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Svensk prickskytt i urban miljö 
Förändring, utveckling och behov 

Sammanfattning: 
Dagens konflikter utspelar sig mestadels i helt eller delvis bebyggd miljö och vikten av 
en uppdaterad och väl fungerande prickskytteförmåga är därför central. Detta till trots,
återfinns stora brister i den svenska prickskytteutbildningen vad avser just den urbana 
miljön. Denna uppsats syftar till att dels bidra med nya infallsvinklar samt ge ett 
användbart arbetsunderlag för Försvarsmaktens vidare utveckling i ämnet. Genom att 
komma på det klara med hur prickskyttar utbildas och används i Sverige idag och 
jämföra detta med utländska modeller och andra länders goda och sämre erfarenheter, 
vill jag ge förslag på hur den svenska prickskytteutbildningen skulle kunna utvecklas. 
För att ge uppdaterad information har jag begränsat min efterforskning genom att mina 
studier av andra länders prickskytteerfarenheter avser det senaste decenniets 
förehavanden, snarare än utvalda länders specifika tillvägagångssätt. Jag har även
endast studerat, för svensk trupp, etiskt tillämpbara delar av stridsteknik. Tidigare 
forskning kring ämnet är koncentrerat till lessons learned-dokument, och en av 
anledningarna till denna uppsats är att dra faktiska slutsatser av sådana och lägga 
grund för en tillämpbar utveckling. Uppsatsen behandlar förutom ovanstående även en 
del historia om prickskytten som sådan, beskrivning av problem jag uppmärksammat i 
den svenska prickskytteutbildningen samt en del om det urbana slagfältet kontra det 
traditionella. Med detta som grund ger jag i min slutsats förslag på förbättrande 
förändringar avseende de urbana delarna i den svenska prickskytteutbildningen.  
 
Nyckelord: Prickskytt, urban miljö, lessons-learned  
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Swedish sniper on urban environment 
Transformation, development & requirements 

Abstract:  
Today's conflicts are mainly taking place in urban environments and the importance 
of updated and well-functioning sniper ability is central. Despite this, there are 
significant deficiencies in the Swedish sniper training with regard to the urban 
environment. This document aims to partly contribute to new approaches and 
provide a useful working basis for the Swedish armed forces´ further development 
on the subject. By defining how snipers are trained and used in Sweden today, and 
compare it with other countries' experiences, I would like to give suggestions on 
how the Swedish sniper training could be developed. To provide updated 
information, I have limited my search to studying different countries´ sniper 
experience from the last decade, rather than a country-specific approach. I have only 
studied, for Swedish soldiers, ethically applicable parts of the battle techniques. 
Earlier research on the subject is concentrated on lessons learned documents, and 
one of the reasons for this essay is to draw real conclusions from them and present a 
useful structure for future development. The essay also deals with some history 
about the sniper concept, the description of the problems I highlighted in the 
Swedish sniper training and part of the urban battlefield versus the traditional. On 
this basis, I am presenting my conclusion and suggestions for improvement changes
for the urban parts in Swedish sniper training.  
. 

Key words: Sniper, Urban environment, Lessons-learned  
 
 
      
 
 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2009-07-06 FHS beteckning 
Kadett Mathias Jernelöf   
MSS/YOP 06-09  
 
 

  
- 3 - 

 

 

1 INLEDNING....................................................................................................................................... - 7 - 

1.1 PROBLEMFORMULERING ..............................................................................................................- 7 - 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING......................................................................................................- 7 - 

1.3 AVGRÄNSNINGAR ..........................................................................................................................- 8 - 

1.4 DEFINITIONER AV CENTRALA BEGREPP .......................................................................................- 9 - 

1.5 TIDIGARE STUDIER OCH FORSKNING..........................................................................................- 11 - 

1.6 DISPOSITION................................................................................................................................- 11 - 

2 METOD............................................................................................................................................. - 13 - 

2.1 INLEDNING...................................................................................................................................- 13 - 

2.2 TEORI & VETENSKAPLIG METOD ...............................................................................................- 13 - 

2.3 TEORIKRITIK...............................................................................................................................- 16 - 

2.4 DATAINSAMLING OCH KVALITÉ..................................................................................................- 16 - 

2.5 VALIDITET OCH RELIABILITET...................................................................................................- 17 - 

2.6 ETIK.............................................................................................................................................- 18 - 

3 PRICKSKYTT I URBAN MILJÖ.................................................................................................. - 18 - 

3.1 INLEDNING...................................................................................................................................- 18 - 

3.2 BESKRIVNING AV DEN URBANA MILJÖN UR ETT MILITÄRT PERSPEKTIV...................................- 20 - 

3.3 TANKAR OCH SLUTSATSER OM PRICKSKYTTEFÖRMÅGAN I DEN URBANA MILJÖN...................- 22 - 

4 SVENSK PRICKSKYTT NU OCH DÅ ......................................................................................... - 26 - 

4.1 STRIDSTEKNIK/UPPGIFTER .........................................................................................................- 26 - 

4.2 ORGANISATION & UTBILDNING .................................................................................................- 27 - 

4.3 SLUTSATSER ................................................................................................................................- 29 - 

5 FRÅN GROZNYJ TILL BAGDAD................................................................................................ - 31 - 

5.1 STRIDSTEKNIK/UPPGIFTER .........................................................................................................- 31 - 

5.2 ORGANISATION & UTBILDNING .................................................................................................- 34 - 

5.3 SLUTSATSER ................................................................................................................................- 35 - 

6 RESULTAT ...................................................................................................................................... - 37 - 

6.1 INLEDNING...................................................................................................................................- 37 - 

6.2 SLUTSATSER ................................................................................................................................- 37 - 

7.1 TRYCKTA KÄLLOR ......................................................................................................................- 40 - 

7.2 INTERNET ....................................................................................................................................- 41 - 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2009-07-06 FHS beteckning 
Kadett Mathias Jernelöf   
MSS/YOP 06-09  
 
 

  
- 4 - 

 

 

1 INLEDNING 
 
1.1 Problemformulering 
Under åren har jag utvecklat ett personligt intresse för prickskytteförmågan och därtill 
hörande delar, såsom utbildning, utveckling och taktik. Tillsammans med kolleger och 
med hjälp av sakkunniga i ämnet1, har jag kunnat konstatera att det finns brister inom 
det svenska prickskyttesystemet. Bristerna jag har uppmärksammat berör 
prickskytteutbildningen vad avser den urbana miljön. Bristerna tror jag, som för så 
mycket annat, främst beror på ekonomi, prioriteringar samt okunskap på området. Hur 
som helst så anser jag det vara anmärkningsvärt att dessa brister finns, med tanke på att 
dagens konflikter oftast utspelar sig i delvis eller helt bebyggd miljö. Jag försöker med 
anledning av detta belysa problemet utifrån en avgränsad men målinriktad 
frågeställning. För att undvika att ”återuppfinna hjulet”, har jag valt en vinkling jag tror 
är viktig/grundläggande och där min uppsats eventuellt kan bidra med något nytt samt 
bli ett användbart arbetsunderlag för Försvarsmakten. Jag arbetar därför efter 
målsättningen att denna uppsats ska kunna ligga till viss grund för en urban del i ett 
framtida svenskt prickskyttereglemente eller motsvarande handling. 
 
1.2 Syfte och frågeställning 
Jag vill med denna uppsats undersöka vilka till urban miljö specifikt kopplade tendenser 
prickskyttetjänsten runt om i världen har haft under moderna konflikter. Exempelvis vill 
jag ta reda på vilka uppgifter som åläggs prickskyttar och vilka tekniker som nyttjas. 
Detta i syfte att försöka utröna hur vi i framtiden bör utbilda prickskyttar i den Svenska 
Försvarsmakten, för att effektivt kunna använda dessa i den urbana miljön utifrån 
nuvarande och i framtiden tänkbara svenska insatser.  
 
Min frågeställning: 

 
1.3 Avgränsningar 
I denna uppsats har jag valt att endast avhandla delar i ämnet som är förenliga med 
försvarsmaktens nu gällande doktriner. Med det menar jag att jag exempelvis inte 
beskriver stridsteknik och taktik som strider mot folkrätten, utan håller mig till, för 
svensk trupp tillämpbara delar. En förutsättning för detta är att jag endast tillåter mig 
skriva om delar där jag kan bottna tillfredställande, med hänsyn till att min strävan och 
målsättning är att slutsatserna skall kunna komma chefer och det svenska 
prickskytteskrået till framtida gagn. För att ytterligare avgränsa min uppsats, har jag valt 
att i huvudsak studera prickskyttar verksamma under det senaste decenniet fram till dags 
dato. Anledningen till detta är framförallt att de amerikanska prickskyttereglementena är 
sparsamt utvecklade mellan 1980-talet fram till 2000-talet, att ryska urbana 
erfarenheterna är svåra att finna från tiden före murens fall och att tidigare erfarenheter 
                                                 
1 Kn. Jack Tisell, systemföreträdare: Prickskytte (Försvarsmakten) 

 
I vilken riktning bör den svenska prickskytteutbildningen förändras och utvecklas för att 
kunna möta de krav som den urbana miljön ställer?  
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och kunskaper ofta redan är implementerade i reglementen och anvisningar. Jag har inte 
begränsat mig i val av specifik konflikt eller land som förebild, utan har istället försökt 
utkristallisera viktiga delar ur flera ”läger”. I detta fall från den ryska belägringen av 
Groznyj 1995, till amerikanska erfarenheter ifrån striderna i Irak under OIF2 2003. Av 
utrymmesbrist har jag valt att inte behandla brittiska erfarenheter, som annars skulle 
kunna bidra till att öka uppsatsens reliabilitet. Avseende användningsområden och 
uppgiftsställning för chefer, kommer jag endast att behandla situationer på en lägre 
taktisk nivå. Jag har valt att inte fördjupa mig i de delar av stridstekniken som omfattar 
countersniping (antiprickskytte med prickskyttar) eftersom detta utgör ett helt ämne i 
sig själv.         
 
1.4 Definitioner av centrala begrepp 
Jag har nedan definierat/beskrivit begrepp som jag anser vara viktiga och de mest 
centrala för uppsatsen och besvarandet av min frågeställning. 
 

Prickskytt 
Är en särskilt uttagen, utbildad och utrustad skytt, som tillsammans med en 
observatör självständigt löser såväl eld- som stridsuppgifter3. Prickskytt är 
således inte att förväxlas med begreppet ”skarpskytt”4 
 
Observatör 
Bistår prickskytten med viktiga ingångsvärden, ex. avstånd, vind och val av mål. 
Observatören är ofta utrustad med en annan typ av vapen, oftast någon form av 
automatkarbin, i syfte att kunna utgöra närskydd för paret. Beroende på 
organisation, kan även observatören vara den som är chef i paret. Observatören 
är företrädesvis också en fullt utbildad prickskytt.  

 
Urban miljö 
Den urbana och bebyggda miljön definieras särskilt under punkten 3.2 
Beskrivning av den urbana miljön. 

 
”Traditionell miljö” 
Med traditionell miljö avser jag i denna uppsats typisk svensk miljö; betäckt och 
småbruten terräng med inslag av åkermark, vattendrag, enskilda hus och mindre 
bebyggelse.  

 
MOUT/SIB 
Military Operations on Urbanized Terrain (Militära operationer i urban miljö) 
Strid I Bebyggelse 

 
ROE 
Insatsregler, d.v.s. regler för våldsanvändning. Rules of Engagement (ROE), 
utformas efter behov och utgör särskilda regler för den aktuella situationen.5 

                                                 
2 Operation Iraqi Freedom 
3 Försvarsmakten, Prickskyttegevär 90  (Linköping: Försvarsmakten, 2002), s.8 
4 Ibid. s.8 
5 Försvarsmakten, Militärstrategiska doktrin (Stockholm: Försvarsmakten, 2002), s.51 
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Fredsbevarande insatser/ Peace keeping 
Utgörs av operationer/insatser som får mandat av FN eller motsvarande 
regionala organisationer enligt FN-stadgans kapitel VI. Övervakning av 
stilleståndsavtal och bevakning av separationszoner är typiska uppgifter under 
”peacekeeping” insatser. Fredsbevarande insatser genomförs med parternas 
tillstånd och med nödvärnsrätten som grund för användandet av våld. 
Befogenheter att nyttja mer våld, kan fås genom FN-stadgans kapitel VII.6 

 
Fredsframtvingande insatser/ Peace enforcement 
Utgörs av operationer/insatser som ges mandat enligt FN-stadgans kapitel VII. 
Typiska uppgifter för detta mandat, är att skilja stridande parter med våld och 
med väpnad insats skydda civilbefolkning och humanitära insatser. Dylika 
insatser utförs utan en eller flera parters godkännande och utövar våld efter 
behov inom ramen för givet mandat.7  

 
1.5 Tidigare studier och forskning 
Det finns ett stort antal böcker, tidskrifter och webbsidor som behandlar ämnet 
prickskytt och därtill hörande delar. Avseende specifikt just prickskytt i den urbana 
miljön, så är utbudet mer begränsat. Ofta behandlas detta endast som en mindre del i 
litteraturen. Det avgjort största utbudet från det senaste i området, är s.k. ”lessons 
learned” dokument, d.v.s. dokumenterade dragna erfarenheter ifrån verkligheten.    
 
1.6 Disposition 
Uppsatsen består av sju kapitel varav de sista utgörs av käll- och litteraturförteckning. 
 
I detta kapitel beskriver jag min problemformulering, min primära frågeställning och 
varför jag valt detta ämne. Jag använder mig av grundläggande militär terminologi som 
kan vara svårbegripligt, varvid jag behandlar de begrepp jag ser som centralast, särskilt 
under rubriken ”Definitioner av centrala begrepp”.  
Jag förtydligar även vissa återkommande begrepp och förkortningar fortlöpande i 
texten, för att avsluta kapitlet med en återblick av vad som tidigare framkommit i ämnet. 
 
I kapitel 2 redovisar jag vilka metoder och arbetssätt jag valt och varför. Jag belyser 
även kritiken mot mitt valda arbetssätt, samt övriga brister i teorin. Kapitlet avslutas 
med kommentarer om uppsatsens relevans och riktighet, samt en del som beskriver min 
och uppsatsens etiska utgångspunkt. 
 
I kapitel 3 startar själva avhandlingen i ämnet. Kapitlet inleds med en historisk 
bakgrund. Vidare beskriver och definierar jag den urbana miljön, utifrån ett historiskt- 
framtida perspektiv kopplat mot prickskytteförmågan och dagens konflikter. 
Kapitlet avslutas med dragna slutsatser ifrån den urbana miljön kopplade mot 
prickskytteförmågan.  
 

                                                 
6 Försvarsmakten, Militärstrategiska doktrin (Stockholm: Försvarsmakten, 2002), s.107 
7 Ibid. s.107 
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I kapitel 4 förklarar jag bakgrunden till svenskt prickskytte, dess historia, nuvarande 
status samt framtida verksamhet. Kapitlet avslutas med vissa slutsatser om vilka ”gamla 
sanningar” som fortfarande är aktuella, samt viss inblick i nuvarande tanke med det 
framtida prickskyttesystemet. 
 
I kapitel 5 studerar och undersöker prickskytteerfarenheter ifrån andra länder. Detta 
främst ifrån moderna konflikter som utspelar sig i urban miljö. Även i detta kapitel 
redovisas dragna slutsatser. Dessa är företrädesvis av sådan art som är tillämpliga för 
framtida svenskt bruk.  
 
I kapitel 6 vävs de olika slutsatserna ihop, vilket genererar nya slutsatser som utgör 
resultatet i min utredning. Jag ger i detta kapitel även en kort presentation av de 
områden som jag funnit värda att forska vidare i. 
  
I kapitel 7 återfinns käll- och litteraturförteckningen. 
 
 
2 METOD 
 
2.1 Inledning 
I detta kapitel beskriver jag den vetenskapliga metod, tekniken och de källor jag använt, 
i syfte att möjliggöra en granskning av min analys och mitt resultat. Min intention med 
uppsatsen, är att till viss del försöka klargöra hur vi kan utveckla och utbilda svenska 
prickskyttar för att de skall kunna möta de krav som uppträder i en urbaniserad, d.v.s. 
bebyggd miljö. 
   För att lösa uppgiften har jag valt att inledningsvis kortfattat beskriva prickskyttets 
historia och förekomst. Vidare beskriver och definierar jag den moderna urbana miljön. 
Utifrån det presenterar jag slutsatser om hur miljön kan påverka prickskytten och vad de 
urbana förutsättningarna kan innebära. Jag har sedan studerat Försvarsmaktens 
nuvarande ståndpunkt och tidigare verksamhet i ämnet. Samtidigt har jag studerat andra 
nationer med mer erfarenhet, som kommit längre i utvecklingen och nyttjandet av 
prickskyttar i bebyggd miljö.  
   Avslutningsvis jämför jag slutsatserna om svenska och utländska prickskyttar utifrån 
miljöbeskrivningens slutsatser, vilka jag sett som styrande. Jag har sedan vävt samman 
de olika delarna, varvid resultatet ligger till grund för vad jag tror vi i Sverige skulle 
kunna ha nytta av inom den framtida utbildningen av prickskyttar.  
 
2.2 Teori & Vetenskaplig metod 
I mitt arbete har jag börjat med att studera andra uppsatser och arbeten på motsvarande 
nivå, för att söka finna ett lämpligt arbetssätt, som passar min typ av uppgift och 
frågeställning. Jag har sedan studerat ämnet på bred front, samlat in data och 
studiemateriel. Min tanke med arbetsmetoden har varit att delvis rama in min 
frågeställning, genom att utgå ifrån vad som redan finns i ämnet och rama in det 
relevanta området i den befintliga teorin. Därefter beskriver jag teorin mer ingående 
med en deskriptiv metod8, samtidigt som jag förutsättningslöst letar efter ny empiri9. 

                                                 
8 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod (Lund: Studentlitteratur, 2003), s.32-33 
9 Patel & Davidsson, Forskningsmetodikens grunder (Lund: Studentlitteratur, 2003), s.23 
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Parallellt med den nygenererade teorin och fortsatta datainsamlingen, sovrar och 
sorterar jag i hela arbetet med hjälp av analysmetoden ”Grounded theory”10(GT).  
   Grounde Theory kan beskrivas som att skapa en lokal teori om det man forskar kring, 
och är det vetenskapliga förhållningssätt jag arbetat efter. Denna teori bygger jag upp 
med hjälp av en deskriptiv och jämförande undersökning, där processen kommer att 
utgöras av en fallstudie11 på urvalet ”urbana prickskytte erfarenheter hämtade från 
konflikter fr.o.m. det första Tjetjenienkriget till Operation Iraqi Freedom12”. Detta 
förhållningssätt har inneburit att jag inte varit säker på vilken typ av resultat som skulle 
komma att genereras i slutändan, samtidigt har jag ändå genom min frågeställning 
skapat en viss ram som jag förväntat mig landa inom. Detta gör jag för att i slutet 
formulera en, om inte ny, men kompletterad och bättre underbyggd teori, grundad på ett 
induktivt13 och till viss del komparativt14 arbetssätt. 
   Teorin kommer slutligen att ligga till grund för mitt resultat och mina övergripande 
slutsatser. För att kunna besvara min frågeställning, så kommer jag att följa 
ovannämnda arbetsmetod. Konkret innebär det att jag inledningsvis beskriver och drar 
slutsatser om den urbana miljön, bakgrunden till svenskt prickskytte och nuvarande 
status vad avser utbildning och användningsområden. Detta gör jag samtidigt som jag 
analyserar och studerar andra nationers kunskap och erfarenhet i området. Vidare så är 
min avsikt att jämföra slutsatserna från det svenska systemet med de utländska, i syfte 
att slutligen på ett tydligt sätt, åskådliggöra resultatet med de styrande slutsatserna ifrån 
den urbana miljöbeskrivningen utifrån en prickskytts perspektiv.  
 
 
 
 

 

                                                 
10 Patel & Davidsson, Forskningsmetodikens grunder (Lund: Studentlitteratur, 2003), s.31-32 
11 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod (Lund: Studentlitteratur, 2003), s.33 
12 OIF 
13 Patel & Davidsson, Forskningsmetodikens grunder (Lund: Studentlitteratur, 2003), s.24 
14 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod (Lund: Studentlitteratur, 2003), s.41 

Stoff Slutsats/
resultat 

ÖVERSIKT METODSKEDEN 

Deskriptiv undersökning

”Grounded theory”

Komparation Sovring Induktion 
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2.3 Teorikritik 
Det finns för- och nackdelar med samtliga metoder och förhållningssätt. Exempelvis så 
finns det en hel del kritik mot GT, som jag använder för att sovra i mina empiriska 
observationer. Kritiken mot metoden, innefattar bl.a. att GT skulle motivera en ”slarvig” 
forskning, vilket inte överensstämmer med grundarnas intention.15 
   Det kan upplevas som om jag tenderar att brista i min stringens, då jag blandar och 
växlar mellan olika metoder, analysmodeller och förhållningssätt. Jag ser däremot en 
styrka i detta, eftersom jag upplever att det stärker kvalitén med en mångfacetterad 
granskning. Anledningen till att jag nyttjar mig av GT som analysverktyg, är att jag ser 
det som ett bra instrument vid forskning i ett ämne som det finns relativt lite material 
om ifrån varje källa, även om det kanske finns ohyggligt många olika källor. Därmed 
anser jag att arbetet underlättas då jag fått en röd tråd att följa. 
   I det inledande skedet av mitt val av metod, undersökte jag möjligheten att göra en 
renodlad fallstudie16 i ämnet, men insåg att tid och utrymme inte fanns för att kunna 
bottna tillfredställande, med hänsyn till det omfattande och ibland vitt skilda delarna 
som finns i ämnet. Jag anser att både validitet och reliabilitet hade fått stryka på foten 
vid ett sådant val.  
 
2.4 Datainsamling och kvalité 
Jag använder mig i huvudsak av Försvarsmaktens reglementen, utländska 
böcker/reglementen och ”lessons learned”(dokumenterad erfarenhet) sidor från Internet. 
P.g.a. att konflikterna fortfarande pågår eller är nyligen avslutade, är de dokument jag 
återfunnit på Internet, de som tydligast beskriver konflikterna jag studerat. De ryska 
erfarenheterna ifrån Groznyj har jag fått studera genom andras översättningar, då 
informationen i huvudsak återfinns på ryska. Erfarenheter ifrån konflikten i Irak är 
betydligt enklare att hitta, men tyvärr är det ändå svårt att få tillgång till större delar av 
denna erfarenhet. Detta beror till stor del på att informationen innehar ett visst 
spridningsskydd, är hemligstämplade och ofta endast är tillgänglig för personal ifrån 
samma organisation och nation. 
   Jag ser att jag genom mitt val av metod, ändå lyckats identifiera centrala delar ifrån 
flera källor, då jag vid flera tillfällen har kunnat bekräfta informationen genom att 
återfinna liknande erfarenheter och slutsatser ifrån skilda källor och ifrån olika 
konflikter och länder. Jag har under mina efterforskningar inte kunnat finna några 
tydliga tecken på tendensiösa påståenden. Detta skulle kunna bero på att jag inte lyckats 
penetrera ämnet tillfreds, eller likaväl att det inte finns något motiverat syfte för att 
publicera erfarenheter gratis för egen vinnings skull.   
   De reglementen som är nya och i digital form, överensstämmer i stort med de 
erfarenheter jag funnit på Internet. Jag anser att detta styrker dokumentens trovärdighet i 
tid och rum, eftersom reglementena uppdateras med olika former av hantering för 
dragna erfarenheter, ex. som amerikanska armén och marinkåren, vilka har särskilda 
centra för att ta tillvara på erfarenheter, t.ex. CALL17.   
 
 

                                                 
15 Denscombe Martyn, Forskningshandboken (Polen: Studentlitteratur, 2006), s.256 
16 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod (Lund: Studentlitteratur, 2003), s.33-34 
17 Center for Army Lessons Learned 
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2.5 Validitet och reliabilitet 
Är min valda metod relevant? Har jag forskat om det jag avsåg? Validiteten är huruvida 
min metod är relevant och i linje med min arbetsgång. Reliabiliteten handlar om hur 
pricksäker och tillförlitlig min undersökning är. Kommer kollegorna att genomföra 
samma arbete och likaledes få samma resultat?18 
   Jag anser att min validitet kan anses vara relevant, vilket kan utläsas av mina resultat 
och slutsatser kopplade mot min frågeställning. Jag anser även reliabiliteten i mitt arbete 
vara tillförlitlig, under förutsättning att det finns en förståelse för bakgrunden till mitt 
arbete, och även en insikt i kritiken mot min valda metod.  Genom att belysa, förstå och 
förklara områdets vidd, samt brister och kritik, anser jag att uppsatsens relevans och 
riktighet styrks.  
 
2.6 Etik 
Mitt arbete, vilket behandlar den insatta prickskyttens ”vardag”, kan upplevas beröra 
delar där prickskytten står inför moraliska dilemman, då ett mål eller en fientlig 
handling kanske inte alltid är helt enkel och tydlig att urskilja från civila människor och 
för den aktuella platsen helt normal verksamhet. 
   Jag vill med denna uppsats endast belysa problem och förbättringspunkter inom det 
svenska prickskyttesystemet, i syfte att förbättra läget inför en eventuellt skarp situation. 
Jag uppmuntrar därmed inte på något sätt till omoraliska eller oetiska handlingar, utan 
hänvisar till gällande regler och den internationella folkrätten.   
 
 
3 Prickskytt i urban miljö 
 
3.1 Inledning 
Prickskytte och precisionsskytte med militärt syfte har en lång historia och företeendet 
har funnits i en uppsjö former och varianter så länge det har funnits behov av att träffa 
särskilda mål på längre avstånd. För att få perspektiv på prickskyttets långa historia, kan 
nämnas att det redan under det amerikanska inbördeskriget förekom särskilda 
prickskytte- och skarpskytteförband.19 
 
Amerikanska arméns prickskyttereglementes definition av en prickskytt: 
 
“En militär prickskytt är en skytt, tränad och utrustad för att kunna identifiera och 
nedkämpa fiendens nyckelpersonal, ofta ifrån en dold position. Prickskyttens mål 
utgörs av chefer, servis personal på tyngre vapensystem, eldledare eller andra 
personer enligt order från högre chef.”20 

 

                                                 
18 Thuren, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare (Ljubljana, Polen: Liber, 2008), s.26-27 
19 Plaster John L, The history of sniping and sharpshooting (USA: Paladin, 2008), s.107-108 
20 Liwanag David, Haugen Michael, A commander's sniper operations planning guide (Infantry     
Magazine, 2008)  
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Prickskyttar har ända sedan 2:a Världskriget utgjort en, om inte avgörande, men viktig 
del i slag som utspelat sig i urban miljö. Prickskyttar har i regel inte nyttjats för att 
påverka motståndarens numerär, utan har istället främst påverkat motståndaren 
psykologiskt, då vetskapen om att fientliga prickskyttars närvaro har en förmåga att 
sänka stridsmoralen.21 Exempelvis kan man läsa om legendariska prickskyttar som 
Rysslands Vasilij Zajtsev22 och Finlands Simo Häyhä23, som sägs ha nedkämpat över 
200 stycken respektive över 500 stycken motståndare var under 2:a Världskriget. Dessa 
med flera har i sig utgjort underlag för fientlig propaganda, vilket kan sägas vara 
”prickskytteskräck” in absurdum.  De flesta moderna arméer har sedan 2:a Världskriget 
prickskyttar i någon form, med primärt mål att demoralisera fienden och bekämpa 
nyckelpersonal.  
 
Som Ulving & Arvidsson utrycker det, så finns det två skäl att använda prickskyttar: 
 
 
”Prickskyttar sänker fiendens stridsvärde, prickskytten träffar när andra bommar”.24 
 
   

3.2 Beskrivning av den urbana miljön ur ett militärt perspektiv 

Uppskattningsvis hälften eller mer av världens befolkning bor i dagsläget inom 
urbaniserade områden. Bebyggelse och infrastruktur har därför naturligt varit strategiskt 
viktigt att behärska i de flesta krig och konflikter. Detta eftersom det bl.a. anses vara 
enklare att försvara befäst terräng, samtidigt som det är väldigt svårt att erövra ifrån en 
befäst fiende.25 Genom att besitta infrastrukturen i ett område, underlättas även 
möjligheten att påverka civilbefolkningen, samt att i en högre grad kunna bibehålla 
kontrollen över de egna underhållslinjerna.26 
 
I FMR MOUT utkast.4 står följande beskrivning att läsa: 
 

 
”Med urban terräng (bebyggelse) avses större eller mindre städer och samhällen karaktäriserade av 
 

 Ett centrum i form av ett antal affärs- och förvaltnings-/kontorsbyggnader samt lokal- eller 
fjärrkommunikationer 

 Mer eller mindre omfattande bostads- samt industriområden i anslutning till eller som omger 
centrum 

 En större trafikled, europa- eller riksväg, som går genom eller i omedelbar anslutning till 
bebyggelsen 

 Intilliggande småbruten och betäckt terräng, t ex parker och grönområden.”27 
 

                                                 
21 Ulving & Arvidsson, Ett skott en träff (Ulving & Arvidsson, 1993), s.5 
22 Plaster John L, The history of sniping and sharpshooting (USA: Paladin, 2008), s.447-449 
23 Ibid. s.435-436 
24 Ulving & Arvidsson, Ett skott en träff (Ulving & Arvidsson, 1993), s.5  
25 Widen & Ångström, Militärteorins grunder (Stockholm: Försvarsmakten, 2004), s.180-181 
26 Ibid. s.181 
27 Försvarsmakten, FMR MOUT utkast 4 (Försvarsmakten, 2009), del 1, s.6 
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Denna definiering är måhända försvenskad och inte den enda aktuella definitionen, 
framförallt då vi frångått det gamla invasionsförsvaret28 till fördel för det nya 
insatsförsvaret.29 Den ”nya” urbana miljön bör även omfatta de stadsformationer som 
finns i de nuvarande och framtida insatsområdena, exempelvis så är infrastrukturen som 
finns i mellanöstern och på den afrikanska kontinenten ofta byggd på ett enklare sätt. 
Därmed inte sagt att det underlättar eller försvårar verksamheten, då samma komplexitet 
finns kvar. Man måste helt enkelt utveckla kunskapen om denna miljö. Väsentliga 
skillnader kan t.ex. vara skyddsnivån på byggnader, typiska utseendemönster för viktiga 
byggnader, ROTA-objekt30 och nya varianter av kulturella skyddsobjekt.  

3.3 Tankar och slutsatser om prickskytteförmågan i den urbana miljön  

I den amerikanska arméns prickskyttereglemente, definieras bebyggelse enligt nedan: 

 
Infrastrukturen i den urbana miljön medger och leder ofta till korta stridsavstånd, vilket 
kan vara till fördel för en motståndare som använder vapen, optik och optronik med 
sämre prestanda, om inte brukaren är väl förtrogen med materielen. Detta eftersom en 
stridsekvens på korta avstånd, naturligt leder till mindre tid att reagera, vilket blir till en 
stor nackdel om soldaten måste ödsla tid på att säkerställa funktion på tekniken. 
   För att kunna undvika sammanstöt/närstrid av detta slag, måste omgivande terräng 
kunna behärskas eller åtminstone övervakas. I den traditionella miljön löser förbandet 
kanske denna uppgift genom att avdela resurser i form av vaktposter och någon form av 
runtomkringförsvar. I den urbana miljön kan uppgiften lösas på motsvarande sätt, dock 
med dilemmat att den urbana miljön tenderar att uppehålla många soldater på ett litet 
område, eftersom byggnader och komplex infrastruktur bjuder stora möjligheter till dold 
framryckning för motståndaren. 
   Det moderna slagfältet, och då i synnerhet det urbana slagfältet har ur 
prickskytteperspektiv inte ändrats, vad avser förmågans grundtanke och de uppgifter 
som kan åläggas prickskytten. Det som skett är en viss stridsteknisk utveckling samt att 
taktiken och uppgifterna fått utvecklats. Den senast utvecklade stridstekniken och 
utrustningen, kanske ändå inte alltid är den bästa, beroende på motståndaren och dennes 
kapacitet. I många fall, från moderna konflikter, har det konstaterats att den sida som 
befinner sig i ett teknologiskt underläge, kunnat dra nytta av den urbana miljön med 
dess korta stridsavstånd och komplexa miljö32. 
   I tidigare konflikter har den stridsmoralsänkande effekten och verkan med god 
precision utgjort en väldigt stor del av syftet med att använda prickskyttar. I dagens 
konflikter och utifrån ett fredsbevarande eller fredsframtvingande perspektiv, bör 

                                                 
28 http://www.ne.se/school/artikel/178727?i_h_word=invasionsförsvaret 
29 http://www.mil.se/sv/Forsvarsmakten/Uppgifter-och-formaga/ 
30 Release Other Than Attack (”Undvik istället för att anfall”, ex kärnkraftverk) 
31 http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/3-21-94/c06.htm#6_14 
32 Dearolph, E Jeffery, Enemy inside the gates:Snipers in support of MOUT (Ft Leavenworth: U.S. Army  
2002), s.5 

“The basic classes of structures encountered in an urban area are concrete, masonry, and 
wood. However, any one building may include a combination of these materials. All buildings 
offer the sniper concealment, though the degree of protection varies with the materials used.”31 
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kanske större fokus ligga på prickskyttens ”övriga” uppgifter. Detta eftersom klassiska 
stridsuppgifter kanske inte är lika tydligt tillämpbara eller för den delen nödvändiga i en 
konflikt där varken fred eller krig är det definitiva tillståndet.  
   Beroende på uppgiften och konfliktens art kan prickskytten även utföra, för dennes 
befattning, mer okonventionella uppgifter till fördel för förbandets numerär och 
fördelning av personal till andra prioriterade uppgifter. Detta skulle kunna vara att i 
huvudsak ägna sig åt spaning och vidare ex. kunna förse högre chef med identifikation 
och klassificering av upprorsmakare vid insats mot folkmassa.  
   För att klara av att säkerställa lösandet av den egna säkerheten kan det beroende på 
omgivning krävas ett stort antal soldater. Genom att använda prickskyttar för att utgöra 
ett yttre försvar, kan åtgången på vaktposter minska. Enheten kan även få mer tid till 
förfogande för försvarsförberedelser, då prickskyttarna kan vara utgrupperade på längre 
avstånd, med samma eller bättre observationsförmåga. Genom att gruppera ut 
prickskyttar på längre avstånd, så måste samtliga berörda parter vara medvetna om 
deras position, för att inte oavsiktligt utsätta dem för beskjutning från egna förband. Det 
gäller även att orientera andra förband med tanke på att prickskyttarna kan behöva 
gruppera inom ett sidoförbands ansvarsområde33, vilket kan vara tätt inpå det egna, med 
hänsyn till att även små ytor i den urbana miljön kräver många soldater.    
   Det som kan utgöra skillnader för prickskytten i den urbana miljön kontra den 
traditionella är de korta skjutavstånden, som naturligt kan uppstå då städers utformning 
och karaktär varierar sig från kvarter till kvarter. Det kan även i större utsträckning, vara 
begränsat med tid från det att målet upptäcks, till att det måste bekämpas. Detta p.g.a. 
att hus och andra objekt underlättar för motståndaren att framrycka dolt, i skydd och 
skyl av bebyggelsen. De ”luckor” som finns att verka inom, kan i den urbana miljön 
vara väldigt begränsade och begränsande. Det kan t.ex. röra sig om fria skottfält som 
endast uppgår till vägkorsnings storlek. 
   Detta kan utgöra ett problem för prickskytten om denne inte är förberedd och utbildad 
för att klara den typen av korta stridsavstånd i djup, bredd, men framför allt tid. De 
typiska skjutavstånden för en prickskytt överstiger vanliga skyttesoldaters praktiska 
skjutavstånd, vilka uppgår till max 500-600meter34, vilket kan bli problematiskt om 
prickskyttens optiska utrustning endast är anpassad för att verka på längre avstånd. 
   Bebyggelsens utformning och det faktum att motståndaren kan komma väldigt nära 
inpå, kan innebära att det kan vara svårt för ett prickskyttepar att lösa den egna 
säkerheten tredimensionellt och 360grader runt den egna positionen, d.v.s. om 
prickskytteparet uppträder enskilt. Beroende på upptäcktsrisk och begränsningar i 
skottfält, måste prickskytten vara beredd på att kunna utrymma eldställningen eller 
eventuellt omgruppera till ny plats. Den urbana prickskytten måste därför vara flexibel, 
och vara beredd på att föra en betydligt mer rörlig strid för det egna skyddet och för att 
vara säker på att kunna uppnå verkan i målet.  
   Prickskytten kan, beroende på utbildning och utrustning, lösa kvalificerade 
spaningsuppgifter i den urbana miljön, som hade varit svårt för en större spaningsgrupp. 
Detta kan ytterliggare underlättas beroende på avvägning och modulering mellan 
förmågorna uthållighet/skydd och rörlighet/verkan, vilket kan regleras beroende på 
antalet soldater i enheten.  

                                                 
33 U.S Army, intervju med Maj. Kenneth Luther (Forth Leavenworth: U.S Army, 2006) 
34 Försvarsmakten, SoldF (Helsingborg: Försvarsmakten, 2001), s.45 
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   En generell slutsats för den urbana miljön är att slagfältet oundvikligen innefattar en 
tredje part i form av civila människor och civil infrastruktur. Genom sina goda 
observationsmöjligheter, kan prickskytten avge välriktad och observerad eld mot ett 
identifierat och klassificerat mål. Detta kan ske med begränsad risk för civil egendom 
och för civila offer, till skillnad mot en insats med större enheter som nyttjar vapen med 
sämre precision, vilka även kan innehålla verkansdelar som gör åverkan på en större 
yta. Genom att nyttja prickskytteförmågan optimalt, skulle ett förband därför kunna 
genomföra operationer i urban miljö, med minskad risk för civila offer, utan att för den 
skull reducera effekten.  
   I den traditionella miljön kan prickskytten transporteras till insatsområdet på 
allehanda sätt och framrycka sista biten till fots. I den urbana miljön torde det fungera 
på samma sätt, med tillägget att det kan röra sig om betydligt kortare avstånd och att 
den sista biten kan vara väldigt avancerad, beroende på vilken typ av bebyggelse det rör 
sig om och hur civilbefolkningen är inställd till vår part i området.  
   Med begreppet ”nyckelpersonal”, avses i den traditionella prickskyttetjänsten, 
personal som är viktig för att motståndarens verksamhet skall fungera35, dessa skulle 
kunna utgöras av chefer och personal som betjänar viktigare materiel, t.ex. tyngre 
vapensystem. I dagens konflikter och den urbana miljön, skiljer sig inte tanken i stort, 
utan denna personal har bara bytt vapen (jmf IED) och ledningsplats (jmf 
upprorsmakare).   
 
       
4 Svensk prickskytt nu och då 
 
Sverige införde prickskyttar i modern tappning efter 1:a Världskriget. Detta var p.g.a. 
ekonomiska nedskärningar endast en kort epok och först i början på 1940-talet blev 
ämnet åter aktuellt och de mest välskjutande gevären försågs med optiska riktmedel. 
Fr.o.m. tiden från 2:a Världskriget fram till 1980-talet, användes dessa kikarförsedda 
gevär, men även kikarförsedda automatkarbiner.  
   När Försvarsmakten insåg vilken effekt prickskyttar faktiskt hade haft under de 
senaste konflikterna och vid insikten om att befintliga svenska ”prickskyttevapen” ej 
höll måttet, inleddes en studie som resulterade i det nuvarande vapnet, PSG 90.36   
 
4.1 Stridsteknik/uppgifter 
Det är inte helt enkelt att försöka fastställa vilken stridsteknik svenska prickskyttar 
använder sig av, med tanke på att det saknas ett nu gällande reglemente. De handlingar 
o dyl. som funnits på senare år har endast varit utbildningsanvisningar, vilka tyvärr 
aldrig lämnat remisstadiet. Istället har de förband som använder sig av prickskyttar 
utarbetat egna anvisningar. Dessa anvisningar har företrädesvis funnits på 
jägarförbanden, vilka generellt har utbildat soldater som ska kunna föra strid på djupet, 
på långa avstånd och i mindre enheter.37  

                                                 
35 Fallskärmsjägarkåren, Förhandsutgåva, Utbildningsanvisning Prickskytte (Fallskärmsjägarkåren, 
1998), s.10 
36 Ibid. s.9 
37 http://www.mil.se/sv/I-Sverige/Utbildningsforband/Norrbottens-regemente-I-19/Om- 
forbandet/Armens- jagarbataljon/ 
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   I de forna skyttereglementena omnämns prickskyttetjänsten i väldigt liten 
utsträckning. Det framgår främst att det finns prickskyttar och att de skall användas, inte 
så mycket om varför eller hur de skall nyttjas. För tillfället saknas uppdaterade 
soldatreglementen som reglerar den grundläggande verksamheten på grupp-, pluton- 
och kompaninivå, men förhoppningsvis förtydligas prickskyttens uppgifter och 
användningsområden i framtida reglementen.  
   Avseende uppgifter så kan man konstatera att den röda tråden genom de gamla 
skyttereglementena är att prickskyttarnas primära uppgift är att bekämpa 
nyckelpersonal.38 Både stridsteknik och uppgifter har varit av stark defensiv karaktär, 
vilket härstammar ifrån det gamla invasionsförsvaret.  
   I vissa av de nya reglementena har prickskytteförmågan fått större uppmärksamhet än 
tidigare. Effekten och utnyttjandet av prickskyttar påvisas tydligare i FMR MOUT 
utkast.4, än det gjort i tidigare versioner av reglementen som behandlar den urbana 
miljön. Det finns bl.a. en separat del i ett kapitel som kortfattat redogör för vikten av att 
förstå prickskyttens förmåga. Denna del är dock endast av orienterande slag och bör 
kompletteras med mer litteratur och utbildning för att kunna vara till nytta. Vidare så 
tillägnas prickskytteförmågan en utförlig sida i kapitlet som avhandlar insats mot 
folkmassa (IMF), där den tänkta tillämpningen av uppdragstaktik39 framgår tydligt 
genom att prickskytten ger förslag på uppgifts lösande och att chefen därefter fastställer 
inom vilka ramar det skall ske. Det framgår även att prickskyttegruppens 
sammansättning bör vara modulerbar och att uppgifterna till stor del även handlar om 
att ha ögon och öron i terrängen40.   
   I remissen till Försvarsmaktens reglemente för C-IED41 omnämns prickskytten som 
ett medel att skydda det egna förbandets gruppering vid olika typer av verksamhet, 
däribland strid från stridsställning och vid upprättande av vägspärr.42     
 
4.2 Organisation & Utbildning 
Som nämnts i föregående del, är organisationen varierande från förband till förband. 
Grunden för svenskt prickskytte är för närvarande att observatören är chef i 
prickskytteparet. Byggklossarna utgörs av par (2 soldater), omgång (2xpar), grupp 
(2xomgång) och tropp/pluton (2-3xgrupp).  
   Det framgår på organisationsskisser att det skall finnas prickskyttar, men uppgifter om 
hur prickskytten skall utbildas och utnyttjas vid övning och insats framgår i väldigt 
sparsam utsträckning. Detta beror till stor del på avsaknaden av ett gällande 
prickskyttereglemente, vilket för närvarande är under framtagning genom 
Markstridsskolans (MSS) försorg. Således är den befintliga utbildningen och 
förhandsutgivna anvisningar under revidering.  
   Den nuvarande Prickskytteutbildningen för värnpliktiga genomförs enligt 
skjutreglemente för prickskyttegevär 90 (SkjutR Psg 90) under 8 veckor. Målet efter 
fullständig utbildning är bl.a. att självständigt inom stridsparet kunna uppnå verkan med 
vapnet på dess praktiska skjutavstånd och med, för typen av enhet, rätt stridsteknik.43 

                                                 
38 Försvarsmakten, InfR Skplut (Uppsala: Försvarsmakten, 1991), s.18 
39 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer (Värnamo: Försvarsmakten, 2005), s.71-72 
40 Försvarsmakten, FMR MOUT utkast 4 (Försvarsmakten, 2009) del 2.2, s.44 
41 Counter- Improvised Explosive Device (Metoder avsedda för att förhindra och undvika IED) 
42 Försvarsmakten, Hbok Militära operationer I IED miljö (2008: Försvarsmakten, 2008) 
43 Försvarsmakten, Prickskyttegevär 90  (Linköping: Försvarsmakten, 2002), s.10 
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   Reglementet omfattar inte någon del i urban miljö, förutom elevationsballistik, som 
behandlar vinklar vid skjutning i med och motlut. De skjutövningar som ingår i 
utbildningspaketet utgörs i huvudsak av precisionsskott på avstånd från 100 till 
600meter. Vissa skjutövningar genomförs på 50meter och är då s.k. ”jaktskott”, vilket 
innebär att skottet skjuts stående och med kortare tid till förfogande.     
Vad avser den urbana prickskytteförmågan i Sverige, har den i huvudsak återfunnits på 
de numera utrangerade stadsskyttebataljonerna. Förmågan utgjordes av en prickskytte 
tropp per bataljon och ingick i bataljonens spaningspluton.  
   Instruktörskursen, som genomförs av Markstridsskolan i Kvarn, är uppdelad i fyra 
delar: vapenutbildning, grunder prickskytte, prickskytte vinter och SIB. Det tillkommer 
även en kurs (”Insatsledare prickskytt”) som syftar till att, hos chefer och insatsledare, 
skapa en högre förståelse för hur prickskytten bäst nyttjas. Denna är för närvarande 
under utveckling och beräknas vara klar under 2010.  
 
 
4.3 Slutsatser 
Dagens svenska prickskytteutbildning utvecklades under 1980-talet och i slutet på det 
Kalla kriget och har främst inriktats mot det dåvarande hotet från öst, då striden var 
tänkt att föras utanför städerna. Detta har inneburit att prickskyttarna utbildats för att 
självständigt (inom paret), kunna lösa stridsuppgifter och verka på långa avstånd.  
   Det moderna slagfältet utgörs i huvudsak av urban miljö, ovidkommande om det rör 
sig om internationella uppdrag eller vid en konflikt inom rikets gränser. De långa 
skjutavstånden kan visserligen förekomma i urban miljö, och bör om möjligt även 
eftersträvas beroende på uppgiftens art, men de kortare och i de flesta fall normerande 
avstånden, bör iakttas och givas mer utrymme vid utbildning av prickskyttar.  
   Den grundläggande byggstenen, ”prickskytteparet”, utgör den viktigaste delen av den 
svenska prickskytteförmågan. Möjligheten att utöka enheten i form av fler 
prickskyttepar är i grunden väldigt bra, dock kan de vara nödvändigt att flexibelt kunna 
anpassa enheten efter typ av uppgift, för att därmed ha möjligheten att modulera enheten 
utifrån behov som: rörlighet, skydd och verkan.  
   Problemet med prickskytteutbildningen verkar ha varit att tiden inte räcker till och att 
förbandsspecifika prioriteringar fått ligga till grund för i vilken omfattning prickskyttar 
utbildats. I och med att FM nu är på väg att frångå systemet med värnplikt44, tror jag att 
det i framtiden finns stora möjligheter att utveckla utbildningen och få tiden att räcka 
till. Av brist på reglementen, utbildare och utbildningar att döma, drar jag slutsatsen att 
vi i Sverige inte värderat vikten av prickskyttar särskilt högt i förhållande till andra 
områden. Denna eventuella nedprioritering är visserligen oväsentlig i dagsläget, då det 
handlar om att inse det nuvarande och framtida behovet av prickskyttar.45 
     

                                                 
44 http://www.sou.gov.se/kommittedirektiv/2007/dir2007_147.pdf 
45 Försvarsmakten, FMR MOUT utkast 4, Inse behovet av prickskyttar (Försvarsmakten, 2009) bil.1, kap 
4.12  
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5 Från Groznyj till Bagdad 
 
Efter år av oroligheter i Tjetjenien och flera antiryska terrordåd utförda i 
Kaukasusregionen samt på ryskt territorium under ledning av separatistledaren Sjamil 
Basajev, beslutade Rysslands då nyblivna premiärminister Vladimir Putin att återigen 
invadera Tjetjenien. Planen var att isolera ”banditerna” i norra Tjetjenien, i syfte att inte 
stöta sig med lokalbefolkningen. Denna isolering misslyckades emellertid, med 
resultatet att ryska trupper blev tvungna att omringa ett starkt befäst Groznyj46, där 
prickskyttar senare visats sig ha haft betydande effekt och ifrån båda parter under den 
månadslånga belägringen47.  
   Liksom ryssarna har dragit lärdomar ifrån belägringen av Groznyj under det första och 
andra Tjetjenienkriget, har amerikanerna dragit lärdomar under Operation Iraqi 
Freedom och vidare erfarenheter från operationer och insatser i området. Flertalet av de 
nyförvärvade erfarenheterna och kunskaperna är av liknande art och en av de 
gemensamma nämnarna är den irreguljäre motståndaren. Den irreguljäre motståndaren 
ställer helt andra krav på stridsteknik och tillämpning/tolkning av ROE, kontra hur den 
traditionella striden förts på det traditionella slagfältet. Detta framgår och framställs 
tydligt i media när motståndaren attackerar civila och nyttjar dessa för att nå sina syften. 
Den irreguljäre krigaren når inte sitt syfte med att sänka motståndarens numerär, utan 
påverkar istället psykologsikt, liknande det prickskytten gör.       
 
5.1 Stridsteknik/uppgifter 
Exempel ifrån USA visar på att de till fullo tillämpar sig av uppdragstaktik48 inom 
prickskyttetjänsten, då prickskyttarna får givna ramar och är medvetna om chefens 
intention49. Prickskytteuppdrag kan vara av defensiv eller offensiv karaktär. De 
defensiva uppdragen kan innefatta att försvara olika typer av mineringar, försvåra för 
motståndarens prickskyttar och spaningsförband samt slå ut motståndarens 
nyckelpersonal. Offensiva uppdrag omfattar insatser mot motståndarens prickskyttar, 
övervakning, flankskydd och understöd åt egen anfallande trupp samt kunna avge 
precisionseld mot svåra mål på långa avstånd, exempelvis in i bunkrar och 
stridsfordon.50  
   Förutom de uppgifter som presenteras i de amerikanska prickskyttereglementena, 
framgår det på högre nivå, att förutom prickskyttens primära stridsuppgift ska denne 
även samla in underrättelser under hela sitt uppdrag.51  Amerikanska erfarenheter ifrån 
Irak, visar att prickskyttens uppgifter inte bara omfattar de typiska stridsuppgifterna, 
utan prickskytten utgör en väldigt viktig och stor del av informations- och 
underrättelseinhämtningsförmågan på slagfältet.  Vidare belägg för detta, är att ett av 
prickskyttens signum är uthållighet, vilket medger att denne kan bistå chefen med 
uppdaterad information under längre tid. För att ytterligare förstärka denna förmåga, har 

                                                 
46 Efron Vera, Kriget i Tjetjenien (Finland: Efron & Dotter, 2006), s.212-215 
47Thomas L Timothy, Grozny 2000: Urban Combat Lessons Learned (Military Review, 2000)  
48 Jmf svensk stridsteknik vid IMF.  
49 Liwanag David, Haugen Michael, A commander's sniper operations planning guide (Infantry 
Magazine, 2008) 
50 http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/3-21-94/c06.htm#6_14 
51 Dearolph, E Jeffery, Enemy inside the gates: Snipers in support of MOUT (Ft Leavenworth: U.S. 
Army, 2002), s.19 
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amerikanska förband utökat prickskytteenheterna, från klassiska prickskyttepar upp till 
4-5 personer. Syftet med detta är dels att kunna öka uthålligheten och verka över ännu 
längre tid, och dels klara av att lösa den egna säkerheten med hänsyn till 
upptäcktsrisken och de korta stridsavstånden.52 
   Ryssarna upptäckte vilken effektökning de tjetjenska prickskyttarna fick så fort de 
verkade i bebyggelse. Frustrerade och utan effektivt motmedel, genomfördes vansinniga 
motattacker med hjälp av stridsvagnar, indirekt eld och andra grövre vapen. Detta ledde 
till stora civila förluster och allmän förstörelse, utan att nämnvärt påverka 
motståndaren.53 I en intervju står även att läsa ett exempel ifrån Irak, då en pluton ur ett 
mekaniserat förband väljer att bekämpa fientliga prickskyttar med stridsfordonets 
huvudbeväpning, 25mm automatkanon.54 Denna stridsteknik är inte förenlig med de 
regler (ROE) som nyttjas av nationer med FN-mandat, av t.ex. Peace keeping och eller 
Peace enforcement karaktär, så länge det inte handlar om försvarbart nödvärn. 
   Dillemmat som kan uppstå är när det egna förbandet följer folkrätten och givna 
direktiv för gällande mandat, samtidigt som motståndaren eller berörda parter frekvent 
bryter densamma. Tydliga exempel på detta står dagligen att läsa om i media. Det kan 
vara allt ifrån självmordsattentat och attacker med egentillverkade bomber (IED), till 
regelrätta eldöverfall.  
   En av de gemensamma nämnarna för denna typ av krigföring och handlingar är att 
utövarna uppträder och verkar i civila kläder bland civila. Företeelsen med att föra krig 
under ”falsk flagg” kan inte påstås vara ny, men har under de senaste konflikterna allt 
mer börjat dominera slagfälten. Att kunna identifiera en motståndare som uppträder i 
likadan klädsel och på samma platser som civilbefolkningen är en hel vetenskap i sig, 
vilket bl.a. omfattar kunskap om stridstekniker baserade på erfarenheter ifrån respektive 
insatsområde55.  
   Metoder för att särskilja motståndare från civilbefolkning är som nämnts ovan ett 
högst aktuellt ämne. När denna kunskap väl är förvärvad, så måste målet kunna 
bekämpas med precision för att man överhuvudtaget skall kunna ha en chans att 
undvika skador på tredje part. Detta är högst nödvändigt, inte bara med tanke på den 
moraliska aspekten, utan även med hänsyn till förbandets stöd från civilbefolkningen 
och missionens existensberättigande från hemmaopinionen. För att förtydliga detta kan 
man se vilka enorma proportioner enskilda händelser i Irak har fått, till stor nackdel för 
Amerikansk närvaro i området. En prickskytt skulle med stor sannolikhet klara av att 
lösa den typen av uppgift, till skillnad från s.k. ”precisionsstyrda” bomber som skördat 
civila offer i de flesta moderna konflikter. Med prickskyttar löser man inte bara ut den 
primära uppgiften att bekämpa motståndaren fysiskt, utan man får även in den 
stridsmoralsänkande effekten då motståndaren känner sig sårbar trots nyttjandet av 
civila kläder och sammanhang56.     
   En amerikansk prickskytteerfarenhet ifrån Irak, är att val av eldställning inte bara bör 
grundas på vilken verkan som skall uppnås. Möjligheten att försvara sig från platsen 
och även säkra och ominerade utrymningsvägar måste ägnas särskild uppmärksamhet. 

                                                 
52http://findarticles.com/p/articles/mi_m0IAV/is_5_94/ai_n27866488/pg_1?tag=artBody;col1 
53 Dearolph, E Jeffery, Enemy inside the gates: Snipers in support of MOUT (Ft Leavenworth: U.S. 
Army,  2002), s.14 
54 U.S Army, intervju med Cpt Nei Prakash (Forth Leavenworth: U.S Army, 2006) 
55 Försvarsmakten, Hbok Militära operationer I IED miljö (2008: Försvarsmakten, 2008) 
56 Dearolph, E Jeffery, Enemy inside the gates:Snipers in support of MOUT Ft Leavenworth: U.S. Army,  
2002), s.6 
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Denna erfarenhet har uppdagats genom att tidigare ”fria” tillbakarycknings vägar 
återfunnits försåtminerade och att överfall iscensatts väldigt välplanerat.57 Detta styrker 
idén om att hålla sig väl med, men samtidigt inte lita blint på lokalbefolkningen.   
    
5.2 Organisation & Utbildning 
Under det Första Tjetjenienkriget, vid den ryska belägringen av Groznyj 1995, användes 
prickskyttar flitigt av både tjetjenerna och ryssarna. Ryssarna insåg vikten av att nyttja 
prickskytteförmågan och organiserade enheter med upp till 50-60 stycken prickskyttar i 
varje. Dessa skyddades av reguljära förband och löste förutom prickskytteuppgifter, 
även spanings- och eldlednings uppgifter.58  
   Trots lärdomen av effekten att nyttja prickskyttar, erhöll ryssarna stora förluster på 
grund av att de saknade erforderlig utrustning och var för dåligt utbildade. Tjetjenerna å 
sin sida nådde större framgång, de organiserade sig i mindre enheter, med prickskytten 
som grundsten och bedrev klassisk fördröjningsstrid på djupet, genom att ”locka” förbi 
de ryska soldaterna och lämna kvar prickskyttar bakom deras linjer. Tjetjenerna nyttjade 
de korta stridsavstånden till sin fördel, då det innebar att ryska artilleriförband ej kunde 
verka utan att påverka egen trupp.59  
   Det som bör belysas, är att de tjetjenska prickskyttarna vid flera tillfällen ertappades, 
utklädda till civila och även till hjälparbetare med röda korsets flagg.60 Ryssarna 
utvecklade emellertid sin prickskytteförmåga, och inför det Andra Tjetjenienkriget 1999 
var de ryska prickskyttarna utrustade med bl.a. moderna mörkerhjälpmedel. Ryssarna 
organiserade sina prickskyttegrupper, inte helt olikt de tjetjenska, i trissar eller så 
kallade ”Troikor”61, då dessa bestod av en prickskytt, en soldat med granattillsats och en 
med kulspruta. Denna organisation medgav en hög eldkraft, samtidigt som förmågan att 
uppträda dolt kvarstod på grund av storleken62.  
 
5.3 Slutsatser 
Trots att konflikterna i Kaukasus och Mellanöstern som jag skrivit om, utspelar sig med 
tio års mellanrum och i helt olika regioner, har jag kunnat konstatera att flera av 
erfarenheterna återges från båda håll. De mest framträdande likheterna är hur 
sammansättningen av prickskytteenheter skiljer sig ifrån de ”klassiska” 
prickskytteparet, genom att enheten utökas eller förändras efter behov. Vidare så verkar 
prickskyttens förmåga att bidra med underrättelser, genom att befinna sig på plats, 
utgöra en viktig del i den urbana prickskyttens arbete. Både ryska och amerikanska 
erfarenheter, tyder på att prickskyttarnas arbete i den urbana miljön, kräver ett visst 
understöd i form av yttre skydd63 och av QRF-förband64 som undsättningsstyrka65.     
 

                                                 
57 http://findarticles.com/p/articles/mi_m0IAV/is_5_94/ai_n27866488/pg_1?tag=artBody;col1 
58 Thomas L Timothy, Grozny 2000: Urban Combat Lessons Learned (Military Review, 2000) 
59 Thomas L Timothy, Grozny 2000: Urban Combat Lessons Learned (Military Review, 2000) 
60 Plaster John L, The history of sniping and sharpshooting (USA: Paladin, 2008), s.598 
61 Thomas L Timothy, Grozny 2000: Urban Combat Lessons Learned (Military Review, 2000) 
62 Plaster John L, The history of sniping and sharpshooting (USA: Paladin, 2008), s.598 
63 Thomas L Timothy, Grozny 2000: Urban Combat Lessons Learned (Military Review, 2000) 
64 Quick Reaction Force (jmf “snabbinsatsstyrka”) 
65 http://findarticles.com/p/articles/mi_m0IAV/is_5_94/ai_n27866488/pg_1?tag=artBody;col1 
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6 RESULTAT 
 
6.1 Inledning 
Även om prickskytteutbildningen i Sverige är förhållandevis ung, finns det stora brister 
i reglementen och chefsutbildningar som berör nyttjandet av prickskyttar. Exempel på 
detta är huruvida prickskytten skall tillhöra eller vara underställda förbandet.  
   Genom att skapa ett prickskyttereglemente och uppdatera utgångna men befintliga 
reglementen, t.ex. ”Infanterireglemente skyttepluton”, skulle chefer kunna få en bättre 
uppfattning och kunskap om hur man kan använda denna förmåga på ett effektivare sätt. 
Detta problem kommer till viss del kunna avhjälpas med den kommande kursen, 
”Insatsledare Prickskytt”. Trots denna utbildning tror jag ändå att kunskapen måste 
spridas i fler olika reglementen och på en bredare front för att få ordentligt fäste i 
systemet.     
 
6.2 Slutsatser 
Vid studier om vilka uppgifter västerländska prickskyttarna ålagts under de senaste 
konflikterna, kan jag konstatera att de i stort ligger i linje med generella svenska 
förmågor och tekniker, som är möjliga att nyttjas vid strid i urban miljö. Slutsatsen jag 
drar av detta, är vikten av att prioritera kontinuerlig utbildning och utveckling. Detta 
resulterar i en djupare insikt och förståelse för prickskytteförmågans, stridsekonomiskt 
höga betydelse, på det moderna och framförallt urbaniserade slagfältet. Med det menar 
jag att förband med hjälp av prickskyttar kan lösa fler uppgifter med färre resurser och i 
vissa fall även med högre uteffekt.  
   Även om det i princip är omöjligt att få ta del av det senaste inom amerikanskt 
prickskytte, är det tydligt att deras reglementen är under ständig revidering m.h.t. de 
erfarenheter som de fått under de senaste konflikterna i Irak och Afghanistan. Detta går 
att utröna genom att studera artiklar och litteratur rörande ämnet, utan att för den delen 
komma åt det absolut senaste.  
   Den höga prioriteringen av amerikanska prickskyttar har inte alltid vart densamma. 
Vid tiden före den amerikanska invasionen av Irak, använde bl.a. amerikanska 
marinkåren ett prickskyttereglemente reviderat 198166. Intresset för prickskyttar har 
inom det amerikanska försvaret gått i vågor i takt med olika konflikter. Under Vietnam 
kriget växte en helt ny prickskytteorganisation fram, bara för att efter krigsslutet helt 
nedprioriteras och nästan försvinna67.  Detta kan jämföras med avsaknaden av ett 
svenskt prickskyttereglemente och hur vi i Sverige har resonerat och prioriterat. 
   Amerikanska och ryska förband har under de senaste konflikterna blivit tvungna att 
reagera på motståndarens agerande, p.g.a. bl.a. okonventionell och osymmetrisk 
krigföring, detta till ett i vissa fall högt pris med egna och civila förluster som resultat. 
Genom att studera andra nationers färdigheter och erfarenheter, kan vi i Sverige lära oss 
mycket genom att undvika samma fällor och misstag som de begått, action beats 
reaction. 
   Med tanke på att nya erfarenheter och lessons learned från den urbana miljön hela 
tiden tillkommer, tror jag det är ett måste att kunna ha ett ”levande” och uppdaterbart 

                                                 
66 Dearolph, E Jeffery, Enemy inside the gates:Snipers in support of MOUT (Ft Leavenworth: U.S. Army,   
2002), s.20 
67 Plaster John L, The history of sniping and sharpshooting (USA: Paladin, 2008), s.589 
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reglemente, för att kunna möta de urbana kraven så väl förberett som möjligt. Detta 
torde inte utgöra något problem då de flesta reglementen numera utges i digital form.      
   Av de stridstekniska slutsatser jag kommit fram till, kan jag konstatera att vi i Sverige 
har en god grund att stå på, vad avser prickskytteförmågan. Jag tror däremot att vi skulle 
ha stor nytta av, som jag nämner ovan, att frekvent försöka inhämta djupare kunskap 
och erfarenheter ifrån andra nationer. 
   De slutsatser jag under arbetet sett som viktigast och som vi i Sverige, i dagsläget, inte 
tillämpar fullt ut eller bör utveckla är följande: 
 
Prickskytten måste i den urbana miljön ur aspekterna ”egen säkerhet” och ”verkan i 
målet” kunna föra en rörligare strid än vad som är typiskt på det traditionella slagfältet. 
 
Prickskytten måste utbildas, för att i den urbana miljön klara av att nå verkan med sitt 
vapen på betydligt kortare stridsavstånd, med mindre tid till förfogande och med ett 
begränsat skottfält i djup och bredd.  
 
Prickskytten är med sin utrustning och enhetsstorlek, ytterst lämpad att kunna bedriva 
spaning i den urbana miljön. Ex. genom att förse högre chef med förstahands 
information genom att ha ”ögon i terrängen” eller för att identifiera upprorsledare vid 
IMF. 
 
Prickskytteenheten bör vara flexibel och utbildas för att kunna sammansättas av olika 
delar, förmågor och storlek, beroende på uppgiftens art. Det kan röra sig om att bereda 
plats för grövre vapensystem eller att utöka enhetens storlek, i syfte att öka uthållighet 
och skydd. 
 
Prickskyttens goda observationsförmåga, underlättar identifieringen av nyckelpersonal. 
För att ytterligare förstärka denna förmåga, tror jag att prickskytten med fördel skulle 
kunna utbildas i någon form av Counter-IED, i syfte att kunna identifiera det moderna 
och urbana slagfältets nyckelpersonal. Vid utbildning i identifiering och klassificering, 
bör även civilläget tas i beaktande, genom att lära prickskytten skillnader och mönster 
hos motståndaren respektive civilbefolkningen. Genom att utveckla och inrikta den 
Svenska Försvarsmaktens prickskytteutbildning i linje med ovanstående slutsatser, tror 
jag att de urbana kraven kan mötas och klaras av, på ett bättre förberett sätt. 
 
6.3 Förslag på vidare forskning 
Som jag ser det, finns det ingen anledning att enskilda förband bedriver 
prickskytteutbildning i egen regi. Precis som försvarsmakten har påbörjat att införskaffa 
materiel genom att köpa ”färdigutvecklat”, tror jag att man bör överväga att göra 
desamma med prickskytteutbildningen. Den norska utbildningsmodellen med, för hela 
norska försvaret, samfälld utbildning, tror jag ex. med stor fördel skulle kunna begagnas 
i Sverige. Detta då den verkar vara både kostnads- och resultateffektiv. Förutom att en 
”inköpt” utbildningsmodell redan skulle vara färdigutvecklad, innehåller den 
förhoppningsvis även de senaste uppdateringarna i form av dragna erfarenheter ifrån de 
senaste konflikterna. Mitt förslag på vidare forskning i ämnet är: vilken 
prickskytteutbildning bör den svenska försvarsmakten ta som förebild och inrikta sig på, 
för att i framtiden klara av att lösa uppgifter med hjälp av prickskytteförmågan i urban 
miljö?   
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