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Skarpskytten i Mekaniserad Bataljon 09 

En prövning av definition och utrustningsalternativ 
 
Sammanfattning: 
Inom ramen för den mekaniserade bataljonens organisation har ett flertal plutoner blivit tilldelade
PSG90 som skarpskyttebeväpning. Frågan är om denna beväpning skapar effekt för förbandet? 
Syftet med denna uppsats är att undersöka skarpskyttens roll och beväpningsalternativ inom ramen 
för den mekaniserade bataljonen. 
 
Uppsatsen avsåg att genom en hypotesprovning undersöka om tilldelningen av PSG90 till ett 
flertal plutoner i den mekaniserade bataljonen skapar ökad effekt för förbandet. Undersökningen 
krävde en delad frågeställning där först själv begreppet skarpskytt behövde definieras. Därefter 
krävdes en undersökning av denna definition jämtemot empiri för att etablera eftersökta effekter 
med skarpskytten. Slutligen genomfördes en komparation mellan olika vapensystem, som finns 
tillgängliga i den svenska arsenalen, och hur dessa förhåller sig till de eftersökta effekterna. 
 
Uppsatsens resultat kan sammanfattas på följande sätt: Den svenska definitionen av skarpskytt är i 
sin nuvarande form minimalistisk i jämförelse med andra länders definiton. Skarpskytten måste i 
den mekaniserade bataljonen lösa många olika former av strid där olika beväpningsalternativ
innebär olika för och nackdelar. Tillförandet av PSG90 som skarpskyttebeväpning är inte 
tillräckligt i förhållande till eftersökta effekter, varpå antingen en prioritering av uppgifter måste 
göras alternativt en dubbelbeväpning av skarpskytten blir nödvändig. 
 
Nyckelord: 
Skarpskytte, PSG90 
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Designated marksman in the mechanized batalion 09 

An examination of definition and equipment 
 
Abstract: 
In the organizational schematic of the mechanized battalion, several platoons have been issued 
PSG90 sniper rifles as Designated Marksman armament. This raises the question if this armament 
creates any increased effects for the unit? The purpose of this essay is to examine the role and 
choice of armament for the Designated Marksman within the mechanized battalion. 
 
The essay tests the hypothesis that assigning PSG90 sniper rifles to various platoons within the 
battalion leads to increased effects of the unit. This examination uses several methods of 
examining this hypothesis. Initially the Swedish definition of Designated Marksman is examined 
in relations to other countries definitions. Secondly the desired effects are defined from the 
empiric materiel. Finally a comparison between options of armament available with the Swedish 
arsenal is made and related to the desired effects. 
 
The result of the essay can be summarized in the following ways: The Swedish definition of 
Designated Marksman is in its current form minimalistic in relation to other countries definitions. 
The Designated Marksman must be able to handle a number of different combat situations where 
different weapons alternatives offer different pros and cons. The issuing of PSG90 sniper rifles as 
armament for the designated marksman is insufficient in relations to the desired effects. This 
results in a situation where tasks either have to be prioritized in relation to the equipment or where 
the Designated Marksman has to be issued to different weapons, depending on different combat 
situations. 
 
Keywords: 
Designated Marksman, Sharpshooter, PSG90 sniper rifle 
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1 Inledning 
 
Omställningen av Försvarsmakten från invasionsförsvar till insatsförsvar har inneburit 
förändringar på alla nivåer i organisationen. I det stora perspektivet har det lett till en 
nedskärning av försvaret i kvantitet för att kunna finansiera en kvalitativ höjning av de 
kvarvarande manöverbataljonerna och utbildningsplattformarna. 
 
De krav som nya uppgifter ställer på en förändrad försvarsmakt, måste vara 
dimensionerande för förbanden på alla nivåer. I invasionsförsvaret var arméns 
stridstekniska förmåga centrerad kring kapaciteten att med tekniska system möta en 
mekaniserad motståndare. Insatsförsvarets uppgifter kräver omprioriteringar kring 
stridstekniska förmågor, för att möta alla nivåer i konfliktskalan.1 
 
Inom ramen för dessa nya uppgifter framträder förmågan att verka med finkalibrig eld 
att få ökad relevans. Detta då insatserna i stor del sker i bebyggelse, i närheten av civila 
och med ett ROE (Rules Of Engagement) som reglerar nyttjandet av våld. Det finns 
även ett ökat assymetriskt inslag där en motståndare till av Försvarsmakten genomförd 
motståndare inte disponerar stridsfordon eller fast förbandsstruktur. 
 
På grupp och plutonsnivå, innebär detta ett ökat behov av precisionsriktad eld, där 
befattningen skarpskytt får en ökad relevans. Denna ökade relevans visas bland annat 
genom att prickskyttevapen letar sig längre ner i förbandsstrukturer och återfinns på 
flera olika plutoner. I organisationsförslaget för Mekaniserad Bataljon 09 återfinns 
dessa vapensystem på såväl spaningsplutoner, som skytte- och stormpionjärplutoner.2 

1.1 Problemformulering och syfte 

Problemformulering: 
Då insatsernas karaktär blir mer mångfaceterade, där förmågan att avge precsionsriktad 
eld på korta och långa avstånd ökar, tillförs manöverbataljonens enheter fler 
vapensystem för att lösa dessa stridssituationer. Detta skapar ett ökat behov för chefer 
att förstå hur denna resurs skall nyttjas för att uppnå effekt i olika situationer. Det måste 
beaktas att tillförandet av ett eller flera prickskyttevapen i sig endast är en materiell 
fråga och i sig tvingar oss att ställa frågan om det är med detta vapensystem vi når 
optimal verkan kopplat till situationer inom ramen för våra nuvarande och framtida 
insatser. 
 
Syfte: 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka effekter vi eftersträvar med 
skarpskyttar i stridande plutoner inom den mekaniserade bataljonen och vilken 
utrustning som behövs för att skapa önskad effekt. 

1.2 Hypotes 

Hade uppsatsens syfte varit att undersöka hur tillförandet av ny eller annorlunda 
beväpning hade skapat ökad förmåga, hade det varit möjligt att nyttja en ren deduktiv 

                                                 
1 Markstridsskolan, (2008), MSS 19100:40616, Remiss Reglemente Mekaniserad bataljon 09, s 11 
2 Ibid, s 8 f 
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metod där tillförandet av skarpskyttar till förbandet hade varit en premiss, bland många 
andra. 
 
Eftersom det redan är ett faktum att PSG90 börjar dyka upp i organisationsskisser för 
flertalet plutoner i den mekaniserade bataljonen, kan vi utgå från att någon redan 
bedömt att denna beväpning skapar effekt och det blir därför mer relevant att nyttja 
hypotesprövning som metod. 
 
Hypotes: 
Tillförandet av PSG90 som skarpskyttebeväpning på stridande enheter ner till 
plutonsnivå, inom ramen för den mekaniserade bataljonen, skapar ökad effekt. 
 
Frågeställningar: 
För att kunna genomföra hypotesprövningen måste vi först klarlägga ett par faktorer 
som ligger till grund för ämnet. Vi måste veta, eller definiera vad en skarpskytt är och 
vilken definition vi skall nyttja för denna. Utifrån denna definition måste vi sen 
klarlägga vilka effekter det är vi eftersträvar med skarpskytten. Slutligen bör vi 
undersöka beväpningsalternativ för skarpskytten. Detta leder oss fram till följande 
delfrågor som måste besvaras i arbetet. 
 

 Hur bör befattningen Skarpskytt definieras? 

 Vilka effekter eftersträvar vi att uppnå med Skarpskytten? 

 Vilken beväpning bör Skarpskytten utrustas med för att nå dessa effekter? 

1.3 Antaganden, avgränsningar och centrala begrepp 

Antaganden: 
I och med ett ökat svenskt engagemant i internationella insatser, där konfliktnivån 
spänner över ett större spektra, oftast av en lägre karaktär än krig på konfliktskalan, får 
finkaliberelden en ökad betydelse jämtemot pansarvärnselden. Insatsernas närhet till 
bebyggelse och civilbefolkning, reglerat av ROE innebär samtidigt att denna eld måste 
kunna avges med hög precision hela vägen ner till grupps nivå. 
 
Att organisationsskissen för den mekaniserade bataljonen 2009 införs, i sin helhet eller i 
alla fall i stor utsträckning för de delar som gäller införandet av skarpskyttebeväpning 
för plutonerna. 
 
Avgränsningar: 
Uppsatsen är avgränsad till att endast behandla beväpningsalternativ som redan finns i 
den svenska arsenalen. 
 
Uppsatsen är avgränsat till att undersöka de eftersökta effekterna med skarpskytten 
inom ramen för den mekaniserade bataljonen 09, eller snarare förslaget till 
organisationen av denna. 
 
Uppsatsen ämnar inte undersöka nuvarande utbildning av skarpskyttar, eller att föreslå 
exempel på eller förändringar av utbildningen av dessa. 
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Centrala begrepp: 
I denna uppsats använder jag följande definitioner för avstånd. De är baserade på de 
bortre begränsningarna i stridsavstånd för automatkarbiner, skarpskyttevapen och 
prickskyttevapen. 
 

 Korta skjutavstånd - 0-300m 

 Mellanlånga skjutavstånd - 300-600m 

 Långa skjutavstånd - 600-1000m 

1.4 Metod 

Uppsatsen nyttjas sig i huvudsak av en hypotesprövande metod, där en kombination av 
andra metoder nyttjats för att undersöka och besvara de delfrågor som är nödvändiga för 
att kunna undersöka hypotesen. 
 
Hypotesprövning är en metod som bygger på kvalificerade gissningar, som sedan testas 
mot empiri för att antingen bekräftas eller falsifieras.3 Hypotesen sätts upp utifrån kända 
fakta, i denna uppsats fall att PSG90 redan tillförts plutoner i organisationsskissen för 
den mekaniserade bataljonen 2009. Fördelen med denna metod är att ny kunskap tillförs 
oavsett om hypotesen verifieras eller falsifieras, samt att metoden är väl anpassad för 
uppsatsens avgränsningar.4 Utöver den huvudsakliga metoden kräver uppsatsens 
delfrågor nyttjandet av en kombination av olika metoder. 
 
För att besvara den första och andra delfrågan kommer en induktiv metod nyttjas, där 
den nuvarande svenska definitionen undersöks och kompletteras i förhållande till andra 
nationers.5 Insamlingen av detta material kommer att ske genom kvalitativ 
litteraturundersökning.6 
 
För att besvara den tredje delfrågan kommer en komparation mellan olika, tillgängliga 
vapensystem göras i förhållande till de eftersökta effekterna. 7 
 
I denna uppsats uppnås en hög nivå av reliabilitet såväl som validitet genom att 
inledningsvis nyttja olika länders reglementen för skarp- och prickskyttestrid i 
konstruktionen av en ny definition. Strävan har varit att upprätthålla denna höga nivå 
även när denna definition testats mot empiri, detta genom att nyttja publiceringen av 
andra länders erfarenheter i facktidningar. 

1.5 Material 

Materialmässigt har därför uppsatsen två huvudsakliga källor. Den första är formella, 
genom reglementen och utbildningsanvinsningar. Strävan har varit att i huvudsak nyttja 
nuvarande svenska, men för att bredda tillgången har även utgångna reglementen 
studerats. I ett par fall används också remisser och utkast till reglementen. Främst 
gällande den bataljonsstruktur som undersöks, men också angående vissa vapensystem. 

                                                 
3 Ejvegård, Rolf, (2003), Vetenskaplig Metod, Lund: Studentlitteratur, s 37 
4 Ibid, s 37f 
5 Thurén, Torsten, (1991), Vetenskapsteori för nybörjare, Stockholm: Liber AB, s 19 
6 Ejvegård, Rolf, (2003), s 45 
7 Ibid, s 41 
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Utländska reglementen har nyttjats i jämförandet och skapandet av definitioner för 
skarpskytt och prickskytt. Båda dessa kan anses ha en hög nivå av tillförlitlighet och är 
åtminstånde byggda på beprövad erfarenhet. 
 
Den andra informationskällan består av relevanta artiklar rörande skarpskyttetjänst. 
Strävan att söka efter litteratur i form av böcker som avhandlade området visade sig 
enbart leda till material där prickskyttens tjänst redovisades. Artiklarna är alla 
presenterade i amerikanska facktidningar för markstridsförband. Självklart bör man 
förhålla en större kritisk inställning till dessa källor som utgörs av reglementen. Värt att 
notera här att eftersom de eftersökta effekterna stammar utifrån de definitioner som 
skapats med reglementen som grund kan dessa effekter testas mot nya och andra källor, 
om sådana skulle hittas. 
 
Slutligen har försvarsmaktens skjutreglementen använts som grund för den 
komparationen mellan olika vapensystem. Dessa reglementen har sedan kompletterats 
med information från soldatreglementen och tekniska beskrivningar. 

1.6 Tidigare forskning på området 

Vid insamlingen och sovrandet av material till denna uppsats stod det snabbt klart att 
det finns generellt väldigt lite skrivet om skarpskyttetjänst, i synnerhet bland svensk 
litteratur. Mycket av det som står att finna förhåller sig i huvudsak till prickskyttetjänst i 
både reglementen och utbildningsanvisningar. 
 
Tanken att på bred front nyttja skarpskyttar, i synnerhet med en beväpning som ger dem 
kapacitet att verka på väldigt långa håll kommer troligtvis att ställa krav på att mer 
forskning sker inom ämne. Denna forskning bör givetvis beröra erfarenheter inhämtade 
från egna såväl som andra nationers insatser, samt anpassningar utifrån våran 
stridsteknik, utbildning och utrustning.  

1.7 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i 5 kapitel 
 
Det första kapitlet innehåller uppsatsens inledning, med problemformulering, syfte och 
uppsatsens hypotes. Det går igenom de antaganden och avgränsningar som gjorts samt 
vilka centrala begrepp som nyttjas. Vidare definieras vilka metoder som använts och på 
vilket material, samt vilken tidigare forskning som finns på området. 
 
Det andra kapitlet berör den nuvarande definitionen av skarpskyttebegreppet och en för 
uppsatsen lämplig uppbyggnad av ett eget begrepp. Vidare diskuteras innebörden i 
denna definition samt de eftersökta effekterna med befattningen. Här sker den 
huvudsakliga empiriska undersökningen, både för att belysa och vidga definitionen av 
skarpskytten och för att undersöka de eftersöka effekterna mot andra nationers 
erfarenheter. 
 
Det tredje kapitlet innehåller en komparation mellan de tre lämpliga vapensystemen för 
skarpskyttestrid, i den svenska arsenalen. 
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Det fjärde kapitlet innehåller uppsatsens diskussion kopplat till uppsatsens slutsatser 
och frågeställningar. Vidare presenteras andra lösningar på uppsatsens problem samt 
tankar angående AK5C och en framtida skarpskyttebeväpning. 
 
Det femte kapitlet innehållet uppsatsens slutsatser och ger förslag på åtgärder och vidare 
forskning. 
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2 Definition och effekt 

2.1 Definition av befattningen Skarpskytt 

För att på ett konkret sätt kunna diskutera och undersöka vilken förmåga vi eftersträvar 
med befattningen skarpskytt måste vi definiera och särskilja denna från befattningen 
prickskytt. I många avseende delar båda befattningarna komponenter och för att belysa 
dessa likheter och de avgörande skillnaderna mellan befattningarna måste vi undersöka 
inte bara svenska utan också utländska reglementen och instruktioner. 
 
I svenska reglementen utgår definitionerna: 
 

”Skarpskytten är en särskilt uttagen, utbildad och utrustad skytt, som löser 
en elduppgift inom sin enhet.”8 
 
”Prickskytten är en särskilt uttagen, utbildad och utrustad skytt, som 
tillsammans med en observatör självständigt löser såväl eld- som 
stridsuppgifter.”9 

 
Detta är en tämligen minimalistisk beskrivning av rollerna, där den stora distinktionen 
ligger i det taktiska uppträdandet, men där uttagningsprocess, utbildning och utrustning 
kan vara samma. 
I de upphävda reglementena för Infanteripluton kan man finna följande rader som 
ytterligare förtydligar skarpskyttens roll: 
 

”Prickskyttarna I skyttegrupperna ges främst uppgift att – inom plutonens 
ram och på deras normal stridsavstånd (ca 300m) – Bekämpa personal I 
stridsfordonstorn, eldledare, fordonsförare och personal vid 
understödsvapen”10 

 
Eftersom prickskytten här benämns som verkande inom enhet torde de definieras som 
skarpskyttar i denna uppsats kontext.  Det vi kan lägga till från detta reglemente till den 
definition vi skapar är målprioritering. Att begränsa stridsavståndet till 300m är dock 
inte nödvändigt utan förblir en fråga om taktik och möjlighet begränsad av utrustning 
och utbildning. 
 
Den amerikanska fältmanualen för prickskyttetjänst tar upp följande aspekter i sin 
definition: 
 

The primary mission of a sniper in combat is to support combat operations 
by delivering precise long-range fire on selected targets. By this, the sniper 
creates casualties among enemy troops, slows enemy movement, frightens 
enemy soldiers, lowers morale, and adds confusion to their operations. The 

                                                 
8 Försvarsmakten, (2002), M7742-111061, SkjutR PSG90, Stockholm: Försvarsmakten, s 8 
9 Ibid, s 8 
10 Försvarsmakten, (1991), M7741-111521, InFR Skplut, Stockholm: Chefen för Armén, s 18 
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secondary mission of the sniper is collecting and reporting battlefield 
information.11 
 
…Whether a sniper is organic or attached, he will provide that unit with 
extra supporting fire. The sniper's role is unique in that it is the sole means 
by which a unit can engage point targets at distances beyond the effective 
range of the M16 rifle. This role becomes more significant when the target 
is entrenched or positioned among civilians, or during riot control missions. 
The fires of automatic weapons in such operations can result in the 
wounding or killing of noncombatants.12 

 
Den amerikanska manualen för prickskyttar tar upp tre aspekter som i huvudsak 
relaterar till prickskyttens befattning, påverkan på motståndarens moral, 
informationsinsamling från stidsfältet och förmågan att verka både inom enheter och 
självständigt. Här framkommer en viktig distinktion i att prickskytten kan lösa 
skarpskyttens uppgifter, men inte tvärtom. 
 
Det andra brottstycket behandlar två aspekter som även, i stor utsträckning, relaterar till 
skarpskyttens roll. Den första aspekten är förmågan att verka mot motståndare bortom 
räckvidd för ak-skyttar. Den andra aspekten är kapaciteten till målupptäckt och 
förmågan att med välriktad eld verka mot hot och personal i närheten av civil personal. 
 
Den amerikanska fältmanualen för skarpskytte definierar skarpskytten uppgift som: 
 

The primary mission of the SDM [Squad Designated Marksman]is to deploy 
as a member of a rifle squad. The SDM is a vital member of his individual 
squad and not a squad sniper. He fires and manoeuvres with his squad and 
performs all the duties of the standard rifleman. The SDM has neither the 
equipment not the training to operate individually or in a small team to 
engage targets at extended ranges with precision fires.13 
 
The secondary mission of the SDM is to engage key targets from 300 to 500 
meters with effective, well-aimed fires using the standard weapon system 
and standard ammunition. He may of may not be equipped with an optic. 
The SDM must, therefore, possess a thorough understanding and mastery of 
the fundamentals of rifle marksmanship as well as ballistics, elevation and 
windage hold-off, sight manipulation and range estimation.14 

 
Utifrån denna skarpskyttemanual kan vi finna betoningen på att skarpskytten löser 
elduppgifter inom ramen för sin enhet och till och med begräsning av dennes möjlighet 
att agera självständigt. I det andra stycket finner vi en relevant avståndsangivelse samt 
betoning på vikten av utbildning av skarpskytten för att kunna verka på dessa avstånd. 
 
Den norska manualen ger följande definition: 

                                                 
11 US Army, (1994), Field Manual, No. 23-10, Sniper Training, Washington: Department of the Army, 1-1 Mission 
12 Ibid 
13 US Army, (2003), Field Manual, No. 3-22.9, Rifle Marksmanship M16A1, M16A2/3, M16A4 and M4 Carbine, 
Washington: Department of the Army, 7-7.29 Mission of the squad Designated Marksman 
14 Ibid 
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”En soldat eller befalingsmann med særdeles gode ferdigheter innen 
feltdisipliner og skyteferdigheter, som kan observer og registrere relevant 
informasjon fra operasjonsområdet, og avgi langtrekkende presis ild mot 
høyverdige mål før, under og etter operasjon fra skjulte eller åpne 
posisjoner.”15 

 
Denna definition förhåller sig i huvudsak till prickskyttens tjänst och tar likt den 
amerikanska upp underrättelsekomponenten, men tillför även visst förtydligande av 
skyttens kunskaper. 
 
Utifrån dessa olika definitioner nås följande distinkta definitioner: 
 

Skarpskytten är en särskilt uttagen, utbildad och utrustad skytt, som löser 
en elduppgift inom ramen för sin enhet, med syftet att förlänga enhetens 
stridsavstånd och öka dess förmåga att avge välriktad eld mot prioriterade 
och eller svåråtkomliga mål. Verkan sker i huvudsak på korta till 
mellanlånga avstånd, 0-600m 
 
Prickskytten är en särskilt uttagen, utbildad och utrustad skytt, som 
tillsammans med en observatör, självständigt löser eld- och stridsuppgifter, 
med kapaciteten att avge eld med hög precision, mot prioriterade mål, på 
långa avstånd, från både öppna och dolda positioner. Prickskytten har även 
kapaciteten att samla underrättelser och att påverka motståndarens moral. 

 
Den stora differentieringen ligger alltså i taktiskt uppträdande och verkansområde. 
Skillnader i utbildning och utrustning måste anpassas för att nå önskad, godtagbar eller 
optimerad förmåga och effekt i respektive arena. 

2.2 Innebörden av definitionen 

Utifrån den definition av skarpskytt som nu formulerats kan de begreppen som är 
avgörande för att förklara vilka effekter vi vill uppnå identifieras. 
 
Skarpskytten är en särskilt uttagen, utbildad och utrustad skytt. 
För att kunna uppnå hög effekt, med skarpskytten, inom ramen för de situationer som 
befattningenhavaren skall lösa måste vi inse det triad-förhållande som finns mellan 
uttagning, utbildning och den utrustning som skapar en god skarpskytt. 
 
Uttagning, handlar om att identifiera de skyttar som tidigt visar sig vara goda skyttar. 
Att bli en bra skytt handlar inte om tekniska lösningar, utan bygger på teknik i 
förhållande till ställning, andning, riktarbete och avfyrning. En medioker skytt med ett 
prickskyttegävär är fortfarande en medioker skytt, medan en prickskytt med en 
automatkarbin har kapaciteten att producera bra träffresultat på 100-300m även med 
öppna riktmedel.16 Med rätt grundläggande skjututbildning kan man skapa 

                                                 
15 Forsvaret,(norge), (2008), Grunnleggende skarpskytteutdannelse, HK417, Hefte2, grunnleggende 
skarpskytterutdannelse versjon 1.0, Oslo: Organisasjons og instruksjonsmyndighet,  s 10 
16 Harris, Lieutenant Colonel Michael, R, (1999), The Case for Squad Sharpshooters, Infantry Magazine, 
September-December 1999, s23-28, s 24 
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förutsättningar för flera att använda bra teknik, men att prioritera de som visar sig ha en 
mer naturlig fallenhet för skytte torde ge bättre resultat snabbare. Värt att notera här är 
att nuvarande förhandsutgåva av SkjutR AK5, endast innehåller övningar på distanser 
upp till 100m och att huvuddelen av övningarna även inom ramen för precisionsskyttet 
sker på 30m avstånd.17 En effektiv utväljningsprocess för skarpskyttar bör nog 
kompletteras med fler övningar på längre distanser för skyttar som utmärker sig och lär 
sig behärska SARA-tekniken.18 
 
Utbildning i skarpskyttetjänst, handlar om att förfina den teknik som varje skytt 
använder i förhållande till ställning, andning, riktning och avfyrning. Den stora 
särskiljningen i skyttet handlar om avståndsbedömning på mål mellan 0-600m och för 
mål mellan 300-600m även för vindavdrift.19 Strävan för en skarpskytt, precis som för 
en prickskytt, måste vara träff i första skottet. Detta inte bara för att undvika att röja sin 
position för fienden med närträffar, utan också för att gruppen skall få optimal effekt 
inom, kopplat till verkan i avstånd och nära egen trupp eller tredje part. 
 
Utrustning av en skarpskytt är främst en fråga om beväpning. Denna kan variera från att 
samma automatkarbin som övriga gruppen, med utrustat med ett förstorande sikte 
istället för öppna riktmedel eller rödpunktssikte, till att vara ett rent prickskyttevapen. 
Övrig utrustning som en prickskytt skulle ha så som, laseravstånds- och vindmätare 
eller ”trolldräkt” är mindre troliga att skytten får med i förmån för den vanliga 
utrustning som gruppen skall ha med sig för att hantera sin strid. För- och nackdelat 
med olika beväpningsalternativ, kopplat till de effekterna vi vill uppnå, kommer jag 
diskutera djupare i kapitel 3. 
 
Skarpskytten löser elduppgift inom ramen för sin enhet. 
I det moderna stridsfältet sker de huvudsakliga stridssituationerna på korta avstånd. 
Kapacitet att verka på längre avstånd får inte hindra skarpskytten från att kunna verka 
även på samma stridsavstånd som huvuddelen av gruppens vapen är effektiva inom. En 
skyttegrupp, som kan ha så få soldater som 8 eller till och med 6 medlemmar avsuttna, 
har inte råd att inte kunna verka med alla sina medlemmar inom det verkansområdet 
som de flesta stiderna sker inom. 
 
En annan aspekt av att verka inom ramen för en enhet är förmågan att smälta in 
utrustningsmässigt med övriga gruppmedlemmar. En beväpning som kraftigt avviker 
från den huvudsaklig inom gruppen innebär en tydlig signaleffekt i insatsområdet. Det 
finns ett stigma kopplat till befattningshavare som en motståndare kan uppfatta som 
prickskyttar. Ett stigma som kan innebära ett avståndstagande från civilbefolkningen, 
men också att motståndare identifierar skarpskytten som ett prioriterat mål.20 Vi ger 
själva våra skarp- och prickskyttar i uppgift att bekämpa motståndare vars utrustning 
och uppträdande avviker.21 Vi kan ju utgå från att en måtståndare har gjort samma 
analys och givit samma instruktion. 

                                                 
17 Markstridsskolan, (2008) MSS 19100:40054, Förhandsutgåva Skjutreglemente Automatkarbin, ubil4, 
s 6f 
18 Ibid, s 2 
19 Johnson, Major Tyson, Andrew, (2008), The USAMU SDM course – a student’s perspective, Infantry Magazine, 
July-August, 2008. s1 
20Ibid 
21 Försvarsmakten, (2001), M7742-100002, SoldF, Stockholm: Försvarsmakten, s211 
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Ytterligare en aspekt av att skarpskytten löser sina uppgifter inom ramen för en enhet, är 
den logistiska. Lägger vi sådan utrustning som kräver en annan kaliber, eller sorts 
ammunition än den som är övriga gruppen använder har vi både förhindrat gruppen från 
att ammunitionsfördela mellan varandra och skarpskytten, samt lagt till en friktion i 
återfyllnaden av nyttjad ammunition. 

 
Skarpskytten förlänger enhetens stridsavstånd med finkalibrig eld 
En normal skyttegrupp har sin optimala verkan mellan 0-200m, då den inom detta 
spektrat har kapacitet att verka med sina samtliga vapensystem (handgranater och minor 
undantaget). Med den finkalibriga elden från automatkarbiner räknar man med verkan 
upp till 300m och med kulsprutor kan vi, i bästa fall, räkna med yttäckande eld på 
avstånd upp till 500m respektive 600m, beroende på kaliber.22 
 
Men en rätt utrustad och utbildad skarpskytt kan gruppens verkan men precisionseld 
utstäckas från 300m till 600m. Detta leder direkt till två saker: 
 
Gruppen kan tidigare verka mot en motståndare, där avståndet till denna skapar dels 
skydd för den egna truppen, men också mer tid för att ta egna beslut samtidigt som 
motståndarens beslutscykel rubbas och på så sätt kan den egna gruppen agera och ta 
initiativet.23 
 
Gruppen kan understödjas med precisionseld på avstånd där den annars endast kunnat 
förlita sig på yttäckande eld.24 Ett par kulor som träffar motståndaren eller slår ner i 
direkt anslutning till en honom har onekligen en större nedhållande effekt än flera kulor 
som endast flyger förbi i motståndarens generella riktning.25 
 
Skarpskytten har förmågan att avge välriktad eld mot prioriterade och 
svåråtkomliga mål. 
Denna förmåga bygger på att med förstorande riktmedel kunna observera längre bort på 
stridsfältet, men kanske ännu viktigare att kunna observera nogrannare på den del av 
stridsfältet som även övriga delar av gruppen kan verka mot. Viktigt att betona här är 
dock att förstorande riktmedel i sig själv, endast innebär att skytten ser bättre, inte att 
denna skjuter bättre.26 
 
Skarpskytten kan målobservera i detalj bättre än övriga gruppen, med hjälp av 
spårljusammunition kan han också målange för gruppens tyngre vapensystem och 
slutligen eldobservera och reglera de tyngre systemen.27 
 
Skarpskytten har förmågan att avge precisionseld på korta till normala stridsavstånd i 
närheten av egen trupp och civila. De insatsområdena som försvarsmakten idag sätts in i 
har en tydlig karaktär av att vara lågintensiva konflikter. Stor vikt läggs vid 

                                                 
22 Försvarsmakten, (2001), SoldF, s 45 
23 Ibid, s 198 
24 Harris, Lieutenant Colonel Michael, R, (1999), The Case for Squad Sharpshooters, Infantry Magazine, September-
December 1999, s23-28, s 26 
25 Ibid, s 27 
26 Ibid, s 24 
27 Ibid, s 23 
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kravallhantering, eller insats mot folkmassa. Vid förbandsutbildning inom detta har det 
länge varit standard att nyttja skarpskyttar som understöd. En väl utrustad och utbildad 
skarpskytt har förmågan att inte bara identifiera hot utan kan också, i närheten av egen 
trupp och civila, neutralisera hot där verkan med övriga gruppens vapen skulle innebära 
en stor risk för skadande och/eller dödande av tredje part.28 
 
Även i strid i bebyggelse när stridsavstånden blir kortare än 100m, har skarpskytten 
ökad förmåga att identifiera dolda motståndare och verka mot de små ytor som en dold 
eller fortifierad motståndre exponerar.29 Lägger vi dessutom till en större kaliber än 
5,56, kan vi räkna med ett större genomslag i dessa fortifieringar. 

2.3 Vilka är effekterna vi vill uppnå? 

Effekt med skarpskytten skapas när vi kan förlänga gruppens stridsavstånd, men 
samtidigt behåller förmågan att strida även på korta avstånd med samtliga gruppens 
skyttar. 
 
Effekt är nära kopplat till observationsförmåga, både för att kunna verka på långa 
avstånd, men också för att på korta avstånd kunna verka med mycket hög precision och 
understöd för övriga gruppens vapensystem. När mer man särskiljer skarpskyttens 
utrustning från övriga gruppens, riskerar man en sänkning i effekt både på grund av 
signaleffekter och logistik. För att kunna skapa denna effekt finns ett triad förhållande 
mellan uttagning, utbildning och utrustning av skarpskyttar. 
 
Uttagning är i huvudsak en fråga om hur man väljer vilka man skall utbilda och utrusta 
och vi kommer därför förålla oss till hur vi skapar effekt genom utrustning. Utbildning 
blir således en mer pedagogisk fråga hur man utbildar skyttar till att nå en sådan nivå att 
önskade effekter uppnås. 

                                                 
28 Harris, Lieutenant Colonel Michael, R, (1999), The Case for Squad Sharpshooters, s 25 
29 Ibid, s25 
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3 Vapenalternativ i förhållande till önskad effekt 
 
Olika vapensystem medför olika för och nackdelar i strävan efter att nå de effekter som 
vi eftersöker med en skarpskytt. Vi kan utifrån de eftersöka effekterna katorgorisera 
fyra delar som relaterat till skarpskyttens beväpning. 
 

 Förlänga stridsavtåndet. 

 Bibehålla verkan på korta stridsavstånd 

 Ökad observationsförmåga, siktesförstoring och mörkerkapacitet. 

 Utrustning som särskiljer skytten från övriga gruppmedelemmar. 

Den första punkten, förlänga stridsavståndet relaterar både till ett vapens räckvidd, men 
också till möjligheten att observera mål och fiender på längre avstånd. Eftersom jag 
kategoriserat observationsförmåga som en egen punkt begränsas denna punkt till att 
handla om räckvidd och praktiskt skjutavstånd. 
 
Den andra punkten, Bibehållen verkan på korta stridsavstånd, handlar dels om att kunna 
verka med högre precision inom resterande gruppens stridsavstånd men också huruvida 
skarpskyttens beväpning minskar förmågan för gruppen att verka med samtliga skyttar 
på korta avstånd. Som tidigare poängterat har en skyttegrupp med så få som 6-8 
medlemmar inte råd att inte kunna verka med samtliga skyttar på dess huvudsakliga 
stridsavstånd. 
 
Den tredje punkten, ökad observationsförmåga har två aspekter, dels den optiska och 
den elektrooptiska. Optik i sig handlar både om kikarsiktenas förstoringsgrad, men 
också förhållandet mellan denna förstoring och linsens storlek, för att tillåta ljusinsläpp. 
Ett förhållande som överstiger 1-4, som till exempel 4x16 är tillräckligt för att siktet 
skall ha en ljusinsamlande förmåga och öka möjligheten att se bättre i mörker.30 Den 
elektrooptiska handlar om den bildförstärkarteknik som vapnen kan utrustas med för att 
ge ökad observationsförmåga nattetid.31 
 
Den sista punkten, handlar om de signaleffekter som kraftikt avvikande utrustning 
avger, samt de logistiska faktorerna som skapas av de olika beväpningsalternativen. 

3.1 De olika vapensystemen 

I den svenska finkaliberarsenalen finns tre olika vapensystem som lämpar sig för 
skarpskyttetjänst, Ak5B, AK4OR/B och PSG90. Det finns för visso en uppsjö av 
vapensystem på marknaden som alla kombinerar och tillför olika komponenter man kan 
önska sig av en ett skarpskyttevapen, men de huvudsakliga dragen, kaliber och 
funktionsprincip, representeras av de tre svenska systemen 

                                                 
30 Harris, Lieutenant Colonel Michael, R, (1999), The Case for Squad Sharpshooters, s 26 
31 FMV, (1992), M7786-008010, Intruktionsbok Prickskyttegevär 90, Stockholm: FMV:VapenB, s 36 
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3.1.1 Automatkarbin 5 
Nyttjandet av AK5 som skarpskyttebeväpning representerar i denna uppsats vapen av 
kaliber 5,56 med semi- och fullautomatisk kapacitet. Vapnet har dessutom möjlighet att 
utrustas med bildförstärkare. 
 
AK5 B 
Redan strax efter AK5ans inträde som standardbeväpning för den svenska armén, togs 
en skarpskyttevariant fram av vapnet och fick benämningen AK5 B. Den enda egentliga 
modifieringen som gjordes på vapnet var monteringen av ett kindstöd och en 
siktesskena på vilken ett SUSAT L9A1 sikte monterades. Siktet erbjuder 4x förstoring, 
tritiumbelyst korn och siktesbredd på 175 streck.32 Siktet observationskapacitet i mörker 
kan förstärkas ytterligare genom montering av tillhörande passiv bildförtärkare.33 
 
Vapnet har fått tjänstgöra i många roller från observatörsbeväpning för prickskyttepar 
till skarpskyttebeväpning på infanteri och mekaniserade förband. Siktets robusta 
konstruktion har gjort det möjligt för det att fungera i alla dessa roller. Författarens 
erfarenhet av vapnet är att den serien med vapen som Försvarsmakten har är för liten för 
behovet. Detta har lett till ett större slitage på vapnen i förhållande till vanliga AK5, 
vilket påverkat vapnens förmåga att behålla sin skottställning. 
 
Förlänga stridsavtåndet 
Nyttjandet av en så liten kaliber som 5,56x45 på ett skarpskyttevapen innebär problem 
att tala om en större förlängning av stridsavståndet. Med AK5 B räknar man med ett 
praktiskt skjutavstånd som sträcker sig ut till 400m.34 Detta innebär att gruppens 
stridsavstånd endast förlängs med 100m och på så sätt inte täcker de medellånga 
skjutavstånd ut till 600m vi eftersträvar. 
 
Strävan i US Army Marksmanship Units Squad Designated Marksman Course är 
stridsavståndet med 5,56x45 skall vara så långt som 600m. Värt att notera här är dock 
att de förlitar sig på anpassade vapen med ”match-grade” pipa och ammunition.35 
Problemet med att nyttja standardammunition på dessa avståndet är att avvikelserna i 
träffar blir så stor som 10-17tum, eller 25-43cm.36 Automatkarbinens kapacitet att avge 
flera skott på kort tid möjliggör ju givetvis för att även detta skall vara eld med god 
verkan, men svårt att hävda att det skulle vara skarpskytte. 
 
Bibehålla verkan på korta stridsavstånd 
Här i ligger en av de stora fördelarna med låta skarpskytten nyttja en automatkarbin. 
Den nedsättningen är förmågan att hantera stridssituationer på korta avstånd är ringa. 
Förmågan att avge semi- och automateld, kombinerat med ett stort magasin innebär att 
skytten fungerar i stort lika väl som en AK-skytt i närstrid. Möjligheten att målange och 
eldreglera med spårljus är också god, vilket gruppens kapacitet att verka samordnat med 
sina tyngre vapen. 
Ökad observationsförmåga, siktesförstoring och mörkerkapacitet 

                                                 
32 Försvarsmakten, (2004), M7742-101034, SoldR Mtrl AK5, Stockholm: Försvarsmakten, s 40f 
33 Ibid, s 46 
34 Försvarsmakten, (2001), SoldF, s 45 
35 Johnson, Major Tyson, Andrew, (2008), The USAMU SDM course – a student’s perspective 
36 Harris, Lieutenant Colonel Michael, R, (1999), The Case for Squad Sharpshooters, s 26 
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Vapnet har en förstoringsgrad som är väl anpassad för vapnets kapacitet. Den möjliggör 
för skytten att verka på vapnets bortre räckvidd samtidigt som den förstärker skyttens 
möjlighet att med förhöjd kapacitet verka på korta avstånd. AK5 B stora fördel ligger 
här i möjligheten att montera bildförstärkare på siktet, vilket ger möjligheten att avge 
precissionsriktad eld nattetid, där övriga skyttar är kraftigt begränsade till att, i bästa 
fall, förlita sig på laserpek i kombination med bildförstärkare. 
 
Utrustning som särskiljer skytten från övriga gruppmedelemmar 
Eftersom AK5 är standardbeväpning för försvarsmakten, innebär nyttjandet av den som 
skarpskyttebeväpning att det singalvärde den sänder ut minimalt. Ingen annan 
beväpning kan vara mer lik de övriga AK5 modellerna, i synnerhet sedan införandet av 
AK5C med rödpunktssikte, då alla gruppens vapen har någon form av sikte på sig. 
 
De logistiska skillnaderna är också närmast obefintliga. Kalibern är samma som övriga 
gruppen, även om möjligheten finns att nyttja mer specialiserad ammunition till 
skarpskytten, så kan fortfarande alla använda samma ammunition ur samma sort 
magasin. Reservdelsmässigt är vapnen i stort identiska med endast små skillnadet 
kopplat till de siktet. 

3.1.2 Automatkarbin 4 
Försvarsmaktens tidigare standardbeväpning och hemvärnets nuvarande är 
halvautomatiskt, nyttjar patroner av kaliber 7.62x51 (7,62 NATO) och är rekyldrivet 
med halvreglad mekanism.37 
 
AK4 OR 
I början av sjuttiotalet införskaffades kikarsikte till AK4 där varje stridande pluton 
tilldelades ett kikarsikte.38 Siktet erbjuder 4x förstoring och en linsstorlek på 24mm.39 
Synfältet täcker 100streck och ger mycket goda möjligheter till observation i mörker.40 
 
AK4 B 
Uppgraderad version av AK4 där förändringarna består av, borttagande av fasta 
riktmedel och montering av siktesskena, i syfte att utrusta vapnet med rödpunktssikte.41 
Skenan möjliggör även för montering av annat sikte. 
 
Förlänga stridsavtåndet 
På grund av att AK4 nyttjar kaliber 7,62x51 kan precisionsriktad eld avges upptill de 
600m vi eftersträvar.42 Det bör även noteras att den större kalibern i förhållande till 5,56 
även ger ökat genomslag. 
 
Bibehålla verkan på korta stridsavstånd 
Eftersom AK4 är en automatkarbin har den kapaciteten att verka även på korta 
stridsavstånd. I förhållande till AK5 är den dock både längre och klumpigare. 
Ammunitionens storlek och magasinens begränsning till 20patroner innebär också en 

                                                 
37 Försvarsmakten, (2004), M7742-101035, SoldR Mtrl Ak4, Stockholm: Försvarsmakten, s 7 
38 FMV, (1992), M7786-008010, Intruktionsbok Prickskyttegevär 90, Stockholm: FMV:VapenB, s 1 
39 H&K, H&K Telescope 4x24 for G3 Rifle 
40 Försvarsmakten, (2004), M7742-101035, SoldR Mtrl Ak4, Stockholm: Försvarsmakten, s 38 
41 Ibid, s 7 
42 Försvarsmakten, (2001), SoldF, s 45 
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viss effektsänkning i förhållande till övriga gruppens beväpning. Korta stridsavstånd 
återfinns alltid i strid i bebyggelse, varpå vi får en ökad effekt tack vara den större 
kaliberns ökade genomslag. Möjligheten att målobservera och eldreglera med hjälp av 
spårljus är god. 
 
Ökad observationsförmåga, siktesförstoring och mörkerkapacitet 
AK4 OR är utrustad med ett sikte med 4x förstoring och en linsdiameter på 24mm, detta 
skapar ett 1-6, väl inom ramen för att siktet i sig skall öka möjligheterna att se vid 
förhållande med dåligt ljus.43 Utöver detta har vapensystemet ingen möjlighet att verka 
med hjälp av bildförstärkare. 
 
AK4B har en siktesskena av universell typ vilket innebär att en sikteskombination med 
bildförstärkare är möjlig. 
 
Utrustning som särskiljer skytten från övriga gruppmedelemmar 
AK4 särskiljer sig ganska nämnvärt från AK5, vilket kan skapa ett annat signalvärde i 
förhållande till gruppens huvudsakliga beväpning. Detta signalvärde kan skapa ett 
avståndstagande från civilbefolkningen alternativt utsätta skytten för ökade risker. 
 
Huruvida vapnets kaliber särskiljer sig från gruppen blir en fråga om vilket utrustning 
och beväpning som övriga har. En tungt beväpnad pansarskyttegrupp med stridsfordon 
90 har tillexempel så många som 2-3 kulsprutor med samma kaliber vilket skapar ett 
ganska gott logistikunderlag. På en lättare enhet med Patria eller endast softskin som 
fordon så kan skarpskytten vara ensam om att nyttja kaliber 7,62x51 och skapar där 
igenom en friktion. 
 
Det finns god möjlighet att anpassa vapnet, både gällande benstöd och fällbara/skjutbara 
axelstöd. 

3.1.3 PSG 90 
 
Prickskyttegevär (psg) 90 är ett mycket välskjutande repetergevär med 
cylindermekanism av typen vridlås. Omladdning sker manuellt mellan varje skott. 
Riktmedlet utgörs av kikarsikte 90 med 10 gångers förstoring. Som ammunition 
används normal-, spårljus-, pansar- eller underkalibrig prickammunition, vilka matas 
från löstagbara magasin. Psg 90 används inom Försvarsmakten för bekämpning av mål 
på långa avstånd eller små mål på korta avstånd.44 
 
Förlänga stridsavtåndet 
Eftersom PSG90 är designat för att vara ett prickskyttevapen är dess kapacitet att 
förlänga stridsavståndet för gruppen upp till 600m väldigt god. Med rätt utbildning och 
underkalibrig prickammunition har systemet effekt ut till 800m.45 
 

                                                 
43 H&K, H&K Telescope 4x24 for G3 Rifle 
44 Försvarsmakten, (2004), M7742-101132, SoldR Mtrl PSG90, Stockholm: Försvarsmakten, s6 
45 Försvarsmakten, (2001), M7742-100002, SoldF, Stockholm: Försvarsmakten, s45 
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Möjligheten att målobsevera och eldreglera är goda och möjligheten att 
spårljusmarkering av mål på mellanlånga avstånd för KSP-skyttar finns, även om 
hastigheten i denna markeringen är lägre än den hos en automatkarbin. 
 
Bibehålla verkan på korta stridsavstånd 
På grund av vapnets konstruktion, med repeterkonstruktionen och liten 
magasinskapacitet, gör det direkt olämpligt att strida med på korta avstånd. Vapnet 
kräver distans från motståndaren för att skapa effekt. Vapnet kan nyttjas för att bekämpa 
små mål på korta avstånd med skytten kräver då närskydd. 
 
Ökad observationsförmåga, siktesförstoring och mörkerkapacitet 
Siktet har god kapacitet för att observera, både tack vara förstoringsgraden på 10x och 
dess konstruktion för skytte i ljusfattiga förhållande.46 Siktets streckplatta kan vid 
mörkerförhållande belysas med grönt ljus från tritiumampuller.47 
 
Utrustning som särskiljer skytten från övriga gruppmedelemmar 
PSG90 med sin konstruktion och stora kikarsikte kan av de flesta snabbt identifieras 
som ett prickskyttevapen. Oavsett om vapnet bärs på ryggen som komplement till en 
lättare beväpning eller som huvudbeväpning kommer den bidra till en tydlig 
signaleffekt. Denna effekt kan i och för sig påverka en motståndare i val av metod och 
medel samt ha inverkan på dennes moral, men beväpningan kan också innebära ett 
avståndstagande från civilbefolkningen i förhållande till svensk trupp i insatsområden.  
 

                                                 
46 Försvarsmakten, (2004), M7742-101132, SoldR Mtrl PSG90, Stockholm: Försvarsmakten, s 33 
47 Ibid, s 34 
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4 Diskussion 

4.1 Diskussion 

Skarpskyttens strid måste alltså förhålla sig till att både förlänga enhetens stridsavstånd, 
såväl som att förhöja enhetens möjlighet att med hög precision verka på korta 
skjutavstånd. Skarpskytten måste vidare behålla förmågan att strida med sin enhet i 
samma kapacitet som en AK-skytt. 
 
Den avgörande faktorn för val av beväpning blir en prioritering mellan om skarpskytten 
är mer skyttesoldat än skarpskytt och vise versa. Är valet att skarpskytten är en 
skyttesoldat med en extra kompetens, ja då fallet valet naturligt att denna nyttjat en 
automatkarbin. Är skarpskytten en mer renodlad befattningshavare som genom att lösa 
specifika elduppgifter på längre avstånd verkar inom ramen för plutonens 
stridsuppgifter, ja då kan ett prickskyttevapen vara befogat eller till och med 
nödvändigt, beroende på avstånd. 
 
Skarpskyttens uppgift, enligt svensk definition är begräsad till att lösa elduppgifter inom 
sin enhet. Detta kan ses som den centrala skillnaden mot prickskytten, som med sin 
observatör löser eld- och stridsuppgifter. Denna distinktion blir viktigare vid nyttjandet 
av prickskyttevapen som skarpskyttebeväpning. Både skytten och dess chefer måste 
inse de taktiska begränsningarna hos skarpskytten och anpassa lösandet av uppgift till 
dessa. Väl införstådd med denna den begränsningen kan man se fördelarna med att 
använda ett prickskyttevapen. Stridsavståndet med finkalibereld kan förlängas väsentligt 
längre och det närskydd som krävs finns alltid att tillgå få skytten är begränsad till att 
lösa uppgifter inom ramen för sin enhet. 
 
Vapenalternativen har olika för och nackdelar i förhållande till hur man väljer att nyttja 
skarpskytten på de stridande enheterna. Prioriteras den avsuttna skyttestriden med 
pluton som stridande enhet inom ramen för kompani och bataljonsoperationer är valet 
av samma, om än en modifierad variant av, automatkarbin som resterande skyttar på 
gruppen använder logiskt. Detta då skarpskyttens elduppgifter i huvudsak ligger inom 
ramen för plutonens stridsuppgifter i större enhet. Ser vi istället plutonen som en mer 
självständigt agerande enhet inom ramen insatser utomlands där konfliktnivån sällan 
eller aldrig eskalerar till strid och där avstånd till kompani och bataljon är större 
framstår det ökade förmågedjup som förlängt skjutavstånd innebär som mer nödvändigt. 
Dubbelbeväpning 
 
Som till de flesta problem kan man alltid sträva efter att definiera enhetliga lösningar 
där de olika alternativen har för- och nackdelar. Kompromisser kan uppnås där de stora 
för- och nackdelarna med olika alternativ minskar, eller ersätts av andra. En 
kompromiss för att öka fördelarna och minska nackdelarna med våra vapenalternativ 
kan vara en kompromiss, där skarpskytten nyttjar två olika vapen beroende på den 
uppgift och strid som förs. 
 
En sådan kombination inom ramen för den svenska arsenalen skulle troligtvis vara en 
kombination av AK5B/E och PSG90. Detta då denna kombination har störst fördelar i 
förhållande till de eftersökta effekterna. Automatkabinen med förstorande sikte innebär 
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ingen större visuell skillnad på vapnet som skulle innebära ökat signalvärde och 
kalibern ställer inga andra logistiska krav än för den övriga gruppen. Samtidigt behålls 
förmågan att verka på korta avstånd med hela gruppen, medan stridsavståndet och 
precisionen på korta avstånd  ökar. Prickskyttegeväret ger ökad verkan på långa 
stridsavstånd och ökad precision på korta avstånd, när det nyttjas. Beväpningen kan då 
förhålla sig positiv till de fyra effekterna vi eftersträvar. Samtidigt måste de då beaktas 
att vi skapar nya friktioner. 
 
För det första lägger vi till utrustning till gruppen som tar plats och lägger till vikt till 
den burna utrustningen. Två vapensystem kräver dessutom att gruppen har tillgång till 
två olika sorters ammunition, gällande kaliber och typ. För det andra kräver tillförandet 
av vapensystem att befattningshavaren måste ha längre utbildning. Vapenutbildning 
såväl som skjut- och stridsutbildning för båda systemen såväl som repetitionsutbildning 
med båda systemen för att nå och upprätthålla kompetens. 
 

4.2 Skarpskyttens placering 

 
Utgår vi från den mekaniserade bataljonen 09s utrustningsplan för prickskyttevapen så 
ser vi att plutonerna tilldelas 3-4vapen vilket innebär att skarpskytten per automatik 
placeras på gruppnivå. Inom ramen för dessa grupper kan vi då betänka var 
skarpskytten bör organiseras i en sådan grupp. Egentligen finns tre alternativ: 
Gruppchefen, den ställföreträdande gruppchefen eller en av soldaterna. 
 
Om gruppchefen tillika är skarpskytt får han en fast kikare att alltid tillgå, vilket ökar 
hans förmåga att skapa en detaljuppfattning om stridsfältet, samt att dennes förmåga att 
eldobservera och eldreglera ökar. Det finns dock en risk att gruppchefen ”fastnar i 
kikarsiktet” vilket hämmar honom från sin huvudsakliga uppgift att leda gruppens strid. 
 
Om skarpskytten placeras på soldatnivå, kan gruppen tappar gruppen en 
befattningshavare för tyngre system i form av kulsprutor och pansarvärnseld, i 
synnerhet om vi dubbelbeväpnar skarpskytten. Avståndet för information till 
gruppchefen blir också längre, samt att uppgiften att eldreglera måste delegeras. Med en 
vältränad skarpskytt och intränade rutiner i en grupp torde dock friktioner till detta 
minimeras när skarpskytten lär sig hur denne bäst understödjer gruppens strid. 
 
Ett mellanting är att nyttja den ställföreträdande gruppchefen som skarpskytt. 
Fördelarna i detta är att denna befattningshavaren oftare har en bättre överblick över 
striden än soldaten, men inte är belastad med samma beslutsprocesser som gruppchefen. 
Eldreglering och vidarebefordrande av information till gruppchefen är närmast naturligt 
uppgifter vilket kräver en låg nivå av formalisering av uppgifter. Ställföreträdandes 
ständiga beredduppgift bör dock beaktas. Om gruppchefen av en eller annan orsak inte 
längre kan leda gruppen och ställföreträdaren övertar dess uppgifter övertar denna också 
de problem som kombinationen gruppchef/skarpskytt innebär. 
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4.3 AK5E 

Renoveringen av AK5 och införandet av AK5C som standardbeväpning i 
Försvarsmakten har resulterat i ett läge där truppens förmåga att verka på snabbt på 
korta avstånd förstärkts. I huvudsak genom att vapnets pipa har kortats och 
rödpunktsikte monterats. 
 
Nyttjandet av AK5C som skarpskyttebeväpning i dess nuvarande form skulle innebära 
att man gör avkall på precision och räckvidd då den kortade pipan sänker 
utgångshastighet, från AK5 på 930m/s48 till AK5C på 870m/s49, därigenom försvårar för 
välriktad eld på längre avstånd. Fördelen med att nyttja AK5C är dels att skenan på 
handskyddets undersida möjliggör för att fästa benstöd och dels att den långa 
siktesskenan tillåter en uppsjö av olika sikten. 
 
Vid samtal med funktionsföreträdare för prickskytte och med utvecklingsenheten vid 
Markstridsskolan har det kommit fram att tankar finns på införandet av en AK5E som 
skarpskyttevapen. Tankarna kring denna rör i huvudsak om att renovera en uppsättning 
AK5 som samma sätt som C-versionen, men med bibehållen piplängd, samt 
diskussioner kring olika sikten och tillbehör. 

                                                 
48 Försvarsmakten, (2004), SoldR Mtrl AK5, s 8 
49 Försvarsmakten, (2007), Prov SoldR Mtrl Ak 5C, Stockholm: Försvarsmakten, s 4 
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5 Avslutning 
 
Det avslutande kapitlet är disponerat genom att först dra slutsatserna kopplat till 
uppsatsens frågoställningar, därefter presentera de slutsatser som dragits av 
hypotesprovningen för att slutligen föreslå vidare forskning inom området. 

5.1 Slutsatser 

Hur bör befattningen Skarpskytt definieras 
Den nuvarande svenska definitionen av skarpskytt, såväl som prickskytt, kan som bäst 
beskrivas som minimalistiska. För att skapa en relevant definition bör denna 
kompletteras med befattningens syfte och uppgifter, så att definitionen blir mer 
beskrivande och samtidigt harmoniserar mot andra länders definitioner.  
 
I denna uppsats har författaren konstruerat och därefter utgått från följande definition: 
 

Skarpskytten är en särskilt uttagen, utbildad och utrustad skytt, som löser en 
elduppgift inom ramen för sin enhet, med syftet att förlänga enhetens 
stridsavstånd och öka dess förmåga att avge välriktad eld mot prioriterade och 
eller svåråtkomliga mål. Verkan sker i huvudsak på korta till mellanlånga avstånd, 
0-600m 

 
Vilka effekter eftersträvar vi att uppnå med Skarpskytten 
Inom ramen för den mekaniserade bataljonens strid måste skarpskytten kunna verka på 
såväl långa som korta avstånd. Detta ställer krav på en beväpning som möjliggör för 
skarpskytten att verka bortanför gruppens ordinarie stridsavstånd. Samtidigt innebär de 
stridande gruppernas relativt lilla numerär att skarpskytten kan bibehålla sin förmåga att 
verka även på korta avstånd. 
 
Detta gör att vi med skarpskytten strävar efter effekterna att både förlänga 
stridsavståndet och att bibehålla verkan på kosta avstånd. 
 
För att kunna lösa denna strid krävs utrustningsmässigt ett vapenalternativ som förhåller 
har kapaciteten att öka möjligheterna till observation. Detta gäller både förstoring och 
mörkerkapacitet, vilket leder till den eftersökta effekten, ökad observationskapacitet.  
 
Slutligen måste vi beakta att viss beväpning leder till signaleffekter där den ökade 
kapaciteten i verkan måste ställas eventuella risker som är koppat till vapnets 
signalvärde samt att ju mer unik utrusning vi tillför gruppen, ju större risker för 
logistiska friktioner tillför. Båda dessa aspekter behandlas med effekter inom ramen för 
utrustning som särskiljer skytten från övriga gruppmedlemmar. 
 
Vilken beväpning bör Skarpskytten utrustas med för att nå dessa effekter 
Valet av en automatkarbin försedd med extra utrustning i form av förstorande sikte och 
benstöd, innebär en minimal inverkan på förmågan att strida på korta avstånd. Valet av 
5,56 innebär en harmonisering med övriga gruppen och minskar logistiska friktioner. 
Valet av 7,62 innebär ökad räckvidd och genomslag, på bekostnad av 
ammunitionsmängd. Dessutom tillförs logistiska friktioner om inte kulsprutor med 
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samma ammunition finns på plutonen. Ett problem som i det närmaste utgår i den 
mekaniserade bataljonen då samtliga plutoner som utrustats med PSG90 också har 
minst 3-12 KSP58 i sin utrustningsplan. Prickskyttegevär tillför ökad möjlighet att 
verka på längre håll än en automatkarbin, men på bekostnaden att inte kunna verka 
effektivt på korta avstånd utan närskydd. 
 
I förhållande ökad observationskapacitet måste optik vara anpassat för systemet. 
Automatkarbiner är här likvärdiga, då deras maximala skjutavstånd är snarlika, medan 
prickskyttevapen erbjuder ökad förstoring och därigenom bättre detaljbild på längre 
avstånd. Automatkarbinerna har här fördelen av att, med hög kapacitet, kunna nyttjas 
för att eldreglera tyngre vapensystem med spårljus. Automatkabinerna erbjuder också 
större möjligheter att nyttjas tillsammans med bildförstärkare. 
 
Ju mer ett vapensystem kan särskiljas från gruppens övriga beväpning ju större blir 
oftast konsekvenserna av beväpningen. Detta innebär dels att fördelar finns att vinna 
gällande förmågebredd, då gruppen kan lösa fler och olika uppgifter. Samtidigt måste 
man beakta att förmågedjupet påverkas då den varje avvikande vapensystem tillför 
friktioner och tar från den samordnade effekt som flera soldater som verkar inom 
samma verkansområde skapar. 

 
Hypotes: 
Tillförandet av PSG90 som skarpskyttebeväpning på stridande enheter ner till 
plutonsnivå, inom ramen för den mekaniserade bataljonen, skapar ökad effekt. 
 
Utfall av hypotesprövning: 
Ja, tillförandet av PSG90 som skarpskyttebeväpning skapar ökad effekt på plutonsnivå. 
Primärt innebär denna ökning att plutonen förses med förmågan att verka med 
finkalibereld på längre avstånd. Plutonen får också ökad förmåga att verka med mycket 
hög precision inom sitt normala stridsavstånd, vilket innebär reducerade risker för 
vådabekämpning av egen trupp eller tredje part vid till exempel insatser i urban miljö. 
 
Skarpskyttens roll att verka inom ramen för sin enhet ställer dock kravet att denna kan 
hantera även enhetens huvusakliga uppgifter och strid. Nyttjandet av PSG90 innebär en 
kraftigt försänkt förmåga att verka på kortare stridsavstånd. 
 
I idealtillstånd innebär valet av ett prickskyttevapen dålig förmåga att lösa samtliga 
behov och önskade effekter av en skarpskyttebeväpning, det är dock det bästa sättet att 
förlänga stridsavståndet. En modifierad automatkarbin erbjuder större möjlighet att lösa 
fler uppgifter, men klarar samtidigt inte av att erbjuda en väsentlig förlängning av 
stridsavståndet. 
 
Dubbelbeväpning av skarpskytten där denna i huvudsak nyttjat en modifierad 
automatkarbin med optiskt riktmedel och vid behov nyttjat ett PSG90 innebär 
flexibilitet i lösande av uppgift. Kombinationen tillför dock utrustning till gruppen och 
mer tid måste läggas på skytten för att denna skall inskaffa och bibehålla nödvändiga 
kunskaper och färdigheter. 
 
Eftersträvar man en renodling av beväpning där ett vapen skall lösa all tjänst, framstår 
Försvarsmaktens tidigare standardbeväpning AK4 som den kompromisslösning som 
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klarar av att förhålla sig både till bibehållen förmåga på korta avstånd, samt verkan ut 
till 600m. Vapnet är i och med uppgradering och montering av siktesskena anpassat för 
att kunna hantera olika sikten än det som nyttjas för AK4OR. Detta möjliggör för såväl 
som optiska sikten, med mörkerkapacitet som för IR-sikten. 

5.2 Förslag på vidare forskning 

I insamlingen av material för denna uppsats framkom det att det finns väldigt lite skrivet 
om skarpskytte i Försvarsmakten. På reglementssidan tas utbildningen av skarpskyttar 
upp i SkjutR PSG90, där man specificerar en stomplan för utbildning och en beräknad 
ammunitionsåtgång. Skarpskyttens strid eller hur en chef skall nyttjas berörs endast 
ytligt i SoldF. 
 
Skall skarpskyttar nyttjas i större utsträckning, oavsett beväpningsalternativ, inom den 
mekaniserade bataljonen, bör skarpskyttens roll och agerande i olika stridssituationer 
definieras. Skarpskyttens uppgift bör förhålla sig både till traditionell anfall, 
fördröjnings och försvarsstrid såväl som till mer specialiserad strid inom ramen för strid 
i bebyggelse och insats mot folkmassa. 
 
Det blir också nödvändigt att se över och modifiera utbildningsanvisningar om man 
tillför skarpskytten ett annat vapen, eller dubbelbeväpnar skarpskytten, då olika 
vapenalternativ innebär olika möjligheter att verka i olika situationer. 
 
Amerikanska erfarenheter från USAMU SDM betonar fördelar i nyttjandet av en central 
utbildning där både militär- och civil skjutexpertis tas tillvara. Tankar angående ett sånt 
införande, i Markstridsskolans regi, skulle kunna lämpliga om man definierar 
skarpskytten som en specialistkompetens inom ramen för ett stående förband.  
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