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Tränad för strid i urbaniserad terräng 

 
 Fysiska egenskaper som krävs i strid i bebyggelse 

 
Sammanfattning:  
Strid i bebyggelse är en del av nutidens krigsföring.  
Uppsatsen handlar om vilka fysiska egenskaper som krävs i strid i bebyggelse, vilka
fysiska krav som ställs på en stadsskyttesoldat samt hur man som plutonchef kan lägga
upp träningen för sina soldater så att de når dessa krav, hur man kan hantera skador samt
skapa motivation.  
Syftet med denna uppsats är, att identifiera de fysiska egenskaper som krävs i strid i
bebyggelse, eventuella brister i de nuvarande särskilda kraven kopplat till tjänstens
stridsmiljö och uppgifter, föreslå en utveckling av dessa krav samt föreslå ett periodiserat
träningsprogram som kan möjliggöra att nå dessa krav för att på ett enkelt sätt fungera
som ett stöd till en officer som är ansvarig för den fysiska utvecklingen i en
stadsskyttepluton. 
Uppsatsen avsåg att undersöka hur ett periodiserat träningsprogram kan se ut genom att
identifiera och beskriva de fysiska egenskaper som krävs i strid i bebyggelse. Därigenom
erhölls slutsatser som kunde nyttjas för att föreslå ett periodiserat träningsprogram.  

   Uppsatsens resultat kan sammanfattas på följande sätt: Stadsskyttestriden är intensiv och
omväxlande i en föränderlig och ofta oländig miljö och terräng. 

Striden kräver en soldat med god kondition och förmåga att tempoväxla. Genom att höja
de krav som idag ställs på stadsskyttesoldater och inrikta dem närmare tjänstens
verklighet, medför en målinriktad träning, bättre motivation samt ett bättre slutresultat. På
detta sätt kan vi få fram fler soldater som orkar göra rätt under striden. Fokus i den
befälsledda träningen bör ligga på löpningsträning med och utan utrustning som leder til
ökad duglighet att springa snabbt på korta distanser upp till 400 meter med personlig
utrustning och vapen.  
Uppsatsen baseras på Lars Michalsik & Jens Bangsbo, Aerob och anaerob träning
försvarsmaktens reglemente Militära operationer i urbaniserad terräng samt resultatet av
en fokusgrupp.  
 
Nyckelord: Strid i bebyggelse, fysisk träning. 
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Trained for military operations in urbanized terrain 

 
Physical abilities needed in FIBUA, Fighting in Built-Up Areas 

 
Abstract:  
This paper´s objective was to identify what physical abilities today’s soldiers must have 
when operating in urban areas and how to reach these physical abilities. The purpose is to
make the reader start reflecting about his or her role of being in charge of the conscripts 
physical training. 
Based on a descriptive method I have gathered information through a literature search, 
reading and described it, then drawing conclusions and referred to the literature. Finally 
identified the main points of these physical abilities.  
My main literary source was Lars Michalsik & Jens Bangsbo, Aerob och anaerob träning
and Försvarsmaktens reglemente Militära operationer i urbaniserad terräng. I have also 
conducted interviews with people with special knowledge and experience in the subject. 
Results indicate that the main focus of physical training must be on running short 
distances up to 400 meters with combat gear and personal weapon, maximal strength in 
ties and endurance strength in the back and stomach and relative strength in upper body. 
My conclusions are that by changing today’s requirements for the conscripts can lead 
towards a better focus in physical training and a better result in the end with soldiers that 
have the right strength to succeed in FIBUA, Fighting in Built-Up Areas.1 

 
Key words:  Military operations in urban terrain, physical training. 
 
 
 

                                                           
1 FMR MOUT, bok 1, Försvarsmakten, 2006, s 33. 
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1. Inledning 
 

1.1  Bakgrund  
Strid i bebyggelse är en del av nutidens krigsföring och denna typ av stridsutbildning blir 
allt vanligare. Träningsanläggningar för denna typ av strid byggs på flera förband i 
Sverige. I alla stridande förband krävs en god fysisk förmåga. De krav som ställs på de 
olika stridande enheterna kan skilja sig från tjänst till tjänst. Uppsatsen handlar om vilka 
fysiska egenskaper som krävs i strid i bebyggelse, vilka fysiska krav som ställs på en 
stadsskyttesoldat samt hur man som plutonchef kan lägga upp träningen för sina soldater 
så att de når dessa krav, hur man kan hantera skador samt skapa motivation.  

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
Dagens utbildningssystem för de värnpliktiga formas mer och mer utefter att cheferna 
skall vara beredda att åka på utlandstjänst med sin pluton. Därför blir det allt viktigare hur 
plutonen formas både socialt och fysiskt och detta är delvis plutonchefernas uppgift. Hur 
skapar jag som fysiskt ansvarig för en pluton rätt tränade stadsskyttesoldater? 
Syftet med denna uppsats var att identifiera och beskriva de fysiska egenskaper som krävs 
i strid i bebyggelse, identifiera eventuella brister i de nuvarande särskilda kraven kopplat 
till tjänstens stridsmiljö och uppgifter samt föreslå ett periodiserat träningsprogram som 
kan möjliggöra att nå dessa krav för att på ett enkelt sätt fungera som ett stöd till en officer 
som är ansvarig för den fysiska utvecklingen i en stadsskyttepluton. Den ansvarige skall 
med stöd av detta arbete kunna lägga upp träningen med deltester i faser för sina soldater 
under deras utbildningperioder i strävan efter att nå de fysiska egenskaper som tjänsten 
kräver. Dessutom skall denne även få förslag på hur man som fysisk ansvarig för plutonen 
hanterar skador samt skapar motivation hos soldaterna då detta är en viktig del i träningen. 
För att förstå vilka möjligheter som finns avseende den tid som kan läggas på fysisk 
träning för en pluton avser jag även beskriva en stadsskytteplutons utbildningsskeden.  
Jag har valt följande problemformuleringar: 
Beskriv vilka fysiska egenskaper som krävs i strid i bebyggelse. 
Diskutera vilka krav som ställs på stadsskyttesoldaten idag och föreslå vilka krav som 
borde ställas på en stadsskyttesoldat kopplat till tjänstens krav. 
Föreslå hur ett periodiserat träningsprogram kan se ut för soldaterna under deras 
utbildningsperiod för att träna mot samt nå dessa krav. 

1.3 Avgränsningar 
I detta arbete utgår jag ifrån Livgardets särskilda krav för stadsskyttesoldater eftersom att 
förbandet är aktivt inom utvecklingen för stadsskytte. Jag planerar dessutom träningen 
utifrån de möjligheter och verktyg som Livgardet har. Exempel på dessa möjligheter är: 
stridshinderbana (ett terrängspår med ett flertal hinder av olika karaktär och 
svårighetsgrad), utomhusgym och löparspår. 
Jag avser inte att behandla frågor runt kost och sömn i detta arbete eftersom det många 
gånger kan vara svårt att påverka under vissa övningsperioder. Jag avser även att lägga 
mindre kraft på stycket om skador och motivation med anledning av att jag vill lägga 
fokus på det jag anser är väsentligast för att soldaterna skall nå kraven, nämligen tjänstens 
krav och ett lämpligt träningsupplägg. 
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1.4 Tidigare forskning 
Det finns omfattande litteratur om både allmän träning samt träning inriktad specifik för 
försvarsmakten och olika befattningar dess rörelsemönster, ergonomi med mera som jag 
själv kommit i kontakt med. Jag vill särskilt framhäva Aerob och anaerob träning av Lars 
Michalsik och Jens Bangsbo samt Fysträna med Kapten Thool som utgör teoretiska stöd 
för uppsatsen. 
Dock finns ingen försvarsmaktsgemensam utredning eller beslut om träningsprogram som 
förband använder sig av till träning och utbildning av stadsskyttesoldater. Det finns 
mycket lite skrivet i detta område och det jag tar upp i denna uppsats utgör en liten del av 
en sådan utredning. 

1.5 Metod och material 
För att läsaren skall få en kortfattad överblick av vad stadsskyttetjänsten innebär avser jag 
ge en kort beskrivning av dess miljö och krav och soldatens uppgifter. 
Jag har inledningsvis använt mig av deskription,2vilket innebär att jag har beskrivit 
stadsskyttetjänsten och vilka egenskaper som krävs i strid i bebyggelse. Jag har gjort en 
datainsamling av litteratur som jag läst in och sammanställt. Jag valde att sätta ihop en 
fokusgrupp3 med individer med erfarenhet och kunskap inom mitt område och med hjälp 
av resultatet av denna har jag sedan granskat litteraturen, beskrivit vilka fysiska krav som 
tjänsten kräver samt beskrivit vilka fysiska egenskaper som ställs på stadsskyttesoldaten. 
Senare analyseras de särskilda krav som idag ställs på en stadsskyttesoldat med hjälp av de 
fysiska egenskaper som ställs på stadsskyttesoldaten (sammanställt med hjälp av litteratur 
samt fokusgruppen), för att sedan presentera dagens särskilda krav. Med hjälp av 
fokusgruppen ges förslag på kompletteringar/utökning av dagens krav samt motiveringar 
för dessa förslag. Jag berör även hur man kan hantera skador och hur man kan skapa 
motivation. Med stöd av mina litterära studier samt fokusgruppen presenteras även ett 
förslag på ett lämpligt fasindelat träningsupplägg med deltester att använda som grund för 
träning av en stadsskyttepluton under en utbildningsperiod. 
 
Tekniken är en litteratursökning.4 Jag kommer att läsa delar av en mängd litteratur för att 
möjliggöra ett urval för det som är väsentligt för innehållet i uppsatsen och därefter göra 
en sammanställning och dra slutsatser av dessa fakta.  
I huvudsak har jag under deskriptionen använt mig av reglementet 
Försvarsmaktsreglemente Militära operationer i urbaniserad terräng vilket jag finner 
tillförlitligt och användbart tack vare dess omfattande innehåll och ständiga uppdatering. 
Jag har även till viss del använt mig av kurslitteratur ur kursplanen för militärhögskolan år 
07/08 då jag anser att dessa är skrivna på ett sätt som är enkelt att förstå och dra slutsatser 
av samt att de är granskade och utvalda av kursledningen under Yrkesofficersutbildningen 
06/09 och använts under utbildningen. 
Slutligen anser jag även att min kontaktperson på Livgardet som tillhandahållit 
information om krav för Stadsskyttebågen samt stadsskytteplutonernas 
utbildningsperioder är tillförlitlig då denne är Livgardets handledare för yngre befäl och 
erfaren i yrket. 
Jag har valt att använda mig av resultatet av en fokusgrupp då jag anser att detta är ett 
effektivt sätt att ta del av flera kompetenta individers erfarenheter och kunskap. 

                                                           
2 Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod, (Lund, Studentlitteratur, 2003.) s. 32 
3 Frågor till fokusgruppen finns i författarens ägor. 
4 Ibid. s. 45 
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Min sammansättning av fokusgruppen motiverar jag med önskan om minst tre officerare 
med bakgrund och god erfarenhet inom soldaters fysiska utbildning. Dessutom fanns en 
önskan om att ta del av erfarenheterna från en erfaren stadsskytteofficer. Även denne 
skulle besitta god kunskap och erfarenhet av fysiskt stridsvärde och fysisk utbildning av 
soldater. Efter att ha kontaktat tre olika förband och dess idrottsansvariga gjorde jag en 
sammansättning av fokusgruppen av tre officerare och en civilanställd på P4 i Skövde.5 
Genom att ställa ett flertal frågor inom mitt ämnesval och låta fokusgruppen diskutera 
kring dessa frågor har jag fått ett bra underlag till min teoridel. 

1.6 Disposition 
Uppsatsen är indelad i sju delar. Första kapitlet utgörs av en introduktionsdel som 
innehåller bakgrund, problemformulering, syfte, frågeställningar, avgränsningar, 
källdiskussion, samt en disposition.  
Andra kapitlet omfattar en presentation av stadsskyttetjänsten, tjänstens krav samt en 
redogörelse av centrala begrepp. Kapitlet utgör teorigrunden för uppsatsen. 
I det tredje kapitlet presenterar jag en sammanställning på de fysiska krav som krävs av 
stadsskyttesoldaten. I detta kapitel visar jag även dagens krav på stadsskyttesoldater samt 
en utvärdering av dessa med koppling och motivering till tjänstens krav. Kapitlet 
innehåller även ett förslag till en utveckling av dessa krav med motivering till detta. 
I det fjärde kapitlet redovisas hur träning mot dessa mål kan genomföras.  
I det femte kapitlet presenteras plutonens utbildningsskeden, träningsperioder samt ett 
förslag till träningsupplägg samt ett kortfattat stycke om skador, deltester och motivation. 
Därefter i det sjätte kapitlet diskuteras den teori som tidigare presenterats och tankar som 
uppstått delges för att i det sjunde och avslutande kapitlet komma fram till mina slutsatser. 

 

2. Teori och begrepp 

2.1 Centrala begrepp 
Kondition 
Konditionen är ett mått på hur bra en kropp är på att ta upp syre. Kroppens syreupptag 
begränsas av centrala och lokala faktorer som alla är träningsbara. Först skall syret tas upp 
i blodet genom lungorna för att sedan låta hjärtat pumpa ut blodet i kroppen. (Centralt 
syreupptag) Därefter skall syret transporteras till den arbetande muskeln, föras över från 
blodet till muskelcellerna. Cellerna tar emot och transporterar syret till 
förbränningsmotorerna, (mitokondrierna)6 för att användas i energiproduktionen för att 
skapa rörelseenergi. (Lokalt syreupptag) 
Förmågan att föra över syre till från lungorna till blodet kan förbättras genom regelbunden 
konditionsträning i minst 30 minuter. 
 
Anaerob träning 
Träningsformen anaerob träning innefattar snabbhets träning samt 
snabbhets/uthållighetsträning. Här bör man komma upp i 100% av sin maximala intensitet 
och arbetstiden bör vara mellan 2-10 sekunder. Vilans längd skall vara mellan 20 sekunder 
och 5 minuter. 
Snabbhets/uthållighetsträning delas upp i produktionsträning och toleransträning. 
                                                           
5 Se litteratur och källförteckning, muntliga källor. 
6 Jonas Gustrin, Stora konditionsboken. S. 20. 
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Vid produktionsträning ligger den tränande mellan 60- 100% av sin maximala kapacitet 
och tiden mellan 5-40 sek. Vilans längd bör ligga mellan 2-10 minuter. 
Produktionsträning 
Anaerob effekt är ett mått på musklernas förmåga att snabbt skaffa sig stora mängder 
energi utan att förbruka syre. Den maximala anaeroba effekten representerar den högsta 
hastighet, vid vilken anaerob energi kan frigöras. Denna förmåga har en avgörande 
betydelse i lopp med maximal intensitet på korta distanser (100-400 meter). Träning av 
den anaeroba effekten kallas produktionsträning.7 Vid produktionsträning skall 
arbetsperioderna ligga mellan 10-40 sekunder och vilan mellan 150- 400 sekunder, alltså 
längre än vid toleransträning.8 
Toleransträning 
Anaerob kapacitet är ett uttryck för en persons största anaeroba energifrigörelse (primärt 
nedbrytningen av glykogen till mjölksyra, laktat). Mjölksyra är en naturlig 
nedbrytningsprodukt, ett restavfall som bildas när intensiteten är så pass hög att musklerna 
inte får tillgång till nog syre. Musklerna får då arbeta anaerobt det vill säga utan syre. Då 
bildas en lokal syrebrist i musklerna vilket gör att de blir trötta. Den anaeroba kapaciteten 
har stor betydelse i exempelvis medeldistanslopp (800-3000 meter) där man arbetar med 
hög intensitet. Genom högintensiv intervallträning (5- 120 sekunder hårt arbete och 5- 720 
sekunder vila) förbättras kroppens kapacitet att göra sig av med eller omvandla mjölksyran 
till energi.9 Kroppen lär sig även att tolerera en betydande surhetsgrad och att hantera 
exempelvis producerat kalium som har betydelse för utveckling av trötthet.10 Träning av 
den anaeroba kapaciteten kallas toleransträning.   
Vid toleransträning bör intensiteten ligga mellan30-100%, tiden mellan5- 120 sekunder 
och vilans längd mellan 5 sekunder och 12 minuter.11 
 
Uthållighet 
Uthålligheten under ett konditionsträningspass påverkas av hur mycket mjölksyra som 
bildas i musklerna, hur kroppen reglerar temperaturen, hur ekonomiskt man rör sig och 
hur man sköter kosten och vilan.  
Aerob träning 
Vid lägre intensitet vid längre träningspass får muskeln nog med syre och orkar därför 
arbeta längre. Detta kallas aerobt arbete. Den aeroba kapaciteten är ett mått på 
uthålligheten, det vill säga, förmågan att utföra ett intensivt arbete under en längre tid.12 
Den aeroba effekten är ett uttryck för kroppens förmåga att bilda en stor mängd energi per 
tidsenhet under förbrukning syre. Aerob träning är viktigt i viktbärande idrotter såsom 
exempelvis löpning.13  Syret från luften som kroppen utvinner och använder är väsentligt 
för att omvandla energin från den mat som vi äter till muskelarbete.  
Aerob träning delas upp i tre kategorier: Hög, medel och lågintensiv träning. 
Vid högintensiv träning skall den tränande ligga mellan 15-40 % av max intensitet, 
arbetstiden skall vara mellan 20- 120 sekunder eller mellan 2- 10 minuter och vilans längd 
skall ligga mellan 10-60 sekunder eller 1- 6 minuter. 

                                                           
7 Jonas Gustrin, Stora konditionsboken.  s.75 
8 Ibid. s. 191 
9 Ibid. s.14 
10 Lars Michalsik & Jens Bangsbo, Aerob och anaerob träning (Stockholm: SISU idrottsböcker, 2004) s.75 
11 Ibid s.120 
12 Ibid s.75 
13 Ibid s.57 
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Vid medelintensiv träning skall den tränande ligga mellan 5-20 % av max intensitet, 
arbetstiden skall vara mellan 5 minuter eller längre vilans längd skall ligga mellan 1-2 
minuter.   
Vid lågintensiv träning skall den tränande ligga mellan 0-10 % av max intensitet, 
arbetstiden skall vara mellan 5 minuter eller längre och vilans längd skall ligga mellan 0-1 
minut   
 
Syreupptagningsförmåga 
Kroppens förmåga att utvinna, transportera och använda syret kallas 
syreupptagningsförmåga. Den maximala syreupptagningen tränas mest effektivt om den 
involverar en total muskelmassa, som är stor nog att belasta hjärtat optimalt. Arbete med 
båda benen, som exempelvis vid löpning är ett minimum.14  Aerob löpträning har en 
betydande effekt på hjärta och blodkärl om intensiteten är tillräckligt hög. Detta kräver att 
träningen utförs med en intensitet som motsvarar 60 procent av den maximala 
syreupptagningen.15 Ett bra sätt att öka sin syreupptagningsförmåga är intervallöpning av 
olika slag framför allt i motlut då detta involverar de stora lårmusklerna bättre och man 
därför uppnår bäst syreupptagning. Intervallerna bör vara längre och arbetsbelastningen 
lägre än vid anaerob träning. Intervallerna vid aerob träning för soldaterna bör vara mellan 
20 sekunder och 2 minuter. I anaerob snabbhetsträning när man använder 100 procent av 
den maximala intensiteten, kan arbetstiden ligga mellan 2-10 sekunder. Vilans längd varar 
mellan 20 sekunder och 5 minuter.16 En bättre syreupptagningsförmåga medför även att 
kroppen har lättare att utnyttja fett som energikälla. Mitokondrierna behöver nämligen en 
större mängd syre för att tillverka muskelenergi från fett än från kolhydrater.17 ”- Det är 
inte alltid det finns gott om tid för soldaterna att fylla på med energi utifrån,” menar Ulf 
Friberg. Då soldaterna behöver vara uthålliga är det bra om kroppen har lättare att utvinna 
energi av fett då kroppens fettdepåer är i det närmaste obegränsade till skillnad från 
kolhydratdepåerna.  

 

2.2 Strid i bebyggelse Karaktär och miljö 
Den världsomfattande urbaniseringen medför att dagens och morgondagens insatser såväl 
nationellt som internationellt till stor del kommer att utspelas i bebyggelse av varierade 
former och samhällsstrukturer .18 
Strid i bebyggelse avser främst olika former av väpnad strid i terräng som är bebyggd.19 
Striden i den urbana miljön kännetecknas av svåra umbäranden och ogenomskådlig 
komplexitet som kommer sig bland annat av små ytor bemängt av egna och motståndarens 
förband samt civila med mer eller mindre fientliga eller fredliga avsikter. Kaoset 
kombineras med stor materiell förstörelse och terrängen ändras ständigt. Stridsmiljön och 
de flesta stridsmoment vid strid i bebyggelse ställer som vid alla typer av strid mycket 
höga krav på soldater och befäl psykiskt och fysiskt. Varje soldat måste ha en hög 
personlig färdighet och en god förmåga att hantera miljön, sina vapen och inte minst sig 
själv.20 Strid i bebyggelse är en tredimensionell strid med många överraskningsmoment 
                                                           
14 Lars Michalsik & Jens Bangsbo, Aerob och anaerob träning s.59 
15 Ibid. s.59 
16 Ibid. s.120 
17 Jonas Gustrin, Stora konditionsboken, s.21 
 
18 FMR MOUT, bok 1, Försvarsmakten, 2006, s. 16. 
19 Ibid. s.33. 
20 Ibid s. 15 FF 
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och motståndaren kan påträffas på mycket korta avstånd. Terrängen är oländig, 
oöverskådlig och snabbt föränderlig. Striden kan vara mycket omväxlande och rörlig och 
omfattar många tempoväxlingar.21  

2.3 Stadsskytte Beskrivning av tjänsten    
En stadsskyttepluton är utformat som lätt mekaniserat infanteri. Detta medger att längre 
förflyttningar ofta sker uppsuttet, varvid kraven på avsutten förflyttning under längre tid 
och avstånd inte är lika framhävande; berättar Göran Äärlath. Vikten läggs istället på 
snabba, explosiva medellånga och korta förflyttningar i oländig, kuperad terräng då striden 
kännetecknas av våldsamma och snabba förlopp.22 Anfallstempot är högt.23 
Vid anfall mot en byggnad är grupperna i plutonen normalt indelade med olika 
typuppgifter. Dessa är: understödsgrupp, (understöder övriga gruppers fältarbeten, 
inbrytning och anfall), fältarbetsgrupp, (har till uppgift att utföra fältarbeten exempelvis att 
spränga upp en alternativ inbrytningspunkt), inbrytningsgrupp (som först bryter in i 
byggnaden och tar en säker inbrytningszon, en säker utgångspunkt för vidare anfall), samt 
anfallsgrupp som tar terräng i byggnaden.24 Allt sker med ett snabbt tempo för att ta, 
behålla initiativ25 samt för att skapa överraskning. 
”- En stadsskyttesoldat skall med sin personliga utrustning och sina vapen kunna förflytta 
sig snabbt i de raserade byggnaderna eller rasmassorna och annan omgivande 
svårframkomlig terräng,”säger Göran Äärlath. Soldaten skall kunna tempoväxla mellan 
explosiva kraftansträngningar som exempelvis till en inbrytningspunkt, förbi korsningar 
eller upp ett flertal våningar i ett höghus, till lågintensiva framryckningar längs korridorer 
eller trånga kulvertar.26 Soldaten skall vara stark och rörlig nog att klättra in i alternativa 
inbrytningspunkter i en byggnad och orka med åtskilliga utfall med sin utrustning och sina 
vapen som görs i samband med soldatens eldställningar.27 Fokusgruppen är eniga om att 
soldaten även måste ha en viss maxstyrka för att flytta tyngre hinder eller orka ställa sig 
upp med en skadad kamrat på ryggen eller över axlarna för att kunna förflytta denne 
snabbare vid oländig terräng. De är även eniga om att striden kräver en uthållighet då den 
ofta är utdragen. ”- Orkar de hålla upp sitt vapen i anläggning äventyrar de varandras 
säkerhet” säger Göran Äärlath. Soldaten kan ofta få en mycket statisk uppgift som 
exempelvis en eldställning mot en smal passage. Soldaten måste då vara stark och statiskt 
uthållig i armar och axlar för att hålla beredskapen uppe med sitt eldhandvapen och orka 
bibehålla högsta koncentration mot sitt eldområde. 
Under värnplikten roterar grupperna mellan de olika arbetsuppgifterna som 
understödsgrupp, fältarbetsgrupp, inbrytningsgrupp samt anfallsgrupp. Fokusgruppen är 
eniga om att samtliga soldater bör tränas mot samma fysiska förmågor. 

2.4 Kravet på stadsskyttesoldaten 
Tjänsten kräver av soldaten en generell styrka i ländrygg och bål för att kunna vara 
mycket rörlig med sin utrustning och sina vapen samt hålla för den påfrestning som detta 
innebär.28 ”-Framryckning längre sträckor i fordon med tung utrustning kan medföra 
belastningsskador om soldaterna inte är starka i muskelkorsetten. Även hopp från mindre 

                                                           
21 Doktrin för markoperationer, Försvarsmakten , 2005, s.44. 
22 FMR MOUT, bok 3:1, s. 7.  
23 Ibid, bok 1, s. 28 
24 FMR MOUT, bok 3:3, s 17 
25 Ibid 3:2, s.4 
26 FMR MOUT, bok 3, Försvarsmakten, 2006, s.7 
27 Fokusgruppen, Äärlath Göran. 
28 Ibid 
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höjder kan ge denna skada”, säger Ulf Friberg. Utrustningen som soldaterna ständigt bär 
på är inte alltid jämnt fördelad på axlar eller resten av kroppen på grund av materielens 
eller vapnets utformning eller användning. Exempelvis vill soldaten endast hänga på sig 
sina pansarskott över höger axel för att på ett korrekt sätt snabbt kunna använda vapnet.29  
”-Soldaterna måste ha stark rygg och tränade axlar och nackmuskulatur,” anser Peder 
Eriksson. Vidare krävs av soldaten arm och axelstyrka för att orka hålla eldberedskapen en 
längre tid mot ett visst eldområde. ”-En trött soldat som för ett ögonblick sänker sitt vapen 
kan äventyra både sig själv och sina soldater” berättar Ulf Friberg.  
En relativ styrka i armar och övre rygg är nödvändig för att orka lyfta minst sin egen vikt 
med personlig utrustning vid större hinder i framryckningsvägen samt vid inbrytningar i 
alternativa inbrytningspunkter såsom fönster eller sprängda öppningar.30 Dessutom krävs 
starka vrister som kan parera vid mycket ojämnt underlag för att undvika skador i form av 
vrickningar och stukningar som är vanligt förekommande.31 Muskulaturen runt knän 
måste även vara tränad för att klara av tunga steg eller hopp med utrustning i ojämn 
terräng och mindre dämpande kängor på fötterna menar Göran Äärlath och övriga i 
fokusgruppen instämmer.  
Främst identifieras vikten av snabbhet under framryckning. De snabba framryckningarna 
är oftast inte särskilt långa, ofta inte längre än 150 meter berättar Göran Äärlath. Kravet på 
tempo är högt under dessa framryckningar och det kan bli flera förflyttningar efter 
varandra utan befintlig vila beskriver Göran. Till vanligheterna hör de snabba 
framryckningarna uppför de många trappsteg i trapphusen som finns i höghus som måste 
besittas för att få kontroll på byggnadens livsnerv de gånger det inte är möjligt med en hög 
inbrytningspunkt som annars vill eftersträvas.32 Anfallet uppåt måste gå mycket snabbt då 
denna nyckelterräng ej får besittas av motståndaren som med lätthet kan försvara nedåt.33 
Styrka i lår och sätesmuskulatur är nödvändigt på grund av de många utfall soldaterna 
naturligt gör vid intagande av sina rörliga eldställningar samt vid väntan för att hålla sig 
dolda från fönster eller öppningar.34  

 

3 Stadsskytte Dagens tilläggskrav, förslag på utveckling 
av dagens tilläggskrav 
 

3.1 Dagens tilläggskrav 
Idag finns färdigutformade och av Livgardet fastställda fysiska krav som gäller för 
stadsskyttesoldater. När soldaterna gått igenom och klarat det grundläggande 
utbildningspaketet samt klarat de särskilda kraven erhåller de stadsskyttebågen. 
Stadsskyttebågen är en kvittens på att soldater innehar den fysiska status som krävs för att 
klara krigets krav i strid i bebyggelse samt har förutsättningar att klara vidare utbildning i 
tjänsten. Detta är de fastställda fysiska kraven:35 
1 km löpning med stridsutrustning  5 minuter 30 sekunder 
Stridshinderbana (Livgardets)  12 minuter 

                                                           
29 SoldF, Försvarsmakten, Stockholm, Aerotech Telub Information & Media AB, s. 435 
30 Ibid 
31 Fokusgruppen. 
32 FMR MOUT, bok 3:1, s. 32. 
33 Ibid. s 32. 
34 Fokusgruppen, Äärlath Göran 
35 Bestämmelser för utbildningstecken Strid i bebyggelse vid Livgardet ”Stadskyttebågen”  
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Upphäv i stång   4st fulla uppdrag från raka armar. 
Styrkeprov     Enligt Försvarsmaktens FysS 

3.2 Förslag på utveckling av dagens tilläggskrav 
Utvärdering av dagens tilläggskrav 
Fokusgruppen anser att dagens krav inte är ouppnåeliga för en genomsnittlig skyttesoldat 
och att de är relativt lågt ställda. De anser att kraven är genomtänkta men skulle kunna 
förändras till det bättre.  
Göran Äärlath, som är väl insatt i stadsskyttetjänsten nämner att stadsskyttesoldater sällan 
springer en kilometer i sträck ens till en inbrytningspunkt utan framrycker längre, säkrare 
sträckor i fordon. 
Fokusgruppen resonerar kring att soldaterna behöver en annan typ av kondition, nämligen 
explosiv snabbhet och snabbhetsuthållighet. ”Man blir bra på det man tränar,”säger Peder 
Eriksson. Fokusgruppen är eniga om att man bör utforma kraven och träna så likt en 
verklighetssituation som möjligt, alltså kortare sträckor med högre hastighet. De är dock 
eniga om att uthålligheten ej skall prioriteras bort. 
 1 kilometerskravet borde därför förändras och istället springa en kortare distans ett flertal 
gånger med högre tempo med kort vila på tid då denna form av snabba förflyttningar över 
korsningar och mellan byggnader ofta förekommer innan och under striden menar Göran. 
Det är mer fråga om behovet av att kunna tempoväxla samt behovet av 
accelererationssnabbhet och explosiv snabbhet och behovet av riktningsändringar under 
denna snabba löpning beskriver Göran.   
Stridshinderbanan36 är ett utmärkt krav då det liknar miljön i raserad bebyggelse.37 Den 
reglementerade hinderbanan38 kräver mycket teknik och balans vid landningar från höga 
hinder och balansmoment. Hinderbanan ger soldaterna bra kroppskontroll.39 Dock skulle 
den reglementerade hinderbanan tränas med lätt utrustning då vissa nedhopp är mycket 
höga.40 Denna hinderbana finns på ett flertal regementen.41 Stridshinderbanorna ser olika 
ut på olika regementen och går därför inte att jämföra tider. Uppdragningar (med 
handflatan vänd emot sig) som involverar mycket biceps är inte en muskelgrupp som är 
används mest under denna typ av strid. Uppdragningar i stång skulle bytas ut mot chinups 
(uppdragningar i stång med handflatan vänd bort ifrån sig) då dessa är de muskelgrupper 
soldaterna kommer att använda om de skall häva sig över ett hinder. Chinups skulle kunna 
ersätta dessa på ett bra sätt då dessa muskler används när man skall använda sin relativa 
styrka och häva sig in i ett fönster eller annan alternativ inbrytningpunkt.42 Dessutom 
hänger mycket av den utrustningen som soldaterna bär på axlarna och runt halsen. Därför 
är det bra att övre delen av ryggen också är stark.43 
Ett uthållighetskrav vore också lämpligt då striden är utdragen och kan vara mycket 
rörlig.44 

                                                           
36 En hinderbana som ser olika ut på alla regementen som har denna. Finns på exempelvis Amf 1 och LG. 
37 Fokusgruppen  Friberg, Ulf. 
38 En gemensam hinderbana med förutbestämd utformning som finns på flera förband i Sverige exempelvis 
på: P4, LG, K3 samt P7 
39 Fokusgruppen 
40 Ibid 
41 Fokusgruppen, Äärlath Göran 
42 Ibid 
43 Fokusgruppen 
44Fokusgruppen Friberg, Ulf. 
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3.3 Fysiologisk analys  
Identifiering av de fysiska krav som ställs på stadsskyttesoldaten. 
Genom att titta på beskrivningen av stadsskyttetjänstens karaktär, miljö samt beskrivning 
av tjänsten och soldaternas uppgifter, sammanställs nu dessa fysiska krav detta medför att 
soldaten bör ha. 
Strid i bebyggelse kräver av soldaten en accelererationssnabbhet, snabbhetsuthållighet, 
viss maximalsnabbhet i plötsliga och oväntade situationer och uthållighet. Det är också 
viktigt med god styrka och viss maxstyrka i lår och sätesmuskulatur både vid utfall och 
lyft men även explosiv styrka för att springa i motlut och trappor. Momenten i striden 
innefattar mer dynamiska moment än statiska även då det krävs en del statisk styrka i axlar 
och armar för att orka hålla hög eldberedskap eftersom stridsavstånden kan vara mycket 
korta och situationer kan uppstå mycket hastigt. Utrustningen i grunden skiljer sig mycket 
lite från soldat till soldat. Därför krävs överlag samma muskelstyrka att bära den 
personliga utrustningen. Soldaternas kroppsvikt skiljer sig ibland rejält och detta kan ha 
vissa konsekvenser vid en skadad soldat som måste förflyttas. Den relativa styrkan är 
avgörande i många lägen exempelvis för att häva sig upp genom ett högt placerat fönster. 
Den mindre muskulaturen runt vrister och knän måste vara stärkt för att undvika skador.  
Utifrån de identifierade fysiska egenskaper som en stadsskyttesoldat bör besitta för att 
klara av sin tjänst på ett bra sätt avser jag nu indela dessa fysiska behov i kategorier. 
Därefter avser jag utifrån dessa indelningar utforma förslag på nya krav som jag anser 
lämpliga med hänsyn till de förutsättningar utbildningsperioderna medger. 
 
Primära fysiska fokus 
De huvudsakliga fysiska egenskaperna som soldaterna bör besitta för att klara sin tjänst 
kan delas in på följande sätt: kondition, styrka samt rörlighet. 
Nedan följer en sammanfattning av de främsta fysiska egenskaper som krävs inom de 
olika indelningarna samt en kort motivering till dessa. 
  
Kondition 
Löpning. Explosivitet, snabbhetsuthållighet och accelererationssnabbhet45 med utrustning- 
avstånd upp till 400 meter 
God uthållighet framförallt i löpning för att orka utföra flera snabba, kortare 
framryckningar efter varandra under en längre period under utdragna operationer. 
Styrka 
Ben-styrka (uthållig, dynamisk) krävs för att orka åtskilliga utfall med utrustning vid 
intagande av eldställning. 
Styrka i muskulatur runt knän och vrister och fötter för att undvika skador. 
Styrka i rygg och bål, framförallt ländrygg, (statisk och dynamisk) för att bära sin 
utrustning och sina vapen i oländig terräng samt för att lyfta tungt och orka bibehålla sin 
hållning, inte minst för att förebygga belastningsskador. 
Styrka i överkroppen, (dynamisk) framför allt relativ46 styrka i axlar och armar för att 
kunna lyfta sin egen vikt över svårare hinder. Även statisk styrka i armar och axlar för den 
ofta statiska vapenpositionen vid långvariga eldställningar. 

                                                           
45 Janne Carlstedt Styrketräning- för att bli snabb, stark eller uthållig, Skogs Grafiska AB, 1997 , s. 23 
46 Ibid. s.16. 
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Ben-maxstyrka47 (dynamisk) krävs för att orka med resningar från knästående till stående 
med tung utrustning och/eller en skadad kamrat samt med lätthet ta sig över hinder med 
utrustning och vapen. 
Rörlighet 
Rörlighet i form av smidighet, balans, och kroppkontroll. Detta i syfte att snabbt ta sig 
förbi eller igenom trånga utrymmen samt över hinder, balans som medför kroppskontroll 
för framryckning med högt tempo på ojämnt underlag och smala övergångar. God 
rörlighet medför även förebyggandet av skador. 

3.4 Exempel på krav kopplat till de fysiska egenskaperna  
Genom granskning av dessa behov av fysiska egenskaper som finns utformas nu förslag 
på lämpliga fysiska krav för stadsskyttesoldater samt motivera dessa. 
När det gäller kondition kombineras snabbhetsuthållighet med riktningsändringar för att 
efterlikna stridens verklighet. Fokusgruppen är eniga om att en sådan typ av löpning liknar 
verkligheten mer. 
 
Kondition 
Löpning med utrustning och vapen. 100m + 200m + 300m + 400m   
(30 sekunders vila mellan intervallerna.)   
Krav Tid:6 min 30 sekunder 
Under varje intervall ingår en riktningsändring/ helomvändning efter halva sträckan. Ex: 
Soldaten skall springa den första distansen på 100 meter. Efter 50 meter skall soldaten 
vända och springa tillbaka igen. Därefter får soldaten vila 30 sekunder innan denne 
påbörjar nästa sträcka på 200 meter. 
Fokusgruppen menar att de förflyttningar som sker kräver av soldaten hög förmåga till att 
accelerera från stillastående ett flertal gånger. Detta även med riktningsändringar och 
kortare vila. 48  
 
Styrka 
Fokusgruppen föreslår ett krav som innefattar utfall med utrustning. I strid i bebyggelse är 
knästående skjutställning vanligt förekommande och förflyttningarna är många och detta 
kräver att soldaten orkar göra dessa förflyttningar upprepade gånger med sin personliga 
utrustning och andrahandsvapenalternativ. Striden kräver även ofta en statisk position för 
armarna som under längre stunder skall orka hålla vapnet i anläggning mot ett osäkert 
område. Därför kan det även ingå i testet att soldaten skall orka hålla upp sitt vapen i 
anläggning under tiden utfallen sker. 
Utfall med vartannat ben. Utrustning 20 kg samt vapen i anläggning X 20 repetitioner 
 
Förmågan att häva upp sin egen kroppsvikt med utrustning kan vara nödvändigt under 
vissa övningar. Alternativa inbrytningspunkter, murar, staket och andra hinder kommer att 
förekomma menar Göran Äärlath som vidare förklarar att det sällan förekommer att 
soldaten då inte bär någon form av utrustning.  
Ännu närmare verkligheten kanske det skulle vara om kravet var att i stället ta sig över en 
mur eller upp på ett tak motsvarande. Denna typ av styrke- och rörlighetsprov ingår i 
hinderbanan där sådana typer av hinder finns. Chinups är ett enkelt och enskilt styrkeprov 
som går snabbt att genomföra sommar som vinter.  

                                                           
47 Ibid. s 15. 
48 Diskussionsunderlag till fokusgruppen finns i författarens ägor. 
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Chinups (uppdragningar i stång med handflatorna bort ifrån sig själv) med stridsutrustning 
alt. en 10 kilos vikt.  3st 
 
Situps på brutalbänk (en ställning där man kan sätta fast fötter och smalben och hänga rakt 
ner för att göra situps) eller plint motsvarande. (Kamrat håller i benen) 20 st 
Styrka i bål och rygg är viktigt för att soldaten skall orka samt för att undvika skador. 
Situps på brutalbänk är ett enkelt sätt att mäta styrka i magen. 
 
Marklyft 50kilo x 10    
Marklyft är en bra form av ryggträning främst då jag anser att den är funktionell. Att lyfta 
saker gör vi ofta även i det vardagliga livet. I strid kan det röra sig om att flytta något 
tungt, lyfta en kamrat eller tung utrustning. Det är även lätt som testledare att se om man 
lyfter rätt vid detta test. Att exempelvis lyfta en kamrat liknar kanske mer ett maxtest. 
Dock anser jag men även fokusgruppen att detta lätt medför skador på de testande 
soldaterna samt att de lätt kan ge en idé så att de tränar fel och på så vis skadar sig vilket 
alltid skall undvikas 
 
Rörlighet 
Att träna och testa rörligheten är viktigt för att öka kroppskontroll, kroppskoordination, 
balans och mycket mer. 
I detta fall valde jag att kombinera kondition med rörlighet då detta alltid är svårare att 
utföra då man ät trött och andfådd. Hinderbana ligger nära stadsskyttemiljöns verklighet 
och jag anser att det är ett utmärkt sätt att testa soldaterna på. Därför anser jag att ett 
tidskrav på en hinderbana bör finnas 
I hinderbanor överlag förekommer bland annat balanshinder, smidighetshinder och höga 
hinder vilka tillsammans utgör en bra kombination för att öka sin rörlighet. 
Reglementerade hinderbanan utan utrustning ger kondition, rörlighet, teknik, balans, 
koordinationsförmåga, kroppskontroll och styrka. 
Stridshinderbanor överlag med utrustning ger minst sagt kondition, rörlighet, styrka, 
beroende på hur de är utformade 

4 Hur kan soldaterna tränas mot dessa mål? 
Kopplat till dessa fysiska krav för stadsskyttesoldater avser jag nu redogöra för vilken typ 
av träning som är lämplig för att nå dessa mål. Jag avser indela träningen i tre olika 
grupper. Dessa är: kondition, styrka samt rörlighet.  
Soldaterna bör få en teoretisk bakgrund till träningslära, vilka kraven är och varför de är 
satta. Detta så tidigt som möjligt i utbildningen i syfte att förstå hur träningen är upplagd, 
samt hur de själva kan bidraga med en positiv förändring. Soldaterna skall få en 
genomgång och lokalisering av löparspår, gym och utomhusgym samt hinderbanor samt 
få  
förslag till styrketräning som kan bedrivas i logement, hemma eller utomhus. 
En nulägesanalys av soldaterna är det första steget mot rätt träning.49 
 
Vad tränas automatiskt under striden? Vart skall fokus ligga på den övriga 
träningen? 
Den statiska styrkan i axlar och armar kan soldaterna få med hjälp av att arbeta med sina 
vapen så mycket som möjligt. Detta sker ofta automatiskt då de ofta tränar strid men bör 

                                                           
49 Föreläsning, Mikael, psykolog för landslaget militär 5 kamp, 14 feb 2009, K3, Karlsborg. 
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kompletteras med exempelvis vapenfys och övningar på hinderbanan.50 En bra hjälp kan 
vara att en bit in i utbildningen koppla bort vapenremmen så soldaterna tvingas hålla i sitt 
vapen över tiden. 
Ryggmuskulaturen och bålmuskulaturen behöver regelbunden och varierad träning då 
dessa muskler konstant belastas med extra vikt över tiden. I de fall där vagntjänst 
förekommer tillkommer dessutom belastningen av att sitta med utrustning på i en vagn 
under förflyttning. Detta kan komprimera och belasta diskarna i ryggen och orsaka skador 
om god rygg och bålmuskulatur ej finns.51 Lårmuskulaturen kommer att arbeta 
oregelbundet i striden med allt från stillastående väntan till några få eller många 
förflyttningar från knästående till stående samt snabba förflyttningar i mycket tung 
kuperad terräng. Den oftast medelhöga intensiteten som varar under en längre period i 
stridsutbildning kommer självverkande att ge en viss uthållighet i låren. Maxstyrkan i 
låren måste däremot tränas specifikt. Därför kan det vara bra att träna ett fokuserat 
benpass med fokus på maxstyrka. 
De explosiva och snabba förflyttningarna som sker i strid i bebyggelse kräver också 
koncentrerad grenspecifik träning som till exempel löpintervaller och backintervaller med 
olika distanser och belastning. Löpintervallerna kan med fördel innehålla 
riktningsändringar då förflyttningarna i striden är rörliga. 52  
Den relativa styrkan som krävs för tjänsten måste också tränas.  
 
Träning mot konditionskraven 
Löpning ligger som grund för tjänsten och det är en effektiv träningsform. Eftersom det 
inte finns obegränsat med träningstid är det bra att fokusera och basera 
konditionsträningen på löpning. Finns möjlighet till simning eller skidåkning är detta ett 
utmärkt sätt att omväxla träningen med.  
Löpträningen kan ske i form av distanslöpning samt lågintensiv och högintensiv 
intervallöpning av olika karaktärer med stor variation allt mellan orientering och fotboll 
till hinderbana. Löpningen bör alltid vara minst trettio minuter för att ge bästa effekt.  
I grundträningsperioden, som bör vara omkring fyra månader skall tyngdpunkten ligga på 
långdistanslöpning med ett för soldaten behagligt tempo. Syftet med denna period är att 
kroppen skall lära sig att utnyttja syret i blodet så effektivt som möjligt samt att använda 
fett som bränsle istället för att använda glykogenet. Soldaten blir på detta sätt mer uthållig 
och efterhand bildas mindre mjölksyra i kroppen för samma mängd arbete. Skelettet och 
senorna stärks.53 Efter denna period är det lämpligt att lägga in intervallträning.  
 
Stegringar i träningen 
Viktigt att nämna om stegringar är att man aldrig kan bestämma exakt vilka stegringar 
man kan göra med soldaterna innan man tagit reda på deras inledande status vid inryck.54 
Under mötet med fokusgruppen diskuterades bland annat hur viktigt det var att vara 
flexibel med vissa individer som inte innehar någon befintlig fysisk förmåga vid inryck. 
Att lägga nivån så att det passar dessa individer skulle hämma den resterande massan som 
faktiskt presterar bra och kan bli bättre. Att förvänta sig att dessa individer med mindre 
kapacitet skulle kunna pressas upp till de övrigas nivå skulle förmodligen resultera i 
skador och mindre engagemang från dessa i fortsättningen. Främst talade man om olika 
förmågor i löpning där det ofta förekommer att hela plutonen springer samma sträcka. 

                                                           
50 Fokusgruppen, Göran Äärlath, P4, Skövde, 27 mars 2009. 
51 Fokusgruppen, P4, Skövde, 27 mars 2009. 
52 Ibid. 
53 Lars Thool, Fysträna med kapten Thool, (ICA bokförlag, Västerås, 2005) s. 36 
54 Fokusgruppen, P4, Skövde, 27 mars 2009. 
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Därför får man som fysisk ansvarig för plutonen vara flexibel med denna långsammare 
eller svagare grupp.55 
 
Träning mot styrkekraven 
Styrketräningen kan att utföras med stor variation. Fördelningen mellan funktionell 
styrketräning och styrketräning med maskiner kommer att varieras. Ett bra sätt att träna 
upp maxstyrka i lår kan vara knäböj eller utfall med skivstång eller annan form av vikt, 
exempelvis en kamrat. Detta stärker även ryggmuskulaturen. En bra övning för att stärka 
upp uthålligheten i ryggen kan vara marklyft eller andra former av rygglyft. För att stärka 
upp magmuskulaturen är situps i alla former bra med eller utan vikt samt med eller utan 
lutning. Bålen kan stärkas med olika typer av sidlyft med vikter samt exempelvis med 
övningen ”plankan”.  
 
Kroppens muskulatur 
Kroppens muskulatur delas in i skelettmuskulatur, glatt muskulatur och hjärtmuskulatur. 
Hjärtmuskeln slår av sig själv utan att vi behöver påverka detta. De glatta musklerna finns 
bland annat i blodkärlens och tarmarnas väggar, i pupillen och hårsäckarna i huden. Dessa 
styrs inte heller av viljan. De fyller ändå en stor funktion inom konditionsträning då man 
genom träning påverkar förmågan att koordinera den glatta muskulaturen, och musklerna 
i blodkärlen att göra sitt arbete. Musklerna i blodkärlsväggarna används nämligen att 
vidga blodkärlen och leda blodet till de arbetande skelett musklerna.56 
Stadsskyttesoldater men även stridande soldater i allmänhet belastar sina leder en hel del i 
striden då det ofta kan röra sig om tung och ibland något ojämn belastning i form av 
tunga vapensystem eller ojämnt underlag. De stora muskelgrupperna är främst avsedda att 
skapa kraft och de mindre muskelgrupperna är mer till för att stabilisera kroppens leder.57 
Detta förklarar att det är minst lika viktigt att träna klassiska styrkeövningar (exempelvis 
benböj med skivstång) som att träna funktionellt (exempelvis brottning, hinderbana, 
funktionella övningar med fria vikter eller övningar med pilatesboll). Detta för att stärka 
den minsta muskulaturen och variera belastningen på musklerna på olika sätt. 
Den relativa styrkan i överkroppen som krävs kan till stor del erhållas med träning på den 
reglementerade hinderbanan samt stridshinderbanan, effektivast med att mängdträna de 
höga hinder man skall över med eller utan utrustning. 
Att inleda ett löppass med någon form av överkroppsträning såsom chins eller annan 
överkroppsträning är utmärkt då strävan måste vara att effektivisera träningen om möjligt 
då det inte alltid är gott om tid. Styrketräningen bör vara så allsidig som möjligt. Dock 
bör träningen fokuseras vid de identifierade fysiska kraven. Träningen kan bedrivas med 
exempelvis fria vikter, maskiner, redskap, parövningar, enbart kroppsvikten. Detta kan 
ske som exempelvis cirkelträning, stationssystem, ledda pass eller för soldaten egen tid. 
 
Stegringar 
Stegringen i det praktiska utövandet blir naturlig då belastningen och antalet repetitioner 
kan ökas eller vilan kortas. Stegringen skall ske med lämplig periodisering då muskler 
byggs upp snabbare än leder, senor och ligament. 
För att få en effektiv ökning i muskelstyrka när det finns begränsat med tid, kan det vara 
bra att blanda alla övningar med att träna få repetitioner tungt och träna många 
repetitioner lätt. På så vis ökar man maxstyrkan och den uthålliga styrkan på samma 

                                                           
55 Diskussionsunderlag för fokusgruppen finns i författarens ägor. 
56 Ibid. s.18 
57 Ibid. s.18 
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gång.58 Ett sätt att träna detta på är ”pyramidträning” exempelvis ”bulgaren” i bänkpress 
där man växlar med att lyfta tunga vikter få gånger och lättare vikter fler gånger. 
 
Träning mot rörlighetskraven 
Stridshinderbana samt den reglementerade hinderbanan ger allmän rörlighet att strida 
samt förflytta sig i oländig terräng. 
Den reglementerade hinderbanan ger god kondition, relativ armstyrka, benspänst och 
balans och bättre koordination och på så vis bättre kroppskontroll. Den ger bra träning 
mot målen både med och utan utrustning. Många stridshinderbanor (exempelvis den på 
Livgardet) är mer realistiska om man vill eftersträva en miljö närmare strid i 
bebyggelsemiljön då den är byggd i terräng och vissa hinder som sitter med längre 
mellanrum är husliknande fasader. Även denna hinderbana innehåller balanshinder. 
Hinderbanor tillsammans utformar tillsammans en mycket bra rörlighetsträning, 
balansträning, koordinationsträning och styrketräning för soldaterna.  
Träning på dessa hinderbanor kan varieras. Momentträning av enskilda hinder eller ett par 
hinder ger god teknik. Intervaller där man springer fyra till fem hinder i stöten och vilar 
exempelvis 30 sekunder ger god kondition och hindertagningsförmåga. Stegringarna 
kommer att ske genom att kängor och övrig utrustning successivt läggs på, hela banan 
tränas utan de hjälpmedel som finns i form av pallar, samt att detta i ett senare skede sker 
med tidtagning. Grupperna kan även samtränas på hinderbanorna med extra utrustning 
som exempelvis p-skott eller granatgevär och hjälpa varandra att ta sig runt.  
Soldaterna skall få en noggrann teknik genomgång på hinderbanorna så de känner sig 
trygga och motiverade att även träna hinderbanan på egen ledig tid. Dessutom är 
teknikträning väsentligt för att förbättra soldaternas rörelseekonomi och på så sätt 
förbättra uthålligheten.59  
God uppvärmning, tänjning och en ordentlig stretching efter träningspassen är naturligtvis 
också nödvändigt för att bli rörligare.  
 
Stegringar 
Utbildningen med plutonen skall i ett tidigt skede innehålla både grundläggande teori om 
kondition, styrka, rörlighet och balans. De skall förstå vikten och resultatet av 
intervallöpning och distanslöpning, styrketräning och återhämtning. Stegringar i 
träningen kommer att ske i form av en ökning i distans i löpningen samt att intensiteten i 
intervallöpningen höjs samt praktisk tillämpning av hur de använder sin puls i sin träning 
(om möjligt med hjälp av pulsklocka, annars med känsla enligt borgskalan i sin FM FysS 
träningsdagbok). Dessutom kommer kängor, utrustning och vapen läggas till som 
belastning vid vissa träningar med stegringen under året. 
 
Vila/återhämtning 
Vissa veckor när soldaterna har fältövningar kan träningen i form av regelbunden strid bli 
något enformig. Efter sådana veckor måste träningen och återhämtningen planeras med 
extra omsorg. Att vila eller återhämta innebär inte alltid att inte träna. Om musklerna 
ansamlat mycket mjölksyra går återhämtningen snabbare om vi hjälper den att bli av med 
dessa restprodukter för att återhämtningen och anpassningen skall gå snabbare. Ett bra 
sätt är lugn löpning minst 10 minuter efter ett hårt löppass. Efter intervallöpning eller 
fältvecka med hårt arbete kan det alltså vara bra att låta soldaterna springa ett mycket 
lugnt löppass utan utrustning för att rensa ur kroppen. 
Återhämtning innefattar:  

                                                           
58 Jesper Lindberg, föreläsning, 2008, MHS-Halmstad. 
59 Jonas Gustrin, Stora konditionsboken. s.15 
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- Reparation av slitage på muskelproteinerna. 
- Genomsköljning av muskelfibrerna får att få bort biprodukter, restavfall som 
exempelvis mjölksyra. 
- Påfyllnad av muskelfibrernas energilager av kolhydrater. 
- Anpassning. Muskler och nervsystem strävar hela tiden efter att anpassa sig till den 
belastning den utsetts för.60 

5 Utbildningsskeden/ Träningsperioder/ Träningsupplägg 

5.1 Utbildningsskeden 
Värnpliktstjänstgöringen för en stadsskyttesoldat är 11 månader. Utbildningen är uppdelad 
i följande skeden: 
Uthållighetsskedet: Fyra veckor. Skede där soldaterna byggs upp fysiskt och psykiskt samt 
lär sig att hantera sin personliga materiel samt grundläggande sjukvårdstjänst. 
Verkansskedet: Tre veckor. Soldaten lär sig att hantera sina personliga vapen.  
Högvakt och skyddsvaktsskedet: Två veckor. Soldaten utbildas till skyddsvakt samt lär sig 
högvaktsceremonin.  
Strid i bebyggelseskedet: Fyra veckor. Soldaten får en grundläggande utbildning i strid i 
bebyggelse. Utbildningen av de skarpa högvakterna påbörjas. Utbildningen bedrivs i 
huvudsak på skjutfältet samt på de kungliga slotten.  
Skolskedet: Befattningsutbildningar. Skedets längd varierar med befattningens 
komplexitet. Exempelvis:gruppchef, pansarbandvagnsförare eller granatgevärsskytt eller 
kulspruteskytt. Det finns många befattningar på kompaniet. Utbildningen sker på 
Livgardet men för vissa befattningar även på andra regementen i landet.  
Gruppskedet: Grupperna på plutonen samövas.  
Plutonsskedet: Plutonerna samövas.   
Kompaniskede: Kompaniet samövas. I detta skede är kompaniet ofta ute i fält.  
Bataljonsskedet: Kompaniet samövas med t ex. livkompaniet.  
Slutövning: Kompaniets förmågor prövas.  
Avslutande skede: Kompaniet vårdar materiel och förbereder sig för insats i 
utlandsstyrkan.61 
5.2 Träningsperioder/ träningsupplägg 
Träning skall vara långsiktig, stegrad, varierad och kontinuerlig.62 Utbildningsåret är 
indelat i 5 träningsperioder som går in i varandra så att stegringarna kan ske i takt med hur 
långt soldaterna hinner i träningsnivåerna. I varje period redovisas ett par förslag på hur 
man kan lägga upp träningsveckan med träningsmängd och träningskvalitet. 
 
Träningsperiod 1:  
Träningsperiod 1 är relativt lång och syftar till att soldaterna skall få en helhetsförståelse 
av vad som kommer att krävas av dem samt komma igång med träningen genom en 
grundträningsperiod på 3-4 månader. Många av dem förmodligen är relativt otränade. 
Plutonen får en grundläggande teoretisk utbildning om vad tjänsten kräver för att öka 
förståelsen för träning, skador och kost.  
Grundtester och analys om truppen kommer att göras i kondition och styrka för att få 
möjlighet att följa upp dem samt i ett personligt samtal kunna lägga upp personliga mål 

                                                           
60 Jonas Gustrin, Stora konditionsboken. s.21 
61 http://www.mil.se/sv/I-Sverige/Utbildningsforband/Livgardet-LG/Kompanier-och-skvadroner/Kompanier-
och-skvadroner/ 2008-11-07, 08:38 
62 Föreläsning, Anders Montelius, MSS-Kvarn, 27 oktober 2008. 
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och anteckna skador, ambitioner och aktiva intressen. Soldaterna får även ett enkelt 
träningsprogram som de kan använda när de har egen tid till fysisk aktivitet. 
Soldaterna blir presenterade en motsvarande cirkelträning på gymmet för att de skall 
känna till maskiner och fria vikter och för att minska risken för skador.  
Om ”BRAK” (en kort träning av bröst, rygg, armar och knän vanligt förekommande under 
soldatutbildning) skall förekomma om mornarna bör detta vara genomtänkta övningar med 
gott syfte. Hellre ett längre genomtänkt träningspass än korta ogenomtänkta övningar varje 
morgon. Plutoncheferna prioriterar och planerar utbildningen. Det finns i regel tid för att 
genomföra god träning för soldaterna.63 
Utomhusgymmet kan nyttjas för att öka intresset att träna på fritiden. 
Inledningsvis ligger distanslöpningen mellan 4-6 km utan utrustning. Tidtagning kan ske i 
största möjliga mån under träningarna för att få möjlighet att berömma framgångar samt 
uppmärksamma skador och motivationsbrist. Intervallträning kan förekomma i form av 
exempelvis bollsporter, vanliga löpintervaller, fartlek samt orientering. Orientering kan 
öka soldaternas kartläsningsförmåga, vänja soldaten att förflytta sig på ojämn mark samt 
för att stärka småmuskulaturen i ben och vrister för att förebygga skador. Marschträning 
kan läggas in då avståndet mellan regementet och övningsterräng är lagom långt och 
soldaterna inte behöver allt för mycket utrustning med sig. 
Träningsvecka, period 1: (Förslag 1.) 
Någon form av BRAK genomförs vissa eller varje morgon. 
Mån: Distanslöpning 3 kilometer-testlopp 
Tis: Styrketräning med stationssystem i idrottshall; fokus på överkroppen (armar, bröst, 
axlar, bål, rygg). 
Ons: Distanslöpning 5 kilometer i lugnt tempo. 
Tors: Orientering i syfte att öka veckans distans i löpning, styrka i vrister för att förebygga 
skador samt förbättra kartläsningsförmågan hos soldaterna. Kvällen- egen fys som 
redovisas. 
Fre: Hinderbana- introduktion/teknikgenomgång 
Träningsvecka, period 1: (Förslag 2.) 
Mån: Distanslöpning 6 kilometer i lugnt tempo. 
Tis: Styrketester 
Ons: Teori om Kondition alternativt kost och näringslära. 
Tors: Distanslöpning 4 kilometer i lugnt tempo. 
Fre: Hinderbana 
 
Träningsperiod 2.  
Stegring i löpning skyddsväst alt stridsväst. Distanspassen ökar och ligger nu i huvudsak 
mellan 8 -10 kilometer. 
Introduktion av hinderbanorna. Intervallöpning (200-400 metersintervaller) eller 
backintervaller. 
Fortsättning av styrkan under BRAK samt fler övningar i gymmet. 
I slutet av denna period läggs tester in för att identifiera framgångar. Marschträningen 
fortsätter och distansen ökar beroende på soldaternas nivå. 
Träningsvecka, period 2: (Förslag 1.) 
Mån: Distanslöpning. 8 kilometer. Eventuell nivåindelning. 
Tis: Styrketräning. Rygg och bålstabilitet. 
Ons: Vila 
Tors: Intervaller (300 meter x 6). 
Fre: Lätt löpning 5 kilometer 
                                                           
63 Fokusgruppen, Göran Äärlath, P4, Skövde, 27 mars 2009. 
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Träningsvecka, period 2: (Förslag 2.) 
Mån: Distanslöpning 10 kilometer. Eventuell nivåindelning. 
Tis: Styrketräning. Överkropp. 
Ons:Vila. 
Tors: Intervaller på den reglementerade hinderbanan. 
Fre: Styrketräning i utomhusgymmet. 
 
Träningsperiod 3.  
Distanslöpning fortsätter (10 -12 kilometer). 
Kortare distanser m löpning med kängor och utrustning läggs nu till 1-3 km. Introducera 
fälttestet.  
Teknikträning samt intervaller på hinderbanorna utan utrustning.  
Intervallöpning (300-400 metersintervaller) samt backintervaller. 
Närkamp läggs in som BRAK vissa veckor. 
Marschträningen fortsätter och distansen ökar och utrustning läggs till beroende på 
soldaternas nivå. 
Personliga samtal med soldaterna. 
Träningsvecka,  period 3: (Förslag 1.) 
Mån: Distanslöpning 10 kilometer 
Tis: Styrketräning, cirkelträning i gymmet och idrottshallen. 
Ons: Vila/ personliga samtal. 
Tors: Intervaller på reglementerade hinderbanan. 
Fre: lätt löpning 3 km 
Träningsvecka,  period 3: (Förslag 2.) 
Mån: Intervaller med olika distanser mellan 300-600 meter 
Tis: Styrketräning i gymmet. 
Ons: Vila 
Tors: Stridshinderbanan 
Fre: Distanslöpning 10 kilometer 
 
Träningsperiod 4 
Distanslöpningen fortsätter. Löpning med utrustning fortsätter. Intervallöpningen fortsätter 
med olika sträckor mellan 100-500 meter. Hinderbana tränas med lätt utrustning. 
Orientering m stridsutrustning. Marschträningen fortsätter i kuperad terräng och distansen 
ökar och utrustning läggs till beroende på soldaternas nivå.  
Deltester utförs i syfte att fokusera på plutonens brister. 
Träningsvecka,  period 4: (Förslag 1.) 
Mån: Hinderbana m lätt utrustning. Intervaller m 3-4 hinder. 
Tis: Styrketräning ben  
Ons: Vila 
Tors: Orientering 
Fre: Närkamp 
Träningsvecka,  period 4: (Förslag 2.) 
Mån: Distanslöpning 6 km 
Tis: Styrketräning bål och rygg 
Ons: Marshträning 7 km 
Tors: Vila 
Fre: Närkamp 
 
Träningsperiod 5 
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Hinderbanan testas med full utrustning och vapen. Gruppen hjälps åt att ta sig igenom 
tillsammans. 
Patrullfälttävlan – gärna mellan plutonerna. 
Sluttester. 
Träningsvecka,  period 5: (Förslag 1.) 
Mån: Löpning 3 km- maxtest 
Tis: Egen tid. Skall redovisas. 
Ons: Styrketester. 
Tors: Intervaller- accelerationssnabbhet.  
Fre: Lätt löpning 5 kilometer. 
Träningsvecka,  period 5: (Förslag 2.) 
Mån: Intervaller (400 meter) 
Tis: Styrketräning av överkroppen med stationssytem 
Ons: Distanslöpning 10 kilometer 
Tors:Vila 
Fre: Tävling i stridshinderbanan 
 
Skador 
Hur kan man som plutonchef hantera soldaternas skador och hur kan skadar undvikas eller 
förebyggas?  
Fokusgruppen är eniga om att de vanligaste skadorna som förekommer är 
belastningsskador på fötter, vrister, hälsenor, knän och rygg. Anledningen är många 
gånger den samma. Soldaten har inte rätt muskulatur för denna typ av tjänst. Soldaterna är 
ovana att gå i kängor och bära utrustning. Ett skrämmande exempel är att 1-2 soldater som 
gör fystester för idrottsbefälen på P4 uppnår inte ens ett värde av 20 ml/kg i 
syreupptagningsförmåga!  ”-20 ml/kg i syreupptagningsförmåga motsvarar värdet som 
förväntas av en pensionär,” berättar Ulf Friberg.  
Andra anledningar som medlemmarna i fokusgruppen nämner är: stötar eller 
snedtrampningar eller fall. På vissa förband fördelas knäskydd som i alla fall sparar viss 
uppkomst av skador på knän. Dessa kan med fördel delas ut tidigt. 
Då en soldat är skadad och inte kan deltaga under den planerade fysiska aktiviteten är det 
bra om denne ges möjlighet att utföra annan fysisk verksamhet. Att arbeta som funktionär 
eller bara se på ger inte soldaten särskilt mycket. Krav skall ställas på soldaten att ta igen 
detta tränings eller testtillfälle som denne missar. Plutonen skall vara med att utforma en 
policy för hur reglerna skall vara för att öka viljan till att deltaga på träningar och 
testtillfällen.   
Plutonen skall få god grundlig information om hur de förebygger skador samt hanterar 
dessa om de ändå skulle uppstå. Som befäl är det viktigt att vara öppen för frågor om 
skador och träning samt lägga in utbildningspass när tillfälle ges i schemat. Plutonen skall 
få ge förslag till föreläsningar i de ämnen där det finns behov av att lära sig mer eller där 
det finns intresse bland soldaterna. Fokusgruppen nämner exempel på ämnesområden som 
är väsentliga för att kunna ta hand om kroppen och förebygga skador: Kost och 
näringslära, återhämtning, stretching samt grunder i träning. Önskvärt skulle vara att 
standardförfarandet var att soldaterna strax efter mönstring fick komma på exempelvis en 
informationshelg på regementet för att få information om var tjänsten innefattade. 
Soldaterna kunde få hämta ut en stridspackning samt kängor för att ha tid att gå in dessa 
samt ett enkelt träningsprogram att följa för att på bästa sätt förbereda sig inför 
utbildningen och minska risken för skador. Informationshelger kan även skapa lite 
motivation att rycka in samt minska den enorma omställning som soldaterna kan uppleva. 
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Förberedelse och informationshelger genomförs numera på vissa regementen. Där kan 
soldaten en god tid innan inryck få en inblick i tjänsten samt i bästa fall få ut ett 
genomtänkt träningsprogram inriktat mot soldattjänst samt möjlighet att kvittera ut sina 
kängor för att gå in dessa ordentligt. Fokusgruppen ger exempel på förband där detta 
genomförs: P4 samt K3. Träningsprogrammet som delas ut på P4 är nivåindelat i tre 
nivåer för att individen själv skall kunna lägga upp sin styrketräning och konditionsträning 
anpassat till sin nuvarande status. Dessutom finns i denna broschyr kortfattad och 
lättbegriplig information om stretching, hur individen förebygger skador samt kostråd.64 
Nivåindelning under träningspassen är mer accepterat än förr och kan med fördel 
användas om det inte kräver mer personal än vad som finns att tillgå under utbildningen.65 
 
Deltester 
Deltester är viktigt för att få bekräftelse på att fokus i träningen ligger på rätt nivå. 
Återkommande kontroller bör ske så att soldaterna själva och med hjälp kan sätta upp 
delmål i sin personliga träning. Om möjligt skall testveckorna vara kända för soldaterna i 
mycket god tid. 
För att undvika att soldaterna anmäler sig sjuka eller skadade vid dessa kontroller tror jag 
att det är viktigt att inte ha för få kontroller med för stora tidsintervaller. Detta kan öka 
soldatens prestationsångest och på så vis känna stor olust inför dessa tester. Testerna skall 
ses som ett stöd för om träningen ger den önskade effekten eller om träningen måste 
förändras. 
Förbättringar skall berömmas på alla nivåer anser fokusgruppen. 
Det är viktigt att lägga kontrollerna när soldaterna haft möjlighet att förbättra sig och inte 
suttit fast i utbildning. Det är även viktigt att lägga kontrollerna så pass långt ifrån 
varandra att soldaterna inte pressas till högre resultat för snabbt. Både muskler och leder 
och senor skall hinna stärkas för att undvika skador. 
 
Motivation 
Motivation är lika viktigt som träningen i sig. Det är viktigt att skapa ett intresse hos 
soldaterna samt en plutonsanda. 
Ett sätt är att efter ett inledande test i löpning, para ihop soldaterna två och två efter 
resultat på de första löptesterna. De två får se sin placering på plutonslistan och träna/ 
tävla sig uppåt i placeringarna. Dessutom får de möjlighet att träna med varandra eller 
tävla mot varandra för att öka sin motivation. Detta sätt kan användas på flera fysiska 
moment som exempelvis hinderbanor eller styrkeövningar och kan skapa bättre motivation 
att förbättra sin kondition samt att även de som har sämre kondition inte bara jämför sig 
med de soldater som har bäst kondition.  
Problemet kommer att finnas hos de soldater som har lägst fysisk status och inte har 
intresse att förbättra sig. De som inte tränat tidigare och inte tycker att det är varken viktigt 
eller roligt kommer att få en nog stor omställning under värnplikten och dessa kommer 
alltid att tillhöra bottenskiktet. Fokus för dessa individer bör ligga på att ge dem rätt typ av 
träning så att de inte skadas och om möjligt anpassa belastningen med hjälp av 
nivåindelning, uppmuntra dem till den minimala förbättring som sker.  
Om möjligt beroende på utbildning ge ledighet för idrottstävlingar samt informera och 
motivera soldaterna om vilka tävlingar som finns att deltaga i. Bra återkommande 
tävlingar kan vara: Klassikern (eller delar av Klassikern), Multisporttävlingar, Tjurruset 10 
km svårare terränglöpning med hinder), Göteborgsvarvet (halvmarathon) samt andra 

                                                           
64 Träna, Pliktverket, Helena Larsson, legitimerad sjukgymnast, Försvarsmaktens rekryteringscentrum samt 
Lars Thool, idrottsofficer, P4, Skövde. Ljungsbergs, december 2007.  
65 Fokusgruppen, Ulf Friberg, P4, Skövde, 27 mars 2009. 
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löpartävlingar. Bjud in externa föreläsare och förebilder inom multisport eller annan 
tävling eller träning.  
Dela ut Försvarsmaktens träningsdagbok. Den är bra att anteckna i som nybörjare och mål 
och delmål, träningar samt resultat kan redovisas på ett enkelt sätt för plutonsledningen.  
Utse ett fysansvarigt ombud som kan vara sammanhållande om plutonens frågor samt 
önskemål. Ta reda på vilka aktiviteter som soldaterna uppskattar. Variera träningen och 
smyg in fysiska moment i stimulerande utbildning. 

6 Slutsatser 
 
Stadsskyttestriden är föränderlig och det vore lätt att säga att det optimala naturligtvis är om 
soldaten är så uthållig, snabb, stark och så explosiv som möjligt. Någonstans måste 
prioriteringen göras. Löpträning med och utan utrustning är den viktigaste formen av 
träning som leder mot rätt egenskaper. Löpträningen bör bestå av dels längre träningspass 
upp emot en timma för att få uthållighet dels kortare intensivare pass i form av intervaller i 
blandad terräng. För soldaterna är alla intervaller som varar mellan 5 sek upp till 2 minuter 
är en bra strävan för att blanda träning mot snabbhet och mot uthållighet. Intervaller korta 
som 5 sekunder (spurtträning) kan i längden ge soldaten en bättre reaktionsförmåga i starten 
av en mycket snabb framryckning alternativt i slutet av ett uthålligt arbete. Efter 
uppbyggnadsskedet skall vikt läggas på löpning upp till ca 400 meter med utrustning. 
Styrketräningen skall vara allsidig och främsta fokus skall ligga på bålstabilitet (träning av 
rygg och mage) samt grundträning av ben och knän för att minska risken för skador. 
Ett av de främsta redskapen att använda under soldaternas träning är hinderbanor. Optimalt 
vore om det fanns en reglementerad stadsskyttehinderbana på regementena med hinder 
genomtänkta för strid i bebyggelse för att få miljöträning för denna typ av strid samt en 
ökad teknikträning inför vanligt förekommande hinder i strid i bebyggelse. Ett förslag till 
en stadsskyttehinderbana finns i författarens ägor. Stadsskyttehinderbanan innehåller hinder 
som liknar vardagen i striden och underlaget är vissa sträckor mycket ojämnt. Ett test på 
stadsskyttehinderbanan med utrustning och vapen ger soldaten: miljöträning, kondition, 
rörlighet, teknik, balans, koordinationsförmåga, kroppskontroll och styrka. 
Värnplikten är inget träningsläger utan en utbildning i en rad olika områden. Fysiken ligger 
dock många gånger som grund för att soldaten skall orka göra rätt i olika situationer och 
träningen skall likna stridens vardag så mycket som möjligt.  

 
För att hjälpa olika idrottslandslag håller man på Bosön på med att arbeta fram fysprofiler 
för de olika idrotterna. Genom att låta flera av de bästa inom en idrott utföra en lång rad 
olika tester inom de fyra kategorierna inom fysisk förmågor kan man få fram vilken 
kombination av de fyra kategorierna som är nästintill optimal för just denna gren. Profilen 
möjliggör att idrottsutövarna kan titta på sin egen profil och jämföra sina värden med eliten. 
På detta sätt kan de se var de har ett liknande värde som de främsta inom sin idrott och 
inom vilka kategorier de bör fokusera på mer i sin träning. Jag skulle vilja likna 
stadsskyttestriden vid en idrott, en omväxlande och mycket fysiskt krävande idrott. 
Den fysiska profil som de arbetar fram till idrottsgrenar på Bosön skulle även kunna skapas 
för en stadsskyttesoldat såväl som för en handbollsutövare. Det är ett utmärkt sätt att få 
svart på vitt vilka fysiska egenskaper en stadsskytttesoldat bör ha och redan efter inledande 
tester vid inryck ge soldaterna feedback om hur de ligger till. Genom att ha denna profil 
skulle man även kunna identifiera de perfekta kraven som skulle vara lämpliga med 
reservation för att de förmodligen skulle tvingas hållas någorlunda låga då kvalitén på 
soldaterna inte är av elitnivå.  
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Fokusgruppen menade dessutom att medelvärdet på hur tränade soldaterna var dessutom 
hade sjunkit kraftigt senaste åren. Detta gör att det inte är möjligt att dra förslaget i botten. 
Värnplikten är inte heller nog lång för att större förändringar skall kunna ske.  
Testerna skulle även kunna ligga i ett så tidigt skede som vid mönstringen om denna i 
framtiden omformas för att redan från början placera rätt man på rätt plats. De övriga 
testerna skulle naturligtvis även finnas med då de fysiska egenskaperna bara är en del av 
bedömandet om vart man passar in.  
Då dessa idéer är långt ifrån dagens sanningar och möjligheter får vi som fysiskt ansvariga 
för plutonerna än så länge tänka själva och dra nytta av egna och andras erfarenheter.  
 
Idrottspersonal på förbanden blir allt kunnigare inom sitt område och förberedande 
träningsbroschyrer som skickas ut till soldaterna redan vid mönstring blir allt vanligare. 
Viktigt är att vi drar nytta av varandra. Som det ser ut idag finns det många olika broschyrer 
och befattningträningssrekomendationer. Många begåvade individer som gått ett flertal 
moderna utbildningar och kurser sitter i samarbete med andra på förbandet eller utanför och 
samlar in sin erfarenhet och kunskap i häften. Säkerligen skulle vi tjäna på att samarbeta 
mer mellan förbanden och skapa något gemensamt. Inte bara för soldaten utan även för oss 
befäl som skall utbilda soldaterna. Har man färdiga rekommendationer om vad utbildningen 
bör innehålla även på mer detaljerad nivå är det förmodligen lättare att ta driva igenom 
detta än att hitta på ett eget.  
Jag talade tidigare om de två träningsformerna anaerob träning och aerob träning. Då 
striden kommer att växla över tiden kommer bägge typer av träning behövas. Att träna 
uthållighet kan omöjligtvis vara mindre viktigt än att träna snabbhet och 
snabbhet/uthållighet. Både produktionsträning och toleransträningen är mycket 
ansträngande både fysiskt och psykiskt då arbetsintensiteten gärna bör ligga maximal 
intensitet. Dessutom är arbetstiden vid snabbhets/uthållighetsträning relativt lång i 
förhållandevis till snabbhetsträningen. Samtliga sätt är mycket tidseffektiva former av 
träning. Den tränande får ut mycket av den relativt korta tid denne lägger ner Att soldaterna 
skulle behöva denna typ av träning råder det inga tvivel om. Det kan brista i kunskap om 
hur bra detta är och det krävs en hel del motivation från soldaterna för att själva genomföra 
detta. Typen av träning är krävande och det kan vara lättare för soldaten att kämpa om 
denne känner stöd och uppmuntran under ett sådant träningspass.  
Med detta vill jag påvisa att vi som befäl bör stå för planeringen och utförandet av dessa 
träningspass som kräver en djupare förståelse. Vi är ansvariga att ge soldaterna den 
kunskap vi besitter om träning i den mån de kan förstå, hinna med samt hantera den på rätt 
sätt. 
Jag anser att om officerare tar sig tid till att göra en arbetskravsanalys av soldaternas tjänst 
och utformar de krav som tjänsten faktiskt kräver, för att sedan lägga upp stommen till 
träningsplaneringen för soldater tror jag att resultatet blir ännu bättre samt att 
träningstimmarna effektivare leder mot målen. Hänsyn måste naturligtvis tas till de 
förutbestämda krav som redan är fastställda. 
Det är inte alltid gott om planeringstid för soldaternas utbildning och jag tror att det är lätt 
att den fysiska utbildningen hamnar i skymundan då redovisning av den resterande 
utbildningen går först. Det är lätt att träningspass inte alltid är genomtänkta även om det är 
ännu viktigare att de är det då det inte finns obegränsat med tid. 
Återhämtningsdagar skall finnas för att soldaternas kroppar skall byggas upp efter den 
nedbrytande träningen. Skador skall hanteras seriöst och hjälp i form av tips och råd skall 
ges till den skadade som skall deltaga efter förmåga eller få möjlighet att träna något annat. 
Jag tror att som fysiskt ansvarigt befäl för en pluton blir man mycket mer motiverad om 
man har en ordentlig fysisk utbildningsplanering för soldaterna med seriösa delmål som 
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soldaterna känner till i förväg och kan planera för till viss del själva. Många gånger handlar 
det säkert om prioritering i utbildningen.  
Det är även viktigt att man tidigt redovisat syftet tydligt för soldaterna så att de blir 
motiverade att träna. För de flesta soldater är det viktigt att prestera bra under realistiska 
stridsmoment. Är soldaten pigg, stark, snabb och uthållig så orkar denne prestera bättre och 
orkar hålla fokus och göra rätt och soldaten kan bli motiverad att träna mer. På så vis kan 
det bli en mer positiv stämning under övningarna, nöjsammare arbetsdagar och troligtvis ett 
bättre resultat på plutonen. Soldater känner av om befälen är motiverade och bryr sig om 
dem. De känner även en stolthet om de känner att befälen är nöjda med vad de presterar. 
 
Jag ser stor vikt vid att ändra de fysiska kraven och rikta dem mer specifikt mot tjänsten 
stadsskytte. Den största anledningen som jag ser det är att soldaterna i ett så tidigt skede 
som möjligt skall få en förståelse för vad deras tjänst kommer att kräva av dem. Redan 
under de första veckorna bör soldaterna att få ta del dessa krav och få syftet med kraven 
tydliggjorda för sig. Dessutom skall de första testerna genomföras så att befälen kan se på 
vilken fysisk nivå soldaterna ligger. Jag tror det skulle medföra att befälen tänker igenom 
bättre hur de måste lägga upp träningen och deltesterna. Dessutom är jag övertygad om att 
soldaterna kommer att träna mot dessa krav och detta medför att de både medvetet och 
omedvetet tränar mer inriktat mot stadsskyttetjänsten. 
Det finns alltid en stolthet i att vinna och prestera bra. Att införa hårdare fysiska krav tror 
jag kommer att medföra en stolthet att vilja uppnå dessa. Viljan att få den känslan kommer 
att öka motivationen till träningen men allra främst till hela utbildningen. 
Resultatet ger i slutändan bättre tränade soldater men framförallt mer befattningsspecifikt 
tränade soldater som orkar göra rätt under hela striden. 
 

7 Resultat  
 
Hur skapar jag som fysisk ansvarig för en pluton rätt tränade stadsskyttesoldater? 
Syftet med denna uppsats var att identifiera och beskriva de fysiska egenskaper som krävs i 
strid i bebyggelse, identifiera eventuella brister i de nuvarande särskilda kraven kopplat till 
tjänstens stridsmiljö och uppgifter samt föreslå ett periodiserat träningsprogram som kan 
möjliggöra att nå dessa krav för att på ett enkelt sätt fungera som ett stöd till en officer som 
är ansvarig för den fysiska utvecklingen i en stadsskyttepluton. 
För att uppnå detta övergripande syfte har tre problemformuleringar behandlats: 
Den första frågeställningen: Beskriv vilka fysiska egenskaper krävs i strid i bebyggelse. 
Stadsskyttestriden kräver av soldaten en accelerationssnabbhet och snabbhetsuthållighet för 
att tempoväxla och agera offensivt för att vinna initiativet och skapa överraskning under 
striden.  Av soldaten krävs även uthållighet då striden kan vara utdragen. Vidare krävs 
styrka i bål för att förebygga skador då belastningen av personlig utrustning och materiel 
kan vara påfrestande samt ojämnt fördelad på kroppen. Styrka i ben krävs för att orka göra 
tunga lyft med exempelvis en skadad kamrat på ryggen eller ett hinder som måsta flyttas. 
En stärkt muskulatur runt vrister och knän förebygger även skador. Den relativa styrkan i 
överkroppen är viktig för att möjliggöra att soldaten orkar häva sig upp genom alternativa 
inbrytningspunkter samt över hinder som kan uppstå i den oländiga och snabbt föränderliga 
terrängen. 
Uppsatsen har försökt förklara denna fråga genom litteratursökning samt resultatet av en 
fokusgrupp. 
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Den andra frågeställningen: Diskutera vilka krav ställs på stadsskyttesoldaten idag och 
föreslå vilka krav borde ställas på en stadsskyttesoldat kopplat till tjänstens krav. 
Idag ställs av Livgardet dessa fastställda fysiska krav:  
1 km löpning med stridsutrustning  5 minuter 30 sekunder 
Stridshinderbana (Livgardets)  12 minuter 
Upphäv i stång   4st fulla uppdrag i stång från raka 
armar. (handflatorna mot sig) 
Styrkeprov     Enligt Försvarsmaktens FysS 
För att erhålla utbildningstecknet stadsskyttebågen krävs att soldaten klarar dessa krav. 
De krav som borde ställas på stadsskyttesoldaten kopplat till tjänstens krav borde innehålla 
kortare distanser löpning med stridsutrustning och vapen utformat likt intervaller med 
accelerationer och riktningsändringar. Se förslag på utformat krav tidigare i uppsatsen. 
Övriga krav som borde ställas på soldaten är chinups, magstyrka i exempelvis brutalbänk, 
marklyft samt utfall med utrustning/vikt samt statisk anläggning med vapen. Slutligen ett 
tidskrav på den reglementerade hinderbanan alternativt en stridshinderbana. Idealiskt vore 
om det fanns en stadsskyttehinderbana med hinder utformade att efterlikna den oländiga 
terrängen och miljön som kan uppstå i striden. 
 
Den tredje frågeställningen: 
Föreslå hur ett periodiserat träningsprogram kan se ut för soldaterna under deras 
utbildningsperiod för att träna mot samt nå dessa krav. 
Det periodiserade träningsprogrammet skall vara kontinuerlig, effektiv, varierad, 
genomtänkt och inriktad mot tjänstens krav. Ett tydligt syfte skall klarläggas för soldaten. 
Träningsprogrammet skall innehålla flexibla stegringar beroende på soldaternas status och 
utveckling. Viss hänsyn bör tagas till återhämtning och skador. Motivationen bör om 
möjligt främjas vid varje träningstillfälle. Se förslag till det periodiserade 
träningsprogrammet tidigare i uppsatsen. 
Uppsatsen har försökt att besvara denna fråga genom en analys av de fysiska egenskaper 
som krävs av stadsskyttesoldaten och träningarna är inriktade mot de förslag på utvecklade 
krav som uppsatsen presenterar. 
Hur väl är då syftet uppnått? Uppsatsen har försökt klarlägga hur man som fysiskt ansvarig 
för en stadsskyttepluton skapar rätt tränade soldater samt. 
Genom att beskriva tjänsten, diskutera vilka krav ställs på stadsskyttesoldaten idag därefter 
föreslå vilka krav borde ställas på en stadsskyttesoldat kopplat till tjänstens krav samt 
slutligen föreslå hur ett periodiserat träningsprogram se ut för soldaterna under deras 
utbildningsperiod för att träna mot samt nå dessa krav skapades en helhetsförståelse för vad 
som krävs av den fysiskt ansvarige som skall planera och utforma samt utföra utbildningen 
för soldaterna. Med andra ord torde uppsatsen besvara frågeställningarna samt syftet med 
uppsatsen vara uppnått. 

7.1 Utblick och vidare forskning 
Då strid i bebyggelse är en del av nutidens krigsföring och denna typ av stridsutbildning 
blir allt vanligare torde intresset att utveckla soldatträningen på det fysiska planet vara av 
stort intresse. Träningsanläggningar för denna typ av strid byggs på flera förband i Sverige 
och förståelsen för striden ökar. I alla stridande förband krävs en god fysisk förmåga. 
Dock finns olikheter i de olika stridande befattningarna och det finns anledning att inrikta 
träningen för att uppnå ett högre resultat där soldaterna orkar göra rätt under striden.  
Att utveckla de krav som idag ställs på stadsskyttesoldaten medför högre motivation och 
stolthet att lyckas nå dessa krav och nivån på den fysiska statusen kan höjas på förbandet. 
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Det skulle vara intressant att använda idrottshusets Bosöns koncept och skapa en fysprofil 
för stadsskyttesoldater i framtiden för att få svart på vitt vilken kombination av fysiska 
egenskaper som är att föredra och eftersträva bland soldaterna. Amerikanarna har god 
erfarenhet av denna form av strid och torde ha kommit en bit på väg i utvecklingen av hur 
soldater kan förberedas fysiskt. Kanske kan den svenska försvarsmakten ta del av detta 
och fortsätta utvecklingen. 
Intressant vore att skapa en form av försvarsmaktsgenensam plan för fysisk träning mot 
stadsskytte men även för de andra stridande tjänsterna i övriga inriktningar i 
försvarsmakten. 
Ett område som ej berörts i uppsatsen är området kost och näringslära som är en viktig del 
i träning och uppbyggnad. Försvarsmakten erbjuder viss utbildning i ämnet men den 
praktiska tillämpningen under utbildningen kan utvecklas. 
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