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En fallstudie av den svenska försvarsmaktens grundläggande skjututbildning genom ett 

vetenskapligt grundat analysverktyg. 

 

 

ABSTRACT: 

The Swedish Armed Forces direct fire have from previous research in combat situations in 

Afghanistan shown development potential. Reports from Afghanistan shown lack of 

marksmanship in such a magnitude that the combat effectiveness where impaired. To strike is 

one of three essentials in fighting. The Swedish Armed Forces basic rifle marksmanship 

training have newly been renewed and have influences from civil shooting competition 

marksmanship. The purpose of this study is to get comprehension on how the Swedish basic 

rifle marksmanship training has developed and is organised. With that information, conclusions 

on how it effects Swedish warfare is known. By better understanding flaws and virtues, the skill 

can be understood which simplifies development for direct fire in warfare. Tool for analysis 

based on scientific research about military learning and marksmanship is used for examination 

and results demonstrate that the marksmanship training is missing several training methods. The 

major deficiency is within the affective variables like mental training and reflection. 

Remarkable the training consists of almost every cognitive and perceptual-motor variable. 
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1. Inledning 

Inledningen syftar till att ge läsaren förståelse för undersökningens relevans och börjar med en 

problemformulering. Därefter beskrivs tidigare forskning inom området som har betydelse för 

hur analysen utförs, syfte och frågeställning beskrivs. Slutligen anges avgränsningar samt en 

disposition som ger en övergripande bild av uppsatsens struktur.  

 

 

1.1. Problemformulering 

Sverige har sedan kriget år 1814 med Norge inte varit i krig.1 Det är alltså över 200 år utan ett 

nationellt krig och de erfarenheter som kan medföras. Försvarsmakten har erfarenheter från 

väpnad strid i Afghanistan som samlats in då insatsen är en av få med sådan hög intensitet. 

Erfarenheterna anses vara av relevans för både framtida internationella tjänster och för det 

nationella försvaret.2  I rapporten ”Erfarenheter av väpnad strid i Afghanistan” beskriver 

intervjuade officerare att skjututbildningen har varit bristfällig de senaste åren och att 

verkansförmågan är försämrad. Det handlar främst om att kvalitén på instruktörsutbildningen 

och skjutövningarna har försämrats. Utbildningen är enligt dem så pass bristfällig att det 

påverkar stridseffekten negativt.3 

 

Jim Storr nämner att händelser påverkas av individer och träning tillåter individer att 

genomföra svåra uppgifter med lätthet. För att kompetenta personer ska produceras krävs en 

grund för hur strid förs samt en organisation som i fredstid är redo för krig.4 

Kompetenshöjande träning är en nyckelfaktor för att lyckas i krig och en del i den kan vara att 

kontrollera hur praktiska utbildningsförmågor inom militärer kan förstås samt om de är 

lämpligt organiserade. 

 

Verkan är en av tre huvudkomponenter som kombineras för att vinna strider på taktisk nivå 

tillsammans med rörelse och skydd.5 Som Storr beskriver, är personer nyckeln i krigföring, 

exempelvis kan en prickskytt med expertis generera extremt oproportionerligt gynnsamma 

effekter i krig.6 Det innebär en stor påverkan på hur strider utspelar sig och verkan har därmed 

en stor betydelse för hur strider förs. Både som en av huvudkomponenterna på taktisk nivå 

samt genom välutbildade individer. Om så vitala delar som verkansförmåga och praktisk 

utbildning för strid är bristfällig, bör det ses över och åtgärdas.  

 

 
1 Historiesajten. Fälttåget mot Norge. 2006. http://historiesajten.se/krigsinfo.asp?id=31 (Hämtad 2018-
04-26) 
2 Försvarsmakten, FOI. Erfarenheter av väpnad strid i Afghanistan, En erfarenhetsanalys med fokus på 
lärdomar för operativ nivå. 2015, 2-3. 
3 Försvarsmakten, FOI. Erfarenheter av väpnad strid i Afghanistan, En erfarenhetsanalys med fokus på 
lärdomar för operativ nivå, 22-23.   
4 Storr Jim, The Human Face of War. London, New York: Continuum publishing, 2009, 3, 53. 
5 Leonhard Robert R.. Fighting by minutes: time and the art of war. Westport: Praeger Publishers, 1994, 
14. 
6 Storr. The Human Face of War, 3. 

http://historiesajten.se/krigsinfo.asp?id=31
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Försvarsmaktens nya övningsförteckning grundläggande militär utbildning automatkarbin 

(ÖFT GMU)  är från 2016.7 Den nya skjututbildningen är inte densamma som beskrivs i 

rapporten ”Erfarenheterna av väpnad strid i Afghanistan”, vilken ansågs vara bristfällig.8 

Skjututbildningen är förnyad sen afghanistanrapporten och har uppenbart influerats av den 

civila tävlingsformen dynamiskt skytte (IPSC).9 Tävlingsformen utvecklades i södra 

Kalifornien under 1950-talet och har sedan dess snabbt spridit sig över världen.10 

Försvarsmaktens måltavlor har sedan det nya skjutreglementet trädde i kraft bytts ut och 

liknar IPSC metric-tavlor, skjuttesterna utgår från en träffaktor som beror på hur bra träff 

skytten får på en viss tid, och de nya ledorden är ”tillräcklig verkan så snart som möjligt”.11  

Det visar hur dynamiskt skytte påverkat den nya skjututbildningen. Om nu stridserfarenheter 

säger att försvarsmakten har bristfällig verkan, borde denna utbildning, som nu influeras av 

civila tävlingsformer, förslagsvis förbättra det.  

 

Övningsförteckning automatkarbin är ett dokument som styr hur försvarsmakten ska öva för 

att uppnå tillräcklig verkan.12 Från den senaste skjututbildningen år 2013 har bland annat 

skjutteknik förenklats och förtydligats samt figurer med träffzoner införts för att öka 

handlingsfrihet.13 Automatkarbinsutbildningen är relevant för verkansutbildning eftersom den 

lägger grunden för all skjututbildning och boken ”Skjutreglemente för Försvarsmakten 

grunder” (SkjutR FM Grunder) innefattar grunden i all vapenhantering. Dessa dokument 

innehåller bland annat metodik, skjutteknik, grundövningar och förslag på hur instruktörer ska 

utbilda.14 Det är således en utbildning som är viktig för både individen och organisationen. 

 

Utveckling av verkansförmågan är intressant att undersöka eftersom föregående utbildning 

varit bristfällig enligt tidigare stridserfarenheter. Den är också intressant eftersom den är ny 

och influeras av civila tävlingsformer. Hur utbildar egentligen den svenska försvarsmakten på 

verkan då de påverkas av civila källor och stridserfarenheter uppvisar undermålig utbildning? 

 

 

  

 
7 Försvarsmakten, Markstridsskolan. Beslut om fastställande av övningsförteckning och kompetensprov 
automatkarbin 2016. 2016, 1. 
8 Försvarsmakten, FOI. Erfarenheter av väpnad strid i Afghanistan, En erfarenhetsanalys med fokus på 
lärdomar för operativ nivå, 2. 
9 Försvarsmakten, Markstridsskolan. Övningsförteckning automatkarbin GMU 2016. Ver. 1.3, 2016, 4-5, 
15. 
10 International Practical Shooting Confederation. WELCOME TO IPSC. IPSC. http://www.ipsc.org/ 
(Hämtad 2018-04-08) 
11 Försvarsmakten, Markstridsskolan. Övningsförteckning automatkarbin GMU 2016, 5, 15, 21, 53. ; 
IPSC. IPSC Regelbok Enhandsvapen. NROI Sverige, 2017, 29. 
12 Försvarsmakten, Markstridsskolan. Övningsförteckning automatkarbin GMU 2016, 4. 
13 Försvarsmakten, Markstridsskolan. Beslut om fastställande av övningsförteckning och kompetensprov 
automatkarbin 2016, 1. 
14 Försvarsmakten, Högkvarteret. Skjutreglemente för FM Grunder. 2011, 6, 26. och Försvarsmakten, 
Markstridsskolan. Övningsförteckning automatkarbin GMU 2016, 6. 

http://www.ipsc.org/
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1.2. Tidigare forskning 

Tidigare forskning, vilket redogörs nedan, kring militär träning/utbildning baseras ofta på 

teknologins framsteg, främst kopplat till datorer, internet och sociala nätverk. Teknologin har 

stor påverkan på hur militärer och andra organisationer arbetar och är därför i flera fall 

styrande gällande hur organisationer kan och bör utbilda. Krigsvetenskaplig forskning syftar 

till att kunskapsutveckla samt utveckla praktiska förmågor.15 En central del är därför att 

utveckla militär utbildning och verkansförmåga. 

 

Vad militär direktriktad verkan ska utbilda finns det flera dokument som beskriver, däremot 

är det sällsynt med förklaringar om hur eller framförallt varför. Att både verkan och 

utbildning är av stor betydelse framgår tydligt i tidigare forskning, det som däremot 

dominerar är mängden forskning kring generell utbildningsmetodik. Forskningsöversikten 

beskriver därför i huvudsak enskilda utbildningsdelar som är relevanta för verkansutbildning, 

de sammanvävs sedan med teorin i teorikapitlet. Forskningsöversikten är omfattande eftersom 

den beskriver både verkan och utbildning, det finns mycket relevant forskning vilket också 

krävs för att skapa ett analysverktyg samt en röd tråd. 

 

Jim Barrett belyser hur militär utbildning bör utvecklas baserat på fyra grunder. En av dem är 

att vi lever i en ny värld med konflikter (drönare, cyberkrig m.m.) och att utbildning måste 

spegla den omfattande förändring.16 Det är, enligt honom, uppenbart att officerare och 

soldater behöver lära sig tekniska förmågor samtidigt som utbildning likt drill för stressade 

situationer behövs och aspekter som kritiskt tänkande för oväntade situationer blir allt 

viktigare.17 

 

Enligt Barret finns det två ansvarsområden för militära utbildare. Det ena är att utveckla och 

leverera en läroplan som är lämplig för dagens (2012) soldater och den andra är att utveckla 

samt upprätthålla en akademisk apparat som möjliggör utveckling för militära tänkare och ett 

skapande av det teoretiska ramverket. Militär utbildning måste anpassa sig till världen och till 

dagens digitala individer.18 

 

”The changing face of military learning” beskriver att miljön som militärer opererar i har 

förändrats enormt med globalisering, sociala medier, ökad databehandling och spridning av 

billig avancerad teknologi. I artikeln framgår det att militär personal och främst ledare 

behöver utökad kompetens och för att skapa det måste utbildning moderniseras.19 Eftersom 

militär personal ska kunna möta denna förändring har skribenterna tagit fram fem 

träningsförutsättningar som ska förbättra utbildning med samma eller på kortare tid än 

 
15 Försvarshögskolan. Krigsvetenskap. https://www.fhs.se/forskning/var-
forskning/forskningsamnen/krigsvetenskap.html (Hämtad 2018-05-02) 
16 Barrett Jim. Education for Reform: New Students, New Methods, New Assessments. The Quarterly 
Journal. 2012, 34-35. 
17 Barrett. Education for Reform: New Students, New Methods, New Assessments, 35-36. 
18 Ibid, 36, 38. 
19 Schatz Sae, Fautua David, Stodd Julian och Reitz Emilie. The Changing Face of Military Learning. 
Interservice/Industry Training, Simulation, and Education Conference (I/ITSEC), No. 15327, 2015, 1. 

https://www.fhs.se/forskning/var-forskning/forskningsamnen/krigsvetenskap.html
https://www.fhs.se/forskning/var-forskning/forskningsamnen/krigsvetenskap.html
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tidigare utbildning. Kortfattat handlar det om att bedriva helt sammanvävd träning med hjälp 

av teknologi. Skiljelinjer mellan träning, utbildning, personlig utveckling och arbetstjänst blir 

svår att uppfatta.20 Utvärderingsmetoder behöver utvecklas med hjälp av datorer, socialt 

lärande ska uppmuntras mellan individer och organisationer.21 

 

Denna typ av lärandemetod skiljer sig mycket från Gagnes teori. Det som skiljer dem åt är 

främst att Schatz m.fl. talar om militära ledare, som redan besitter kunskaper och Gagne 

beskriver lärande från grunden.22 Enligt Gagne lever många personer med uppfattningen om 

att det bästa sättet att lära sig ett utförande är att utföra det. Det är en föreställning som, enligt 

Gagne, inte är bra.23 Hans förklaring till hur lärande bör genomföras redogörs i teorikapitlet. 

 

”Optimal methods of learning for military medical education” är en undersökning som 

granskar hur militär medicinsk utbildning bör förändras för att möta militärens krav i 

framtiden.24 Forskningen belyser en mängd olika metoder eller sätt att utbilda militärer på. 

Artikel är av intresse eftersom individer lär sig på olika vis och utbildning måste därför ta 

hänsyn till personlighetstyper genom olika tillvägagångssätt.25 

 

Enligt Blenkhorn och Fleisher uppfattar elever instruktioner samt lär på olika vis. Pedagogisk 

utbildning bör inte innebära att samma metodik fungerar för alla.26 De har valt att undersöka 

hur personer lär utifrån tre olika grupper. Testgrupperna var nyutbildade eller välutbildade 

utan arbetserfarenhet, utbildade med industriell arbetslivserfarenhet och de som redan utövar 

yrket men eftersträvar djupare utbildning inom området.27 Med undersökningen kommer de 

fram till att studenter behöver olika typer av lärandemetodik för att effektivt lära sig och att 

instruktörer bör använda sig av varierande tillvägagångsätt vid utbildning.28 Det som fungerar 

för en grupp kan vara kontraproduktivt för en annan.29 Därför är det viktigt att individer och 

utbildning anpassas för att optimera lärandet.30 

 

Thomas J. Shuell undersöker med hjälp av en kvalitativ textalanalys flera verk om 

lärandefaser. Han konstaterar att det krävs mer bevis för att kunna fastställa några 

gemensamma lärandefaser.31 Det beror främst på forskares oklarheter i vilka faktorer som 

 
20 Schatz, Fautua, Stodd och Reitz. The Changing Face of Military Learning, 3. 
21 Ibid, 5-8. 
22 Schatz, Fautua, Stodd och Reitz. The Changing Face of Military Learning, 9. ; Gagne Robert M.. 
Military training and principles of learning. American psychologist, Vol. 17, 1962, 83. 
23 Gagne. Military training and principles of learning, 85. 
24 Turner Martha, Wilson Cindy, Gausman Karen och Roy Michael J. Optimal Methods of Learning for 
Military Medical Education. Military Medicine, Vol. 168, 2003, 46. 
25 Turner, Wilson, Gausman och Roy. Optimal Methods of Learning for Military Medical Education, 50. 
26 Blenkhorn David L. och Fleisher Craig S.. Matching Intelligence Teaching Methods with Different 
Learners' Needs. Journal of Strategic Security, Vol. 6, No. 3, 2013, 61. 
27 Blenkhorn och Fleisher. Matching Intelligence Teaching Methods with Different Learners' Needs, 66. 
28 Ibid, 72. 
29 Ibid, 70. 
30 Ibid, 72. 
31 Shuell Thomas J.. Phases of Meaningful Learning. Review of Educational Research, Vol. 60, No. 4. 
Washington DC: American Educational Research Association, 1990, 544. 
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bidrar till övergångarna, det vill säga när individer faktiskt övergår från en fas till en annan.32 

Trots det beskriver han tre faser av lärande. Initial-, mellan- och slutfas. Initialfasen kan 

förklaras med att lära sig fakta och pusselbitar med information som inte riktigt går att sätta i 

ett sammanhang.33 Under mellanfasen ser adepten liknelser och samband mellan inlärd 

information, vilket ger viss klarhet.34 I slutfasen blir kunskap översiktlig och fungerar mer per 

automatik.35 Förklaringen är en av flera och adepters lärandenivå blir, som Shuell själv 

beskriver det, svårtolkad främst vid övergångarna. Forskning uttrycker att lärande bör ses som 

en kontinuerlig process vilket kräver tid och är komplicerat.36 

 

Reflektion är ett sätt att lära som i Avbys undersökning har visat sig frambringa trygghet i 

ledarroller, öka den allmänna förståelsen av arbete och bekräfta förmågan att resonera samt 

hantera olika typer av arbetssituationer. Det ger fördjupad insikt i vad ett problem kan bestå 

av och skapar bättre handlingsberedskap inför liknande situationer i framtiden.37 

 

Avbys undersökning belyser olika typer av kunskapskällor som gynnar lärande för praktiker. 

Professionellt lärande är ett lärande som ständigt pågår och att vara professionell associeras 

med att vara kompetent samt ansvarstagande inom sitt yrkesområde. Det så kallade 

professionella lärandets förutsättningar ökar genom exempelvis forskning, praktikbaserade 

erfarenheter eller policys.38 Lärandet är en effekt av reflektioner från forskningsbaserad och 

praktikbaserad kunskap utifrån kontextuella förutsättningar.39 Reflektion är en del i att 

utvecklas och öka lärandet för såväl individer som organisationer och möjliggör upptäckten 

av kunskaper som är omedvetna eller tas för givet.40 

 

Wolfle bidrar till förståelse för effektiv militär träning genom sex olika principer. De tre första 

är att fördela utbildningstid optimalt, sträva efter aktivt deltagande och variera 

träningsmetoder. Utöver dessa beskriver forskningen tre lärandeprinciper för snabbare 

utveckling av adepter, som i uppsatsen får mer uppmärksamhet eftersom de inte enbart hänger 

på utbildningsansvarigs tycke och smak. Den första principen handlar om att dokumentera 

resultat under träning. Det ökar motivation hos adepter att prestera och är ett underlag för 

instruktörer vid vägledning.41 Likväl som det är ett stöd för instruktörer är det ett stöd för 

adepter vid reflektion efter träning. Den andra handlar om att elever erhåller sitt resultat 

direkt efter ett genomförande. Det medför att rätt slutsatser av ett genomförande kan förstås 

och beteende kan därefter fortsättas eller förbättras.42 Att instruktörer har en tydlig plan att 

 
32 Shuell. Phases of Meaningful Learning, 543. 
33 Ibid, 541. 
34 Ibid, 542. 
35 Ibid, 543. 
36 Ibid, 531,543. 
37 Avby Gunilla. Att genom reflektion organisera för en medveten och kunskapsrik praktik. Pedagogisk 
Forskning i Sverige, Nr. 3-4, 2016, 274. 
38 Avby. Att genom reflektion organisera för en medveten och kunskapsrik praktik, 270. 
39 Ibid, 271. 
40 Ibid, 271, 275-276. 
41 Wolfle Dael. Military Training and The Useful Parts of Learning Theory. Journal of Consulting 
Psychology, Vol. 10, No. 2, 1946, 73-75. 
42 Wolfle. Military Training and The Useful Parts of Learning Theory, 75. 
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förhålla sig till är den tredje. Med en tydlig plan kan även oerfarna instruktörer vara skickliga 

samt få stöd för när och hur de ska ha genomgångar, ställa frågor, instruera och bedriva 

examinationer.43 Som stöd för instruktörsplaner och dokumentering belyser Miller vikten av 

att militär skjutträning styrs av befäl och att dokumentation stödjer utveckling av enheterna 

samt skjutskicklighetsträning.44 

 

Friedland och Keinan har testat militär träningseffektivitet under extrema psykologiska 

stressituationer.45 Träning utan eller med hög stressnivå kan båda vara kontraproduktiva. 

Hög stress kan orsaka utmattning samt hindra prestationer. Däremot har det visat sig att stress 

i olika former har positiva träningseffekter. Författarna kommer fram till att träning bör 

genomföras i olika faser. Adepter bör inledningsvis lära sig en färdighet utan stress, därefter 

bekanta sig med stressorer och senare skapa sig realistiska förväntningar, utan att vara passivt 

stressad över tiden.46 Det är därför intressant att kontrollera om försvarsmakten använder sig 

av stress på ett positivt vis i sin utbildning. 

 

Det finns flera olika typer av fysiologiska stressfaktorer, som exempelvis brist på sömn, 

energiunderskott eller extrema yttre påfrestningar.47 Sömnbrist är en stressfaktor som har visat 

sig påverka skjutegenskaper negativt.48 Fysiskt utförande med underskott av näring visar sig 

också påverka negativt, dock inte fysiska aktiviteter med lite men tillräcklig mängd näring.49 

Det är således inte bara utbildningskonceptet som är viktigt för en effektiv utbildning, utan 

individer måste självklart vara mottagliga också. 

 

Mental träning har i studier visat sig ge lägre puls, bättre humör och bättre hälsa flera 

månader efter tester.50 I undersökningen av Adler m.fl. presterade soldater som genomfört 

mental träning bättre vid fysiska konditionstester, hinderbanor, repellering och initiala 

vapentester.51 Skjutskickligheten för män ökade för de utan skjuterfarenhet med nästan 20%.52 

Undersökningen visar alltså att mental träning har en positiv effekt för att kunna leverera 

bättre verkan. 

 

 
43 Ibid, 75. 
44 Miller Steven D.. Marksmanship Training: More Than the Basics. Infantry, Vol. 89, No. 3, 1999, 42-44. 
45 Friedland Nehemia och Keinan Giora. Training Effective Performance in Stressful Situations: Three 
Approaches and Implications for Combat Training. Military Psychology, Vol. 4, No. 3. Lawrence Erlbaum 
Associates, Inc., 1992, 157. 
46 Friedland och Keinan. Training Effective Performance in Stressful Situations: Three Approaches and 
Implications for Combat Training, 158, 170-172. 
47 Henning Paul C., Park Bong-sup och Kim Jeong-Su. Physiological Decrements During Sustained Military 
Operational Stress. Military Medicine, Vol. 176, 2011, 991-992. 
48 Henning, Park och Kim. Physiological Decrements During Sustained Military Operational Stress, 992.  
49 Ibid, 992-993. 
50 Adler Amy B., Bliese Paul D., Williams Jason, Csoka Louis, Pickering Michael A., Hammermeister Jon, 
Harada Coreen, Holliday Bernie och Ohlson Carl. Mental Skills Training With Basic Combat Training 
Soldiers: A Group-Randomized Trial. Journal of Applied Psychology, Vol. 100, No. 6, 2015, 1753. 
51 Adler, Bliese, Williams, Csoka, Pickering, Hammermeister, Harada, Holliday och Ohlson. Mental Skills 
Training With Basic Combat Training Soldiers: A Group-Randomized Trial, 1752. 
52 Ibid, 1759. 
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Moore m.fl. beskriver att en effektiv blickkontroll eller längre effektiv synförmåga har inom 

sport visat sig öka de motoriska prestationerna.53 Det framgår även att effektiv 

synförmågeträning medför visuell uppmärksamhet över en längre tid och ger bättre 

träffsäkerhet vid skjutning. Den lilla extra uppmärksamheten skapar en kort tid för 

reflektering av information som ger bättre förutsättningar.54 Träningsmetoden utreds av flera 

forskare och påvisar att försämrad visuell förmåga försämrar skjutresultat.55 Moore uttrycker 

att synförmågan bör tränas vid militär skjututbildning.56  

 

Biddle har genom datorsimuleringar av Gulfkriget 1991 tagit fram resultat som påvisar vikten 

av militära färdigheter i krig.57 Under sex veckors tid led irakiska trupper av stora förluster, 

vilket har resonerats utifrån flera olika förklaringar.58 Viktigt att ta med, oavsett utfallet, är att 

både ny teknologi och god utbildning är att föredra.59 Slutsatserna antyder att om irakierna var 

skickligare och gjorde färre misstag hade resultaten av kriget varit helt annorlunda. 

Undersökningen påstår att skicklighet i strid på 2000-talet kan vara viktigare än tidigare samt 

att ny verkansutrustning mellan likbördiga motståndare i så fall kan bli stridens skiljelinje.60 

Bristfällig utbildning var orsaken till att irakierna misslyckades med striden i Gulfkriget. Det 

författaren tydligt beskriver är att om militären av något skäl (exempelvis ekonomiska) måste 

välja, borde utbildning prioriteras.61  

 

 

  

 
53 Moore Lee J., Smith Adam N., Smith Sarah J., Vine Samuel J. och Wilson Mark R.. Quiet Eye Training 
Improves Small Arms Maritime Marksmanship. Military Psychology, Vol. 26, No. 5-6, 2014, 355. 
54 Moore, Smith A., Smith S., Vine och Wilson. Quiet Eye Training Improves Small Arms Maritime 
Marksmanship, 356. 
55 Wells Kenney H., Wagner Heidi, Reich Lewis N. och Hardigan Patrick C.. Military Readiness: An 
Exploration of the Relationship Between Marksmanship and Visual Acuity. Military Medicine, Vol. 174, 
No. 4, 2009, 398, 400. 
56 Moore, Smith A., Smith S., Vine och Wilson. Quiet Eye Training Improves Small Arms Maritime 
Marksmanship, 364. 
57 Biddle Stephen. Victory Misunderstood: What the Gulf War Tells Us about the Future of Conflict. 
International Security, Vol. 21, No. 2, 1996, 140. 
58 Biddle. Victory Misunderstood: What the Gulf War Tells Us about the Future of Conflict, 142. 
59 Ibid, 141. 
60 Ibid, 174. 
61 Ibid, 141. 
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1.3. Syfte och frågeställning 

1.3.1. Syfte 

Forskningsöversikten beskriver att krigföring förändras, vilket även svenska försvarsmaktens 

utbildning behöver göra för att möta krigets krav. Det är därför av stor vikt att den militära 

organisationen utbildar med metoder som leder till gynnsam krigföringsförmåga och 

utveckling av soldater samt den militära organisationen som helhet. År 2016 förnyades 

övningsförteckning automatkarbin, den är grunden för all skjututbildning i försvarsmakten 

och således grunden för organisationens direktriktade verkansutbildning.62 Att verka är en av 

stridens grunder och är en av tre centrala delar för att nå avgörande i strid.63 

 

Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för hur försvarsmaktens grundläggande 

skjututbildning har utvecklats och organiserats. Detta för att kunna dra slutsatser om hur det 

påverkar svensk krigföringsförmåga. Genom skapad förståelse kan brister och förtjänster 

uppfattas, vilket förenklar utveckling av krigföringens direktriktade verkansområde. 

 

 

1.3.2. Frågeställning 

Hur och med vilka beståndsdelar organiserar svenska försvarsmakten den grundläggande 

skjututbildningen för att uppnå verkansmålsättningar i krig? 

 

Frågan undersöks med ett analysverktyg baserat på vetenskaplig, militär skjututveckling. 

Analysverktyget syftar till att skapa förståelse för hur utbildningen bedrivs samt vilka 

förmågor och delar som inte förekommer. 

 

 

1.4. Avgränsningar 

Övningsförteckningen från 2016 har prövats under 2 års tid.64 Det innebär att utbildningen är 

aktuell och utformad för dagens strid. Undersökningen förhåller sig till dokument rörande 

svenska försvarsmaktens grundläggande skjututbildning. Därför är det empiriska innehållet 

skjutreglementet för FM grunder samt dokumenten rörande övningsförteckning 

automatkarbin från 2016. 

 

Att skjututbildningen är den mest tids- eller ekonomiskt kostnadseffektiva undersöks inte. Det 

har självklart relevans för hur man lägger upp en utbildning men påverkar i detta fallet inte 

utgången, då förståelse kring förmågeutveckling eftersträvas.  

 

Undersökning avser inte kontrollera i vilken ordning utbildning sker, eftersom det kan skifta 

mellan utbildningsenheter och inlärningsförmåga varierar mellan individer. 

 

 
62 Försvarsmakten, Högkvarteret. Skjutreglemente för FM Grunder, 26. 
63 Leonhard. Fighting by minutes: time and the art of war, 13-14. 
64 Försvarsmakten, Markstridsskolan. Övningsförteckning automatkarbin GMU 2016, 4. 
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Med det sagt är det inte heller viktigt vilka mål utbildningen åstadkommer utan hur och med 

vilka delar det försäkras. 

 

 

1.5. Antagande 

Undersökningen utgår från att människans grundläggande behov som mat och vila är 

uppfyllda och påverkar därför inte adepters inlärningsförmåga. 

 

 

1.6. Disposition 

Inledningskapitlet avslutas med denna disposition och finns med för att ge förståelse för 

undersökningen och tidigare forskning kring ämnet. Kapitel två inleds med ett teorikapitel 

som beskriver generell verkan samt utbildning i den militära kontexten som sedan mynnar ut i 

två teorier. En utbildningsteori som sätter ramarna för undersökningen och därefter en 

verkansteori som redogör för hur skjutskicklighet bör ses och förstås. 

 

Kapitel tre är metodkapitlet som inledningsvis introducerar forskningsdesignen, vilket är 

grunden för undersökning. I detta kapitel redogörs även metod för datainsamling, material 

(empiri) samt källkritik. Avslutningsvis ges en operationalisering av analysverktyget som 

syftar till att möjliggöra en analys, som i slutändan svarar på forskningsfrågan. 

 

När ingående förståelse för undersökningen skapats beskrivs analys och resultat i kapitel fyra.  

 

Slutligen i kapitel fem besvaras frågeställningen utifrån tidigare resultat. Tillräckliga underlag 

möjliggör för diskussion av resultat och slutsatser samt teorins och metodens lämplighet. 

Avslutningsvis beskrivs undersökningens relevans för yrkesutövningen samt 

rekommendationer för vidare forskning. 
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2. Teori 

2.1. Val av teori 

För att belysa den generella verkans- och utbildningskontexten inom krigföring utgår kunskap 

från två etablerade teoretiker. Robert Leonhards teori används för att beskriva 

manöverkrigföring och verkan i relation till övriga delar i stridens grunder. Teorin är relevant 

då den behandlar manöverkrigföring, vilket försvarsmakten använder sig av samt utförligt 

redogör stridens grunder. 

 

Jim Storr beskriver den människliga naturen inom krigföring och betydelsen av utbildning 

samt individer för att lyckas i krig. Storr påvisar människans betydelse genom reguljär 

krigföring och förhåller sig till den taktiska nivån vid landoperationer.65 Det är relevant då 

undersökningen handlar om grundutbildning och verkan, på främst stridsteknisk och taktisk 

nivå. Eftersom försvarsmakten återigen fokuserar på nationellt försvar blir reguljär 

krigföringsteori väsentlig.66 

 

Som utbildningsteori utgår undersökningen från Gagnes militära lärandeprinciper.  

Gagnes teori belyser vikten av att operationalisera en förmåga till beståndsdelar. En nackdel 

med teorin är att den inte åskådliggör alla faktorer som påverkar det mänskliga 

lärandebeteendet. Förtjänsten är att teorin möjliggör för en grundlig kategorisering samt en 

förståelse för skjututbildningen som kontrolleras. 

 

Utbildningsteorin kompletteras med skjutskicklighetsteori som visar vad som krävs för en god 

verkansförmåga. Nackdelen med teorin är att den utvecklades år 2006 och kan sakna 

träningsmetoder för skjutning och kompletteras därför med annan forskning. Teorin som heter 

” New Directions in Rifle Marksmanship Research” redogör för hur en kategorisering bör se 

ut kopplat till hur skjutskicklighet uppnås. Den belyser även viktiga mänskliga attribut som är 

vitala för verkan. Teorin kompletteras sedan med ytterligare forskning i syfte att förstå 

beståndsdelar utifrån fler träningsmetoder. Träningsmetoderna används därefter i 

analysverktyget för att identifiera hur försvarsmaktens skjututbildning bedrivs. 

 

 

2.2. Centrala begrepp 

Med beståndsdelar menas faktorer som påverkar att en förmåga kan utföras. Exempelvis 

behöver personer kunna läsa karta för att behärska orientering. 

 

 

 
65 Storr, The Human Face of War, 1, 4. 
66 Säkerhetspolitik.se. Försvar. 2017. http://www.sakerhetspolitik.se/forsvar/ (Hämtad 2018-05-04) 

http://www.sakerhetspolitik.se/forsvar/
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2.3. Verkan inom krigföringsförmågan 

Försvarsmaktens utgångspunkt för strid och operationer är manöverkrigföring.67 Leonhard 

förklarar att manöverkrigföring involverar verkan och rörelse, vilket används för att 

utmanövrera motståndaren och slå där det gör ont.68 

Enligt ”Fighting by minutes” är verkan, rörelse och skydd delar i stridens grunder, som 

kombineras för att skapa ett avgörande.69 Denna undersökning fokuserar på utbildning inom 

stridsgrunden verkan. 

Verkan är ett effektivt sätt för att skapa rörelse eller nöta ut en motståndare.70 Genom 

historien har det visat sig att verkan får soldater att gräva ner sig, i syfte att ta skydd. Verkan 

kan medföra permanent eller tillfällig ineffektivitet för motståndaren och möjliggör således 

rörelse för egna förband. Att verka med ett vapen behöver inte vara i syfte att döda en 

motståndare utan kan enbart vara för att hålla deras huvud nere.71 Det finns alltså olika 

användningsområde för verkan, vilket gör det viktigt ur flera synvinklar. 

 

Eldkraft är kinetisk energi, en dödlig energi som används mot motståndare vid en viss tid i 

syfte att skada. Vid träff expanderar projektilen och förlorar energi och utan energi är den inte 

längre farlig. Det finns andra verkansdelar som exempelvis nukleära, biologiska stridsmedel 

eller minor, vilka trots avsaknad av energi kan påverka fienden.72 Undersökningen förhåller 

sig till verkan som vid fullständig energiförlust inte längre är ett hot för motståndare. 

 

Trender i krig för manöverenheter har visat sig upprepande gånger ha ett behov för närhet till 

eldunderstöd samt effektiviteten av kombinerad verkan.73 Skjutvapen bör ses som antingen 

indirekt- eller direktriktade vapen. Utöver bajonetten och med tanke på nutida krigföring finns 

det heller inga vapen på armlängds avstånd. Med det sagt så verkar enheter antingen rakt mot 

eller indirekt utan att se målet.74 Genom att kombinera indirekt- och direktriktad verkan med 

exempelvis artilleri och markenheter kan något av de effektivaste taktiska verkanseffekterna 

uppnås mot motståndare.75 Undersökningen förhåller sig till området för direktriktad verkan. 

 

 
67 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin-MSD 16. FMV, FSV, 2016, 58. 
68 Leonhard Robert R.. The art of maneuver: Maneuver-Warfare Theory and AirLand Battle. New York: 
The Ballantine Publishing Group, 1991, 18, 61. 
69 Leonhard. Fighting by minutes: time and the art of war, 14. 
70 Leonhard. The art of maneuver: Maneuver-Warfare Theory and AirLand Battle, 180, 182. 
71 Ibid, 180. 
72 Ibid, 181. 
73 Ibid, 199. 
74 Leonhard. Fighting by minutes: time and the art of war, 16. 
75 Leonhard. The art of maneuver: Maneuver-Warfare Theory and AirLand Battle, 202. 
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(Tabell 1) 

 

 

Jim Storr menar att människan är den centrala delen i strid och exempelvis inte teknologin.76 

Strid är i grunden anfall mot en motståndare genom mänskliga företeelser och interaktioner 

mellan organisationer.77 Individer påverkar det som händer och spelar därför en stor roll för 

hur strider utspelar sig. Några som kan ha extra påverkan är befäl, piloter eller prickskyttar. 

Om individer som dessa och andra ska frambringas, krävs en grund för hur strid förs samt en 

organisation som i fredstid är redo för krig och att vinna när det behövs. Relevanta faktorer 

för att lyckas är en organisation med grundprinciper för träning, doktriner samt en 

karriärsutvecklande och social sammanhållning.78 

 

Taktik består, enligt Storr, av fyra delar, den effektivaste användningen av tillgängliga 

vapenresurser är en av dem, vilket är den del undersökningen fokuserar på. Strid har en 

förmåga att förändras och vara komplicerad. För att klara det krävs det utbildning som 

möjliggör mentalt svåra utmaningar och träning som tillåter individer att genomföra svåra 

uppgifter med lätthet.79 

 

 

2.4. Utbildningsteori för militärer 

Enligt Robert M. Gagne finns det flera äldre lärandeprinciper som exempelvis att lära genom 

att göra eller att försöka öka betydelsen av det som ska läras i syfte att motivera.80 Han påstår 

att dessa principer inte är de effektivaste metoderna för att lära. Att lära genom att göra 

handlar oftast inte om att göra en enskild uppgift, utan det förekommer flera variabler som 

påverkar helheten. För att kortfattat redogöra Gagnes förklaring behöver varje förmåga 

analyseras separat för att beståndsdelar ska identifieras. Beståndsdelar möjliggör att förmågor 

 
76 Storr, The Human Face of War, Xiii. 
77 Ibid, Xii. 
78 Ibid, 3. 
79 Ibid, 52-53.  
80 Gagne Robert M.. Military training and principles of learning. American psychologist, Vol. 17, 1962, 
85. 
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uppnås och inlärning av dem behöver ske i rätt ordning.81 Mänskliga förmågor och färdigheter 

kan alltså delas upp i mindre beståndsdelar. De analyserade delarnas närvaro försäkrar en 

slutgiltig prestation och en dels frånvaro kan, på grund av sin betydelse, riskera ett 

misslyckande. 

De grundläggande principerna för militär träningsdesign är, enligt Gagne, att: 

1. Identifiera beståndsdelarna till förmågan. 

2. Försäkra sig om att alla beståndsdelar blir upplärda. 

3. Ordna så att hela lärandeprocessen får bästa möjliga effekt från en beståndsdel till en 

annan.82 

Gagnes teori presenterar en grundlig förklaring och ger en tydlig beskrivning av hur man bör 

förhålla sig till utbildningsverksamhet. I avsnitt 2.4 framgår steg ett i Gagnes teori om hur 

Chung m.fl. kategoriserar skjutskicklighet (Tabell 2) och hur de beståndsdelarna bidrar till 

kompetensutveckling. Tabellen demonstrerar även verkans- och utbildningsdelar som 

teoriavsnittets tagit upp. 

 

2.5. Grunden i verkan 

Verkan kan förklaras med att nyttja vapen för att attackera motståndare.83 Historiskt sett har 

stora avgörande vunnits på grund av ny taktik som ofta möjliggjorts med hjälp av nya 

förbättrade vapen.84 Med det sagt är det inte vapnen som är farliga utan de som har förmågan 

att använda dem.85 Enligt ”New Directions in Rifle Marksmanship Research” bör 

skjutskicklighet ses som en kompetens och forskningen ramas in i en kompetensutvecklande 

modell.86 

 

Skjutskicklighet kategoriseras till fem delar, perceptuell motorik, kognitiv och affektiv 

förmåga samt utrustning och yttre faktorer så som miljö. De två sistnämnda påstår 

skribenterna däremot är osannolika att kontrollera.87 När skjutskicklighet ses utifrån ett 

utvecklingsperspektiv kan det framställas i tre faser, först en kognitiv-, därefter en 

associations- och slutligen en självständighetsfas.88 Enligt avgränsningar undersöks inte 

utbildningsordning i denna uppsats. Artikelns kategorisering (Tabell 2) och teori kring hur 

 
81 Gagne. Military training and principles of learning, 87. 
82 Ibid, 88. 
83 Leonhard. Fighting by minutes: time and the art of war, 14.   
84 Cederlöf Olle. Vapnens historia: I sammandrag från antiken till 1800-talets slut. Stockholm: Prisma, 
1951, 9. 
85 Försvarsmakten, Högkvarteret. Skjutreglemente för FM Grunder, 27. 
86 Chung Gregory K. W. K., Delacruz Girlie C., De Vries Linda F., Bewley William L. och Baker Eva L.. New 
Directions in Rifle Marksmanship Research. Military psychology, Vol. 18, No. 2, 2006, 161. 
87 Chung, Delacruz, De Vries, Bewley och Baker. New Directions in Rifle Marksmanship Research, 161. 
88 Ibid, 164. 
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praktisk skjututbildning påverkar militär skicklighet ligger till grund för analysverktyget. 

Tabell 2 visar förmågor och beståndsdelar från vald teori.  

 

 

 
(Tabell 2) 

 

 

2.6. Skjutskicklighetsteori 

Som skjutskicklighetsteorin beskriver är det inte möjligt att påverka utrustning eller yttre 

faktorer märkbart, mer än att ha vetskap om dem. De ingår därför inte i analysen och 

utelämnas från analysverktyget (tabell 3) som visas i operationaliseringen. 

 

Kognitiv, perceptuell motorik och affektiv förmåga är mänskliga förmågor som påverkar hur 

väl individer kan utföra en färdighet. Det finns beståndsdelar inom varje förmåga som 

behöver tränas. För att identifiera hur organisationen utbildar krävs det grundläggande 

förståelse för vad skjutskicklighet är, vilket tabell 2 visar. 
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Analysverktyget (tabell 3) visar de träningsmetoder som syftar till att fullända 

beståndsdelarna. Som exempel är stabilitet en viktig beståndsdel för att nå utbildningsmålet. 

För att fullända beståndsdelen stabilitet krävs fem olika träningsmetoder. Det är andning, 

avfyrning, ställning, siktesbild samt rekylupptagning. Dessa påverkar hur stabil individen är 

vid skjutning, vilket är en perceptuell motorisk del för skjutskicklighet och krävs för att 

individer samt organisationen ska åstadkomma effektiv verkan. 

 

De tre övergripande förmågorna för att skapa skjutskicklighet förklaras här för att tydliggöra 

inom vilka områden analysen fokuseras. 

 

 

2.6.1. Kognitiv (intellektuell) förmåga 

Kognitiv förmåga behandlar kunskaper inom skjutområdet. Det kan vara vetskap om hur 

kroppsdelar ska positioneras för att uppnå bäst stöd för vapnet, andningspåverkan eller 

avfyrningsteknik för att nämna några. Chung m.fl. menar att skjutträning utan några 

kunskaper inte kommer att ge någon större utdelning.89 Kognitiv förmåga indelas i tre 

beståndsdelar, utbildning och instruktioner, teoretisk kunskap om skjutning samt 

intelligens och fallenhet.90 Kunskap om skjutning samt instruktioner och utbildning har visat 

sig ha god effekt för skjutskicklighet. Den tredje förmågan (intelligens och fallenhet) har 

ingen nuvarande forskning helt kunnat styrka och den kommer därför inte att vara en faktor 

som ingår i analysverktyget. Det är heller inget som tränas, utan något som i så fall rekryteras. 

 

 

2.6.2. Perceptuell motorik (uppfattad rörelseförmåga) 

Perceptuell motorik innefattar fysiska aspekter som skjutpositioner, vapenstabilitet, siktbild 

och att centrera siktet i målet. En skicklig skytt har större möjlighet att träffa samma punkt i 

målet upprepande gånger eftersom de har förmågan att upprätthålla dessa fysiska aspekterna 

före, under och efter ett skott avfyrats.91 Förmågan att göra det förbättras genom praktisk 

stabilitetsträning (andning, avfyrning, ställning, siktbild och rekylupptagning) med 

vapen, att skapa sig skjuterfarenheter samt olika typer av apparatsträning 

(simulatorträning), dessa kan brytas ner till mängder med olika övningsmetoder.92 För att inte 

kontrollera exempelvis hur effektiva olika metoder av simulatorskjutningar är, behåller 

undersökningen abstraktionsnivån på apparatsträning som kategori, vilket har god utbildande 

 
89 Ibid, 169. 
90 Ibid, 166. 
91 Chung, Delacruz, De Vries, Bewley och Baker. New Directions in Rifle Marksmanship Research, 166. ; 
MacCaslin E. F. och McGuigan F. J.. The Prediction of Rifle Marksmanship. Journal of Applied Psychology, 
Vol. 40, No. 5, 1956, 341-342. ; Humphreys Lloyd G., Buxton C. E. och Taylor H. R.. Steadiness and Rifle 
Marksmanship. Journal of Applied Psychology, Vol. 20, No. 6, 1936, 680-683. 
92 Chung, Delacruz, De Vries, Bewley och Baker. New Directions in Rifle Marksmanship Research, 166-
168. 
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effekt. Praktisk träning för att skapa sig erfarenheter kan förstärkas med Granbergs bok som 

redogör att lärande sker genom att göra.93 

 

 

2.6.3. Affektiv (känslomässig) förmåga 

Affektiv förmåga handlar om känslomässiga aspekter som nervositet, oro, ångest, 

självförtroende och inställning.94 Det finns inte mycket forskning som visar hur detta 

påverkar skjutskicklighet mer än några enstaka forskningsbidrag, med antingen inga eller 

svaga stöd. De som hade problem med nervositet uttryckte svårighet att kontrollera sig själva 

och visade sig vara mer förekommande bland kvinnor än män. I ett nervositetstest uttryckte 

erfarna skyttar mycket lägre nivåer av nervositet än medelmåttiga skyttar.95 Det indikerar att 

erfarenhet kan minska oro. Andra forskningsbidrag, som tidigare beskrivits, visar att mental 

träning ökar skjutskicklighet och reflektion skapar trygghet hos individer. Dessa 

träningsmetoder är relevanta för undersökningens analysinstrument. 

 

Tabell 2 visar grundläggande skjutskicklighet och är applicerbar för både civilt och militärt 

skytte. Det som skiljer mellan civilt och militärt skytte är att militärer verkar i krig. Krig 

består av, som Clausewitz beskriver det, friktioner och träning bör därför ske så likt kriget 

som möjligt. Friktioner kan inte läras genom teori och gör det som tros vara enkelt, svårt, 

vilket försvårar verksamheten. Det ställer högre krav på utbildning samt att vara förberedd 

och mentalt medveten för sådana situationer. Därför krävs en mental förmåga för att 

behärska de oförklarliga påfrestningar som friktioner kan innebära. Enligt Clausewitz är det 

vana som stärker kroppen och underlättar handlandet, vilket övas i fredstid för att underlätta i 

krig.96 Undersökningen lägger därför stor vikt, trots skjutteorin låga evidens, vid de affektiva 

förmågorna. 

 

För att summera skjutteorin som beskrivs i tabellform (Tabell 2), visar den vilka förmågor och 

beståndsdelar skyttar bör besitta för att kunna leverera god verkan. Den generella 

skjutskickligheten grundar sig i att individer uppnår de fem förmågorna genom olika 

beståndsdelar. Om en beståndsdel saknas kommer adepter fortfarande klara av att verka, dock 

med försämrad kapacitet. Den allmänna skjutskicklighetsteorin operationaliseras i 

metodkapitlet till ett analysverktyg med viktiga beståndsdelar för skjututbildning. 

Analysverktyget blir alltså ett verktyg som beskriver vilka delar som bör uppnås samt 

träningsmetoder för att skapa grundläggande skjutskicklighet i krig. 

 

 

 
93 Granberg Otto. Lära eller läras: Om kompetens och utbildningsplanering i arbetslivet. 3. uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB, 2015, 69. 
94 Chung, Delacruz, De Vries, Bewley och Baker. New Directions in Rifle Marksmanship Research, 166, 
171. 
95 Ibid, 171. 
96 Von Clausewitz Carl. Om Kriget. Stockholm: Bonnier Fakta Bokförlag AB, 1991, 79-83. 
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3. Metod 

Kapitlet visar forskningsdesignen, metod för datainsamling, material och källkritik samt 

operationalisering av teori. På så vis möjliggörs förståelse för undersökningen innan empirin 

analyseras. 

 

 

3.1. Forskningsdesign 

Uppsatsen handlar om hur och med vilka beståndsdelar svenska försvarsmakten organiserar 

den grundläggande skjututbildningen för att uppnå verkansmålsättningar i krig, vilket ligger 

till grund för forskningsdesignen. Tidigare forskning visar att krigföring förändras och 

stridserfarenheter i Afghanistan pekar på att stridseffekten har nedgått på grund av otillräcklig 

verkan.97 Hur en skjututbildning ska organiseras varierar eftersom ett skotts svårighetsgrad 

förändras av en mängd olika faktorer och syftet med eldgivning skiftar beroende på ställd 

uppgift. Utbildningen kan inte kontrolleras utifrån en verklig målbild, då perfekta 

utbildningsförhållande inte kan fastställas. Det går däremot att skapa så optimala 

förutsättningar som möjligt och det är ett av målen med analysverktyget. För att undersöka 

dilemmat skapas ett analysverktyg som baseras på forskning inom militär träning och 

skjutskicklighet. Analysverktyget beskrivs utförligare i punkt 3.4. 

 

Forskningsstrategin är fallstudie, vilket innebär att stora mängder information kan samlas in 

inom ett avgränsat område. Det kan genomföras som enkel- eller flerfallsstudie och skillnaden 

är antalet fall vilket har olika fördelar. 98 Fallstudier lämpar sig vid djup förståelse av enskilda 

händelser och kan avgränsas i både tid och rum.99 För att skapa förutsättningar för djup 

förståelse kring undersökningen genomförs enkelfallsstudie. På så vis kan ett större 

sammanhang av ämnet bidra till ytterligare klarhet. Med tanke på undersökningens 

komplexitet, arbetets storleksbegränsning samt tidsaspekt anser författaren att djup är 

nyckelfaktorn. 

 

I inledningsskedet av undersökningen övervägdes jämförelse av två staters grundläggande 

skjututbildning. En stormakt och en småstat för att kontrollera hur det skiljer sig. 

Flerfallsstudie valdes tidigt bort med fördel för en mer djupgående analys av vald empiri. 

Valet kan även motiveras med att undersökningen genomförs med ett hittills oprövat 

analysverktyg, vilket kräver utförlig efterforskning. 

 

Det valda fallet är den svenska militärens grundläggande skjututbildning automatkarbin. 

”Övningsförteckning automatkarbin GMU” är den första vapenutbildningen som sker i 

 
97 Barrett. Education for Reform: New Students, New Methods, New Assessments, 34. ; Försvarsmakten, 
FOI. Erfarenheter av väpnad strid i Afghanistan, En erfarenhetsanalys med fokus på lärdomar för 
operativ, 22-23. 
98 Johannessen Asbjörn och Tufte Per Arne. Introduktion till Samhällsvetenskaplig Metod. uppl. 1:3. 
Malmö: Liber AB, 2003, 56-57. 
99 Jacobsen Ingvar. Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen. uppl. 1:13. Lund: Studentlitteratur AB, 2002, 95, 97. 
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försvarsmakten och lägger grunden för all vapenhantering.100 Förteckningen tillsammans med 

”Skjutreglemente för Försvarsmakten grunder” påverkar således verkan för hela 

organisationen och samtliga vapenutbildningar. 

 

Val av fall motiveras med flera olika grunder. Den svenska skjututbildning har som tidigare 

beskrivits i problemformuleringen, enligt erfarenheter, varit bristfällig och den nya 

utbildningen har uppenbara inslag från civila tävlingsformer. Övningsförteckningen har 

nyligen reviderats och bör därför, enligt mig, hålla en hög standard och vara i takt med nutida 

föreskrifter i försvarsmakten. Det är således aktuellt för dagens krigföring och relevant att 

undersöka.  

 

 

3.2. Kvalitativ textanalys 

Undersökningens datainsamling består av skriftliga källor i form av militära dokument och 

genomförs som en kvalitativ textanalys. Metoden har sin fördel i att få fram meningsinnehåll 

och systematiserat tolka material.101 En nackdel är att information är inhämtad och tolkad av 

författaren. För att undvika missförstånd bör empirin läsas flera gånger både betänksamt och 

översiktligt utifrån ett detaljerat analytiskt verktyg. På så vis kan helheten i texten och det 

centrala förstås.102 Författaren utgår därför från ett analysverktyg och läser noggrant igenom 

empirin för att minska tolkningsmisstag. Fördelen med skriftliga källor är att empirin är 

beständig, vilket möjliggör granskning av andra personer samt efterlikning av 

undersökningen. Eftersom empirin består av försvarsmaktsdokument beskriver de fakta med 

få utsvävningar och på ett lättbegripligt sätt, vilket är till författarens fördel.  

 

Det analytiska verktyget syftar till att skapa förståelse för hur utbildningen bedrivs samt vilka 

förmågor och delar som förekommer i den svenska försvarsmakten. Ett analysverktyg 

konstrueras för att fånga upp betydelsefulla aspekter i analysen och utgår från en teoretisk 

konstruktion.103 Undersökningens verktyg utgår från de två första av Gagnes principer som 

sammanvävs med skjutteorin och tidigare forskning. Alltså att identifiera beståndsdelarna till 

förmågan och försäkra sig om att alla blir upplärda. Fördelen med att kontrollera två av 

Gagnes tre principer är möjligheten till en grundligare analys. Därmed bättre uppfattning och 

förståelse kring valt fall. Nackdelen med analysverktyget är att det inte med säkerhet kan 

utesluta om andra påverkansfaktorer förekommer. Det vägs upp genom en omfattande 

forskningsöversikt samt noggrann framtagning av den teoretiska konstruktionen. 

 

 

 
100  Försvarsmakten, Högkvarteret. Skjutreglemente för FM Grunder, 26.  
101 Johannessen och Tufte. Introduktion till Samhällsvetenskaplig Metod, 105-106. 
102 Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Towns Ann och Wängnerud Lena. 
Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. uppl. 5. Stockholm: Wolters 
Kluwer Sverige AB, 2017, 211-213, 226-227. 
103 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud. Metodpraktikan: Konsten att studera 
samhälle, individ och marknad, 137. 
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3.2.1. Validitet och reliabilitet 

För att uppnå god validitet ska undersökningen granska det som den påstår sig granska. 

Teoretiska definitioner ska överensstämma med operationella indikatorer och således uppvisa 

trovärdiga slutsatser.104 Författaren är medveten om att val under operationalisering är 

subjektiva som kan innebära tolkning. För att undvika eget tyckande utgår analysens 

indikatorer från teori och tidigare forskning som påvisat tillförlitlighet inom området. 

Författaren har noggrant läst och analyserat refererade artiklar samt flera verk inom området 

som inte behandlas på grund av ringa relevans.  

 

Reliabilitet är detsamma som tillförlitlig data och berör vilken empiri som används, 

insamlingssätt samt om bearbetning sker pålitligt. För att motverka insamlings- eller 

bearbetningsmisstag ska analys av empiri genomföras ett flertal gånger.105 Det har utförts 

genom noggrann läsning samt tydlig uppmärkning i empiridokumenten. Analysverktyget 

skapas med struktur och tydlighet för att underlätta replikering. Empirin består av 

förstahandskällor och undersökningen eftersträvar att vara transparent. Med transparent 

menas att beskriva hur studien har genomförts och hur slutsatserna är framtagna.106 

 

 

3.3. Material och källkritik 

Det empiriska materialet består av totalt fem stycken försvarsmaktsdokument. Samtliga 

dokument är primärkällor och används vid nutida (2016-pågående) utbildning. Det första 

dokumentet är ”Skjutreglemente för Försvarsmakten grunder” vilket reglerar träning, 

utbildning och utveckling av försvarsmaktspersonal som ska lösa uppgifter med vapen. 

Dokumentet beskriver övergripande vapenutbildning för samtliga skjutreglementen i 

försvarsmakten.107 

 

Övriga fyra dokument innefattar Skjutreglemente FM Automatkarbin och sträcker sig hela 

grundutbildningen samt delar av fortsatt militär utbildning. Det är Automatkarbin skjutteknik, 

övningsförteckning GMU samt kompetensprov GMU. Skjutteknik, beskriver vapnet, olika 

skjuttekniker samt hur vapen används. Övningsförteckningen GMU innehåller teoretiska samt 

praktiska övningar och kompetensprov GMU beskriver hur kompetensprovet utförs.108 

Övningsförteckning FMU beskrivs eftersom den innehåller moment för att soldater ska kunna 

bli operativa. Den syftar till att utveckla och upprätthålla kompetens för att lösa 

stridsuppgifter.109 

 

Eftersom det empiriska innehållet enbart består av nutida primärkällor i form av 

försvarsmaktsdokument finns det inget självändamål att kontrollera dem utifrån de fyra 

 
104 Ibid, 57. 
105 Johannessen och Tufte. Introduktion till Samhällsvetenskaplig Metod, 28. 
106 Ibid, 28. 
107 Försvarsmakten, Högkvarteret. Skjutreglemente för FM Grunder, 9-10. 
108 Ibid, 10. 
109 Försvarsmakten, Markstridsskolan. Övningsförteckning automatkarbin FMU 2017. 2017, 3. 
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källkriterierna. Källkriterierna används oftast inom historieämnet och nu för tiden även av 

samhällsvetare. De består normalt av äkthet, oberoende, samtidighet och tendens, vilka syftar 

till att bedöma en berättelses sanningshalt.110 Skjututbildningen genomförs daglig dags och 

finns i form av tydliga reglementen för alla att läsa.  

 

 

3.4. Operationalisering av teori 

I detta avsnitt redogörs operationalisering av analysverktyget (Tabell 3). Grunden från tabell 2 

kvarstår med några förändringar som redovisas här. Beståndsdelarna och träningsmetoderna, 

vilka är vitala för analysen, återfinns i tidigare forsknings- samt teorikapitlet. Där beskrivs de 

utförligt och förstås i sitt sammanhang. 

 

Analysverktyget skildrar både huvuddelen av skjutskicklighetsegenskaperna som behövs och 

träningsbehov för att uppnå grundläggande skjutskicklighet i krig. 

 

Beståndsdelen intelligens och fallenhet är borttagen eftersom den inte kan utbildas. Flera 

träningsmetoder som enligt forskning bidrar till skjututveckling har förts in vid 

beståndsdelarna de påverkar. 

 

Visuell uppmärksamhet kan genomföras med eller utan hjälpmedel. Eftersom hjälpmedel 

medför uppföljning läggs denna träningsmetod under apparatsträning. 

 

Varje beståndsdel i tabellen (Tabell 3) har en betydelse på utbildningen. Det finns självklart 

mängder med sätt att lära och utbilda på och alla metoder lämpar sig inte för alla individer 

eller situationer.111 Den sammantagna tabellen (Tabell 3) är baserad på en militär 

utbildningsteori, en skjutskicklighetsteori samt ytterligare forskningsbaserade inslag om både 

militärt lärande och lärande om skjutfärdigheter. Analysverktyget används för att jämföra med 

försvarsmaktens grundläggande skjututbildning automatkarbin. Därefter genom analysens 

givna förståelse kan slutsatser dras.  

 

 
110 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud. Metodpraktikan: Konsten att studera 
samhälle, individ och marknad, 288.  
111 Blenkhorn och Fleisher. Matching Intelligence Teaching Methods with Different Learners' Needs, 61. 
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4. Analys och resultat 

Kapitlet åskådliggör analyserad empiri enligt analysverktygets samtliga beståndsdelar och 

träningsmetoder. Det redovisas därefter i resultat genom en översiktlig tabell (Tabell 4). 

 

 

4.1. Analys 

Försvarsmaktens skjututbildning är detsamma som stridsutbildning.112 Verkansmålsättning 

enligt ”Övningsförteckning automatkarbin GMU” är: 

 

”att kunna avge eld med den hastighet och precision som situationen kräver med syfte att 

uppnå tillräcklig verkan så snart som möjligt.”113  

 

Organisationsmedlemmar bör med det utbildningsmålet uppnå rätt färdigheter och 

förutsättningar för att klara situationer de ställs inför. Med det sagt är det inte målsättningen 

som är central i denna undersökning utan istället hur skjututbildningen kan utvecklats. Det är 

däremot viktigt att påpeka att ett skotts svårighetsgrad, bland annat, avgörs av tid till 

förfogande, målyta, skyttens kompetens, avstånd, vind och påverkan från motståndaren.114 

Sådana mål och förutsättningar kräver utbildning och hur den utbildningen bedrivs undersöks 

i denna analys. 

 

Här beskrivs träningsmetoderna som påverkar vilka delar och hur organiseringen av 

verkansförmågan kan förstås. 

 

 

4.1.1. Kognitiv förmåga 

4.1.1.1 Utbildning och instruktioner 

Instruktören har en tydlig plan 

I skjututbildningen medföljer det inte någon färdig plan för instruktören. 

Övningsförteckningen tillhandahåller övningar och exempel på målbildsförevisning samt flera 

mallar (Se bild Dokumentationsmall).115 Instruktören behöver således använda sig av 

tilldelade verktyg för att skapa ett utbildningsupplägg och en tydlig plan. Kurser genomförs 

för att utbilda skjutinstruktörer, vilket genomförs med deltagare från 

specialistofficersutbildningen.116 Det innebär att de individerna får ytterligare träning och att 

stora delar av officersskaran inte genomgår någon utbildning. 

 

 

 
112 Försvarsmakten, Högkvarteret. Skjutreglemente för FM Grunder, 9. 
113 Försvarsmakten, Markstridsskolan. Övningsförteckning automatkarbin GMU 2016, Förord. 
114 Försvarsmakten, Markstridsskolan. Övningsförteckning automatkarbin GMU 2016, Förord. 
115 Ibid, 21-22. 
116 Markstridsskolan. Kursbeskrivning MARGK446ÖLAK Övningsledare grundläggande skjututbildning 
AK5C. 2016, 1-2. 
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Dokumentera resultat (stöd för handledning) 

Lägsta kravet på dokumentation är att notera träffar i samtliga övningar och poängkvot 

dokumenteras när kravet ställs.117 Mall (dokumentationsmall) innehållande väsentliga delar 

finns för instruktören att skriva ut. Det finns däremot inga förslag på hur en dokumentation 

kan utveckla individerna eller för instruktörer att använda som stöttning.  

 

 

 
(Dokumentationsmall)118 

 

Stressträningsfaser 

”SkjutR FM Grunder” klargör att träning och en förståelse för stress bör finnas eftersom det 

kan lindra stressreaktioner och förbättra agerande.119 ÖFT GMU har inga uttalade faser för 

stressutbildning, de nämner att stress kan förekomma vid olika tillfällen.120 Lärande anses inte 

ske stegvis, utan adepter lär genom att gå upp och ner i en utbildningstrappa.121 I några 

övningar förekommer det stressrelaterade moment i form av tid- och träffkrav. 

Övningsmoment drillas innan stressrelaterade övningar förekommer, vilket ger soldater bättre 

förutsättningar att lyckas.122 Det ställer dock krav på att instruktören har tillräcklig insikt i när 

individerna är redo för stresspåslag. 

 

 

  

 
117 Försvarsmakten, Markstridsskolan. Övningsförteckning automatkarbin GMU 2016, 5. 
118 Markstridsskolan. Mall för rapportering ÖFT ak GMU 2016. 2016, Instruktion. 
119 Försvarsmakten, Högkvarteret. Skjutreglemente för FM Grunder, 18, 22. 
120 Försvarsmakten, Markstridsskolan. Övningsförteckning automatkarbin GMU 2016, 12-13. 
121 Försvarsmakten, Högkvarteret. Skjutreglemente för FM Grunder, 27-28. 
122 Försvarsmakten, Markstridsskolan. Övningsförteckning automatkarbin GMU 2016, 31-34, 38, 44, 52. 
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4.1.1.2 Kunskap om skjutning 

Direkt uppföljning av prestation 

Uppföljning sker efter varje genomförd övning med kommandot ”Markera”. Träffarna 

markeras antingen med krita, för att spara tid, eller klistras.123 Skyttar ska lära sig att läsa 

riktmedlen och därmed identifiera om de behöver bättra med ytterligare skott eller inte.124 

Även det är en form av uppföljning som beständigt sker på distans. Båda 

uppföljningsmetoderna ger adepter kunskaper och erfarenheter för att uppnå bättre resultat vid 

nästa genomförande. 

 

Teoriutbildning 

Teoriutbildning om skjutkunskaper används mestadels i inledningsskedet av utbildningen. 

Teoripass som sker är, bland annat, i form av säkerhetsutbildning, delars namn, 

ammunitionskunskap och skottets svårighetsgrad.125 Teorin beskriver att beståndsdelar ska 

arrangeras i rätt ordning för att skapa en effektiv utbildning.126 Enligt Shuells forskning 

förstås utbildning ofta utifrån faser och inledningsfasen kräver mer förståelse än andra. 

Inledningsfasen består av faktainlärning och pusselbitar med information.127 Utbildningen 

använder teori och genomför det, enligt Shuell, i rätt fas.  

 

 

4.1.2. Perceptuell motorik 

4.1.2.1 Stabilitet 

Andning 

Teoretisk andningsutbildning sker innan första skjutövningen och beskrivs kortfattat i 

avsnittet om skottets svårighetsgrad under siktbild. Det ingår i förkortningen SAR som står 

för siktbild, avfyrning och rekylkontroll. Andning praktiseras från den första skjutövningen 

och ett extra fokus läggs i den åttonde.128 Den första skjutövningen (Skjutövning 1) visas här 

för att åskådliggöra dess struktur och ingående delar. 

 

 
123 Ibid, 20-21. 
124 Ibid, 51. 
125 Ibid, 6-12. 
126 Gagne. Military training and principles of learning, 88. 
127 Shuell. Phases of Meaningful Learning, 541. 
128 Försvarsmakten, Markstridsskolan. Övningsförteckning automatkarbin GMU 2016, 12, 22, 25, 53. 
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(Skjutövning 1)129 

 

Avfyrning 

Avfyrningsteknik utbildas teoretiskt efter andningsutbildning och tränas i samband med första 

övningen130 

 

Ställning 

Skickliga skyttar intar olika ställningar för att, som teorin beskriver det, uppnå optimal 

stöttning för vapnet vid skjutning.131 Övningsförteckningen beskriver inledningsvis 

ställningsutbildning med stående ställning under övningen rekylkontroll. Ställning tränas 

därefter från första skjutövningen.132 

 

Siktbild 

Siktbild teoriutbildas innan andning. Siktbild innebär att ha riktmedlet och riktpunkten i 

samma bild. Det tränas också från första skjutövningen.133 

 

Rekylupptagning 

Rekylkontroll, som det benämns i empirin, tränas från övning sju och påbörjas med stående 

ställning. Det ingår i förkortningen SAR och tränas vid varje skjutövning.134 

 

 

 
129 Ibid, 22. 
130 Ibid, 13, 22. 
131 Chung, Delacruz, De Vries, Bewley och Baker. New directions in rifle marksmanship research, 166 
132 Försvarsmakten, Markstridsskolan. Övningsförteckning automatkarbin GMU 2016, 14, 22. 
133 Ibid, 12, 22. 
134 Ibid, 14, 22. 
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4.1.2.2 Skapa sig erfarenheter 

Dokumentera resultat (minnesbilder) 

Att skriva ner resultat innebär att dokumentera och skapa sig erfarenheter. Det genomförs vid 

samtliga övningar och ibland med poängkvot. Vid poängkvot antecknas även godkänt eller 

underkänt samt tid och träff vilket skapar kvoten.135 Genom nerskriva resultat behåller adepter 

underlag och erfarenheter från tidigare prestationer. 

 

Praktisk träning 

Boken ”Lära eller läras” beskriver att människor lär genom att göra.136 Skjututbildningen 

påvisar vid flera tillfällen praktisk träning i form av handhavande och skjutövningar. Det 

förekommer med variation av praktiska och teoretiska moment.137 

 

 

4.1.2.3 Apparatsträning 

Simulatorträning 

Som skjutteorin redogör har flertalet apparatsträningar uppvisat goda förtjänster för inlärning 

av verkan.138 Skjutreglementet visar att det förekommer utbildning med simulatorsystem i 

försvarsmakten. De systemen är, i vissa fall, inte helt förenade med verkligheten, exempelvis 

är ballistiken ej tillämpbar eftersom den skiljer sig från de skarpa skjutreglerna.139 I 

övningsförteckning automatkarbin sker det ingen praktisk träning med hjälp av simulatorer 

eller andra apparater.  

 

Visuell uppmärksamhet 

Skjutreglementet beskriver kortfattat vad fokus innebär och hur personer kontrollerar vilket 

som är deras dominanta öga. ÖFT beskriver att fokus vid stress normalt hamnar på hotet 

(målfokus) och att ändra till kornfokus (siktesfokus) kan vara fysiskt omöjligt. De nämner 

samtidigt betydelsen av att kunna växla mellan dem båda eftersom individer enbart kan se 

skarp på ett avstånd i taget.140 I övningsförteckningen finns det däremot ingen antydan till 

sådana träningstillfällen, utan nämns enbart kortfattat.141 

 

Visuell uppmärksamhet handlar om en slutgiltig ögonfixering mot en viktig punkt. Om 

personer behärskar detta kan utökad information inhämtas som leder till förbättrad 

prestation.142 Någon form av sådan träning framgår inte i utbildningsdokumenten. 

 

 
135 Ibid, 5, 21. 
136 Granberg. Lära eller läras: Om kompetens och utbildningsplanering i arbetslivet, 69. 
137 Försvarsmakten, Markstridsskolan. Övningsförteckning automatkarbin GMU 2016, 6-8. ; 
Försvarsmakten, Högkvarteret. Skjutreglemente för FM Grunder, 29. 
138 Chung, Delacruz, De Vries, Bewley och Baker. New directions in rifle marksmanship research, 167-
169. 
139 Försvarsmakten, Högkvarteret. Skjutreglemente för FM Grunder, 37. 
140 Ibid, 44-45. 
141 Försvarsmakten, Markstridsskolan. Övningsförteckning automatkarbin GMU 2016, 12. 
142 Moore, Smith, Smith, Vine. och Wilson. Quiet Eye Training Improves Small Arms Maritime 
Marksmanship, 355-356. 



Filip Ronkainen   2018-05-09  

OP 15-18 SA 

 

  Sida 29 av 42 

 

4.1.3. Affektiv förmåga 

4.1.3.1 Självförtroende 

Reflektioner 

Att reflektera nämns vid ett tillfälle i ”SkjutR FM Grunder”. Det syftar till att reflektera över 

en förevisad övning som adepterna själva ska utföra.143 Det förekommer ingen 

reflektionsutbildning, mall eller planerad tid för genomförande i övningsförteckningen. Inte 

heller någon plan för reflektioner efter övrig träningstid. Därför utesluts också 

träningsmetoden reflektion som syftar till att skapa självförtroende. 

 

Mental träning 

Skjututbildning är, enligt anvisningarna, mentalt krävande. För att mildra belastningen ska 

utbildningen varieras mellan praktik och teori och på så vis ge kortare skjutpass.144 

Automatisering av rörelsemönster eftersträvas för att frigöra mental kapacitet, då det kan vara 

nödvändigt i stressade situationer.145 Mental träning nämns vid ett tillfälle i form av 

målbildsträning. Tankemetoden innebär att tänka igenom ett moment som ska genomföras för 

att visualisera det och prestera bättre.146 

 

Övningsförteckningen har inga föreskrifter angående mental träning, ingen plan, mall eller 

utsatt tid för genomförande. Mental träning behöver därför ske vid annan utbildningstid eller 

på eget bevåg av instruktören. Det finns ingen särskild mental träning som skapar 

självförtroende, dock eventuellt ett bättre resultat på en enskild övning. 

 

 

4.1.3.2 Ångest, oro eller nervositet 

Stressträningsfaser (förebygger oro och ångest) 

Som tidigare beskrivet förekommer ingen stressträning i form av faser, då dokumenten visar 

att lärande inte sker stegvis. Utbildningsdokumenten beskriver däremot att inledningsskedet 

ska vara stressfritt och efterhand som soldater blir skickligare ska träff- och tidskrav ökas.147 

Det stämmer överens med övningsförteckningen.148 Tidigare forskning beskriver att stress 

både kan vara produktivt och kontraproduktivt. Det är därför viktigt att instruktören bedömer 

soldaternas utbildningsnivå rätt för att uppnå god effekt av stresspåslagen.  

 

De nya ledorden är att uppnå ”tillräcklig verkan så snart som möjligt”. Det förekommer i 

huvuddelen av övningarna vilket kan skapa en passiv och konstant stress.149 Denna 

stresspåverkan diskuteras ytterligare i punkt 5.4.1. 

 

 
143 Försvarsmakten, Högkvarteret. Skjutreglemente för FM Grunder, 29. 
144 Ibid, 29. 
145 Ibid, 22. 
146 Ibid, 31. 
147 Försvarsmakten, Högkvarteret. Skjutreglemente för FM Grunder, 27-28. 
148 Försvarsmakten, Markstridsskolan. Övningsförteckning automatkarbin GMU 2016, 22-44, 52. 
149 Ibid, 21, 53. 
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Mental träning 

Som teorin beskriver är friktioner att räkna med i krig och måste förebyggas genom vana för 

att underlätta handlande.150 Enligt tidigare beskrivning av mental träning förekommer det 

ingen träning för att motverka ångest eller oro. Det finns alltså ingen teoretisk eller praktisk 

mentalt påfrestande träning som sker i fredstid. Därför uteblir även denna träningsmetod.  

 

 

4.1.3.3 Inställning (motivation)  

Dokumentera resultat (motiverande) 

Att dokumentera resultat medför, som Wolfle förklarar det, ökad angelägenhet att prestera 

och individer blir därför mer motiverade.151 Det sker, som tidigare nämnt, vid varje övning 

och på vissa med både tid, träff och en slutgiltig poängkvot.152  

 

I första övningen vidtar utbildningen åtgärder som att skjuta ett skott i taget med instruktör i 

syfte att skapa en positiv upplevelse.153 Det praktiska momentet kan stärka inställningen för 

skjututbildningen. 

 

 

  

 
150 Von Clausewitz Carl. Om Kriget, 79-80, 82. 
151 Wolfle. Military Training and The Useful Parts of Learning Theory, 74-75. 
152 Försvarsmakten, Markstridsskolan. Övningsförteckning automatkarbin GMU 2016, 5, 21. 
153 Ibid, 22. 
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4.2. Resultat 

De delar som tabellen (Tabell 4) visar som transparenta är sådana som inte förekommer i 

skjututbildningen. Avslutningskapitlet sammanfattar resultatet och återkopplar till problem, 

syfte och frågeställning. 

 

 

 
(Tabell 4) 
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ÖFT GMU förhåller sig till grunden för skytte och kompletteras med övningsförteckning 

fortsatt militär utbildning (FMU). Den syftar till att vidmakthålla kompetens samt komplettera 

träning för att lösa stridsuppgifter. Den innehåller viss teorifördjupning samt flertalet 

skjutövningar efter förbandschefs tycke.154 Genomförd ÖFT FMU tillför således inget till 

undersökningens resultat. 

 

 

5. Avslutning 

5.1. Sammanfattning 

Uppsatsens problemformulering belyser att tidigare skjututbildning har varit bristfällig och att 

den ny har influerats av civila tävlingsformer. Delar i svensk krigföring har således 

problematik som behöver förstås. Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för hur 

försvarsmaktens grundläggande skjututbildning har utvecklats och organiserats, vilket 

analysen utför. 

 

Resultatet pekar på att utbildningen har brister i affektiv förmåga (intellektuell), vilket kan 

vara anledningen till dålig stridseffekt i rapporterade strider. Det framgår också att 

instruktörer har en avgörande roll för utbildningsresultatet inom verkansförmågan. 

 

Träningsmetoden dokumentation har tre viktiga betydelser för förmågan och genomförs enligt 

empirin i samtliga övningar. Det går inte att fastställa att dokumentation faktiskt sker och om 

det saknas faller tre träningsmetoder bort. Med det sagt förstås undersökningen utifrån skrivna 

källor och träningsmetoder som inte genomförs i praktiken, uppfattas inte. Om 

skjututbildningen utförs som dokumenten beskriver genomförs mycket praktisk skjutträning 

som gynnar både perceptuell motorik och kognitiv förmåga. 

 

 

5.2. Slutsatser 

Svenska försvarsmaktens verkansområde är, i flera fall, beroende av instruktörens kompetens. 

Instruktörer måste producera egna övningsplaner, bedöma när soldater klarar av stressade 

situationer, instruera, följa upp och bedriva en säker verksamhet. Enheter med ointresserade, 

outbildade och nya instruktörer kan därför ha svårt att uppnå samma nivå som förband med 

engagerad och erfaren personal.  

 

Utbildningstiden fokuserar främst på träning av kognitiv förmåga och perceptuell motorik. 

Det innebär att den intellektuella förmågan (affektiv) är nedprioriterad och i flera fall inte 

närvarande. Det förekommer ingen reflektion eller mental träning som stöd för att verka, 

vilket kan medföra negativa konsekvenser för krigföringsförmågan. 

 
154 Försvarsmakten, Markstridsskolan. Övningsförteckning automatkarbin FMU 2017, 3-4. 
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Apparatsträning har inom forskning visat sig ha mycket positiva utbildningseffekter. 

Beståndsdelen existerar inte i skjututbildningen, vilket bör förändras eftersom den kan tillföra 

skjutträning utanför skjutbanan och utan ammunition. Det tillåter direktuppföljning av 

resultat, vilket för organisationen medför effektiv träning. 

 

Dokumentation har tre övergripande syften som enligt träningsanvisningarna genomförs. Det 

är av stor vikt att utbildningen genomförs enligt beskrivningarna för att organisationen ska 

fullända färdigheten och åstadkomma verkan inom krigföringsförmågan. Utförs inte 

träningsmetoder kan beståndsdelar försummas och förmågan försämras. 

 

En oväntad slutsats som uppdagades vid undersökningen var att skjututbildningen saknar 

spårbarhet. Bristen på källor försvårar fördjupning och förståelse för läsare. Det komplicerar 

även utveckling och uppfattning för motsvarande undersökningar, vilket kan hämma 

krigsvetenskaplig forskning. 

 

 

5.3. Svar på frågeställningen 

Frågeställning 

Hur och med vilka beståndsdelar organiserar svenska försvarsmakten den grundläggande 

skjututbildningen för att uppnå verkansmålsättningar i krig? 

 

Svar på frågeställning 

Den forskningsbaserade analysen som genomförts visar att skjututbildningen organiseras med 

huvuddelen av beståndsdelarna. Utbildningen uppvisar också att flera beståndsdelar uppnås 

med samtliga träningsmetoder, främst inom perceptuell och kognitiv förmåga. 

Verkansmålsättningen för försvarsmaktens grundläggande automatkarbinutbildning uppnås 

således med beståndsdelar som utbildning, instruktioner, teoretiska kunskaper, 

stabilitetsträning, skapande av erfarenheter och till viss del praktisk stressrelaterad utbildning. 

Utbildningen leds av instruktörer och majoriteten av tiden läggs på praktisk träning. 

 

Skjututbildningen saknar flera träningsmetoder för att samtliga beståndsdelar ska utbildas. Det 

innebär att utbildningen, enligt analysverktyget, är bristfällig och behöver kompletteras med 

träningsmetoder för att fullborda beståndsdelarna. Som teorin belyser kan avsaknad av 

beståndsdelar innebära att färdigheten (grundläggande skjutskicklighet i krig) inte helt 

uppnås. Utbildningsbristen omfattar apparatsträning, självförtroende och till del 

ångest/oro/nervositet. Den kan inom flera träningsmetoder även utvecklas mer. Nästa avsnitt 

diskuterar vad detta kan innebära för krigföringsförmågan. 

 

Det går inte utan ytterligare forskning att fastställa hur utbildningen bör organiseras eller vilka 

träningsmetoder som är mest lämpliga. Det undersökningen har fastställt, utifrån 

vetenskapliga träningsmetoder, är att den grundläggande skjututbildningen har 

utvecklingspotential inom presenterade områden. Förslag på vidare forskning redogörs under 

punkt 5.6. 
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5.4. Diskussion 

5.4.1. Resultat 

Instruktörer 

Undersökningen visar att instruktören har en betydande roll för utbildningen. Försvarsmakten 

tillämpar ledningsmodellen uppdragstaktik, vilket innebär att vara tränad för att fatta 

självständiga beslut.155 Uppdragstaktik kan vara en anledning till att utbildningen bedrivs med 

självständig planering. Genom att behöva skapa egna utbildningsplaner möjliggörs utveckling 

för instruktörer. För att adepterna ska lära sig krävs dock bra instruktörer, vilket innebär 

förutsättningar som stöd, tid och hjälpmedel. Med det sagt är utbildningen beroende av en 

fungerande organisation med tydliga mål. Om organisationens verkan hänger på enskilda 

individer och om instruktörer är tillräckligt kvalitetssäkra svarar inte denna undersökning på. 

Analysen påvisar vikten av kompetenta instruktörer för krigföringsförmågan, vilket var ett 

syfte för undersökningen. 

 

Affektiv förmåga 

Analysen visar att huvuddelen av de affektiva beståndsdelarna inte utbildas. En anledning kan 

vara att utbildningsförhållande i fredstid är lugna med låg mental påfrestning. Om 

utbildningen utgår från krig, då kunskaperna ska användas, har stress, nervositet, oro och 

ångest bedömt större påverkan. Att drilla som skjutreglementet beskriver har sin betydelse 

men om individerna inte mentalt kan stärka sig och resa sig ur skyttegropen spelar 

vapenhanteringen ingen roll i slutändan. Då kan mental träning för att sänka puls och bli av 

med oro vara den del som avgör striden.  

 

Erfarenheter från Afghanistan 

Som problemformuleringen påpekar har stridsrapporter från Afghanistan påvisat brister i 

tidigare skjututbildning. Denna undersökning kan inte fastställa om den nya skjututbildningen 

förändrat bristerna. Analysen pekar på avsaknad av intellektuella förmågor vilket kan vara en 

förklaring till otillräcklig stridseffekt. Som Clausewitz beskriver måste soldater övas för att 

inte betrakta ovanliga ansträngningar i krig som fel eller uppleva förvirring.156 Därför bör 

mentalt förberedande träning genomföras. 

 

Reflektion 

Skjututbildningen har inga reflektionstillfällen. Sådana tillfällen kan öka förståelse, skapa 

trygghet och bekräfta förmågan att hantera olika situationer.157 Om reflektion medvetet eller 

omedvetet är bortvalt framgår inte. Oavsett vilket är det en träningsmetod som skapar 

självförtroende, det kan behövas när det handlar om liv eller död. 

 

  

 
155 Försvarshögskolan och Försvarsmakten. Direkt ledarskap, Syllabus AB, 2006, 179-180. 
156 Von Clausewitz Carl. Om Kriget, 82. 
157 Avby. Att genom reflektion organisera för en medveten och kunskapsrik praktik, 274. 
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Passiv stress 

Som tidigare nämnt kan de återkommande ledorden i huvuddelen av skjutövningarna, 

”tillräcklig verkan så snart som möjligt” eventuellt skapa en passiv stress för adepter. Passiv 

stress ska, som forskningen beskriver det, undvikas.158 Det går inte med säkerhet att veta hur 

ledorden påverkar soldaterna under utbildningen men det bör tas i beaktning vid eventuella 

utvecklingstillfällen. Utgångspunkten är positiv då effekten av orden ska få soldater att 

bedöma tidsnödvändighet för avfyrning. För individer som inte vill vara sist kan det istället 

vara negativt och stressande. Således kan det skapa en stress genom hela utbildningen.  

 

Fysiologiska stressorer 

I tidigare forskning nämns fysiologiska stressorer vilket påverkar både kropp och 

skjutförmåga. Det nämns inte som beståndsdel i undersökning då skjutteorin inte tar upp det 

och författaren utgår från att mänskliga, grundläggande behov uppfylls. Däremot bör 

beståndsdelen ses över eftersom den, enligt forskning, är vital i hänseendet att kunna verka. 

 

Spårbarhet eller källor 

Skjututbildningen har existerat länge och är baserad på beprövade erfarenheter. Det finns inga 

källor i utbildningsdokumenten som möjliggör spårbarhet. Det blir därför svårt för läsaren att 

förstå varför de utbildar på det beskrivna viset eller hur utbildningen har utvecklats. För att 

underlätta krigsvetenskaplig forskning och utveckling inom praktiska förmågor bör 

information synliggöras. 

 

Civil skjutskicklighet 

Civila tävlingsformen IPSC influerar skjututbildningen. Om det är positivt eller negativt 

kommer förhoppningsvis erfarenhetsrapporter utvisa. Personer som tävlar civilt kan ägna all 

sin träningstid åt personlig skjututveckling. Enskilda militärer har fler krav som måste uppnås 

och kan därför inte lägga all uppmärksamhet inom verkansområdet. Försvarsmakten som 

enhet med flera anställda för att utveckla och utbilda inom verkan bör ha förmågan att skapa 

goda utbildningsförutsättningar. Därför borde försvarsmaktens verkansutbildning, enligt mig, 

utvecklingsmässigt ligga före civila tävlingsskyttar. 

 

 

  

 
158 Friedland och Keinan. Training Effective Performance in Stressful Situations: Three Approaches and 
Implications for Combat Training, 158. 
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5.4.2. Teori 

Det teoretiska ramverket baseras på två teorier som sammanvävs för att skapa förutsättningar 

att kontrollera både praktisk verkansförmåga och dess utbildningsutveckling.  

 

Gagnes militära lärandeprinciper möjliggör en nedbrytning av förmågan (som benämns 

grundläggande skjututbildning i krig) till beståndsdelar. Teorin beskriver att förmågor ska 

förstås som uppdelade beståndsdelar och ska utbildas i rätt ordning.  

 

Nackdelen med teorin är att den skrevs år 1962 och mycket inom militär träning kan ha 

förändrats. Inom utbildning och lärande finns det mängder med synsätt om både upplägg och 

genomförande. Ett skäl till det kan vara att människor lär på olika vis. Anledningen till att 

Gagnes teori fortfarande fungerar, enligt mig, är på grund av sin enkla framställning. Mängder 

med aspekter påverkar utbildning men i grunden handlar det om att förstå färdigheten som ska 

läras. Vilka färdighetens beståndsdelar är och i vilken ordning de bör tränas. Teorin har passat 

väl in i undersökning då den tillåter grundlig förståelse för utbildningsorganisering. 

 

Skjutteorin har sin fördel i kategoriseringen och dess bredd på hur skjutskicklighet ska förstås. 

Den tillför flera olika aspekter på hur skjutträning bör ses och vad som skapar god verkan. 

Bristen är avsaknad av träningsmetoder till beståndsdelarna. Visuell uppmärksamhet 

förekommer exempelvis inte i teorin. Den affektiva förmågan bör kompletteras då den, till 

del, saknar tydliga forskningsbevis. På grund av dessa brister samt för att få bredare förståelse 

har undertecknad kompletterat med forskning från andra källor. Annan forskning har bidragit 

med fler träningsmetoder samt insikter om ytterligare en beståndsdel.  

 

Sammantaget har båda teorierna i slutändan medfört en bättre förståelse och djupare analys 

samt kompletterat varandra väl. Övriga källor i teoriavsnittet har bidragit med insikt och stärkt 

valda teorier. 

 

 

5.4.3. Metod 

Kvalitativ textanalys har genomförts med fem olika försvarsmaktsdokument. Dokumenten är 

förstahandskällor på författarens modersmål och är tydliga i sin struktur samt formalia. De har 

analyserats flera gånger och har gett entydiga svar i analysen. 

 

För att på ett strukturerat sätt tyda empirin har ett analysverktyg använts. Analysverktyget 

grundar sig i forskning och träningsmetoder som visat sig ha gynnsamma utvecklande 

effekter. Det kommer troligtvis med tiden att uppdagas fler träningsmetoder inom 

skjutskicklighetsförmågan och finns möjligtvis redan nu. Med det sagt går det eventuellt att 

utveckla analysverktyget ytterligare. Det innebär inte att analysen blir bättre eller sämre utan 

enbart att förmågeområdet fortsätter att utvecklas. Det är således positivt och undersökningen 

ger även förslag på ytterligare en beståndsdel (fysiologiska stressorer) för verkan som inte 

framgår i använd teori. 
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Metoden har i slutändan bidragit till svar på forskningsfrågan och syftet är, enligt författaren, 

uppnått. 

 

 

5.5. Betydelse för professionen 

Som undersökningen beskrivit, vid flera tillfällen, är utbildning samt direktriktad verkan två 

viktiga komponenter för att lyckas med striden. Verkan är en av stridens grunder och behövs 

för krigföringsförmågan. Krigföring förändras över tid och så måste även utbildningen. Det 

krävs för att skapa lämplig utbildning för dagens soldater. 

 

Undersökningen har betydelse för professionen eftersom den belyser hur skjututbildningen 

ställer sig till dagens forskning inom verkansområdet. Den redogör vilka beståndsdelar nutida 

forskning anser är viktigt för att utveckla verkan samt kontrollerar och beskriver 

träningsmetoder lämpliga inom verkansutbildning. Studien bidrar till förståelse för olika 

brister i försvarsmaktens verkansutbildning och vad det kan medföra för krigföringen. Det 

finns flera områden och typer av forskningsbidrag som är lämpligt att genomföra i syfte att 

utveckla direktriktad verkan. Därför lyfts eventuella forskningsområden i punkt 5.6. 

 

Forskning kring utveckling av praktiska förmågor som syftar till att ha ihjäl människor på 

bästa sätt reser en mängd etiska frågor. Även det har en stor betydelse för professionen och 

redogörs därför här. 

 

 

5.5.1. Etiska övervägande 

Forskningen syftar till att undersöka den svenska militärens verkansförmåga. 

Verkansutbildning syftar till att utbilda soldater för att, bland annat, ha ihjäl människor. Det 

kan tyckas hemskt att se det ur en sådan synvinkel och sorgset att tid ska behöva läggas på 

denna typ av forskning. Undersökningar likt denna kan förhoppningsvis skapa en 

tröskeleffekt som gör att eventuella motståndare inte är eller blir intresserade av att utföra 

väpnade angrepp. Tröskeleffekt innebär att skapa orimliga kostnader för en angripare.159 Med 

det sagt uppnår inte undersökningen en tillräcklig tröskel på egen hand, däremot kan 

forskningstypen förhoppningsvis skapa bättre förutsättningar.  

 

 

  

 
159 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin-MSD 16, 55. 
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5.6. Förslag på vidare forskning 

Vilka träningsmetoder som behövs för att skapa ansenlig verkan bör fastställas för att 

optimera skjutskicklighetsförmågan. Vidare forskning bör därför genomföras inom de 

träningsmetoder som nutida utbildning inte innehåller. På så vis kan nya träningsmetoder 

utvecklas för att fullända beståndsdelar och i slutändan förmågan.  

 

Wolfle beskriver att en del i utbildning är att fördela utbildningstiden optimalt.160 Idag 

fokuseras huvuddelen av tiden på perceptuellt motoriska förmågor. För att förstå hur 

utbildningen ska läggas upp bör vidare forskning även undersöka träningsmetodernas 

tidsförhållande samt ordningsföljd. 

  

 
160 Wolfle. Military Training and The Useful Parts of Learning Theory, 73-74. 
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