots att han hade efterfrågad kunskap för att lösa sina 

arbetsuppgifter ställdes han inför valet att genomföra en treårig militärutbildning eller att säga 
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upp sig. Det visar på en tydlig struktur inom Försvarsmakten där riktlinjer och fastställda 

roller sätts före faktisk sakkunskap.  

     Tingstäde Radio var en militär kustradiostation som var bemannad året runt, dygnet runt. 

Den kan sägas vara ett exempel på Försvarsmaktens dubbla roller. I och med 

dygnetruntbemanningen var de i skarp tjänst och beredda att verka omedelbart, men själva 

arbetet utfördes i en kontorsliknande miljö, långt från faktiska stridsuppgifter. Alise Weibull 

tar upp en indelning i två delkulturer, den varma och den kalla, där varmt står för skarp 

väpnad insats och kallt för rutinarbete. Hon kritiserar detta och menar att delkulturerna 

interagerar och inte är väsensskilda. Tingstäde Radio är ett bra exempel på en ”kall” miljö 

som snabbt kunde bli ”varm” om det uppkom en situation där radiosamband var nödvändigt. 

Radiostationen var en servicefunktion som såg till att övriga delar av Marinen kunde utföra 

sina uppgifter. På så sätt kunde de vara en del av en ”varm” insats utan att för den skull själva 

ha ett vapen i handen.  Det operativa/taktiska subsystemet och det administrativa/tekniska 

subsystemet samverkar och är beroende av varandra.  

     En radiostation är en miljö där teknik och teknikutveckling helt naturligt får stort utrymme. 

När ”Klas” och ”Gustav” inledde sina karriärer på Tingstäde i mitten av 50-talet fanns inga 

datorer i verksamheten och det dröjde ca 30 år innan datorerna slog igenom på allvar, men 

sedan har utvecklingen stadigt gått mot allt högre grad av automatisering. Att 

arbetsuppgifterna och därmed kompentenskraven har ändrats märks tydligast i jämförelsen 

mellan Tingstäde Radio och Marinens Radio. Uttryck som ”levande dinosaurier” visar på att 

de tillfrågade har kunskaper inom kompentensområden som inte längre efterfrågas och att de 

upplever utvecklingen som negativ i vissa fall. De försökte vara neutrala och betonade att den 

nya tekniken kräver en högre grad av tekniskt kunnande och att personalen på Marinens 

Radio förväntas vara en hybrid mellan tekniker, systemoperatör och administratör, d.v.s. att 

deras kompentens inte är lägre än förut, bara inom nya områden. Samtidigt kritiserade de att 

kunskaperna för att lösa en situation manuellt om de automatiserade systemen inte skulle 

fungera, är på väg att försvinna.  Än så länge existerar dock två system parallellt, och allt kan 

inte skötas av datorer, även om utvecklingen är på väg åt det hållet.  

     Morris Janowitz diskuterade hur ett tekniskt komplext försvar ledde till förändringar från 

traditionellt militärt auktoritetstänkande till gruppkonsensus, eftersom motiverade soldater var 

en nödvändighet för få dem att vilja utföra sina uppgifter. Han beskriver en positiv teknisk 

utveckling, där varje soldat får en viktig uppgift eftersom hans kunskaper behövs.  Detta kan 

jämföras med situationen på Marinens Radio. Teknisk utveckling i sig är inte negativt, men 
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om den drivs så långt att individen reduceras till övervakare istället för operatör, kan det 

istället upplevas som demoraliserande, som en av de intervjuade berättar om.  

     Janowitz skrev redan på 1960-talet om en massiv teknisk utveckling inom det amerikanska 

försvaret som han likande vid en organisatorisk revolution. Han menade att i takt med att 

tekniken blir allt mer komplex minskas skillnaderna mellan det civila och det militära, och det 

krävs allt fler tjänster som inte har med ”Kriget” att göra, t.ex. tekniker och ingenjörer. Det 

här är en utveckling som kan kännas igen på Marinens Radio där antalet civila tjänstemän är i 

majoritet, att jämföra med Tingstäde Radio där det inte alls var så. Det framgår också tydligt 

av min undersökning att teknikutvecklingen har varit omfattande, till den grad att en av de 

intervjuade säger att det har blivit ett helt nytt yrke; från operatör till processövervakare. 

     På Tingstäde Radio verkar trivselfaktorn ha varit hög eftersom de anställda där kände att 

de gjorde en viktig insats och att deras arbete betydde något, och det finns en tydlig 

yrkesstolthet. På Marinens Radio framkommer att personalen ibland känner sig 

understimulerad. Datoriseringen har medfört att arbetsuppgifter kan göras med färre 

handgrepp än tidigare, men samtidigt tror jag att det är för enkelt att enbart ”skylla” på 

teknikutvecklingen. ”Bengt” och ”Hans” beskrev att de upplevde arbetsbelastningen som 

mindre sedan de kom till Marinen Radio. På Tingstäde var de vana vid att hela tiden ha 

arbetsuppgifter att utföra, främst kopplat till den civila delen av arbetet, och eftersom Marinen 

Radio mestadels har militär trafik blev det mindre för dem att göra där. Det här skulle kunna 

ha ett samband med nedskärningarna under 1990-talet som Alise Weibull tar upp. Om flottan 

minskade i omfång till följd av ekonomiska besparingar under den här tiden så är det en 

naturlig följd att det också blir ett minskat behov av radiokommunikation mellan fartyg och 

land. 

    Weibull refererar till sociologen Charles C Moskos fem punkter för vad som utmärker det 

postmoderna försvaret. Punkterna går delvis att applicera på Marinens Radio. Den första 

punkten handlar om en ökad integrering av den militära och civila sfären. Det kan exempelvis 

ses genom ett ökat antal civilanställd personal. Punkt två, om minskade skillnader inom den 

militära organisationen kan ses främst genom internationella insatser, där försvarsgrenar 

samverkar och Marinens Radio har en viktig roll som sambandsresurs. De tre sista punkterna 

handlar om mer övergripande förändringar som militär operationer andra än krig, insatser 

under FN-mandat och multinationella sammanslutningar. Det här är svårt att se på ett lokalt 

plan på Tingstäde/Marinens Radio, vilket frånvaron av intervjusvar på dessa frågor rörande 

internationalisering också visade. En radiostations uppgift är att vara en servicefunktion som 

ser till att övriga Marinen, och även de andra vapenslagen, kan samverka med varandra. De är 
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spindeln i nätet, men fattar inte egna beslut, utan förmedlar information. Därför fick jag inte 

så mycket svar på frågor rörande förändringar som hör samman med politiska händelser i 

omvärlden. Arbetet fortsatte helt enkelt som vanligt, att Kalla kriget slutade och 

Sovjetunionen föll samman var inget som märktes av på lilla Tingstäde på Gotland.  Marinens 

Radio påverkades av ökade internationella övningar under 2000-talet och vissa anpassningar 

till NATO-standard har gjorts, men det är inget de intervjuade pratar om mer än i förbigående. 

Därför kan jag inte heller säga mer än att en förändrad och minskad hotbild i närområdet har 

öppnat upp för samarbeten som inte förekom före 1990-talet, men hur detta konkret påverkar 

arbetssituationen på Marinens Radio framgår inte av denna uppsats.  

     Hade jag ställt andra frågor i intervjuguiden är det möjligt att jag fått andra svar, och det 

skulle med fördel kunna göras i en kommande D-uppsats. Jag har fokuserat mycket på 

konkreta frågor kring arbetet på Tingstäde och Marinens Radio. Det var ett medvetet val 

eftersom jag ville lyfta fram sambandsofficerarnas berättelser från sina yrkesliv, men det vore 

intressant att utvidga forskningen till Marinen i stort, gällande internationella insatser och hur 

verksamheten har anpassats efter NATO-standard där. I en sådan undersökning skulle 

Marinens Radio kunna var en del, men även intervjuer på flera nivåer, från förbandsnivå med 

fartygsbesättningar upp till dem som fattar beslut på MTS, Marinens Taktiska Stab, på 

Högkvarteret vore intressant för att få en mer heltäckande bild av verksamheten.  

 

8. Sammanfattning  

I denna uppsats har jag arbetat utifrån frågeställningen ”Hur upplever personalen att arbetet på 

Tingstäde Radio och Marinens Radio har utvecklats under perioden 1957-2010?” För att svara 

på det har jag valt att intervjua sambandsofficerare som har arbetat på Tingstäde Radio 

och/eller Marinens Radio.  

     Även om mitt material är begränsat, är det samstämmigt, och pekar på en tydlig förändring 

i arbetet under den undersökta tidsperioden. Tydligast skillnad ses i jämförelse mellan 

Tingstäde Radio och Marinens Radio.  På Tingstäde dominerade civila uppgifter, på Marinen 

Radio är det nästan uteslutande militär trafik. Telegrafi, och därmed mycket manuella 

handgrepp för att utföra uppgifterna, fanns kvar under nästan hela Tingstäde Radios 

verksamhetsperiod, medan Marinen Radio har automatiserade system där telegrafikunskaper 

inte längre behövs.  ”Klas”, Gustav” och ”Rolf” som alla gick i pension under 1990-talet 

berättade om en teknisk utveckling när de första datorerna kom in i verksamheten och fick 

betydelse under 1980-talet, men telegrafin avskaffades först kring år 2000, så de stora 
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förändringarna skedde först efter att de avslutat sina yrkesverksamma karriärer. ”Bengt” och 

”Hans” som gick från Tingstäde till Marinens Radio upplevde en kraftig minskning i 

arbetsuppgifter och förändrade kompentenskrav, där teknisk förståelse blir allt viktigare. Flera 

personer uttryckte skepsis mot att ”lägga alla ägg i en korg”. Teknisk utveckling och 

effektivisering är inget negativt i sig självt, men det krävs också kunskaper att hantera 

radioutrustningen manuellt om tekniken skulle haverera; och det är den kunskapen som är på 

väg att försvinna.  

     Samtliga som har arbetat på Tingstäde uttryckte en stolthet över sitt yrke och över att ha 

kunnat göra nytta med sina kunskaper. Den kårandan som skapades genom främst 

telegraficertifikatet saknas på Marinens Radio, där utvecklingen går mot allt mer 

automatisering och processövervakning. En processövervakare är mer utbytbar än en 

hantverksskicklig telegrafist och det har försvagat samhörighetskänslan som verkar ha varit så 

viktig på Tingstäde. 

”Vi fick ett yrke som räckte en generation” sa ”Klas” som började som telegrafist på 

Tingstäde Radio år 1957. Förenklat kan det sägas att utvecklingen år 1957-2010 har gått från 

hantverk till övervakning, eller som titeln på denna uppsats lyder, ”Från telegrafi till 

HF2000”. 
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Telefonintervju 4, 2013-04-26 
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Bilaga 1.  

Intervjufrågor 

Tre ”block”, Militär profession, Försvarsmaktens roll, och organisation och byråkrati. 

Nyckelord: Kunskap. Etiska regler. Kåranda. Administration. Karriärsystem. Civilt-Militärt. 

Konflikt-Konsensus. Varmt-kallt. Teknik. Förändrad hotbild. Nedskärningar. Nato-

orientering. Byråkratisk hierarki.  

 

Utbildning och kompentens 

-  Berätta om dig själv.  Hur ser din militära karriär ut och när började du arbeta på 

Tingstäde Radio/Marinens Radio?  

- Vilken utbildning har du? 

- Vilken utbildning krävdes? 

 

Radiostationens uppgifter och verksamhet 

- Vad hade du för arbetsuppgifter, Hur kunde en vanlig dag se ut?  

- Hur har du trivts på arbetet? 

- Hur har den tekniska utvecklingen sett ut.  

- Vilken teknik användes? 

-  Ändrades kompetenskraven med ny teknik?  

- Hur förändrade datoranvändandet verksamheten? (telegrafin) 

- Har kompetensen försvunnit ur verksamheten med tiden? 

- Hur har arbetsuppgifterna förändrats tycker du? Har de förändrats? (i stort) 

- Tingstäde var en sjöräddningsstation, vad innebar det?  

- Ni hade även kommersiell telegramhantering, berätta om det.  

 

Byråkrati och administration 

- Forskning har pekat på att Försvarsmakten får allt mer administrativa uppgifter 

och liknar en civil myndighet. Är det något du har upplevt på Tingstäde/Mara? 

- Anser du att Försvarsmakten har blivit mer byråkratisk? 

- Har de administrativa uppgifterna blivit mer omfattande med tiden? Vilka var de 

administrativa uppgifterna tidigare respektive senare i din karriär? 

 

  Nedläggningen av Tingstäde Radio – övergången till MaRa 

- Tingstäde Radio lades ner, hur upplevde du detta?  

- Varför skedde det anser du? 

- Vad är fördelarna respektive nackdelarna med dagens organisation, MaRa? 

- Försvarsmakten inriktar sig på internationella insatser, hur syns det i arbetet på 

MaRa? 

- Du som har arbetat på båda stationerna, ser du några stora skillnader? 


