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Beväpning av flygtekniker 

Sammanfattning: AK5C har nått tiden för sin slutanvändning. Vissa studier har genomförts 

kopplat till ett nytt eldhandvapen men de har främst varit fokuserade på Arméns behov. Det har 

visat sig att Flygunderhållspersonal har haft svårigheter att bära AK5C när de utför sin 

huvudtjänst flygunderhåll. Frågan denna studie ämnar besvara är hur den framtida beväpningen av 

flygunderhållspersonal kan tänkas se ut. För att skapa en bild av olika tillfällen en tekniker kan 

tänkas nyttja sitt vapen togs tre scenarier fram. Dessa scenarier är kopplade till reglemente 

flygbassystem och utgår från de uppgifter en flygtekniker kan tänkas få. I denna studie har 

personal med djup kunskap inom eldhandvapenområdet intervjuats, främst för att skapa en bild av 

hur organisationen ser på problemet. Utöver det har även en enkätundersökning med 

flygunderhållspersonal genomförts för att skapa en förståelse för hur brukarnas lösningar kan te 

sig. Frågorna som ställdes i både intervjuer och undersökningen med flygtekniker handlade främst 

om vilka egenskaper ett vapen bör ha kopplat till varje scenario. Det upptäcktes en viss skillnad i 

svaren mellan de intervjuade och flygteknikerna som deltog i undersökningen. Den största 

skillnaden var förståelse för vilken verkan olika typer av vapensystem besitter. Slutsatsen som 

drogs av det självständiga arbetet var att en kortpipig automatkarbin skulle vara en lösning vilket 

kunde passa alla scenarier. Dock föreslås det att flygunderhållskompanier får förstärkningsvapen i 

form av kulsprutor på en kompaninivå för att nå högre verkan vid främst försvar av egen 

gruppering då skjutavstånden överstiger 200 m. 

  

Nyckelord: Personlig beväpning, flygunderhållspersonal, eldhandvapen 
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Small arms for flight technicians  

Abstract: The AK5C has reached the edge of life and is due for replacement. Studies have been 

investigating a new small arm but focus of these studies has been the army and its personnel. For 

flight maintenance personnel the AK5C was too heavy and when working on an aircraft the 

technicians had to lay the weapon aside. The question this study aims to answer is how the future 

small arms for flight maintenance personnel might look like. To illustrate when a flight technician 

might use their weapon three scenarios where created. The scenarios where all originated from 

reglemente flygbassystem and focused on the main tasks of flight maintenance personnel. In the 

study personnel with deep knowledge in the field of small arms from different branches of the 

Swedish Armed Forces were interviewed. The aim was to get an understanding of how the 

organization view the problem. A survey with flight maintenance personnel from Helicopter 

Squadron was also conducted and provided details of how the users views the problem. The main 

question that was asked both in the interviews and in the survey to the users was which attribute 

of a small arm are the most important for each of the scenarios. The primary difference between 

the interviewed and the survey was the understanding of penetration and range for different 

weapon types. The conclusion of the study was that a short barrelled automatic rifle could be a 

solution that could handle all the investigated scenarios. A recommendation is also made to 

strengthen the flight maintenance company with machineguns to increase the capacity when 

defending on longer ranges. 

 

Key words: Small arms, flight maintenance personnel, automatic rifle 
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1. Bakgrund 

1.1. Personlig beväpning 

Det finns ett antal organisationer i Sverige vilka har tillstånd av staten att bära vapen. Två av 

dessa är Försvarsmakten och Polismyndigheten1. Polismyndigheten har rätt att bära och bruka 

vapen i nödvärnssituationer, alltså för att skydda sig själva eller någon annan.2 För att klara 

av sin uppgift har polisen ett antal olika vapen till sitt förfogande däribland pepparspray, 

batong och pistol. Dessa vapensystem ingår i Polisens personliga beväpning.3 

Försvarsmakten använder sig också av personlig beväpning där den största delen av 

personalen använder AK5C men det finns även ett antal andra vapensystem. Exempel på 

detta är pistol 88 vilket används av vissa flygförare och vaktpersonal samt AK4B vilket är 

den personliga beväpningen för majoriteten av hemvärnets personal. 45 

AK5 ersatte AK4 som standardbeväpning i den svenska försvarsmakten 1986. 6  

Automatkarbinen är konstruerad av franska Fabrique Nationale men licenstillverkades i 

Sverige. Eldhandvapnet använder den natostandard anpassade ammunitionen 5,56x45mm. 

Den finkalibriga automatkarbinen modifierades senare till C och D-versionen mellan 2004 

och 2009 då det bland annat fick en kortare pipa.7 Skillnaden mellan de två versionerna är att 

D-versionen har en ungefär 10 cm kortare pipa.8 AK5C/D är nu under slutanvändning och 

enligt 2013 års utgåva av Materielförsörjning 2014–2021 skulle en förserie av ett nytt 

vapensystem levereras i början av 2019.9 

Idag används AK5C av de allra flesta befattningar inom både armén och flygvapnet. Även de 

befattningar som således inte har strid som huvudtjänst. I en artikel från Officerstidningen 

skriver Jansson, Henrik att AK5C är ett relativt otympligt vapen. Speciellt för vissa 

befattningar däribland stridsvagnsbesättningar, helikopterbesättningar m.m. För de 

                                                           
1 SFS 2017:1139. Vapenlag (1996:67).  
2 Polismyndigheten. Polisens rätt att använda skjutvapen. https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/polisens-

befogenheter/polisens-ratt-att-anvanda-skjutvapen/ (Hämtad 29/03/2019) 
3 Polismyndigheten. Polisens användning av skjutvapen och eventuella behov av åtgärder. Polismyndigheten, 

Stockholm, 2015. S. 38. 
4 Försvarsmakten. Pistol 88. https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-

teknik/vapen/pistol-88/ (Hämtad 29/03/2019) 
5 Försvarsmakten. Automatkarbin 4. https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-

teknik/vapen/automatkarbin-4/ (Hämtad 29/03/2019) 
6 Arvidsson, Per. Utvecklingen av AUTOMATKARBINEN och dess tillbehör. Mil Press HB, Tyresö, 2009. S. 65. 
7 Försvarsmakten. Automatkarbin 5 C/D. https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-

teknik/vapen/automatkarbin-5-cd/ (Hämtad 01/02/2019). 
8 Ibid (Hämtad 22/02/2019). 
9 Försvarsmakten. Materielförsörjning 2014–2021. Försvarsmakten, Stockholm, 2013. S. 16. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fabrique_Nationale
https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/polisens-befogenheter/polisens-ratt-att-anvanda-skjutvapen/
https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/polisens-befogenheter/polisens-ratt-att-anvanda-skjutvapen/
https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/vapen/pistol-88/
https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/vapen/pistol-88/
https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/vapen/automatkarbin-4/
https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/vapen/automatkarbin-4/
https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/vapen/automatkarbin-5-cd/
https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/vapen/automatkarbin-5-cd/
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befattningarna vars huvudtjänst alltså inte är strid beskriver Jansson att ett mindre vapen 

möjligtvis skulle vara ett bättre alternativ. Historiskt har andra lättare vapen använts inom 

Försvarsmakten däribland kulsprutepistol m45/B vilket bland annat användes i strid i Kongo 

under 1960-talet. Kulsprutepistolen användes också av Polisen som förstärkningsvapen men 

är idag ersatt av MP5.10 Tyngden på de olika vapensystemen blir ett större problem idag då 

personal bär tyngre utrustning, för varje 5 kg över 25 kg minskas hastigheten av en soldat 

med 0,1–0,2 km/h.11 Detta gör att vikten på vapen blir en viktig faktor även för personal med 

strid som huvudtjänst. Den amerikanska marinkåren håller på att utveckla nya handeldvapen 

och fokuserar på just vikt, rörlighet men även verkan.12 

1.2. Flygunderhållspersonal 

En av de personalkategorierna vilka inte har strid som huvudtjänst är flygtekniker. 

Flygtekniker och flygunderhållspersonal har som huvuduppgift att betjäna våra flygsystem. 

Detta sker främst genom klargöringstjänst och flygunderhållstjänst. Inom dessa två uppgifter 

finns en mängd mindre uppgifter exempelvis flygammunitionstjänst.13 

All flygunderhållspersonal har AK5C som sin standardbeväpning, främst för egenskydd av 

gruppering och arbetsplatsen. Ingen tyngre beväpning finns på kompanierna. 

1.3. Hotet 

Hotet mot en flygbas och då också specifikt mot flygunderhållspersonal är främst olika typer 

av fjärrbekämpning med som t.ex. attackflyg samt ballistiska- eller kryssningsrobotar. 

Alternativt kommer hotet ifrån marknivå och innefattar då främst specialförband och 

sabotageförband.14 

Specialförbanden verkar oftast i mindre grupper och de kan vara aktiva i flera skeden av en 

konflikt. Ett av dessa skeden är tidigt i en konflikt innan några krigsförklaringar ägt rum. 

Taktiker som då används skall göra det svårt att koppla deras verksamhet till ett specifikt 

land. Grupperna kan verkan autonomt och under lång tid.15 

                                                           
10 Jansson, Henrik. Kpisten i den svenska Försvarsmakten – då, nu och imorgon. Officerstidningen, nr. 1, 2019. 
11 Ford, Matthew. Weapon of Choice. C. Hurst & Co, London, 2017. S. 167. 
12 Military Periscope. USA – Marines’ Small Arms To Get Major Revamp. https://www-militaryperiscope-

com/news/marines-small-arms-get-major-revamp Hämtad (29/03/2019) 
13 Försvarsmakten. Reglemente Flygbassystem. Försvarsmakten, Stockholm, 2018. S. 33–34. 
14 Ibid. S. 17–18. 
15 Försvarsmakten. Handbok Markstrid - Motståndaren. Försvarsmakten, Stockholm, 2016. S. 150–152. 

https://www-militaryperiscope-com/news/marines-small-arms-get-major-revamp
https://www-militaryperiscope-com/news/marines-small-arms-get-major-revamp
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Specialförbandens uppgifter innefattar både underrättelseinhämtning men även olika typer av 

strid- samt sabotageuppgifter. Tänkta målval kan exempelvis vara viktig materiel så som 

flygplan, fartyg, ammunition, nyckelpersoner, flygledare och piloter men även olika typer av 

militära anläggningar. Specialförbanden är generellt mycket kompetenta. De är välutbildade, 

har stor tillgång till olika typer av vapensystem och avancerad utrustning.16 

1.4. Försvar av flygbas 

All personal som tillhör en flygbas är en del i ett gemensamt försvar. Det finns speciellt 

avdelade enheter för denna uppgift, flygbassäk, flygbasjägare samt hemvärn. Dessa förband 

utgör yttre försvarslinjer för att tidigt kunna förvarna resterade basen om annalkande hot. 

Ytterst i ringen befinner sig flygbasjägarna, därefter flygbassäk och slutligen kommer 

hemvärnet med fasta posteringar.17  

Även teknisk personal skall kunna skydda sin egen gruppering samt sin egen verksamhet 

eftersom de befinner sig i närheten av den mest skyddsvärda materielen. Med andra ord, 

flygplanen samt ammunitionen till dessa. Tekniker utgör således en viktig roll i att skydda 

dessa farkoster och ammunition mot sabotage.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Försvarsmakten. Handbok Markstrid - Motståndaren. Försvarsmakten, Stockholm, 2016. S. 150–152. 
17 Försvarsmakten. Reglemente Flygbassystem. Försvarsmakten, Stockholm, 2018. S. 88–89. 
18 Ibid. S. 86–87. 
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2. Problematisering 

2.1. Problemområde 

Enligt Flygvapnets utvecklingsplan är förmågor till spridning inom huvudbas med spridd 

klargöring men också förmågan att sprida till baser utanför huvudbas uppgifter Flygvapnet 

skall utveckla inom perioden 2016–2020. Efter 2020 skall förmågan till rörlig klargöring 

utvecklas ytterligare. En större spridning medför ett bättre försvar mot angrepp från luften. 

En spridd flygbas är svårare att försvara emot hot från marknivån men detta skall 

kompenseras med tekniska och biologiska sensorer. 19 

Således blir fokus återigen mer mot nationellt försvar och enligt flygbasreglementet skall all 

personal på en flygbas klara av uppgifterna att försvara egen gruppering och egen 

arbetsplats.20 

För en flygtekniker är AK5C relativt otymplig när de löser sin huvudtjänst. Dess vikt, storlek 

och det faktum att vapnet bärs i en rem runt kroppen och utgör då en risk vid arbete på 

flygmaskinen. De behöver alltså lägga ifrån sig den personliga beväpningen innan de arbetar 

på flygplanet eller helikoptern.21 

Under övningen SWENEX 2018 med 3e helikopterskvadron märktes detta tydligt då samtlig 

personal hade med sig sin personliga utrustning samt vapen över tid. Vid arbeten på 

flygfarkosterna lade samtliga tekniker ifrån sig vapen och utrustning runt 10–15 meter ifrån 

arbetsplatsen.22 

Frågan är om en ny automatkarbin är det mest lämpliga alternativet för personalkategorier 

vilka inte har strid som huvudtjänst, eller om det finns andra vapentyper vilka kan tänkas vara 

lämpligare? 

2.2. Tidigare studier 

FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) har påbörjat studier inför anskaffning av ett nytt 

eldhandvapen. De fält som undersökts är bl.a. riktmedels inverkan på träffsannolikhet, verkan 

mot kroppsskydd och hårda mål, verkan i mjuka mål och stridsuppgiftsanalys av arméns 

typförband m.m. Den faktiska data som framkommit under studierna har inte gått att få ut 

                                                           
19 Försvarsmakten. Flygvapnets utvecklingsplan 2016–2025. Försvarsmakten, Stockholm, 2016. S. 30–31. 
20 Försvarsmakten. Reglemente Flygbassystem. Försvarsmakten, Stockholm, 2018. S. 86–87. 
21 Försvarsmakten. OSM. Försvarsmakten, Stockholm. S. 115. 
22 Författarens egna observationen vid medverkan på övningen. 
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men enligt den sammanfattande årsrapporten 2016 gäller tester främst 5,56 och 7,62 

ammunition och har inget fokus på andra vapensystem än en automatkarbin. I studien har 

bland annat det intressanta begreppet vapeneffekt tagits fram. Rapporten riktar sig främst till 

markstridsplutoner och de scenarier vilka behandlas är alla kopplade emot en remissutgåva av 

ett markstridsreglemente.23 Flygvapnets markbundna personal är således inte studerade och 

det finns alltså där en kunskapslucka att fylla. 

2.3. Syfte 

Studien syftar till att undersöka hur beväpningen av flygtekniker kan se ut i framtiden. 

Studien undersöker även om det finns en skillnad på vad representanter från organisationen 

och brukarna av systemen har för bild av hur denna beväpning kan se ut ämnas undersökas.  

2.4. Frågeställning 

Hur kan den framtida beväpningen av flygtekniker se ut? 

2.5. Avgränsningar 

Undersökningen avgränsas till ett antal sannolika scenarier kopplat till skarp krigstjänstgöring 

för en flygtekniker. Dock kan den användas till andra befattningar som inte har strid som 

huvudtjänst. 

2.6. Studiens förväntade bidrag 

Detta arbete förväntas ge en bild av hur den framtida beväpningen av flygunderhållspersonal 

kan tänkas se ut. Studien kommer att ge en inblick i huruvida det är rätt väg att gå att införa 

samma beväpning inom hela Försvarsmakten likt tidigare. Studien kommer också att olikt 

den tidigare forskningen på området att utgå främst ifrån intervjuer och undersökningar med 

flygtekniker och ämnar fånga in data som är mer svårmätbart.  

 

 

 

 

                                                           
23 Magnusson, Pernilla. Förberedelser anskaffning av nytt eldhandvapen, sammanfattande årsrapport 2016: 

FOI-R-4386-SE. FOI, Stockholm, 2016. 
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3. Litteratur och teori 

Under detta kapitel beskrivs den litteratur och teori vilka ligger till grund för och hjälpt 

utforma studien. 

3.1. Litteratur 

Nedan följer en beskrivning av de handböcker, rapporter och böcker vilka hjälpt att utforma 

studien. 

3.1.1. Försvarsmaktens beprövade erfarenhet 

Försvarsmakten har ett antal olika handböcker och reglementen som beskriver dels 

upprättande av ett flygbassystem, men också hur en motståndare tänker och agerar. Nedan är 

två av dessa skrivelser som varit särskilt intressanta. 

3.1.1.1. Reglemente Flygbassystem 

Reglementet är framtagen av TU BAS (taktiska utvecklingsavdelningen) på LSS 

(Luftstridsskolan). Det beskriver allt ifrån hur en flygbas skall grupperas men också vilka 

uppgifter de olika ingående förbanden har men även hur en flygbas försvaras. Det senare är 

av särskilt intresse för denna studie då en flygtekniker endast använder personlig beväpning i 

försvarssyfte. Reglementet beskriver två typer av försvar som alla inom en flygbas skall klara 

av: Dels försvar av egen grupperingsplats, dels försvar av arbetsplatsen.24 Dessa två 

situationer kan vara ganska olika till sin karaktär. Den första uppgiften, försvar av egen 

gruppering, är väl rekad och förövad medan den andra är relativt oförberedd och således blir 

mer av ett överraskningsmoment. 

Reglementet tar även upp de hot en motståndare kan utgöra. För denna studie är det 

intressanta hotet specialförband eftersom det är mot dessa förband tekniker kan få anledning 

att använda sina vapen. Motståndaren har även förmåga att luftlandsätta reguljära förband i 

närheten av en flygbas och således kan även en mekaniserad motståndare bli aktuell.25 För att 

möta en mekaniserad motståndare krävs vapen av grövre kaliber än den personliga beväpning 

som denna studie syftar till att undersöka. 

Huvuduppgiften för ett flygunderhållsförband beskrivs också i reglementet och är värt att ta i 

beaktan när personlig beväpning skall studeras. För en flygtekniker är inte strid 

                                                           
24 Försvarsmakten. Reglemente Flygbassystem. Försvarsmakten, Stockholm, 2018. S. 86–87. 
25 Ibid. S. 17–18. 
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huvuduppgiften utan huvuduppgiften består i att betjäna sitt flygsystem genom 

klargöringstjänst, flygunderhållstjänst o.s.v.26 Teknikerna kommer att förhoppningsvis 

spendera all tid med arbete på flygfartygen och inte i strid. Med andra ord kommer tekniker 

främst bära på sin personliga beväpning och inte verka med den. 

3.1.1.2. Handbok Motståndaren  

Handboken är skriven av MSS (Markstridsskolan) med stöd från FM UndsäkC 

(Försvarsmaktens underrättelse och säkerhets center). Den behandlar det hot Försvarsmakten 

kan tänkas möta. En kvalificerad motståndare och dess tekniska förmåga.  

För att ge en bild av de hot en flygtekniker kan mötas av har handboken använts som 

referensmaterial, främst för att fördjupa bilden av ett fientligt specialförband och vilka 

uppgifter och utrustning ett sådant förband kan använda sig av.  Förmågorna motståndarens 

specialförband har är många. Exempel på system dessa förband kan nyttja är ljuddämpade 

vapen i mörker, lätta UAV-system och prickskyttegevär.  Deras uppgifter består både av 

underrättelseuppgifter och stridsuppgifter. Underrättelseuppgifterna innefattar bland annat 

spaning mot flygbaser. Bland stridsuppgifterna finns sådant som att slå ut kritisk materiel 

som flygplan eller sabotera militära anläggningar i detta fallet flygbaser, även olika 

nyckelpersoner kan vara föremål för specialförbandsoperationer där ibland piloter och 

tekniker.27 

3.1.2. FOI rapport 

FOI är ett ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Forskningen berör ämnen 

som beslutsstödsystem, explosivämnen, radar, laser o.s.v.28 Den rapport som undersökts är en 

delrapport i en den större rapporten Förberedelser anskaffning av nytt eldhandvapen.29  

Delrapporten Stridsuppgiftsanalys behandlar de troliga scenarier där eldhandvapen används. 

Arbetet inriktas främst mot markförband och de scenarier som skapas har en grund i en 

remissutgåva av 2015 års markstridsreglemente. Arbetet behandlar också till viss del 

stridsavstånd även om detta fortfarande tycks vara under utveckling så nämns det i rapporten 

                                                           
26 Försvarsmakten. Reglemente Flygbassystem. Försvarsmakten, Stockholm, 2018. S. 33. 
27 Försvarsmakten. Handbok Markstrid - Motståndaren. Försvarsmakten, Stockholm, 2016. 
28 FOI. Om FOI. https://www.foi.se/om-foi.html (Hämtad 08/03/2019). 
29 Magnusson, Pernilla. Förberedelser anskaffning av nytt eldhandvapen, sammanfattande årsrapport 2016: 

FOI-R-4386-SE. FOI, Stockholm, 2016. 

https://www.foi.se/om-foi.html
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att korta skjutavstånd kortare än 200 m utgör fler scenarier än långa skjutavstånd. Dessa är 

kopplade mer till strid i bebyggelse och skog.30 

Vapeneffekt är ett begrepp definierat av FOI. Begreppet skall symbolisera vapnets påverkan 

på den enskilde skytten genom en hel uppgiftskedja.31  

FOI ger ett exempel på en sådan kedja: ”Utgångsställning vid framryckning till målupptäckt 

– ställningsbyte – målidentifiering – anläggning – avfyrning – verkan – värdering – 

utgångsställning för framryckning”.32 

3.1.3. Lärobok i militärteknik, vol. 9: Teori och metod 

Teori- och metodboken är utgiven av Försvarshögskolan. Dess innehåll sträcker sig från 

centrala begrepp kopplade till militärteknik till olika metoder för militärtekniska arbeten och 

bedömanden.33  

Läroboken beskriver scenariometoder som en del i ett bedömmande arbete. Metoden kan vara 

kopplad till ett arbetes analysfas. Det scenario eller de scenarier som skapas skall utgå ifrån 

ramen för uppgiften. För att värdera just tekniska system är typscenarier alltså scenarier där 

situationen beskrivs relativt ingående centralt. Beskrivningen kan innehålla allt från väderlek 

till en beskrivning av terräng och av den tänkta motståndaren.  För att nå fram till vilket eller 

vilka scenarier som skall användas kan ett logiskt resonemang vara nödvändigt.34 

Begreppet militär nytta syftar till att ge en bild av hur användbart ett system är ur en militär 

kontext. En nation med stora resurser kan skapa tekniska system med ett smalt 

användningsområde men som är väldigt effektiva och specialiserade inom det område 

systemet skall användas.  Ett exempel för att beskriva den militära nyttan är F-117 som var 

ett mycket specialiserat stealthflygplan. Detta flygplan hade en hög grad av militär nytta på 

vissa specifika uppgifter. Däremot om det kom till jaktstrid med andra flyg som inte planet 

var utformat för så gick den militära nyttan emot den lägre. Sett till JAS 39 så är det ett plan 

som är anpassat för fler uppgifter. Således är inte den militära nyttan lika hög som för en F-

                                                           
30 Alm, Marcus m.fl. Stridsuppgiftsanalys: FOI-R-4297-SE. FOI, Stockholm, 2016. S. 9. 
31 Ibid. S. 9. 
32 Ibid. S. 9. 
33 Axberg, Stefan m.fl. Lärobok i militärteknik, vol. 9: Teori och Metod. Försvarshögskolan, Stockholm, 2013. 
34 Ibid. S. 112. 
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117 när det gäller vissa specifika uppdrag. Dock är medelvärdet av den militära nyttan 

högre.35 

3.1.4. Weapon of Choice 

Efter kriget i Nordafrika genomfördes en undersökning av den 18e armégruppens upplevelser 

av de olika använda vapensystemen. Nästan 15 000 svar återkom från infanterisoldater. En 

slutsats som drogs av studien var att en vanlig soldat visste för lite om sitt vapen för att ha en 

positiv påverkan på fortsatt vapenutveckling vilket innebär att ingenjörerna således skulle 

fästa mindre vikt vid brukarnas åsikter om vapnen. Ett exempel på detta är också under kriget 

i Vietnam där 10 % av soldaterna med M16 aldrig ställde in sitt sikte och således missade 

sina mål. Soldaterna förstod helt enkelt för lite om sina vapen för att kunna bidra till 

utvecklingen trots sin förstahandserfarenhet av att vara brukare på slagfältet.36 

3.1.5. Polisens användning av skjutvapen och eventuella behov av åtgärder 

Polismyndigheten har i en studie om dennes användning av skjutvapen beskrivit varför de har 

så kallade förstärkningsvapen. I sin standardutrustning har polisen tillgång till pistol, 

pepparsprej, batong och handfängsel. Detta ingår alltså i ordinarie utrustning för personal i 

yttre tjänst.37 För att nyttjande av förstärkningsvapen som i polisens fall är en Heckler & 

Koch MP5 behövs särskilda tillstånd. Kulsprutepistolen nyttjar samma ammunition som 

pistolen. Fördelarna med MP5 är dels en längre piplängd och ett rödpunktsikte vilket medger 

precisionsskjutning på ett längre avstånd. Polisen beräknar att maxavståndet skiftar från ca. 

15 m med pistol till 60 m med MP5. Kulsprutepistolen har också större magasin och 

möjlighet till automateld. Detta är dock förhindrat på vissa individer genom ett underbeslag.38 

Studien som polisen genomför syftar till att undersöka om det genom den högre precisionen 

på MP5 ger möjlighet att skjuta mot gärningsmannens ben i första hand. För att minimera 

chanserna till ett dödligt utfall. De diskuterar också att då vapnet använts i begränsad mängd 

finns en viss fyrkantighet och möjligheten att inte vapnet nyttjas till sin fulla kapacitet.39 

                                                           
35 Axberg, Stefan m.fl. Lärobok i militärteknik, vol. 9: Teori och Metod. Försvarshögskolan, Stockholm, 2013. 

S. 14 – 15. 
36 Ford, Matthew. Weapon of Choice. C. Hurst & Co, London, 2017. S. 52 – 53. 
37 Polismyndigheten. Polisens användning av skjutvapen och eventuella behov av åtgärder. Polismyndigheten, 

Stockholm, 2015. S 38. 
38 Ibid. S.45. 
39 Ibid. S. 45–46.  
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3.2. Teori 

För att nå ett svar på frågan hur den framtida beväpningen av flygunderhållspersonal kan se 

ut har dels, den i litteraturdelen beskrivna FOI rapporten, bidragit med tanken om ett antal 

scenarier. För att skapa en bild av i vilka tänkta situationer en flygtekniker kan använda sitt 

personligavapen.  

Andra organisationer exempelvis polisen har liknande problem som Försvarsmakten vid val 

av beväpning. Det finns alltid en mängd för- och nackdelar och dessa ger sällan ett tydligt 

svar på vilket system som är mest lämpad för situationen. Något intressant polisen kommit 

fram är frågan hur vida de nyttjar sitt förstärkningsvapen till sin fulla kapacitet. Detta leder in 

på tanken om det finns en skillnad mellan hur den personal som ansvarar för utvecklingen 

inom försvarsmakten och brukarna av systemen ser på problemet. 

I Weapon of Choice presenterar Matthew Ford att studier på de soldater som använt vapen i 

olika slag sällan varit till nytta för den fortsatta utvecklingen av eldhandvapen. 

Flygunderhållspersonal vilka alla är officerare med en betydande teknisk erfarenhet. Denna 

tekniska erfarenhet är dock främst kopplad mot flygunderhåll. Frågan är hur denna 

personalkategorin kan påverka valet av en ny beväpning. De torde ha en större förståelse för 

tekniska system och vore intressanta objekt för en studie. 

En konstaterande som gjorts från litteraturen är att mycket av studierna inom ämnet gjort av 

Försvarsmakten och FOI är hemliga. Den data som går att hämta från dessa är alltså relativt 

ofullständig och på en mer övergripande nivå. Därför kommer arbetet inte gå in på exakta 

siffror och liknande utan behandla en mer övergripande nivå av data. 

3.2.1. Vapeneffekt 

FOI:s definition av vapeneffekt överensstämmer med vad denna studie syftar att undersöka, 

både ren vapenprestanda men även hur vapnet påverkar skytten. Det blir alltså ett sätt att 

kunna värdera de olika systemen utifrån hela kedjan. Uppgiftskedjan har lett fram till grunden 

av händelseförloppen till varje scenario som tagits fram för studien. Där scenariot börjar med 

ett utgångsläge för att därefter genomgå en strid eller uppgift för att slutligen återgång till 

någon form av utgångsläge likt uppgiftskedjan beskriven av FOI. 
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3.2.2. Militär nytta 

Militär nytta beskrivs av Andersson, Kent m.fl. och består av tre nivåer: grundnivå, andra 

nivån och en indikatornivå. Grundnivån består av militär nytta och delas sedan upp i fler 

delar, andra nivån och indikatornivån är således militärnytta uppdelad i olika faktorer. För att 

använda den militära nyttan för analys behöver tre områden vara kända: Element of interest, 

military actor och specified context. Element of interest är faktorer vilka påverkar systemet 

men inte själva är en del av systemet. I denna studie är ett exempel på en sådan faktor 

ammunitionstypen för exempelvis ammunition med kaliber 7,62 finns ett antal olika 

ammunitionstyper vilket kommer påverka vapnets prestanda. Military actor är den aktör 

vilket kommer nyttja systemet. Ett system med ett väldigt specialiserat användningsområde 

kommer troligen vara av större militär nytta för en stor krigsmakt med mycket resurser 

medan ett system anpassat för att klara en bred front av uppgifter kommer att inneha större 

militär nytta för ett land med mindre militära resurser. Det sista specified context är i vilken 

kontext systemet kommer att verka. Vilken motståndare, motståndarens förmågor, vilken 

terräng o.s.v. är exempel på en vad kontexten innebär40. 

Den militära nyttan delas i den andra nivån upp i tre områden: Militär effekt (military 

effectiveness), militär användbarhet (military suitability) samt kostnadsaspekter 

(affordability). Militär effekt är ett mått på hur väl systemet uppnår den tänkta uppgiften.41 

För detta arbetet är den tänkta uppgiften egenskydd av personal samt till viss del för att 

skydda viktig materiel. För att nå framgång i denna uppgift kommer vapensystemet behöva 

inneha ett antal egenskaper och det är en av faktorerna arbetet syftar till att undersöka. 

Exempel på faktorer som påverkar den militära effekten i denna studie är räckvidd, precision 

och penetrationsförmåga. 

Den militära användbarheten beskriver hur enkelt systemet är att använda för att uppnå den 

tänkta effekten. Bland de föreslagna indikatorerna i modellen har främst personal och 

organisationen varit i fokus.42 Ett av grundproblemen med det nuvarande vapensystemet är 

just att det är svårt för flygtekniker att använda när de utför sin huvudtjänst. Således kan den 

militära användbarheten av den nuvarande personliga beväpningen tänkas vara bristfällig. 

                                                           
40 Andersson, Kent m.fl. Military utility: A proposed concept to support decision-making. Technology in 

Society, nr. 43 (2015). S. 23–32. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
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Det sista området är kostnadsfaktorer. Området kommer inte att undersökas i detta arbetet 

främst då det är svårt att finna data inom just de ekonomiska faktorerna. Ett resultat av denna 

avgränsning är att de tänkta vapensystemens kostnad alltså inte tas i beaktan. Således kan ett 

vapensystem som är marginellt bättre än ett annat få en fördel även om priset av systemet är 

orimligt.  

I detta arbete kommer de två olika områdena effekt och användbarhet att undersökas kopplat 

till ett antal scenarier vilka är beskrivna under 4.3. Dessa scenarier har olika händelseförlopp 

och situationer. Den militära effekten och användbarheten kan således skilja sig mellan de 

olika fallen.  

3.2.3. Scenario 

Scenarier är en väl använd metod inom systemutveckling. För att skapa scenarier har Shin et 

al (2011) utvecklat ett 4-stegssystem. Steg 1: ”Identifying the key decision factors” vilket 

innebär att ta fram en övergripande bild av scenariot. Steg 2: ”Identifying and analysing the 

key environmental factors” under steg 2 tas operationsmiljön upp och analyseras. I 

operationsmiljön ingår faktorer som väder, temperatur o.s.v. Steg 3: ”Defining scenarios” 

syftet med steg 3 är att utveckla ett mer detaljerat scenario där händelseförlopp skapas och 

definieras.  Steg 4: ”Analysing implications for key decision factors” under detta steget 

analyseras scenariot och vissa delar expanderas. Det kan även vara nödvändigt att skapa nya 

scenarier utifrån den nya analysen.43 Då denna studie behandlar ett relativt enkelt tekniskt 

system kommer inte de olika stegen göras för avancerade. 

I denna studie kommer scenarier användas för att skapa en bild för de personer som skall 

intervjuas och de tekniker vilka genomför undersökningen samt för läsaren. De scenarier som 

skapats är inspirerade av systemvärderingsmodellen samt Shin et al (2011) 4-stegs metod44. 

Dessa scenarier skall bidra till att fånga in de många olika situationerna ett vapensystem 

behöver kunna verka i samt fungera som utgångspunkt i analysen.45 

Steg 1 nyckelfaktorerna. Utifrån handböcker och reglementen kan tre tydliga tillfällen där 

flygunderhållspersonal använder sitt vapen tas fram. Då dessa tillfällen är olika varandra till 

                                                           
43 Ferris, L.J. Timothy & Barker, Stephen. System Scenario Selection Method for Faster Analysis. INCOSE, 

Adelaide, 2017. 
44 Ibid. 
45 Axberg, Stefan m.fl. Lärobok i militärteknik, vol. 9: Teori och Metod. Försvarshögskolan, Stockholm, 2013. 

S. 112. 
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sin natur så behöver också tre olika scenarier skapas. De två första behandlar de två tänkta 

områden en flygtekniker skall kunna försvara: Den egna grupperingsplatsen och den egna 

arbetsplatsen.46 

Det sista scenariot innehåller ingen eldstrid utan undersöker vilka egenskaper ett vapen bör 

uppnå i vardagen när det endast bärs och fraktas med, då huvuduppgiften för en flygtekniker 

är att betjäna flygförband och inte strida.47 

I steg 2 skall operationsmiljön identifieras. Fokuset för denna studie är vapensystemet och 

inte olika typer av optik. Således utspelar sig alla scenarier dagtid i bra väder även om det må 

vara troligare att det hade skett på natten då specialförbanden är utrustade för verksamhet i 

mörker.48 

Steg 3 i 4-stegs metoden för scenarioskapande genomfördes med inspiration av 

uppgiftskedjan i teorin om vapeneffekt. Denna uppgiftskedja är grunden till de 

händelseförlopp vilket går att se under rubriken 4.3 Scenarier där de tre skapade scenarier står 

beskrivna i detalj. Steg 4 kom inte fram till att något behöver expanderas eller undersökas 

vidare i de skapta scenarier då det gäller ett så pass enkelt system. 

4. Metod 

Metodkapitlet beskriver hur studien utförts. De metoder som använts är intervjuer och en 

undersökning där frågor har ställts kopplat till ett antal olika scenarier en flygtekniker kan 

tänkas uppleva. 

4.1. Intervjuer 

En av datainsamlingsmetoderna som använts är semistrukturerade intervjuer med 

nyckelpersoner inom fältet. Försvarsmakten har olika utvecklingsavdelningar som jobbar 

med just införandet av nya vapensystem, ny taktik, nya organisationsstrukturer och liknande. 

En av fördelarna med att intervjua människor med djup kunskap inom just eldhandvapen är 

att komma åt data som annars kan vara svårt att läsa sig till. I detta fallet kan det handla om 

ergonomi, hur väl vapnet är utformat, men även hur väl anpassat vapnet är för en brukare att 

underhålla. Dokumenten som dessa avdelningar utgår från är ofta hemliga, således är det 

svårt att insamla empiri ifrån dessa. De individer som jobbar på TU-avdelningarna kan med 

                                                           
46 Försvarsmakten. Reglemente Flygbassystem. Försvarsmakten, Stockholm, 2018. S. 88. 
47 Ibid. S. 33. 
48 Försvarsmakten. Handbok Markstrid - Motståndaren. Försvarsmakten, Stockholm, 2016. S. 152. 
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andra ord ge en bättre bild av vilka problem som finns kring vapenanskaffning och val av 

vapensystem då de vet vilka data som har hemlighetsstämpel. Individerna på dessa 

utvecklingsavdelningar har också organisationens ögon på problemet mer än vad brukarna 

har.  

Ett problem just intervjuer kan innebära är validiteten av den data intervjuerna inbringar, 

även objektivitet kan påverkas negativt. 49 För att väga upp för detta problem genomfördes 

två intervjuer med personal från olika utvecklingsavdelningar en individ från armén och en 

från flygvapnet. Därav kan den insamlade empirin jämföras och på så sätt öka validiteten i 

arbetet. Genom att använda kunskap från armén är också en tanke att minska objektiviteten 

som kan tänkas vara större när det gäller vad utvecklingsavdelningen från flyget anser är de 

bästa lösningarna för den egna personalen. 

En annan nackdel med just semistrukturerade intervjuer är att det bli ett 

tillförlitlighetsproblem, då det kan vara svårt att uppnå konsistens mellan intervjutillfällen.50 

Problemet motverkas genom att använda en väl utarbetad grundstomme med frågor samt att 

använda de eventuella olika infallsvinklarna som kan uppstå som en triangulering av data. 

4.1.1. Deltagare 

Informant 1 är kapten vid taktiska utvecklingsavdelningen BAS på Luftstridskolan. Han 

ansvarar för utvecklingen av bassystemet och därmed också beväpning av personal och 

försvar av flygbasen. Han är även en av författarna till Reglemente Flygbassystem. Kaptenen 

har tjänstgjort inom försvaret i 23 år på bland annat F17 och Helikopterflottiljen och har haft 

sin nuvarande tjänst på TU BAS i 2 år. I det nuvarande projektet för anskaffningen av ett nytt 

vapensystem har kaptenen suttit som flygvapnets representant i en referensgrupp. 

Informant 2 arbetar vid Markstridsskolans Utvecklingsavdelning. Denna 

utvecklingsavdelning sysslar med i stort sett samma frågor som TU bas men mot armén. De 

har också haft det övergripande ansvaret under projektet med vapenanskaffning. Informant 2 

har arbetat inom Försvarsmakten sedan 1988 och har tjänstgjort vid utvecklingsavdelningen 

sedan 2005.  

 

                                                           
49 Denscombe, Martin. Forskningshandboken. Uppl. 3:1. Studentlitteratur AB, Lund, 2016. S. 286–290. 
50 Denscombe, Martin. Forskningshandboken. Uppl. 3:1. Studentlitteratur AB, Lund, 2016. S. 288–289. 
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4.1.2. Intervjufrågor 

Frågorna som ställdes till informant 1 var inledningsvis hur arbetet vid TU BAS går till. 

Främst kopplat till vapenanskaffning och hur den personliga beväpningen bestäms. Ifall de 

tar inspiration från andra länder och ifall det ser olika ut för helikopter och spetsförband och 

hur styrningar från högre ort ser ut. 

Frågor som även ställdes var direkt anslutna till de scenarier som beskrivs under rubrik 4.3. 

Närmare bestämt informantens syn på de viktigaste egenskaperna för ett eldhandvapen 

kopplat till varje scenario. 

Därefter fick informanten 1 frågor om för- och nackdelar på olika vapentyper. De 

vapentyperna som frågades om var pistol, kulsprutepistol, PDW (personal defence weapon) 

och automatkarbin. 

De frågor informant 2 fick svara på var vilka egenskaper som han anser som viktigast kopplat 

till de tre skapade scenarier, alltså samma huvudfrågor som för informant 1. Dock pratade 

informant 2 en del om olika vapentyper även kring dessa frågor. Således sågs ingen mening 

att utöka de svar han redan givit kring olika vapentyper. 

4.1.3. Procedur 

Kontakten med informant 1 uppkom genom ett samtal med en individ som länge jobbat på 

markstridsskolan med just personlig beväpning som arbetsområde. Personen uppgav 

informant 1 som flygvapnets motsvarighet till sig själv.  Intervjun med informant 1 skedde på 

dennes kontor vid LSS i Linköping. Den tog ungefär en timma och spelades in samt 

transkriberades. 

Informant 2 kontaktades via Markstridsskolans utvecklingsavdelning. Intervjun skedde via 

telefon, spelades in och transkriberades likt tidigare intervju. Intervjun tog ungefär 20 

minuter. 

4.2. Enkätundersökning 

För att fånga de egenskaper som brukaren ser som viktigast har även en undersökning 

genomförts. Gruppen som svarat har varit flygtekniker med varierad tid i arbete. För att nå 

fler i undersökningen då intervjuer tagit för lång tid och då dessa tekniker inte har 
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eldhandvapen som sitt expertområde så användes just en skriftlig undersökning då det 

sparade tid och gav en större datamängd än vad intervjuer hade gjort.51 

Syftet med undersökningen var att få perspektivet från individen och således kunna jämföra 

denna med organisationens perspektiv. De tillfrågade 9 individerna vilka ställde upp på 

undersökningen kommer alla ifrån samma skvadron men olika kompanier. Då de är relativt 

underbemannade och har mycket annan verksamhet gick det inte att fråga fler. De 9 svaren 

gav dock en intressant bild av hur brukarna ser på problemet och gav en inte allt för 

svårhanterlig datamängd. 

De frågor som ställdes var kopplade till de tre olika scenarier som beskrivits enligt tidigare.  

Per scenario: 

Beskriv de viktigaste egenskaperna ett eldhandvapen bör ha kopplat till scenariot? 

Frågorna syftade till att skapa en möjlighet för kreativa svar och i stort sett bara ge ett 

ramverk. 

En av nackdelarna med en enkätundersökning är att den till del saknar djup.52 Syftet med just 

denna undersökning var att skapa en bild av vad brukaren av systemet ser som viktigt i olika 

scenarier. Undersökningen består också av få och öppna frågor vilket gör det lättare för 

besvararen att lägga djupare fokus på den aspekten studien syftar till att undersöka.  

4.2.1. Deltagare 

Deltagarna i undersökningen kom alla ifrån 3e helikopterskvadrons flygunderhåll. Både 314 

flygunderhållskompaniet, 315 flygunderhållkompaniet men också 3 material kompaniet är 

representerat. De svarande hade blandad erfarenhet inom flygunderhåll allt emellan 2 och 25 

år. 

4.2.2. Frågor 

I undersökningen ställdes frågan hur lång tid den tillfrågade arbetat inom flygunderhåll. 

De frågor som ställdes emot varje scenario var: Beskriv de viktigaste egenskaperna ett 

eldhandvapen bör ha kopplat till scenariot? 

                                                           
51 Denscombe, Martin. Forskningshandboken. Uppl. 3:1. Studentlitteratur AB, Lund, 2016. S. 35–37. 
52 Denscombe, Martin. Forskningshandboken. Uppl. 3:1. Studentlitteratur AB, Lund, 2016. S. 58–59. 
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4.2.3. Procedur 

Kontakten skapades med hjälp av kompanichefen för 315 flygunderhållskompaniet som 

sände en lista med mejladresser till individer som ville ställa upp. Dessa individer fick sedan 

ett Word dokument med frågorna som de skickade tillbaka via mejl. Totalt svarade alla 9 

tillfrågade individer. 

4.3. Scenarier 

Nedan beskrivs de tre scenarier vilka framtogs för studien. 

4.3.1.  Scenario 1. Försvar av egen gruppering 

Försvar av egen gruppering är något som all personal på en flygbas måste klara av. 53 I detta 

scenario befinner sig teknikern i förläggningen. Teknikern är inuti sitt tält inom kompaniets 

grupperingsplats i närheten av en flygbas när larmet går. Fientlig trupp har synts i närheten. 

Teknikern skall besätta sin eldställning och vara beredd att verka mot eventuellt hot. 

Eldställningen är redan rekad och förberedd med ståvärn. 

Det är dagtid och bra väder samt sikt. 

Terrängen är relativt öppen med inslag av svensk tallskog. 

Förväntat skjutavstånd är: 200 m 

Händelseförlopp: 

Teknikern sitter i tältet - Larm - Framrycker till eldställning - Nedkämpar motståndare - 

Återgår till förläggning 

4.3.2. Scenario 2. Försvar av arbetsplats 

Teknikern håller på med ett underhållsarbete på flygfarkosten och befinner sig på en 

underhållsplats i anslutning till en flygbas. Det är en hög hotnivå och teknikern har således 

med sin personliga utrustning. Från skogen längre bort kommer en skottsalva. Teknikern 

besvarar eld och kallar på förstärkning från flygbassäk. 

Det är dagtid bra väder samt sikt. 

                                                           
53 Försvarsmakten. Reglemente Flygbassystem. Försvarsmakten, Stockholm, 2018. S. 89–90. 
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Terräng öppen hårdgjord yta omgiven av skog. 

Förväntat skjutavstånd: 100 - 200 m 

Händelseförlopp: 

Pågående underhållsarbete – Påskjuten – Besvarar eld – Håller ställningarna tills flygbassäk 

förstärker 

4.3.3. Scenario 3. Underhållsarbete på flygfarkost 

Teknikern befinner sig i förläggningen och skall åka och påbörja ett underhållsarbete på en 

flygfarkost. Då det är fint väder och varmt görs det utomhus på en underhållsplats i 

anslutning till en flygbas.  

Det är en hög hotnivå och all personlig utrustning skall vara medtagen. 

Arbetet förväntas ta 3 timmar. Därefter skall man återgå till förläggningen. Transporten sker 

med bil. 

Avstånd förläggning – underhållsplats: ca 1 km54 

Händelseförlopp: 

Transport till underhållsplats – Genomför underhållsarbete – Återgår till förläggningen 

4.4. Motivering till valda metoder 

Mycket av den data som finns på området behandlar endast ren vapenprestanda. För att kunna 

fördjupa den data ytterligare används intervjuer. De syftar till att få en bild av vilka krav som 

organisationen ställer på personligbeväpning.  

Ett av problemen med intervjuer inom Försvarsmakten är att det oftast inte finns flera 

personer med en djup kunskap inom dessa områden. Inom flygvapnet är det tex endast en 

individ som jobbar med frågor rörande beväpning av flygunderhållspersonal. Således är det 

svårt att genomföra flera intervjuer inom flygvapnet. Därför genomfördes också en intervju 

mot armén och deras kunskap. 

 

                                                           
54 Försvarsmakten. Reglemente Flygbassystem. Försvarsmakten, Stockholm, 2018. S. 72–73. 
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5. Empiri 

Empiriavsnittet innehåller delar från båda de genomförda intervjuerna samt den 

enkätundersökning som genomförts med flygunderhållspersonal. För att presentera den 

insamlade data på ett strukturerat sätt kommer det först att kopplas till de tre olika scenarier 

som tidigare beskrivits. Därefter kommer de två intervjuerna som genomförts att tas upp 

ytterligare då de även till viss del behandlade för och nackdelar med olika vapentyper. 

En stor del av den mer precisa data som finns på området såsom penetration vid olika 

avstånd, räckvidd osv. är hemligstämplad. Således kommer både empirin och den senare 

analys och diskussionen ske på en mer övergripande nivå utan att gå in på detaljer, detta i 

syfte att hålla arbetet på en öppen nivå.  

5.1. Scenario 1. Försvar av egen gruppering. 

Den frågan som ställdes till alla de intervjuade samt deltagarna i undersökningen var vilka 

egenskaper som är viktigast för ett vapensystem kopplat till varje scenario. Informant 1 

svarade på denna fråga att det viktigaste av allt är att vapnet är av en sådan storlek att det går 

att ha med sig.55  

Sedan är verkan en viktig faktor. Verkan måste vara så pass hög att ett modernt kroppsskydd 

kan penetreras. Ett problem med detta är dock enligt informant 1 att det just nu är 

skyddsmateriel som ligger längst fram i utvecklingen. Med den ammunitionen 

Försvarsmakten använder idag fås ingen verkan genom kroppsskydd på 200 m. Då mer av 

motståndarens kroppsyta är skyddad av kroppsskydd blir precisionen på vapnet viktigare då 

de oskyddade ytorna är mindre. Inte ens pansarbrytande ammunition som enligt konventioner 

inte får användas mot mjuka mål har en garanti att penetrera kroppsskydd på 70–100 meter, 

detta oavsett kaliber. Ser man på en oskyddad motståndare bör vapnet ha en 

penetrationsförmåga samt vara så precist att skytten träffar där den siktar.56 

Informant 2 påpekade att verkan var det absolut viktigaste kopplat till scenario 1. Då läget 

idag är sådant att 5.56 inte har någon verkan mot moderna kroppsskydd på de avstånden som 

scenariot behandlar.  Dels behövs en grövre kaliber men också en längre pipa. Runt 14.5” 

                                                           
55 Informant 1. Kapten vid TU BAS, LSS. Intervju 25/02/2019. 
56 Ibid.  
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(~368 mm). På AK5C är pipan 350 mm och det är minst så lång en pipa behöver vara för de 

stridsavstånden.57 

Kulsprutepistol, PDW och andra självskyddsvapen räcker inte på de avstånden utan vapnet 

måste upp i klassningen automatkarbin. I framtiden är också en mellankaliber runt 6 – 7 mm 

att föredra för att på så sätt få mer genomslag.58 

Alla individer i gruppen kan inte bära vapen som penetrerar alla av motståndarens 

kroppsskydd. Då kommer personalen enligt informant 2 att bära ihjäl sig främst då det blir 

tungt, varmt och otympligt. För detta scenariot som beskriver försvar av egen gruppering är 

inte vikten lika påverkande. Det är en kort förflyttning och verkan är det viktigaste. Således 

skulle automatkarbiner, kulsprutor och granatvapen vara intressanta. Speciellt intresserad var 

informant 2 av kulsprutor i kaliber 338 magnum som är under utveckling, då dessa har upp 

till tre gånger så god verkan jämfört med kaliber 7.62. Priset på 338 magnum är en negativ 

faktor då den är mycket dyrare än 7.62.59 

Informant 2 påpekade också att industrin snarare bygger ett vapen utifrån ammunitionen och 

inte tvärt om. Således utvecklas ammunitionen först. Då kulsprutepistoler har så liten 

ammunition är de överspelade redan där. Informant 2 menade att en automatkarbin med en 

ammunition på 6 mm eller grövre vore den bästa lösningen, förstärkt med kulsprutor och 

granatgevär.60 

Svaren från enkätundersökningen var relativt blandade. Det togs upp att vapnet bör ha någon 

form av enklare kikarsikte för att klara av skjutavståndet på 200 m.  

Rekylen borde minskas från vad AK5C har idag för att på så sätt möjliggöra större 

träffsäkerhet på det längre skjutavståndet. 

Det togs också upp vikt och storlek och att det borde vara relativt lätt och smidigt. Dock 

måste vapnet ha tillräcklig anslagskraft för att verka på det tänkta skjutavståndet. 

Skyddsvästpenetrerade ammunition togs upp för att på så sätt öka verkan. 

En av teknikerna nämnde ett stort magasin för att på ett effektivt sätt fördröja mindre trupp 

tills andra militära förband kan understödja. 

                                                           
57 Informant 2. Kapten vid UtvA, MSS. Intervju 18/03/2019. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
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Enligt en av de svarande spelade vikt, storlek och magasinstorlek mindre roll i detta scenario 

utan det viktiga var precision att kunna verka på det relativt långa skjutavståndet. 

Flera av de tillfrågade nämnde även att vapnet skall vara vårdat och funktionsdugligt och att 

just detta var det enskilt viktigaste. Att vapnet är lätt att rengöra var också en punkt som togs 

upp.61 

5.2. Scenario 2. Försvar av arbetsplats  

För scenario 2 var ”mycket bly i luften” alltså mycket eldkraft snabbt den viktigaste 

egenskapen för informant 1, då personalen i detta läge inte är förberedda på striden, försvaret 

är inte övat och platsen är ny. I detta fall är det alltså viktigt att få ut mycket kulor i luften 

men ändå med god precision. Informanten nämnde kulsprutor som alternativ till detta men 

påpekade också att de kan vara jobbiga att släpa med sig till en så tillfälligplats.62 

Informant 2 menade att det största bekymret även för detta scenario är att kroppsskydden 

ligger före ammunitionen i utvecklingskurvan. En direktträff med kaliber 5.56 på 100 m i ett 

modernt kroppsskydd ger ingen penetration. Dock blir det verkan i det mål som träffas. Tre 

skott i bröstet på en kroppsskyddsbeklädd motståndare och denna kommer troligen att sluta 

verka för en stund. Dock kommer motståndaren att återhämta sig. Informant 2 menade att då 

ändå inte kroppsskydden går att penetrera kan en kortare pipa vara ett alternativ. Med kortare 

pipa är det dock fortfarande automatkarbiner som är aktuella. Ett exempel som angavs var 

SIG SAUER Virtus vilket finns i versioner med 5.5” (~140 mm) pipa och ändå fortfarande 

använder 5.56 ammunition. Det är alltså litet som ett PDW men har betydligt bättre verkan. 

Således blir tillgängligheten för en liten automatkarbin likvärdig en kulsprutepistol men det 

finns fortfarande möjlighet till verkan på 100 – 200 m. Informant 2 påpekade även att kaliber 

5.56 mot oskyddade mål är synnerligen effektivt och kan på korta stridsavstånd ha bättre 

verkan än 7.62. En kort pipa försämrar möjligheten för att utöka vapnets förmågor, då det är 

mindre skenor kan inte heller lika mycket extrautrustning användas. Vapnet är dock i detta 

fall i första hand till för självskydd och inte heller till för att använda mer utrustning på.63  

För att ytterligare gå runt kroppsskyddsproblematiken beskrev informant 2 att en 4X fast 

optik kunde vara ett alternativ. På längre avstånd förbättrar det precisionen avsevärt och det 

går även att lära sig att skjuta snabbt och på korta avstånd med samma sikte. Dock krävs det 

                                                           
61 Undersökning. Flygtekniker från 3. Helikopterskvadron. 15/03/2019 
62 Informant 1. Kapten vid TU BAS, LSS. Intervju 25/02/2019. 
63 Informant 2. Kapten vid UtvA, MSS. Intervju 18/03/2019. 
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en del övning. Kombinationen av välriktad eld och en automatkarbin med kort pipa såg 

informant 2 som det viktigaste kopplat till scenario 2.64 

För de tillfrågade teknikerna var vapnets storlek något nästan alla tog upp. Ett litet vapen med 

hög eldhastighet för att möjliggöra en nedhållande effekt och för att möjliggöra arbete på 

helikoptern, med vapnet på sig. Ett litet vapen som sitter tight mot kroppen hade enligt en 

svarare bidragit till att det inte behövdes lägga undan lika ofta vid arbete på helikopter en 

Heckler & Koch MP7 nämndes som ett alternativ. Ett exempel vara att vapnet skulle inneha 

möjlighet att bäras i hölster. I det fall vapnet behöver läggas undan skall det också göras så 

nära som möjligt. 

Vapnet bör inte heller vara för komplicerat och således vara snabbt att komma till skott med. 

Ett antal av teknikerna nämnde även under detta scenario att vapnet bör vara vårdat och 

funktionsdugligt. 

Av de tillfrågade teknikerna hade en av dem en idé att de borde vara utrustade med 

rökhandgranat för att skapa möjlighet att ta sig i skydd. Alternativt då teknikerna inte kan 

bära vapnet på sig bör en annan skyddsfunktion finnas på plats.65 

5.3. Scenario 3. Underhållsarbete på flygfarkost 

För det sista scenariot utgjordes den främsta egenskapen enligt informant 1 av storleken på 

vapensystemet. Han påpekade även att en varningskedja bör vara uppsatt så att ett eventuellt 

överfall skulle bli känt så tidigt som möjligt, detta skulle ske främst med de resurser som 

finns på flygbasen. Alltså med hjälp av flygbassäk samt flygbasjägare. Storleken på vapnet är 

viktigt då det skall få plats i ett fordon.  I en flygunderhållsbil med fem individer samt vapen 

blir ett 1 m vapen likt AK4 för otympligt om det inte fästs på utsidan av fordonet. Således 

vore en kulsprutepistol kanske ett alternativ för detta.66 

Enligt informant 2 finns det många som förespråkar kpist i ett scenario likt det beskrivna. En 

av anledningarna till detta är enligt honom att de flesta som tänker på en kortpipig AK tänker 

på AK5D. Informant 2 menar att dagens moderna kortpipiga automatkarbiner är betydligt 

mindre och lättare en just AK5D. Vapnen är även mer lättskjutna. Något han dock tycker är 

värt att notera är att en automatkarbin med kort pipa oaktad tillverkare kan vara ganska 

                                                           
64 Informant 2. Kapten vid UtvA, MSS. Intervju 18/03/2019. 
65 Undersökning. Flygtekniker från 3. Helikopterskvadron. 15/03/2019 
66 Informant 1. Kapten vid TU BAS, LSS. Intervju 25/02/2019. 
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obehagliga att skjuta med. Då mynningen kommer närmare ansiktet och mestadels av den 

ammunitionen som tillverkas idag görs till full längds pipor likt den gamla AK5A, runt 45 

centimeters pipa. Med en kortare pipa är alltså ammunitionen lite för kraftig och informant 2 

menar att det endast ”eldas för kråkorna”. Ammunition för kortare vapen är dock under 

utveckling. Men för detta scenariot menade informant 2 att en kort AK med ett 4X fast sikte 

skulle vara ett alternativ.67 

Även i detta scenario var det viktigt för de tillfrågade teknikerna storlek samt vikt. En av 

teknikerna nämnde att vapnet inte bör vara större än en Heckler & Koch MP7 och att just en 

sådan kunde vara ett alternativ. Det påpekades även att en fästanordning som gör att vapnet 

dels är lättillgängligt men också förhindrar det att skadar flygfarkosten vore att föredra. 

Det togs även upp att vapnet bör ha möjligheten att användas i och från fordon. Således bör 

det vara så pass smidigt att det går att nyttja från just fordon.  

Precis som i det föregående scenariot nämndes även här att vapnet bör vara vårdat och 

funktionsdugligt.68 

5.4. Olika vapentyper och dess för- och nackdelar 

Informant 1 fick också frågan om fyra vapensystem och deras för- respektive nackdelar. De 

fyra vapentyperna var pistol, kulsprutepistol, PDW (personal defence weapon) samt 

automatkarbin. De fyra vapentyperna kan alla användas som personlig beväpning. 

Enlig informant 1 är ett av viktigt kriterium gällande vilka vapen som bör användas beroende 

av motståndarens beväpning. Ett specialförband kommer inte att använda endast pistol. 

Således kan inte heller vår personal använda pistol. Verkan på 50 m är allt för spridd och att 

ha vapnet som extra beväpning såg informant 1 som orimlig då det redan i dagsläget är svårt 

att för personal som inte har strid som huvudtjänst att uppehålla sin förmåga gällande 

beväpning.69 

Gällande kulsprutepistoler MP5, MP7 och liknande är det viktigt att det finns ett riktmedel 

som är litet och lätt att använda, den nuvarande Aimpoint-optiken inom Försvarsmakten 

väger enligt informant 1 för mycket för att kunna användas till kulsprutepistoler på ett rimligt 

sätt. Andra problem som just kulsprutepistolen skapar är dels att den lilla storleken kan göra 

                                                           
67 Informant 2. Kapten vid UtvA, MSS. Intervju 18/03/2019. 
68 Undersökning. Flygtekniker från 3. Helikopterskvadron. 15/03/2019 
69 Informant 1. Kapten vid TU BAS, LSS. Intervju 25/02/2019. 
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det svårt att arbeta med vapnet i kallare temperaturer. Vid -35 grader C används stora 

handskar och mycket kläder. Således måste vapnet kunna användas utan att ta av handskar. 

Vapentypen ställer också högre krav på utbildning och träning då den korta piplängden kan 

öka risken för egenskador. Men med ordentlig träning skall inte det vara några problem.70 

För PDW typen så används annan ammunition, typiskt 4,5 mm. Denna ammunition och 

vapentyp kan passa bra för t.ex. en livvakt i urbanmiljö som då kan skjuta automateld med 

hög precision på relativt korta avstånd. PDW typen har även mycket ammunition i magasinet. 

På de avstånd som en flygunderhållspluton kan tänkas verka är det svårt att ens nå fram med 

sådan ammunition.71 

Informant 1 beskrev även hur denne provskjutit med en automatkarbin i samma storlek som 

en MP7 men som alltså haft 5.56 ammunition men att ett sådant vapen också kostar ganska 

mycket.72 

En annan punkt som uppkom i intervjun med informant 1 var ammunitionsvikten. Det är 

viktigt att få ner kulvikten, detta för att inte soldaterna skall bära sönder sig. Ett bra mått för 

detta var att väga två magasin kontra en liter vatten. För den logistiska sidan är också det ett 

mål att ha så få ammunitionstyper som möjligt för att underlätta hela logistiken.73  

Andra länders flygunderhållspersonal är beväpnade lite annorlunda. Varken USA, Norge, 

Storbritannien eller Tyskland har beväpning på sin personal. Där fokuserar man istället på en 

järnhård ring av säkerhet runt flygbasen. Dock har de inte det rörliga uppträdandet som 

Sverige har där vi måste beväpna vår personal.74 

 

 

 

 

 

                                                           
70 Informant 1. Kapten vid TU BAS, LSS. Intervju 25/02/2019. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
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6. Analys 

Analysen tar upp skillnader och likheter i den insamlade empirin kopplat till varje scenario. 

Under den avslutande rubriken görs ett försök att analysera fram ett generellt system vilket 

kan fungera för alla de tre skapade scenarier. 

6.1. Scenario 1 

Scenarioegenskaper Vapenegenskaper Möjliga lösningar 

Kompetent 

motståndare avstånd 

>200 m 

A) Penetrera kroppsskydd 

på >200 m  

B) God precision >200 m 

(Möjlighet att träffa 

oskyddade delar) 

För A) mellan 6–7 mm kaliber 

för att öka penetrationen. En 

pipa i storleken >350 mm 

För B) någon form av ny optik, 

kikarsikte. Mindre rekyl.  

Känd terräng, liten 

förflyttning samt 

relativt gott om tid 

A) Bör vara så pass lätt 

och smidigt att det går 

att bära med sig 

B) Ej av större betydelse i 

detta scenario. 

För A) ett vapen av maximalt 

samma storlek och vikt som 

dagens AK5C, gärna lättare.  

För B) en automatkarbin med 

14” pipa och förstärkt med 

kulsprutor och granatvapen på 

kompaninivå. 

 

De två informanterna vilka intervjuades hade en relativt samspelt syn på utformningen av ett 

vapen kopplat till scenario 1. Verkan var för informant 2 den enskilt viktigaste faktorn och 

för informant 1 den näst viktigaste. Båda de tillfrågade beskrev dock hur det moderna 

kroppsskyddet idag är före ammunitionen och eldhandvapen i utvecklingen. För att med 

säkerhet penetrera ett kroppsskydd på över 200 m behövs betydligt grövre kaliber än 5.56 

vilket dagens beväpning använder. Således behöver antingen kalibern ökas alternativt 

behöver vapnet bli enklare att träffa med på långa avstånd. Detta för att antingen penetrera 

kroppsskydd eller för att gå runt problemet och med andra ord träffa oskyddade delar. Flera 

av de tillfrågade teknikerna hade också idéer om ett mer träffsäkert vapen och tog upp 

lösningar som kikarsikte samt lägre rekyl. 

Gällande vapnets vikt gavs det en relativt spretig bild. Informant 1 menade att det behöver 

vara så pass litet att det går att bära med sig. Informant 2 beskrev vikten som ett mindre 
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problem i just detta scenario då det gällde korta förflyttningar och redan rekade eldställningar 

och tyckte snarare att fler, tyngre vapensystem skulle vara lösningen. Med automatkarbiner, 

kulsprutor samt granatgevär. I undersökningen med flygtekniker var svaren blandade. Endast 

en individ tyckte att vikten var av mindre betydelse i scenariot. Däremot var det ett flertal 

vars åsikter var att vapnet borde vara lätt.  

Skillnaden mellan de intervjuade på utvecklingsavdelningarna samt de flygtekniker som 

svarat i studien visar sig främst i förståelse för verkan. Att kroppsskydden ligger före till den 

grad som de båda de två intervjuade beskrivit verkar inte vara allmänt känt ibland de brukare 

som deltagit i studien. Således vill självklart brukarna ha lättare vapen. Den militära effekten 

av systemet är således vad de båda intervjuade fokuserat på i detta scenario medan brukarna 

haft ett större fokus på den militära användbarheten av systemet. 

För nytt eldhandvapen kopplat till detta scenario behövs en god verkan på 200 m. Detta går 

enligt båda intervjuerna inte att uppnå med ett mindre vapensystem än en automatkarbin. 

Men en automatkarbin är inte en garanti att få verkan mot en kroppskyddsbeklädd 

motståndare. Det behövs alltså ett träffsäkrare vapen. Ett 4X fast sikte vilket informant 2 

nämnde i scenario 2 skulle te sig som ett alternativ även här. 

För att uppnå en militär effekt med den personliga beväpningen är verkan det viktigaste under 

detta scenario. Skulle endast analysen ske kopplat till scenario 1 behöver vapensystemet vara 

av ungefär samma storlek som dagens AK5C dock är de moderna automatkarbinerna lättare. 

Då uppgiften försvar av egen gruppering är viktig och ett typfall vilket alla i Försvarsmakten 

skall klara av är en fråga som uppstår om inte även underhållspersonal och personal som inte 

har strid som huvudtjänst behöver ha tillgång till understödsvapen i form av kulsprutor. Inte i 

form av personlig beväpning men på en kompaninivå. Informant 2 beskrev också att 

granatvapen kunde vara ett alternativ men då är det relativt många vapensystem på plutonen 

eller kompaniet vilket det skall finnas tid att öva och utbildas på. 

En aspekt vilket ingen av de två intervjuade tog upp var frågan om vapenvård. Detta nämnde 

dock flera av de tekniker som svarade på undersökningen. Ett vapensystem vilket är lätt att 

vårda och på så sätt enkelt att hålla funktionsdugligt. Frågan om vård kan antas kopplas till 

flygteknikernas underhållserfarenhet och att deras faktiska huvuduppgift är att ”vårda” 

flygfartyg. Då frågan om vapenvård dras till sin spets får ett ovårdat vapen som inte är 

funktionsdugligt heller ingen verkan. Det kan alltså argumenteras för att denna aspekt av 

militär användbarhet är en av de viktigaste när ett vapen utformas oavsett scenario. 
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6.2. Scenario 2 

Scenarioegenskaper Vapenegenskaper Möjliga lösningar 

Ont om tid, får ej skada 

flygfarkost vid arbete 

A) Vapnet bärs 

på personen 

vid arbete på 

flygmaskinen 

B) Vapnet lägg 

ifrån vid 

arbete på 

flygmaskinen 

För A) någon form av 

kulsprutepistol, PDW alternativt en 

kortpipig automatkarbin. Alltså ett 

litet vapen men potential att sitta 

tight mot kroppen och inte vara i 

vägen vid underhållsarbete. 

För B) då teknikern lägger ifrån sig 

vapnet behöver det kompenseras. 

Exempelvis genom vaktposter. Extra 

utrustning i form av rökgranater för 

att skapa tid att ta skydd och nå 

vapen. 

Kompetent motståndare 

avstånd 100 – 200 m 

A) Hög 

eldhastighet 

B) Träffsäkert 

på 100 – 200 

m 

C) God verkan 

på 100 - 200 

m 

För A) någon form av automatvapen. 

Kulspruta som förstärkningsvapen 

kan vara ett alternativ. 

För B) stabilt vapen med kikarsikte. 

För C) grövre kaliber 5,56+  

 

Kopplat till detta scenario tog nästan alla de tekniker som medverkat i undersökningen upp 

storleken på vapnet som något av det viktigaste. Ett mindre vapen än den nuvarande AK5C 

skulle medföra att det kan bäras tightare mot kroppen och risken att skada flygfarkosten vid 

arbete skulle minska. Detta kan i sin tur medföra att vapnet skulle gå att bära oftare och 

problematiken med att teknikerna lägger ifrån sig vapnen skulle minska. En intressant aspekt 

var möjligheten till hölster på vapnet vilket skulle medföra ytterligare minskad risk för skador 

på maskinen. 
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Störst fokus för informant 1 var här mycket ”bly i luften” och att kulsprutor som hjälpmedel 

även för detta scenario kunde vara ett alternativ. Informant 2 diskuterade möjligheten till ett 

mindre eldhandvapen. Dock inte kulsprutepistoler eller PDW då dessa har för låg verkan på 

över 100 m. Informanten beskrev ett exempel på en liten automatkarbin med samma storlek 

som ett PDW men betydligt bättre verkan då kalibern var 5.56. Ett sådant alternativ menade 

informanten kunde fungera. Med en relativt jämförbar eldkraft emot en normalstor 

automatkarbin men med en betydligt lägre vikt. En nackdel när just automatkarbinen 

diskuteras är att de flesta tänker på en tung AK5C eller AK5D. Således är en automatkarbin 

med kort pipa något många ser som ett vapen obetydligt mindre otympligt än en fullstor 

version. Informant 2 menade dock att moderna automatkarbiner med kort pipa är av en helt 

annan utformning, design och betydligt smidigare samt lättare än AK5D.  

Den militära användbarheten av en kulsprutepistol för detta scenario vore positiv i det 

avseende att teknikerna troligen kan bära den personliga beväpningen på sin person i större 

utsträckning och således göra det enklare att komma till skott. Enligt de båda intervjuade är 

verkan på en kulsprutepistol dock allt för låg på de förväntade skjutavstånden. Således skulle 

en tekniker möjligtvis komma snabbare till skott men inte nödvändigtvis träffa målet vilket 

skulle minska vapnets militära effekt. Skulle då en kortare automatkarbin vara ett alternativ? 

Den relativt lika verkan emot en vanlig automatkarbin vore att föredra jämfört mot en 

kulsprutepistol. En fästanordning mot kroppen vilken gör att vapnet sitter bättre än med 

vapenrem då kanske skulle vara värt att undersöka. Då detta kan bidra till att 

flygunderhållspersonalen kan bära sina vapen oftare. Den militära nyttan med en kortpipig 

automatkarbin vore således att den både har relativt god verkan men också att uthålligheten 

och bärandet av vapnet ökar jämfört med dagens karbin. Med andra ord vore skulle en 

kortpipig automatkarbin ge en tillräckligt god militär effekt medan den fortfarande har en 

militär användbarhet för personalen.  

Ett annat alternativ är att antingen avsätta vaktpersonal som bevakar personalen vid 

underhållsarbeten i en hög hotnivå. Då svenska flygvapnet använder ett rörligt uppträdande 

behövs fortfarande beväpning på personalen men en postering vid flygunderhållsarbetet hade 

medfört att problematiken med att tekniker lägger ifrån sig sina vapen och således har längre 

tid till verkan minskar. Denna lösning av problemet hade medfört att fokus likt scenario 1 

flyttas mer till den militära effekten av systemet och den militära användbarheten blir mindre 

betydelsefull.  
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En av de mer intressanta idéerna från undersökningen var att utrusta tekniker med 

rökgranater för att på ett snabbt sätt möjliggöra en förflyttning ur striden. Dock skulle 

flygfarkosten fortfarande lämnas sårbar men att avskärma en fiende med rök tills förstärkning 

kommer kan vara ett alternativ för att få personalen i säkerhet. 

6.3. Scenario 3 

Scenarioegenskaper Vapenegenskaper Möjliga lösningar 

Får ej skada flygfarkost vid 

arbete 

A) Vapnet bärs 

på personen 

vid arbete på 

flygmaskinen 

B) Vapnet lägg 

ifrån vid 

arbete på 

flygmaskinen 

För A) någon form av 

kulsprutepistol, PDW alternativt en 

kortpipig automatkarbin. Alltså ett 

litet vapen men potential att sitta 

tight mot kroppen och inte vara i 

vägen vid underhållsarbete. 

För B) då teknikern lägger ifrån sig 

vapnet behöver det kompenseras. 

Exempelvis genom vaktposter. Extra 

utrustning i form av rökgranater för 

att skapa tid att ta skydd och nå 

vapen. 

Transport med fordon A) Vapnet är 

med in i 

fordonet 

B) Vapnet fäst 

någonstans 

på fordonet 

För A) kortare vapen vilket 

möjliggör att vapnet tas med i 

fordonet oavsett om det är trångt. 

Möjliggör också verkan från fordon. 

För B) någon form av ställ för vapen 

utanpå eller i fordon.  

 

I detta scenariot var de två intervjuade oense. Informant 1 menade att kulsprutepistolen kunde 

vara ett alternativ medan informant 2 förespråkade en kortpipig automatkarbin. För båda var 

dock storleken av vapensystemet en viktig faktor. Det är alltså frågan om små vapensystem 

men vilken typ av vapensystem var de inte eniga om. Majoriteten av de tillfrågade teknikerna 

hade även dem åsikterna att vapnet borde vara litet till storleken och lätthanterligt för att 

underlätta underhållsarbetet och inte vara i vägen. Ett mindre vapen skulle även underlätta 

transport i fordon enligt både de intervjuade och några av de tillfrågade flygteknikerna. Ett 
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längre vapen vilket oftast har längre verkan skulle i ett fullsatt fordon bli otympligt, detta går 

att lösa med att fästa vapnen i någon form utanpå fordonet. Dock medför en sådan lösning att 

det inte går att verka från fordonet utan att först stanna och hämta vapen. 

En kulsprutepistol skulle kopplat till scenario 3 ge relativt hög militär användbarhet. Dess 

lätta vikt och lilla storlek ger teknikerna större möjlighet att på ett smidigt sätt arbeta med sin 

huvuduppgift vilket är flygunderhållstjänst. Nackdelen är den korta verkan och låga 

penetrationsförmågan. Då en automatkarbin kan tillverkas i en liknande storlek men med 

betydligt högre verkan torde det vara av en generellt högre militär nytta för 

flygunderhållspersonal då även den militära effekten av systemet ökar. 

6.4. Övergripande beväpning 

Ett vapensystem vilket kan hantera alla de i denna studie beskrivna scenarierna är svårt att ta 

fram. Under de intervjuer vilka genomförts har framkommit att moderna kroppsskydd ligger 

betydligt längre fram i utvecklingen jämfört med ammunition och vapensystem. Således är 

det svårt att uppnå en god verkan på de relativt långa skjutavstånd en tekniker utsätts för. Det 

nuvarande vapensystemet AK5C är ett tungt vapen och moderna automatkarbiner är i de 

flesta fall lättare. Enligt de intervjuade finns även versioner av automatkarbiner med betydligt 

kortare pipa men där verkan ändå är betydligt högre än för kulsprutepistoler och PDW.  

Den militära effekten och den militära användbarheten tycks oftast öka eller minska i 

förhållande till varandra. En kulsprutepistol likt MP7 skulle inneha en hög grad av militär 

användbarhet för flygunderhålls personal, främst då det underlättar deras huvudtjänst. Således 

kan det tyckas vara det rimligaste alternativet om endast användbarheten betraktas. En 

automatkarbin med standardstorlek på pipan kan då argumenteras för att inneha hög militär 

effekt för alla de tre scenarier dock på bekostnad av den militära användbarheten för 

personalen. 

En möjlig lösning till en framtida beväpning av flygunderhållspersonal kunde vara en mindre 

automatkarbin men också en förstärkning i form av kulsprutor på kompani eller plutonsnivå. 

Detta torde bli en kompromiss av militär effekt kontra militär användbarhet vilket bidrar till 

en högre militär nytta för den personliga beväpningen. Det behövs dock fördelas personal för 

att beväpna de tyngre systemen. Något vilket kan te sig problematiskt då 

flygunderhållskompanierna redan idag är underbemannade.  
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Alternativt kan flygunderhållspersonalen beväpnas med likadan beväpning som övriga 

försvarsmakten och stridande förband troligast en normalstor automatkarbin. Men då behöver 

bevakningen vid underhållsarbeten undersökas. Hotet av fientliga specialförband i en 

krigssituation är reellt och de förbanden är välutbildade samt utrustade med ytterst modern 

teknik. Attacker kan komma plötsligt och det kommer att vara korta tidsintervall. Således bör 

externbevakning finnas i anslutning till underhållsplatser då teknikerna inte kan bära ett 

vapensystem av större modell på sig under arbeten. 

En av de mer kreativa idéerna som uppkom av undersökningen var att utrusta 

flygunderhållspersonal med rökgranater tycks vara ett relativt billigt och enkelt sätt att ge 

personalen lite mer tid att ta sig i skydd. Den skapade tiden kan även sänka kraven för militär 

användbarhet på den personliga beväpningen då det ger teknikerna fler möjligheter och tid att 

nå sina vapen om de behöver lägga ifrån sig dem vid arbete på flygmaskinerna. Att avskärma 

en motståndare ger mer tid för flygbassäk och de andra förbanden inom flygbasen att besvara 

attacken. 

Två alternativ framstår utifrån denna studien. En liten automatkarbin för personlig beväpning 

med stöd av kulsprutor på en högre nivå. Alternativt den samma beväpningen likt resterande 

Försvarsmakt men ett ökat fokus på postering vid flygunderhållsplatsen för att skapa tid till 

resterande tekniker att nå den personliga beväpningen. Den militära nyttan skulle för det 

första alternativet te sig högre när det gäller flygteknikernas huvudtjänst, flygunderhåll då 

den militära användbarheten av systemet tycks avsevärt högre än med en ”normalstor” 

automatkarbin. För att väga upp för den något mindre verkan teknikerna kan producera med 

sin personliga beväpning är tyngre beväpning på kompaninivå en lösning. För det andra 

alternativet kommer den militära nyttan kopplat till huvudtjänsten vara lägre. 

Gällande kaliber är det osäkert vilken väg Försvarsmakten väljer att gå för sin 

huvudbeväpning. Nackdelen med 5.56 är den låga penetrationen i moderna kroppsskydd. Hur 

storleksmässigt små vapensystem går att tillverka i kaliber mellan 6–7 mm är en osäkerhet. 

Även de eventuella vinsterna med att använda natoanpassad ammunition är en intressant 

aspekt vilket denna studie inte behandlat.  
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7. Diskussion 

7.1. Slutsats 

Hur kan den framtida beväpningen av flygtekniker se ut? Studien kom fram till två lösningar. 

Antingen anskaffas en kortpipig, lätt automatkarbin med en förmåga att fästas nära kroppen 

för att minimera tiden då tekniker behöver lägga ifrån sig vapnet. Dock behöver troligen det 

tilldelas tyngre vapen på plutonsnivå eller liknande för att täcka upp de längre skjutavstånden 

främst kopplat till försvar av egen gruppering. Det andra alternativet var att samma vapen 

anskaffas för tekniker som för övriga Försvarsmakten. Då denna beväpning förmodligen blir 

en automatkarbin av normaltyp kan tillfällena teknikerna lägger ifrån sig beväpningen täckas 

upp av externa poster.  

För att avgöra vilket av dessa alternativen som kan tänkas vara lämpligast skulle fler 

undersökningar behöva genomföras, främst kopplat till den ekonomiska aspekten vilket 

denna studie inte tagit upp men även logistisk, underhåll och utbildning. Då 

flygunderhållspersonalens huvudtjänst är just flygunderhåll och inte strid skulle dock 

alternativet med en kortpipig automatkarbin vara att föredra förutsatt att den ekonomiska 

aspekten är försvarbar.  

I den insamlande empirin fanns en viss skillnad mellan undersökningen med flygtekniker och 

de två genomförda intervjuerna. Främst verkade verkan av den nuvarande beväpningen 

relativt okänd för de tillfrågade brukarna. Likt vad Matthew Ford beskriver i boken Weapon 

of Choice finns det således en skillnad i kunskapen hos brukarna och utvecklarna av 

vapensystemet.75 Även om personalen har en lång teknisk bakgrund saknas informationen att 

kroppsskydd nu leder utvecklingen. Detta kan dels bero på att mycket av detaljinformationen 

kring verkan av olika vapensystem är hemlig alternativt att det finns en brist i 

informationsdelning. För att få en större förståelse för införandet av nya system och i detta 

fallet ett nytt vapensystem borde således organisationen som i denna studie representeras av 

de intervjuade utvecklingsavdelningarna använda en viss informationsöverspridning. Detta 

torde leda till att brukaren får en större acceptans varför systemet är utformat som det är. I 

detta specifika fall skulle informationen att kroppsskydden idag leder utvecklingen möjligen 

medföra andra svar från brukarna där fokus nu främst var att vapnet skulle vara lätt och 

behändigt. 

                                                           
75 Ford, Matthew. Weapon of Choice. C. Hurst & Co, London, 2017. S. 52 – 53. 
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7.2. Felkällor/Förbättringar 

En större undersökning med svarande från fler förband skulle möjligtvis gett andra svar. Det 

vore en intressant aspekt vilket inte riktigt fångades upp av denna studien. Nu var alla de 

tillfrågade ifrån samma skvadron men dock olika kompanier. Skillnaden mellan olika förband 

och en större empiribas kunde dock givit studien mer djup. Även frågan om det är någon 

skillnad på hur JAS-tekniker ser på problemet då alla de nu tillfrågade var helikoptertekniker.  

Då det strategiska fokuset för Försvarsmakten flyttats från internationell till nationellt är 

organisationen under förändring. Rörlig klargöring och ett flygunderhåll anpassat för 

nationellt försvar är under utveckling. Hur detta kommer påverka organisationsstrukturen är 

svårt att säga. Organisationens struktur har inte tagits upp i denna studie främst då det är 

osäkert hur strukturen kommer att förändras de kommande åren. 

7.3. Vidare forskning 

Den rent ekonomiska aspekten är en faktor vilket torde vara intressant att undersöka. Främst 

för att fastställa vilka skillnader det innebär att införskaffa ett antal olika vapensystem jämfört 

med att anskaffa endast en typ och även hur logistiken påverkas av ett sådant val kunde vara 

en intressant aspekt. Ett exempel är hur anskaffandet av vapen med olika kaliber påverkar 

ammunitionslogistiken. 

En annan intressant aspekt att undersöka är rent fysiska tester. Där tider för olika moment 

kunde vara intressanta. Skillnaderna i att ha vapnet på kroppen och att det ligger 15 m bort, 

hur mycket tid vinns på det? Verkan med olika typer av vapen i realistiska scenarier o.s.v. 
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7.4 Slutord 

Den personliga beväpningen är en viktig del av Försvarsmakten. Även för de 

personalkategorierna vilka inte har strid som huvudtjänst. Inför den framtida 

vapenanskaffningen och de kommande fysiska testerna av nya vapensystem hoppas 

författaren ha bidragit med några insikter vilket belyser olika problemområden vid val av 

personlig beväpning för den typen av personalkategorier. Främst de problem gällande 

bärande av vapen vid lösandet av huvuduppgiften vilket i denna studie inriktats för 

flygtekniker och flygunderhåll men likagärna kan inbegripa helikopterbesättningar eller 

annan typ av personal. Försvarsmakten har en stor del stödpersonal och även behoven för 

dessa bör analyseras och tas i beaktan vid val av ny beväpning. 

Slutligen vill författaren tacka de flygtekniker och den intervjuade personalen vid LSS TU 

BAS samt MSS UtvA för stödet i den empiri vilket insamlats. Även handledaren Docent Eva 

Lagg tackas djupt för det stöd hon givit under arbetet. 
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