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En tung börda på amfibieskyttesoldatens axlar? 
Eller har rörligheten varit prioriterad… 

 
Bakgrunden till studien är att vikten på den enskilda soldaten ökar allt mer vilket reducerar 
rörligheten. Om soldaten bär för tungt ökar risken för att verkan inte kan avges på rätt plats i rätt tid 
på grund av minskad rörlighet. Terrängen som amfibiesoldaten verkar i medför att stor del av 
striden sker till fots vilket torde betyda att rörligheten borde vara prioriterat för soldaten. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om rörlighet har varit prioriterat, för en amfibieskyttesoldat 
när den bedriver strid till fots, gentemot vikten på och plutonens anpassning av verkans- och 
skyddsutrustning.  
 
Metoden som använts är en jämförelse mellan amfibieskyttesoldatens olika utrustningsalternativ 
med de vikter som fastställts i författarens analysverktyg som utgår från de amerikanska 
doktrinerna. Även amfibieskytteplutonens anpassning av verkans- och skyddsutrustning ingår i 
analysverktyget. 
De tekniker som använts är litteratursökning, deltagande observation från verksamhetsförlagd 
utbildning på AmfStriS och intervju med en grundutbildad amfibieskyttegruppchef. 
 
Slutsatsen från studien är att rörlighet inte har varit prioriterat kopplat till vikten och plutonens 
arbete med att anpassa verkans- och skyddsutrustning. Det är framförallt skyddsnivån och 
ammunitionsmängd som påverkar slutsatsen. Det skulle vara svårt för plutonchefen att förklara en 
soldats skada eller dödsfall med att rörlighet prioriterats framför verkan och skydd. Alltså tränar 
soldaten som den skall strida, med andra ord skyddsnivå HÖG och all ammunition med.     
 
Nyckelord: Rörlighet, Amfibieskytte, Skydd, Buren utrustning, Verkan  
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A heavy burden on the marine infantry soldiers shoulders? 
Or has mobility been in priority... 

 
The background to this study is that the weight of an infantry soldier is increasing, which reduces the 
mobility. If the soldier is carrying too much equipment there’s a substantial risk that efficient fire 
can’t be delivered in the right place at the right time. The marine infantry soldier operates in an 
environment where most of the combat is by foot. This would mean that mobility must be in priority.  
 
The aim of this paper is to examine if the mobility has been in priority, for a marine infantry soldier, 
in comparison with the weight of the equipment and the marine platoons work to adapt the firepower- 
and protection equipment. 
 
The method used is a comparison between the different options of equipment for the marine infantry 
soldier with the weights that the author confirm in his analysis tool which are based on FM 7-8 and 
FM 7-10. The marine infantry platoons adaption of equipment to improve mobility is also included in 
the analysis tool.  
The techniques to collect information are literature review, participant observation and an interview 
with a basic trained marine infantry squad leader.  
 
The conclusion from this study is that mobility hasn’t been in priority coupled to the weight of the 
equipment and the platoon’s adaptation of equipment to improve mobility. It’s the level of protection 
and the amount of ammunition that particular affect the answer to the conclusion. There would be 
difficulties for a platoon commander to explain a soldier’s injury or death with the explanation that 
mobility was in priority in comparison with protection and firepower. The marine infantry soldiers 
are training as they fight, which means that they bring all ammunition and choose a HIGH level in 
protection.  
Key words: Mobility, Marine infantry, Protection, Load Carriage, Firepower 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Innan 1700-talet bar soldaten sällan mer än 15 kg, sedan dess har vikten bara ökat. Ökningen i 
vikt beror främst på tyngre vapensystem, utrustning och teknologi för att öka verkan, skyddet, 
kommunikationen och rörligheten.1 
 
Enligt studier bär den amerikanska soldaten allt tyngre vilket gör att prestationen minskar och 
i värsta fall att soldaten ådrar sig skador vilket påverkar rörligheten i mycket stor omfattning. 
 
Att jämföra svenska amfibiesoldater med amerikanska soldater anser jag relevant, då den 
svenska amfibiesoldaten påminner om den amerikanska soldaten när det kommer till att bära 
tyngre utrustning. 
Hos Amfibiebataljonen har utvecklingen gått från fast kustartilleri till dagens rörliga 
organisation med stridsbåtar, trossfärjor etc. som liknar arméns lätta skytteorganisation.  
Övergången från fasta system till en rörlig organisation blev inte allt för omfattande då 
kustartilleriet sen en längre tid tillbaka haft rörliga enheter. Kustjägarna har på olika sätt 
utgjort en grund för dagens amfibiesoldater.2 Detta borde betyda att organisationen och 
utrustningen är anpassad för god rörlighet.  
En amfibieskyttepluton är anpassad för att verka i skärgårdsterräng, vilket innebär att striden 
sker till fots.3 Detta i sin tur innebär att den utrustning som medförs måste mer eller mindre 
bäras av soldaten själv. För att säkerställa eld, rörelse och skydd bör soldaten ta med stor del 
av utrustningen då vattnet begränsar rörligheten till fots mellan öar. Det soldaten tar med till 
en ö är det som finns att tillgå för att kunna verka och för personligt skydd.  

1.2 Problemformulering 
Striden har alltid kretsat kring; att kunna avge effektiv verkan, att kunna skydda sig mot 
fiendens eld och kunna röra sig så snabbt och skyddat som möjligt.4  
Medel och motmedel har utvecklats genom historien, detta har medfört att den västländska 
soldaten idag bär tunga vikter. Soldaten skall idag ha splitterskyddade västar och vapensystem 
som väger över 10 kg vardera och samtidigt kunna manövrera och förflytta sig stora sträckor. 
Utöver denna utrustning skall den personliga utrustningen medföras. De längre 
förflyttningarna sker oftast med något slags fordon. I skärgården där amfibiesoldaten skall 
kunna verka går det inte att åka med båtar samt att det är svårt att verka med fordon på öar 
vilket leder till att soldaten ibland får bära sin utrustning långa sträckor. Till detta skall även 
tilläggas att soldater många gånger packar ner utrustning för att vara förberedd för flera olika 
situationer samt för att göra det mer bekvämt för sig, vilket leder till att den burna vikten ökar 
på soldaten som i sin tur påverkar rörligheten negativt.  
 

                                                
1 http://findarticles.com Hämtades 2010-04-22 
2 http://www.forsvarsmakten.se/amf1Hämtades 2010-04-06 
3 AmfstriS 2009, föreläsningsunderlag skyttekompaniet, föreläsningsunderlag finns hos författaren 
4 Smedberg, M., 1994, Om Stridens Grunder, Stockholm, s. 19 
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En skyttesoldat har till huvuduppgift att strida, vilket medför att utrustning för att uppnå 
verkan är en viktig del. Då amfibieskyttesoldaten är anpassad för att strida till fots borde 
rörlighet vara prioriterat för att kunna manövrera med tempo och få uthållighet hos 
förbandet.5 Vid strid till fots är soldaten utsatt för verkan och behöver då bära sitt eget skydd 
vilket medför ökad vikt på soldaten.  
Mot denna bakgrund finns det ett intresse i att ta reda på om rörlighet har varit prioriterat 
gentemot verkan och skydd för amfibieskyttesoldaten då rörligheten utgör en viktig del för att 
kunna avge verkan i rätt tid och på rätt plats.6 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om rörlighet har varit prioriterat, för en 
amfibieskyttesoldat när den bedriver strid till fots, gentemot vikten på och plutonens 
anpassning av verkans- och skyddsutrustning. 
 
Dessa frågeställningar skall utgöra grund för att besvara syftet. 

 När anses rörlighet vara prioriterat? 
 Vad väger verkansutrustningen som en amfibieskyttesoldat bär?  
 Hur har amfibieskytteplutonen anpassat verkansutrustningen för att förbättra 

rörligheten för skyttesoldaten? 
 Vad väger skyddsutrustningen som en amfibieskyttesoldat bär? 
 Hur har amfibieskytteplutonen anpassat skyddsutrustningen för att förbättra 

rörligheten för skyttesoldaten? 

1.4 Avgränsningar 
Organisation och utrustning hos amfibieskytteplutonen är den som finns i Amfibiebataljon 
2010.  
För att undersökningen skall vara möjlig kommer endast soldaten inom amfibieskyttegruppen 
analyseras. Understödsgruppen kommer inte att analyseras då svaret är givet, verkan är 
prioriterat gentemot rörligheten.  
Vid analysen kommer endast utrustningsalternativen SU och NU användas då undersökningen 
avgränsas till när soldaten bedriver strid till fots.7 Alternativ TROSS används inte vid strid. 
Valet till att jag analyserar amfibieskytteplutonen och amfibieskyttegruppen grundar sig i att 
de bedriver strid till fots samt att skärgårdsterrängen medför att fordon endast kan utnyttjas i 
begränsad omfattning vilket leder till att soldaten får bära sin personliga utrustning i stor 
omfattning.  
 
Uppsatsen kommer att utgå från stridens grunder; eld, rörelse och skydd, då jag analyserar 
amfibieskytteplutonen och den enskilda skyttesoldaten. Då detta är stridens grunder anser jag 
att det är ett bra analysverktyg för att kunna ta ställning till om rörligheten är prioriterad 
gentemot verkan och skydd. 
 
De källor som använts utgår från ett dåtidsperspektiv. Personen som intervjuats gjorde 
grundutbildningen utbildningsåret 2005-2006, och de deltagande observationerna skedde 
utbildningsåret 2009-2010. Det medför att svar på frågorna och slutsatsen utgår från hur det 
har varit.   

                                                
5 AmfstriS 2009, föreläsningsunderlag skyttekompaniet,  
6 Försvarsmakten, 2009b, Markstride Reglemente 4 Pluton, Kvarn, s. 74 
7 Bilaga 2 
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1.5 Disposition 
I första kapitlet får läsaren en bakgrund och problemformulering i ämnet. För att förstå 
förkortningar och facktermer finns en lista med centrala begrepp. Syftet som utgör kärnan i 
uppsatsen och de frågeställningar som skall besvara syftet återfinns i det första kapitlet. För 
att ge läsaren en grund att stå på är den tidigare forskningen redovisad i detta kapitel. 
 
I det andra kapitlet beskrivs metoden som används för att besvara frågeställningar och syftet. 
Metoden som nyttjas är att jämföra amfibieskyttesoldatens utrustningsalternativ viktmässigt 
med analysverktyget som författaren kommit fram till utifrån de amerikanska doktrinerna för 
ett infanterikompani respektive pluton. Även hur en amfibieskyttepluton har arbetat med att 
anpassa verkans- och skyddsutrustning för att förbättra rörligheten för soldaten utgör en del i 
analysverktyget. 
I kapitlet diskuterar författaren analysverktygets reliabilitet och validitet.  
För att samla in information har teknikerna litteratursökning, deltagande observation och 
intervju använts.  
Kapitlet avslutas med en källkritisk diskussion av de källor som nyttjats i uppsatsen.  
 
Uppsatsens tredje kapitel omfattar teorianknytningen som jag utgår från. Här fastställs 
analysverktyget för att mäta om rörligheten är prioriterad.  
 
I fjärde kapitlet besvaras frågorna två till fem genom en analys som utgör grunden för 
diskussionen.    
 
Det femte kapitlet innehåller en diskussion där resultatet från analysen jämförs med 
analysverktyget. Diskussionen mynnar ut i en slutsats som besvarar syftet.  
 
I det sjätte kapitlet finns en sammanfattning av uppsatsen. 
 
Käll- och litteraturförteckning återfinns i slutet av uppsatsen.   
 
I bilagorna finns Amfbat 2010 vapenmateriel, de olika packnings- och skyddsalternativen, 
anteckningar från deltagande observationen från VFU 09-10 på AmfStriS, intervjufrågor och 
svar samt organisationen för amfibieskytteplutonen.     

1.6 Tidigare forskning 
I FM 7-8 går det att läsa att chefens största övervägande inte handlar om hur mycket en soldat 
kan bära, det handlar om att planera hur mycket soldaten kan bära utan att det påverkar 
dennes effektivitet i striden.8   
Ett exempel på när detta inte fungerat är från kriget i Grenada där en soldat sagt att de rörde 
sig som sköldpaddor med sina packningar som vägde drygt 50 kg. Trots att han var i god 
fysisk form var han tvungen att vila 10-15 minuter mellan rusherna på ca 10 meter. När han 
kom fram till uppsamlingsplatsen kastade han av ryggsäcken och kunde då strida, men då var 
krafterna slut för att vara effektiv.9  
En erfarenhet från kriget på Falklandsöarna är ett ingen soldat kan tränas så mycket att denne 
på tre dagar kan marschera en sträcka på nästan 130 km med en packning som väger mellan 
                                                
8 http://www.uic.edu Hämtades 2010-04-21 
9 http://www.globalsecurity.org/military Hämtades 2010-04-22 
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ca 54-65 kg utan att vara helt slut och därmed inte kunna lösa uppgift. Lärdomen blev att 
chefen måste kunna analysera situationen och vilka risker som föreligger för att anpassa 
utrustningen till endast det som är nödvändigt för att lösa uppgiften.10 Tar energin slut 
kommer rörligheten att minska kraftig, vilket påverkar striden i stor omfattning. Tempot i 
rörelsen försvinner vilket gör att initiativet kan gå förlorat, med andra ord effektiv verkan 
kommer inte att kunna avges från rätt plats i rätt tid vilket rörlighet syftar till.11   
Dessa erfarenheter har föranlett varför den amerikanska armén har färdiga 
utrustningsalternativ och en plan för hur rörligheten skall prioriteras och ändå skapa uthålliga 
soldater. 
 
I den amerikanska doktrinen för kompani FM 7-10, The Infantry Rifle Company, hädanefter 
FM 7-10, har maximala vikter räknats ut genom slutsatser från genomförda studier. 
Studierna som har genomförts av amerikanska armén har visat på att en rätt tränad soldat kan 
bära upp till 30 % av sin kroppsvikt och ändå behålla god rörlighet, precision, uthållighet och 
uppmärksamhet. Utan dessa förmågor utgår framgångarna i strid. För varje kilo över 30 % 
sjunker prestationen.12  
En annan undersökning som genomförts av amerikanska armén visar på att träning kan 
förbättra prestationen med maximalt 10-20% när det gäller att bära tung utrustning.13  
Slutsatsen av dessa studier är att den maximala vikten är 21,8 kg vid stridskontakt eller om 
stridskontakt beräknas.  
Finns det inget hot skall vikten inte överstiga 32,7 kg. Vikterna kan överstigas men då är det 
viktigt att chefen vet vilka konsekvenser detta medför.   
Den amerikanska doktrinen för en infanteripluton FM 7-8, Infantry Rifle Platoon and Squad, 
hädanefter FM 7-8, har fastställt att en soldats stridsutrustning och packning inte skall 
överstiga, 27,3 kg. Vikt fördelas enligt ca 16 kg för stridsväst, hjälm, vapen och magasin, 
resterande del utgörs av stridsäck med utrustning. Återstående utrustning som skapar 
uthållighet skall medföras av kompaniet eller bataljonens resurser.14  
 
Doktrinerna ger alltså klara direktiv hur mycket utrustningen skall väga i olika 
utrustningsalternativ. Det finns även en plan för hur övrig materiel för att få uthållighet skall 
transporteras.  
 
Enligt FM 7-8 är riktvärdet att en marschhastighet på 4 km/h skall kunna hållas i åtta timmar. 
Utrustningens vikt är ett av de ingångsvärden som skall beaktas när det gäller vilken 
marschhastighet som skall kunna hållas.15  
Att endast ta med den mest essentiella utrustningen för att lösa uppgiften gör att soldater 
möjligtvis kommer ha det mindre behagligt vissa stunder, men de kommer att bibehålla 
stridsvärdet och därmed rörligheten. Att överlasta soldater med utrustning som enbart gör det 
mer behagligt kan medföra att de inte ens kommer fram för att lösa uppgiften. Med andra ord 
förbrukas soldatens energi innan den kan lösa uppgiften.16  
Att lösa uppgiften är väldigt viktigt för en pluton, därför är det viktigt att soldaten inte packar 
ner för mycket utrustning. Då förbrukas energin snabbare och rörligheten nedgår vilket leder 
till större risk för att uppgiften inte blir löst.  

                                                
10 http://www.globalsecurity.org/military Hämtades 2010-04-22. 
11 Försvarsmakten, 1995, Arméreglemente del 2 Taktik – (AR2), Stockholm, s. 40 
12 http://www.globalsecurity.org/military Hämtades 2010-06-02 
13 http://www.globalsecurity.org/military Hämtades 2010-06-02. 
14 http://www.globalsecurity.org/military Hämtades 2010-04-22 
15 http://www.uic.edu Hämtades 2010-04-21 
16 http://www.globalsecurity.org/military Hämtades 2010-04-15 
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Resultatet av en undersökning på JRTC där soldaterna fick lösa uppgifter under 7 dagar med 
sin ”vanliga” utrustning visade att genomsnittsvikten hos en amerikans soldat vägde 91 
Pounds = 41,36 kg. Denna vikt var beräknad utan uniform, kängor, underkläder och t-shirt.  
Undersökning genomfördes under tretton rotationer på JRTC vilket torde ge ett trovärdigt 
resultat. Detta visar på att den amerikanska soldaten inte håller sig till de rekommendationer 
som finns i doktrinen. Konsekvensen av att överlasta soldaten är att prestationen minskar, 
exempelvis rörlighet, uthållighet, precision etc.17   
 
År 1987, gjorde U.S Army tillsammans med Employment Agency19 en undersökning som 
resulterade i fem förslag på hur soldatens burna vikt kan reduceras.18 Dessa är:  

 Lättare komponenter/utrustning  
 Anpassning av utrustning beroende på vilken uppgiften är 
 Hjälpmedel för att flytta tung materiel 
 Ändringar av reglementerad utrustning för att reducera buren vikt 
 Speciella träningsprogram för att soldaten skall kunna bära tung utrustning 

 
Tillvägagångssätten är viktiga ur ett rörlighetsperspektiv, men i denna uppsats kommer endast 
det andra sättet användas. Det utgår från att amerikanerna utvecklade ett dataprogram som 
räknade ut en skräddarsydd packning för soldaten, den var grundad på en riskanalys utifrån 
uppdraget/uppgiften, motståndaren, terrängen, egen trupp, och tiden.19  
I denna uppsats kommer fokus att ligga på att det är chefen som anpassar utrustningen 
beroende på vilken uppgift som skall lösas.  
Orsaken till detta val grundar sig dels i att erfarenheten säger att de svenska förbanden inte 
använder sig av en dator samt att i FM 7-8 går det att läsa: ”The soldier's load is a main 
concern of the leader. How much is carried, how far, and in what configuration are important 
mission considerations.”20 
De anser att vikten som soldaten skall bära är en av de viktigaste punkterna som ledaren skall 
ta hänsyn till. Det är alltså mycket viktigt för chefen att anpassa utrustningen för olika 
uppgifter för att förbättra rörligheten för soldaten. 

1.6.1 Sammanfattning tidigare forskning   
Det viktiga i den här delen är framförallt de vikter som redovisats som kommer att utgöra 
grunden för analysverktyget och diskussionen.  
FM 7-8 har fastställt vikterna 16 kg utan packning och 27,3 kg med packning.  
FM 7-10 har fastställt vikterna 21,8 kg utan packning och 32,7 kg med packning. 
Den tidigare forskningen och FM 7-8 har kommit fram till att anpassning av utrustning är en 
av chefens viktigaste beslut.  

                                                
17 http://www.globalsecurity.org/military Hämtades 2010-04-15 
18 http://findarticles.com Hämtades 2010-04-22 
19 Ibid. 
20 http://www.uic.edu Hämtades 2010-04-21 
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2. Metod 
Detta kapitel innefattar den metod och de tekniker som utnyttjas för att samla in information 
och besvara syftet. Dessutom förs en diskussion om reliabiliteten och validiteten på 
uppsatsen. Kapitlet avslutas med att källorna granskas av författaren ur ett källkritiskt 
perspektiv.   

2.1 Metodbeskrivning 
I uppsatsen kommer en jämförelse att göras mellan vikterna som finns i de amerikanska 
doktrinerna och amfibieskytteplutonens utrustningsalternativ. Författaren kommer även att ta 
reda på hur amfibieskytteplutonen har arbetar med att anpassa verkans- och skyddsutrustning 
beroende på uppgift.  
 
Inledningsvis kommer författaren att fastställa ett analysverktyg för att avgöra när rörlighet 
anses vara prioriterad utifrån en medelvikt som grundar sig i olika viktförslag från FM 7-8 
och FM 7-10. Vikterna för utrustningsalternativen SU och NU kommer att jämföras med 
författarens vikter i analysverktyget. För att kunna besvara syftet kommer även 
amfibieskytteplutonens arbete med att anpassa verkans- och skyddsutrustning att beaktas. 
 
När analysverktyget är fastställt kommer författaren redovisa vikterna för en 
amfibieskyttesoldats verkans- och skyddsutrustning. Även hur en amfibieskyttepluton har 
arbetat med att anpassa verkans- och skyddsutrustningen för att förbättra rörligheten för 
skyttesoldaten kommer att redovisas. 
 
För att kunna besvara syftet kommer en diskussion föras om rörlighet är prioriterat gentemot 
verkan och skydd för en amfibieskyttesoldat utifrån de resultat som framkommit under 
analysen. Denna diskussion kommer att mynna ut i en slutsats som besvarar syftet med 
uppsatsen.  

2.1.1 Datainsamlingstekniker  
För att samla in data/information kommer författaren använda teknikerna litteratursökning, 
deltagande observation och intervju.  
 
Litteratursökning 
För att redovisa vilken verkans- och skyddsutrustning som en amfibieskyttepluton nyttjar 
kommer information från föreläsningsunderlag och litteratur som delats ut från taktikkurs 
VFU på AmfStriS användas. Vikter på olika materiel kommer i första hand hämtas från 
Försvarsmaktens hemsida, i de fall detta inte varit möjligt har författaren vägt utrustningen 
själv med hjälp av en personvåg. 
För viss utrustning har inte vikten hittats, exempelvis robot 57, detta gör dock inte att 
resultatet och slutsatsen påverkas. 
 
För att definiera analysverktyg utgångspunkten vara FM 7-8 och FM 7-10.  
 
Deltagande observation 
Observationerna kommer från författarens VFU på AmfStriS utbildningsåret 2009-2010. 
Författaren var en av fyra kadetter som deltog i utbildningen.  
Orsaken till att jag använder utbildningen som källa är att AmfstriS är ansvarig för 
utbildningen av kadetter, och därmed blivandechefer. De använder sig av reglementen för hur 
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en skyttepluton skall agera, samt att de instruktörerna har erfarenhet från hur de arbetade när 
de var plutonchefer på skyttekompaniet.  
 
Intervju 
För att ytterligare få ett perspektiv på hur amfibieskytteplutonen anpassar utrustningen 
kommer en intervju med en annan kadett genomföras. Kadetten genomförde grundutbildning 
som gruppchef på skyttekompaniet året 2005-2006. Tanken med intervjun är att hitta 
förändringar i taktiken samt öka trovärdigheten på informationen som kommer från övriga 
källor.     

2.1.2 Reliabilitet 
Detta är tillförlitlighet och användbarhet av ett mätinstrument.21  Ett exempel är att vikt mäts 
med en våg. För att denna mätning skall bli reliabel måste vågen ha en hög precision alltså 
visa samma resultat på ett visst objekt under flera mätningar. Om jag kliver på vågen flera 
gånger under 1 minut och den visar samma resultat betyder det att den har hög reliabilitet, 
men om den visar olika resultat blir reliabiliteten låg.  
 
Analysverktyget utgörs av ett medelvärde från de amerikanska doktrinerna samt hur 
amfibieskytteplutonen har arbetat med att anpassa verkans- och skyddsutrustning för att 
förbättra rörligheten för skyttesoldaten.  
För att ha ett riktvärde på hur mycket olika utrustningsalternativ får väga som mest har 
författaren valt att använda den amerikanska doktrinen för infanteriet, både för kompani, FM 
7-10, och för pluton, FM 7-8. De har standardiserat olika utrustningsalternativ som är 
jämförbara med de olika utrustningsalternativen som finns i Amfibiebataljonens stående 
order. De vikter som presenteras i de amerikanska doktrinerna är olika vilket gör att 
författaren valt att räkna ut ett medelvärde utifrån dessa. Att doktrinerna har olika vikter som 
fastställts ser jag inte som ett problem, snarare att analysverktyget får högre reliabilitet då 
flera källor används för att räkna ut ett riktvärde. 
För att en jämförelse skall vara möjlig måste även amfibieskyttesoldatens 
utrustningsalternativ vara standardiserade. I Amfibiebataljonens stående order i annex R 
LOGISTIK finns det olika skydds- och utrustningsalternativ som författaren använt vid 
jämförelsen gällande vikt.  
För att fastställa vad amfibieskyttesoldatens olika utrustningsalternativ väger har, då det är 
möjligt, information från Försvarsmaktens hemsida använts.  
De vikter på utrustning som inte presenterats där har vägts av författaren samt då det varit 
möjligt kontrollerats gentemot SoldF.com. Orsaken till att SoldF.com använts är att de 
presenterar större utbud av vikt på utrustning än Försvarsmaktens hemsida. De vikter som 
författaren fått fram är snarlika de som finns på SoldF.com, vilket betyder att de vikterna inte 
strider mot all logik. 
 
För att besvara hur amfibieskytteplutonen har arbetat med att anpassa verkans- och 
skyddsutrustning kommer information från deltagande observation och intervju att användas. 
Den deltagande observationen genomfördes av författaren under sin VFU på AmfStriS under 
utbildningsåret 2009-2010.  
Intervjun gjordes med en kadett som genomförde grundutbildning som 
amfibieskyttegruppchef utbildningsåret 2005-2006.22 

                                                
21 Ejvegård, R., 2003, Vetenskaplig metod, Lund,  s. 70-71 
22 Intervjun genomfördes med Johan Hansson 
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Skulle det visa sig att källorna säger olika kan det betyda att en förändring har skett under de 
senaste åren. Det skulle även kunna vara så att det är skillnad i utbildning av kadetter och 
värnpliktiga. 
  
Att använda information från deltagande observation torde vara tillförlitligt då AmfStriS 
utbildar utifrån reglementet, alltså hur det skall vara.  
Flertalet av instruktörerna har arbetat på amfibieskyttekompaniet vilket talar för att de har 
erfarenhet av hur skyttekompaniet arbetar när de utbildar blivande kadetter.  
Nackdelen är att det många gånger inte finns något rätt eller fel, exempelvis hur packningen 
skall vara anpassad för olika uppgifter, utan det kommer att finnas lika många lösningar som 
det finns plutoner. För att jämförelsen skall vara möjlig har jag valt att standardisera och 
endast välja utrustningsalternativen som finns i Amfibiebataljonens stående order.  
För att återge en objektiv bild från mina observationer har de lästs igenom av två andra 
kadetter som genomfört VFU på AmfStriS för att försäkra att de uppgifter jag observerat 
delas av de andra som deltagit i utbildningen. Observationerna finns nedskrivna i bilaga 3 för 
att läsaren skall kunna ta del av dessa.  
 
Då intervju används för att samla information är viktigt att det är rätt personer som intervjuas 
samt att frågorna som ställs inte kan misstolkas. Vid intervjun valde jag att förtydliga om det 
var några oklarheter, både frågor och svar är nedtecknade i bilaga 4 för att läsaren skall kunna 
ta del av dessa. 
Personen som intervjuats har genomfört grundutbildning som amfibieskyttegruppchef på 
amfibieskyttekompaniet utbildningsåret 05-06. Valet av person grundar sig i dels att det var 
fyra år sedan han genomförde grundutbildningen vilket gör att skillnader och likheter kan 
analyseras samt att utbildningen på AmfStriS fokuserade på ett plutonchefsperspektiv vilket 
gör att ett gruppchefsperspektiv kan tillföra resultatet givande information.  
Intervjuanteckningarna har läst igenom och godkänts av Johan Hansson.  
Att Johan Hansson har genomfört grundutbildning som amfibieskyttegruppchef 
utbildningsåret 2009-2010 har intygats av en instruktör på AmfStriS.  
    

2.1.3 Validitet  
Betyder att det som skall mätas verkligen mäts.23 Ett exempel är att längden mäts med 
måttband eller motsvarande och inte med en våg. Att ha en god reliabilitet är nödvändigt men 
inte tillräckligt för en hög validitet.24  
 
Den tidigare forskningen säger att en soldat kan bära upp till 30 % av sin kroppsvikt och ändå 
behålla rörligheten. För att mäta detta skulle då en individuell mätning för varje person göras 
vilket är svårt att göra när utrustningen som finns väger ett visst antal kilogram.  
Den amerikanska armén har satt riktvärden angående vikten för olika utrustningsalternativ där 
de anser att rörligheten för soldaten är god nog.  
Analysverktyg utgår från FM 7-8 och FM 7-10. Ett medelvärde utifrån de riktvärden som är 
fastställda i dessa doktriner har räknats ut för olika utrustningsalternativ som liknar de som 
finns för en amfibieskyttesoldat. För att jämförelsen viktmässigt skall vara möjlig måste en 
standardisering av utrustningsalternativen finnas. 
  

                                                
23 Ejvegård, R., 2003, s. 73 
24 Ejvegård, R., 2003, s. 75 
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För att besvara syftet krävs det mer än att bara mäta vad utrustningen väger. Det skulle kunna 
vara så att amfibieskytteplutonen exempelvis arbetar mycket med att anpassa utrustningen 
beroende på uppgift, med andra ord att stor del av utrustningen inte används vid strid. Då 
spelar det ingen roll om utrustningen väger 20 kg mer än riktvärdena om den ändå inte 
används. 
För att mäta detta skall författaren undersöka hur en amfibieskyttepluton har arbetat med att 
anpassa verkans- och skyddsutrustningen för att förbättra rörligheten för skyttesoldaten.  
I FM 7-8 går det även att läsa att ett av chefens viktigaste beslut är att anpassa utrustningens 
vikt beroende på uppgift. Anpassning av utrustning utgör även ett av fem tillvägagångssätt 
som den amerikanska armén tagit fram för att minska den burna vikten. Därmed anser jag att 
anpassning av utrustningen skall utgöra en del i analysverktyget för att validiteten skall bli 
hög.   

2.2 Material och källkritik 
För att avgöra om en källa är tillräckligt trovärdig skall den prövas mot följande kriterier25: 

 Äkthetskriteriet: Är källan vad den utger sig för att vara? Exempelvis om det är ett 
original 

 Samtids-, tids eller närhetskriteriet: Hur lång tid var det mellan den historiska 
händelsen och källans uppkomst? 

 Beroendekriteriet: Om flera källor säger samma sak skall det undersökas om de varit 
beroende av varandra. 

 Tendenskriteriet: Varför har källan skrivits samt hur objektiv är källan? 
 Kontextkriteriet: Är det källan säger rimligt eller strider det mot all logik? 

 
Försvarsmakten är en statlig organisation som granskas dagligen på olika punkter. I denna 
uppsats har många uppgifter hämtats från Försvarsmaktens hemsida vilket jag anser är en 
informationskälla som ger relativt objektiv och saklig information. Informationen som har 
använts från Försvarsmaktens hemsida till största del vikter för olika materiel.  
 
FM 7-8, Infantry Rifle Platoon and Squad och FM 7-10,The Infantry Rifle Company har 
hämtats från Internet. Detta skulle kunna innebära att dokumenten inte är riktiga då 
informationen på Internet inte alltid är riktig och vetenskaplig.  
För att styrka att det är de dokument som gäller har GlobalSecurity.org, som anses vara en 
pålitlig källa, refererat till dessa dokument i några av sina artiklar.  
De uppgifter som finns refererade på GlobalSecurity stämmer överens med de uppgifter som 
finns i FM 7-8 och FM7-10 vilket gör att dessa källor med högsta sannolikhet stämmer. 
 
Dokumenten som använts från AmfStriS är: hur organisationen ser ut, vilka vapen som 
skytteplutonen har i Amfbat 2010 samt amfibieskyttegruppens utrustning innan Amfbat 2010. 
Dessa dokument finns hos författaren samt att vissa av dem finns som bilagor. 
Amfibiebataljonens stående order annex R LOGISTIK är hämtad från AmfStriS under VFU 
utbildningsåret 2009-2010 och den finns i bilaga 2.  
Vi packade vår utrustning enligt de alternativen samt att de order vi gav vid olika 
utrustningsalternativ utgick från denna utrustningslista. Detta dokument gällde utbildningsåret 
2009-2010. Jag anser därmed att denna källa är tillräckligt trovärdig. 
 

                                                
25 Hallenberg, J., Ring, S., Rydén B., Åselius G., 2008, Om grunden att tänka, granska och skriva på ett 
vetenskapligt sätt – En introduktion i metodlära, Stockholm, s. 41-44 
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De vikter författaren själv har vägt har kontrollvägds flera gånger för att få bort felmarginal. 
De har vägts med en personvåg som har en felmarginal på 0,1 kg. Om det varit möjligt har 
dessa vikter kontrollerats mot SoldF.com som delger mer information än försvarsmaktens 
hemsida när det gäller utrustnings vikt. Vikterna som finns på SoldF.com och de vikterna 
författaren fått är snarlika vilket tyder på att denna källa är relativt god. De vikter som 
framkommit efter undersökningen har inte stridit mot all logik vilket gör att de kommer att 
användas i uppsatsen. Den vikt som ej fastställts är för robot 57. Denna vikt kommer dock ej 
påverka analysen eller slutsatsen.   
 
För att öka trovärdigheten på den deltagande observationen har författaren skrivit ned 
observationerna i bilaga 3. De har granskats av två andra kadetter som genomfört VFU på 
AmfStriS utbildningsåret 2009-2010. 
 
Att intervjupersonen genomfört grundutbildning som amfibieskyttegruppchef utbildningsåret 
2005-2006 är bekräftat av en instruktör på AmfStriS som arbetade på skyttekompaniet under 
denna tid. Att det har gått en tid mellan hans grundutbildning och intervjun ser jag inte som 
ett problem då svaren i de frågor som jag ställdes var utan tvekan.  
Intervjuanteckningarna har läst igenom och godkänts av Johan Hansson.  

3. Teorianknytning 
I detta kapitel kommer analysverktyget för att mäta om rörlighet är prioriterat gentemot 
verkan och skydd att definieras. 
 
3.1 Stridens grunder  
I strid har det alltid varit viktigt; att kunna avge effektiv eld, att kunna skydda sig mot 
fiendens eld och kunna röra sig så snabbt och skyddat som möjligt.26  
Grunden för framgång i strid är att eld och rörelse samordnas i tid och rum.27  
Skydd är en förutsättning för att nå verkan med elden och syftar till att möjliggöra eld och 
rörelse.28 

3.1.1 När anses rörlighet vara prioriterat? 
Rörelse för plutonen innebär att den når terräng där eld kan ledas och avges mot 
motståndaren. Att ta viktig terräng utan strid, för att snabbt möta förändringar eller undgå 
motståndarens verkan är andra sätt att utnyttja rörelsen.29  
 
För att definiera analysverktyget finns det två styrningar från den amerikanska armén för hur 
mycket en skyttesoldat skall bära för att rörligheten skall anses vara god.  
FM 7-10 som riktar sig mot kompani, har fastställt att soldaten inte skall bära mer än 21,8 kg 
vid stridkontakt, alltså utan packning. Vikten skall inte överstiga 32,7 kg när stridskontakt inte 
beräknas, alltså med packning inräknat.  
Den vikt som FM 7-8 fastställt är att en tränad soldat inte skall bära mer än 27,3 kg med 
combat load30. Denna vikt fördelas på följande vis, ca 16 kg utgörs av stridsväst, 
skyddsutrustning, vapen och ammunition och ca 10 kg utgörs av stridspackning och utvald 
materiel.  
                                                
26 Smedberg, M., 1994, s. 19 
27 Försvarsmakten, 2009a, Markstridsreglemente 3 Grupp, Kvarn, s. 66 
28 Försvarsmakten, 2009b, s. 74 
29 Försvarsmakten, 2009b, s. 74 
30 http://www.uic.edu Hämtades 2010-04-21  
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Det är studier som den amerikanska armén genomfört samt erfarenheter från Falklandskriget 
och Andra världskriget är grunden till varför just dessa vikter används i doktrinerna.   
 
Då vikterna inte överensstämmer kommer en medelvikt att räknas ut av de vikter som 
fastställts. Medelvikten kommer att utgöra ett riktvärde i analysverktyget.  
FM 7-10 säger att vikten inte skall överstiga ca 22 kg vid stridskontakt och FM 7-8 säger att 
vikten utan stridspackning inte skall överstiga 16 kg.  
Medelvikten blir då (22 kg+16 kg)/2= 19 kg. Denna vikt motsvarar Amfibieskyttesoldatens 
utrustningsalternativ SU. Alltså skall inte SU överstiga vikten 19 kg för att rörlighet skall 
anses vara prioriterad. 
Vikterna med packning är 27,3 kg respektive 32,7 kg, medelvikten blir således  
(27,3 kg+32,7 kg)/2 = 30 kg. Denna vikt motsvarar skyttesoldatens utrustningsalternativ NU. 
Vikten med NU skall vara under 30 kg för att rörlighet skall anses vara prioriterat gentemot 
verkan och skydd.   
 
För att jämförelsen skall vara möjlig måste utrustningen standardiseras. Utgångspunkten blir 
således att de utrustningsalternativ som kommer användas för amfibieskyttesoldaten är SU 
och NU dock med ammunition inräknat då det liknar den amerikanska infanteri soldatens 
utrustningsalternativ samt att det är en förutsättning för verkan och till viss del skydd. 
 
Utöver utrustningsalternativen ovan kommer även amfibiesoldatens olika skyddsnivåer att 
användas. Dessa är LÅG, MEDIUM och HÖG, de kommer att beskrivas närmare i analysen. 
 
För att kunna besvara syftet krävs det mer än bara en jämförelse mellan utrustningens vikter 
och ett riktvärde. Därför kommer även hur amfibieskytteplutonens har arbete med att anpassa 
verkans- och skyddsutrustning för att förbättra rörligheten för skyttesoldaten att analyseras. 
Det skulle kunna visa sig att utrustningen väger många kilogram mer än riktvärdena ovan men 
att stor del av utrustningen inte används vid strid till fots, då skulle rörlighet kunna anses vara 
prioriterat trots att det inte är prioriterat viktmässigt.  

3.1.2 Sammanfattning teorianknytning 
Det viktiga i detta kapitel är framför allt analysverktyget för att mäta om rörligheten är 
prioriterad.  
Utgångspunkten är att amfibieskyttesoldatens utrustningsalternativ SU inte skall överstiga 19 
kg och NU 30 kg för att rörlighet skall anses vara prioriterat viktmässigt.  
För att besvara syftet krävs det med än en viktjämförelse av utrustningen. Därför kommer hur 
amfibieskytteplutonen har arbetat med att anpassa verkans- och skyddsutrustning att utgöra en 
del i analysverktyget. 
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4. Empiri och analys 
I detta kapitel besvaras frågorna två till fem.  

4.1 Verkan 
Enligt MSR 4 Pluton är det viktigaste egna stridsmedlet för plutonen pansarvärnsvapen. Det 
kompletteras med finkalibrig eld, mineringar och understödjande artilleri- och 
granatkastareld.31  
En amfibieskyttepluton når verkan i första hand med direktriktad eld. Det är framförallt 
pansarvärnsvapen och finkalibriga vapen som nyttjas. Motiveringen till detta är att 
verkansutrustningen inte skall väga för mycket, rörligheten skall prioriteras på 
amfibieskyttegruppen.32. Exempelvis har skyttegruppen inga Ksp 58 som vägen 11,6 kg utan 
Ksp 90.     

4.1.1 Vad väger verkansutrustningen som en amfibieskyttesoldat bär? 
Tabell 1: En amfibieskyttegrupps vapen och vikt på vapnen33  
Vapen Antal Vikt34 Vikt med 

ammunition35 
AK5 C (4 st) 4,5 kg 8,5 kg 
40grt (2 st) 1,5 kg Ca 3,5 kg 
(AK5 E) (2 st) 4,5 kg 8,5 kg 
Rb 57 (2 st) ? ? 
P-skott (4 st) 6,7 kg 6,7 kg 
Ksp 90C (4 st) 7 kg 16 kg 
 
Ak 5C och Ak 5E har en vikt med sikte på ca 4,5 kg. Till Ak 5 är det numera plastmagasin 
vilket gör att vikten nedgår något, dock blir detta endast marginellt. Varje fyllt magasin väger 
ca 0,5 kg. 8 magasin per soldat leder till att totalvikten med vapen och ammunition är 8,5 kg.  
 
Skyttegruppen har även fyra stycken Ksp 90. En Ksp 90 väger 7 kg utan kassett och med en 
full kassett (3 kg) blir vikten 10 kg. Utöver den fulla kassetten som sitter i vapnet medförs 
ammunition för två kassetter till vilket betyder att totalvikten blir 16 kg.  
 
Skyttegruppen har även två stycken granattillsatser som väger drygt 1,5 kg när de är laddade 
med en granat. Vi hade ca 6 granater/skytt när vi övade på AmfStriS. Detta ger en totalvikt på 
ca 3,5 kg.  
 

                                                
31 Försvarsmakten, 2009b, s. 74 
32 Bilaga 3 
33 AmfStriS, föreläsningsunderlag skyttekompaniet, föreläsningsunderlaget finns hos författaren 
34 http://www.forsvarsmakten.se Hämtades 2010-06-10 
35 Vikterna utgår från information AmfStriS och försvarsmaktens hemsida  
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Tabell 2: Amfibieskytteplutonens minor och vikt 
Mina Vikt 
Fordonsmina 13R 10,5 kg 
Fordonsmina 14 2,6 kg 
Stridsvagnsmina 5 10,5 kg 
Försvarsladdning 21 3 kg 
 
Beroende på vilka minor som skall medföras kan vikten på den enskilda soldaten bli väldigt 
stor. Vanligtvis används minor i begränsad omfattning. Om minor används kommer 
rörligheten inte att vara prioriterad då dessa medför en stor viktökning på skyttesoldaten. 
Därför kommer dessa inte att användas i beräkningar där rörligheten skulle kunna anses vara 
prioriterad viktmässigt. 
 
En förutsättning för att verkan skall vara effektiv är att viss personlig utrustning måste 
medföras. De alternativ som används vid strid till fots är: 

 Stridsutrustning (SU)36: Syftet med SU är att enskild soldat, under max 24h, skall 
kunna lösa befattningsberoende stridsuppgift.  
Då utrusningen är packad enligt packningslistan i annex R Amfibiebataljonens stående 
order, blir vikten enligt mina beräkningar ca 14,5-17 kg beroende på vilket personligt 
vapen som används. Dessa vikter är utan ammunition.  

 Normalutrustning (NU)37: Syftet med NU är att enskild soldat, under max 48h, skall 
kunna lösa befattningsberoende stridsuppgift. NU packas vattenskyddat i stridssäck. 
Vikten på stridsäcken är ca 7 kg, vilket medför att NU väger mellan 21-24 kg utan 
ammunition. 

 
Tabell 3: Vikter för de olika utrustningsalternativen 
Utrustning Vikt Vikt med P-skott 
SU +Ak 5 18,5 kg 25,2 kg 
SU + Ak 5 med Grt 22 kg 28,7 kg 
SU + Ksp90 26 kg 32,7 kg 
NU +Ak 5 25,5 kg 31,7 kg 
NU+ Ak 5 med Grt 29 kg 35,7kg 
NU + Ksp90 33 kg 39,7 kg 
I alla utrustningsalternativen är ammunition inräknat.  
 
Om skyttesoldaten medför P-skott väger verkansutrustningen, oavsett vilken personlig 
utrustning soldaten använder, mer än de riktvärden som fastställts i analysverktyget. Med 
andra ord, om P-skott medförs av skyttesoldaten är rörligheten viktmässigt inte prioriterad. 

                                                
36 Bilaga 2 
37 Bilaga 2 
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4.1.2 Hur har amfibieskytteplutonen anpassat verkansutrustningen för att 
förbättra rörligheten för skyttesoldaten? 
Det som chefen kan anpassa när det gäller verkan är framförallt om minor och 
pansarvärnsvapen samt hur mycket ammunition som skall medföras. Under utbildningen på 
AmfStriS hade vi endast pansarvärnsvapen medtaget då uppgiften krävde det. Samma sak 
gällde minor, de bars endast med om chefen ansåg att uppgiften kunde lösas mer effektivt om 
minor medfördes.  
Vid eldöverfall38 valde ibland kadetter på VFU att endast ta med begränsat med ammunition 
för att minska vikten i syfte att dra sig ur snabbt.  
Under Johan Hanssons GU var taktiken alltid all ammunition med oavsett vilken uppgift. 
Pansarvärnsvapen och minor medfördes då uppgiften krävde.  
 
När en amfibieskyttesoldat skall verka finns det olika alternativ för vilken utrustning som 
skall medföras. Det finns tre grundalternativ: SU, NU och TROSS. TROSS används inte vid 
strid till fots. TROSS används då hotbilden är låg, om mycket utrustning måste förflyttas 
alternativt att den ligger kvar i förläggningen. Denna taktik bekräftas av Johan Hansson samt 
genom utbildningen på AmfStriS.  
Alltså kommer endast alternativen SU och NU användas i diskussionen. Vikten för 
ammunition kommer att ingå i de vikter som används i diskussionen då den utgör en väsentlig 
del i verkan samt att den är medräknad i båda FM alternativen. 
 
Under Johans Hansson grundutbildning samt vid utbildningen på AmfStriS var taktiken att 
lämna stridssäcken i ÅSA, DP eller motsvarande vid strid.  
Personlig utrustning för minst 24 timmar medtogs alltid oavsett vilken uppgift som skulle 
lösas enligt Johan Hansson. Då två kadetter valde att lämna stridspackningen i förläggningen 
vid en övning fick de kraftig feedback angående det valet. Det som sades var att stridssäcken 
alltid skall tas med till ÅSA, DP eller motsvarande.39  
Taktiken för amfibieskytteplutonen och det amerikanska infanteriet är densamma gällande hur 
packningen skall utnyttjas vid strid. 

4.1.3 Sammanfattning verkan 
Sammanfattningsvis kan SU väga mellan 18,5–26 kg och NU 25,5-33 kg beroende på vilket 
personligt vapen soldaten har. I dessa vikter ingår ammunition men inga pansarvärnsvapen 
eller minor.   
Det är upp till enskild plutonchef att anpassa utrustningen för att uppnå verkan beroende på 
vilken uppgift som skall lösas. Det vanligaste är att anpassa den personliga utrustningen, 
minor, pansarvärnsvapen och ammunitionsmängd som medförs.  

                                                
38 Försvarsmakten, 2004, Ordermall 2004 Amfibiekåren, Stockholm, s. 55 
39 Bilaga 3 
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4.2 Skydd 
Skydd på plutonsnivå handlar om att undvika upptäckt eller genom att minska verkan av 
fientlig eld.40 Exempel på skydd kan vara:41  

 utspridning, maskerings- och skenåtgärder 
 utnyttjande av betäckt terräng, bebyggelse, mörker, dålig sikt och rök 
 vilseledning 
 splitterskyddande fordon, splitterskydd eller fältbefästningar 
 rörlighet 
 flankskydd under en framryckning 
 överraskning 

 
Det personliga skyddet för skyttesoldaten utgörs av uniform, kroppsskydd, hjälm, 
skyddsmask och vapen. Rörligheten och den eldkraft som en amfibieskyttepluton har får 
anses fungera som skydd för soldaten. 

4.2.1 Vad väger skyddsutrustningen som en amfibieskyttesoldat bär? 
Vapnets vikt har redan tagits upp under punkten verkan och kommer därför inte att behandlas 
vidare under denna punkt. Uniformens vikt ingår i SU vilket gör att den inte kommer att 
behandlas under denna punkt. Även hjälmen som används av amfibieskyttesoldaten ingår i 
SU.  
 
Det som återstår är då skyddsmasken som väger strax under 1 kg med både mask och filter 
samt kroppsskyddet. Amfibieskyttesoldaten använder räddningsväst m/04N som motsvarar 
kroppsskydd 94K viktmässigt. Utan keramplattor väger det ca 4,5 kg och med plattor väger 
det 10,5 kg.42 
 
De skyddsnivåer som amfibieskyttesoldaten kan använda enligt Bilaga R LOGISTIK är LÅG, 
MEDIUM och HÖG.  
Alternativ LÅG betyder, ingen skyddsutrustning medförs. 
Vid skyddsnivå MEDIUM skall kroppsskydd utan keramplattor bäras, skyddsmasken skall 
sitta på stridsvästen. Vikten blir då ca 5,5 kg.  
Om skyddsnivån är HÖG vilket innebär att all skyddsutrustning skall vara påtagen väger den 
ca 11,5 kg.  
 

                                                
40 Försvarsmakten, 2009b, s. 74 
41 Försvarsmakten, 2005, s. 72-73 
42 Vägd på personvåg av författare samt att soldF.com hänvisar till samma vikter. 
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Tabell 4: Vikter med olika utrustningsalternativ och skyddsnivåer 
Utrustning  Vikt  Vikt med alternativ MEDIUM Vikt med HÖG 
SU +Ak 5 18,5 kg 24 kg Ca 29,5 kg 
SU+ Ak 5 med Grt 22 kg 27,5 kg Ca 33 kg 
SU + Ksp90 26 kg 31,5 kg Ca 37 kg 
NU +Ak 5 25,5 kg 31 kg Ca 34,5 kg 
NU+ Ak 5 med Grt 29 kg 34,5 kg Ca 40 kg 
NU + Ksp90 33 kg 38,5 kg Ca 44 kg 
LÅG = ingen extra vikt, MEDIUM = 5,5 kg, HÖG = 11,5 kg 

4.2.2 Hur har amfibieskytteplutonen anpassat skyddsutrustningen för att 
förbättra rörligheten för skyttesoldaten? 
Vid VFU på AmfStriS fick kadetterna många gånger höra att soldaten skall träna som den 
skall strida, med andra ord kroppsskydd med plattor i.  
I intervjun med gruppchefen bekräftas det att det var likadant för fyra år sedan, alltid 
kroppsskydd med plattor i oavsett vilken uppgift som skulle lösas.  
Vi använde aldrig skyddsmasken på AmfStriS eftersom det inte förelåg något CBRN-hot 
under de övningar som genomfördes. Enligt Johan Hansson hade de vanligtvis med 
skyddsmasken i TROSS, ett fåtalet gånger användes den på alternativt satt på stridsvästen. 
Utan skyddsmask blir vikten ca 10,5 kg, utöver verkansutrustningen, som skyttesoldaten 
måste bära.   
 
”Chefen skall väga behovet av skydd och risktagning mot målet med verksamheten.”43 
När vi kadetter övade plutonchef valde vi ibland att inte använda kroppsskyddet vid 
exempelvis eldöverfall/överfall då vi ansåg att tillbakaryckning skulle ske med högt tempo, då 
rörligheten prioriterades framför skyddet. 
Risken vid ett eldöverfall är låg. Syftet med ett eldöverfall är att tillfoga motståndaren 
förluster med små egna risker. Därför valde vi att prioritera rörligheten före skyddet.  
En annan lösning att behålla rörligheten trots en hög skyddsnivå är att minska 
verkansutrustningen. 
Kravet när utrustningen anpassas är valet skall kunna motiveras väl då det är en risktagning, 
vilket kan leda till skador eller dödsfall. 

4.2.3 Sammanfattning skydd 
Det viktigaste från analysen angående skydd är att det finns olika nivåer för vilket skydd som 
skall användas. Dessa är LÅG, MEDIUM och HÖG.  
Flera källor pekar på att alternativ HÖG utan skyddsmask har använts över tiden vid 
utbildning. Det betyder kroppsskydd med keramplattor i, vilket ger en vikt på ca 10,5 kg som 
soldaten måste bära.  
Vid utbildningen på AmfStriS var det upp till kadetten att anpassa skyddsnivån beroende på 
uppgift och hot. Kravet var att denne skull kunna motivera sitt val då det är en risktagning. 
 

                                                
43 Försvarsmakten, 1995, s. 40 
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5. Diskussion av resultatet 
Enligt mitt analysverktyg skall inte SU väga mer än 19 kg och NU skall inte väga mer än 30 
kg.  
 
Enligt MSR 4 Pluton utgör pansarvärnsvapen grunden för verkan hos en pluton. Om uppgiften 
kräver att pansarvärnsvapen eller minor skall medföras, kommer rörligheten viktmässigt i de 
fallen inte vara prioriterad.     
 
De alternativ som finns då rörlighet skulle kunna vara prioriterat viktmässigt är följande: 

 Med alternativet Ksp90 som personligt vapen och med utrustningsalternativ SU blir 
vikten 26 kg och med NU 33 kg. Det innebär att rörligheten för denna soldat 
viktmässigt inte är prioriterat gentemot verkan.  
En kulspruta är gjord för att ha mycket verkan, rörligheten är inte den primära 
prioriteringen för en skytt med detta vapen. Dock har amfibieskyttegruppen Ksp90 
istället för Ksp58 som väger 11,6 kg. Det visar på att rörligheten prioriterats när valet 
angående reglementerad utrustning gjorts.  
För att rörligheten skall vara prioriterad för en Ksp90 skytt måste stor del av 
ammunitionen lämnas utöver skyddsnivå LÅG. För att vikten skall rymmas inom NU 
måste en kassett lämnas och drygt två kassetter om vikten skall rymmas inom SU, 
vilket inte har varit ett alternativ enligt intervjun med Johan Hansson. Ammunitionen 
är en förutsättning för verkan, finns det ingen ammunition spelar det ingen roll att 
soldaten är på rätt plats vid rätt tid när den inte kan verka.    

 Då Ak5 med granattillsats är personligt vapen väger utrustningsalternativ SU 22 kg 
respektive NU 29 kg. Att avgöra om rörligheten är prioriterat gentemot verkan i detta 
fall är svårt då vikten understiger 30 kg med alternativ NU och överstiger 19 kg med 
alternativ SU. Rörligheten får anses vara delvis prioriterad viktmässigt gentemot 
verkan i detta fall. 

 Det sista alternativet är Ak 5C som väger 18,5 kg med SU och 25,5 kg med NU. För 
den soldat som har detta alternativ är rörligheten viktmässigt prioriterad gentemot 
verkan.  

 
Vikterna ovan är uträknade då soldaten har skyddsalternativ LÅG. Enligt flera källor används 
skyddsalternativ LÅG ytterst sällan. Det vanligaste skyddsalternativet har enligt källorna varit 
att ingen skyddsmask används men att kroppsskyddet med keramplattorna i har burits över 
tiden. Detta medför att 10,5 kg kan adderas till vikterna ovan. Därmed väger inget alternativ 
under de vikter som fastställts i analysverktyget.  
Motiveringen till att bära kroppsskydd med plattor i är att soldater skall träna som de strider. 
Hotet för svenska soldater i internationell tjänst ökar med allt fler strider och IED- attacker 
vilket medför att skyddet blir mer prioriterat för soldaten då förluster och skador inte 
accepteras av andra soldater, chefer, hemmaopinion, politiker etc. Detta betyder att 
kroppsskyddet kommer med största sannolikhet användas vid strid, alltså skall det användas 
vid träning inför strid. 
 
Ett annat sätt att anpassa vikten är att reducera mängden ammunition som medförs beroende 
på uppgift. Skillnaden för en Ksp90 skytt kan bli upp till 6 kg om två kassetter ammunition 
lämnas. För en Ak 5 skytt kan skillnaden bli allt mellan 0,5 kg till närmare 3 kg beroende på 
hur många magasin som lämnas.  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-07-05   
Kd Richard Nilsson  21 (32) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

Av intervjun med Johan Hansson var detta aldrig ett alternativ för skyttesoldaten under 
utbildningsåret 2005-2006.  
Ammunitionen är vital för verkan, finns det ingen ammunition spelar det ingen roll att 
soldaten är på rätt plats vid rätt tid om den ändå inte kan verka. Om ammunitionsmängden 
skall reduceras skall detta vara väl genomtänkt då det kan medföra stora konsekvenser. 
   
Under utbildningen på AmfStriS gavs det möjlighet till att anpassa verkans- och 
skyddsutrustningen beroende på uppgift. Vi prövade olika utrustningsalternativ och 
ammunitionsmängd, kravet var att vi kunde motivera våra val.  
Utbildningen av nya gruppchefer och plutonchefer främjar alltså individens 
handlingsutrymme. Det behöver i sig inte betyda att rörligheten prioriteras då det är upp till 
enskild plutonchef att bestämma vilken utrustning som skall medföras, men då kadetterna 
anpassade utrustningen på AmfStriS var rörlighet prioriterat i de flesta fall.  
Det kommer dock att vara svårt för en plutonchef att förklara att exempelvis ammunitionen 
tagit slut på grund av att rörligheten prioriterats i en skarp situation. Samma sak gäller med 
skyddsnivån. Det är viktigt att utbildningen främjar kreativitet och handlingsfrihet för att få 
självtänkande och innovativa chefer vilket AmfStriS har lyckats med.  

5.1 Slutsats 
Slutsatsen att rörlighet inte har varit prioriterat, för en amfibieskyttesoldat när den bedriver 
strid till fots, gentemot vikten på och plutonens anpassning av verkans- och skyddsutrustning. 
En orsak till denna slutsats grundar sig i att skyddsnivå HÖG utan skyddsmask och full 
ammunitionsmängd har använts över tiden. Det har motiverats med att soldater skall träna 
som de strider. En anledning till att soldaten strider med kroppsskyddet på kan vara att skador 
och dödsfall inte accepteras av chefer, vänner, familj, politiker etc. vilket gör det vara svårt 
för en plutonchef att förklara att en soldats skada eller dödsfall berodde på att rörlighet 
prioriterats gentemot skydd och verkan. Därför har plutonchefen oftast valt full skydds- och 
verkansutrustning.    

5.2 Fortsatt forskning 
Denna studie skulle kunna genomföras på andra förband som bedriver strid till fots, 
exempelvis Luftburen bataljon och Lätt mekaniserad bataljon.  
En jämförelse mellan förbanden skulle kunna genomföras och därmed komma fram till 
likheter och skillnader samt hur andra förband arbetar med rörlighet. 
 
Det skulle vara intressant att jämföra med andra länders Försvarsmakts doktriner för vad 
buren vikt får väga. Är det skillnader i vikt mellan olika länders utrustningsalternativ?  
Har rörligheten prioriteras mer i något land, i sådana fall varför? 
 
Denna studie skulle kunna genomföras på andra soldater än skyttesoldater. 
 
Hur kommer anpassningen angående verkans- och skyddsutrustning för en 
amfibieskyttesoldat gällande utrustningen se ut i framtiden när det kommer att vara 
kontraktsanställda soldater? 
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6. Sammanfattning 
Bakgrunden till denna uppsats är att dagens soldater bär allt mer utrustning vilket påverkar 
rörligheten negativt. Amfibieskyttesoldaten bedriver mycket strid till fots vilket innebär att 
utrustningen måste bäras. Detta borde betyda att rörligheten måste ha varit prioriterat för 
skyttesoldaten. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om rörlighet har varit prioriterat, för en 
amfibieskyttesoldat när den bedriver strid till fots, gentemot vikten på och plutonens 
anpassning av verkans- och skyddsutrustning.  
 
Dessa frågeställningar skall utgöra grund för att besvara syftet. 

 När anses rörlighet vara prioriterat? 
 Vad väger verkansutrustningen som en amfibieskyttesoldat bär?  
 Hur har amfibieskytteplutonen anpassat verkansutrustningen för att förbättra 

rörligheten för skyttesoldaten? 
 Vad väger skyddsutrustningen som en amfibieskyttesoldat bär? 
 Hur har amfibieskytteplutonen anpassat skyddsutrustningen för att förbättra 

rörligheten för skyttesoldaten? 
 
Metoden som använts är en jämförelse mellan vikterna för amfibieskyttesoldatens 
utrustningsalternativ SU och NU och medelvikten av de vikterna som är fastställda i FM 7-8 
och FM 7-10. Medelvikten för att mäta om rörlighet är prioriterat viktmässigt är att SU skall 
väga mindre än 19 kg och NU mindre än 30 kg.  
I analysverktyget ingår också amfibieskytteplutonens arbete med att anpassa verkans- och 
skyddsutrustningen. Anpassningen är en förutsättning för att analysverktyget skall ha hög 
validitet. 
 
För att samla in information har teknikerna litteratursökning, deltagande observation och 
intervju använts.  
Den mätmetod som använts får anses ha hög reliabilitet då flera olika tekniker använts för att 
påvisa resultatet.  
Då det handlar om en jämförelse är det viktigt att det är stora likheter mellan det som jämförs. 
I detta fall har jag granskat de olika utrustningsalternativen och de är till största delen lika, 
endast mindre skillnader framkom vilket gör en jämförelse är möjlig.   
 
Enligt analysen måste amfibieskyttesoldaten ha skyddsnivå LÅG och Ak 5/Ak 5 med 
granattillsats för att rörligheten skall vara prioriterat viktmässigt med de grundalternativ som 
finns enligt RU.  
För Ksp90 skytten är verkan prioriterat även om skyddsnivån är LÅG.  
Amfibieskytteplutonen har tränat som den strider, med andra ord har skyddsnivå HÖG utan 
skyddsmask och full ammunitionsmängd använts över tiden. Denna information har samlats 
in genom en intervju och deltagande observation.  
 
Slutsatsen är att rörlighet inte har varit prioriterat, för amfibieskyttesoldaten när den bedriver 
strid till fots, gentemot vikten på och plutonens anpassning av verkans- och skyddsutrustning. 
Slutsatsen grundar sig i att taktiken för amfibieskytteplutonen är att använda kroppsskyddet 
och full ammunitionsmängd över tiden vilket medför en stor vikt för soldaten.  
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Bilaga 3 Deltagande observation vid VFU (09-10) på 
AmfStriS   
Detta är observationer och erfarenheter kopplat till den burna vikten från utbildningen på 
amfibiestridssektionen under utbildningsåret 2009-2010. Dessa observationsanteckningar har 
granskats av två andra kadetter som genomfört VFU på AmfStriS. 
 
Vi packade den personliga utrustningen enligt de packningsalternativ som finns i bilaga R i 
Amfibiebataljonens stående order. Vi taktiserade även med utrustningsalternativen i de kurser 
som genomfördes.  
Författaren vägde de olika utrustningsalternativen med personvåg. Beroende på vilket 
personligt vapen som soldaten har vägde SU mellan 14,5 kg och 17 kg utan ammunition. 
Stridssäcken vägde ca 7 kg, vilket betyder att NU väger mellan 21,5 kg och 24 kg utan 
ammunition.   
 
Vi fick inte ut kroppsskyddet innan kursen PC-IO som genomfördes efter mer än hälften av 
utbildningen. När vi hade skyddsutrustningen ute användes det för att känna hur det påverka 
samt att vi skall träna som vi strider.  
Instruktörerna sade att den värnpliktiga soldaten alltid hade kroppsskyddet på med plattor i på 
grund av att soldaten skall träna som den strider.  
Räddningsväst 04N som används motsvarar arméns kroppsskydd 94K när det gäller vikt med 
och utan keramplattor i. Räddningsvästen vägdes av författaren på en personvåg och visade då 
ca 4,5 kg utan plattor och ca 10,5 med plattor.  
Skyddsmasken användes aldrig då det inte förelåg något CBRN- hot i de övningar som 
genomfördes. 
Under övningar där vi genomförde eldöverfall/överfall hade vi oftast inte kroppsskydd då 
rörligheten prioriterades framför skyddet. Kravet var att valet av vilken skyddsnivå som 
användes kunde motiveras av kadetten. 
 
Generellt sett fanns stor möjlighet för kadetten under utbildningen att anpassa utrustningen 
beroende på uppgift.  
Endast när två kadetter valde att lämna stridspackningen i förläggningen under en övning 
valde instruktörerna att anmärka på valet av vilken utrusning som skall medföras.  
Att anpassning tillåts medför att de som utbildas kommer att bli mer flexibla i att anpassa 
utrustning efter uppgift, kravet var att kadetten skulle kunna motivera sitt val väl.  
Om inte utrymme ges för egna initiativ kommer chefen alltid ta med allt för att vara förberedd 
för massor olika scenarion med följden att rörligheten nedgår. Konsekvensen kan i värsta fall 
bli skador eller att verkan inte kommer till rätt plats i rätt tid, med andra ord löses inte 
uppgiften.  
 
Amfibieskyttegruppens verkansutrustning bestod av: Ak5 C, Ak5C med granattillsats, Ksp 90 
och P-skott. Ak 5E var på väg in i systemet precis som robot 57. Då vi övade med 
granattillsats hade vi ca sex stycken 40 mm gevärsspränggranater. 
Då stor del av utrustningen bestod av kader och Mus användes inte minor mer än att vi 
diskuterade om de skulle använda och var.    
Enligt instruktörerna har skyttesoldaten med Ak5 som personligt vapen 8 stycken magasin. 
När vi utbildades på Ksp90 var reglementerad utrustning angående hur mycket ammunition 
lika med 600 skott, vilket betyder tre kassetter varav en i vapnet.  
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Bilaga 4 Intervju Kd Johan Hansson  
Fråga 1. Hur jobbade ni med skyddsnivån på plutonen utifrån de tre alternativen: LÅG, 
MEDIUM och HÖG? 
Svar: Alltid kroppsskydd med plattor. Skyddsmasken var alltid med antingen i TROSS på 
stridsvästen eller att den användes på. Vanligast var att den låg i TROSS.  
 
Fråga 2. Hur många magasin hade Ak5 skyttarna?  
Svar: Åtta stycken per soldat. 
 
Fråga 3. Lämnades ammunition i förläggning eller motsvarande beroende på uppgift? 
Svar: Ammunitionen skall alltid med, inget lämnades i förläggningen eller motsvarande! 
 
Fråga 4. När bars pansarvärnsvapen? 
Svar: Under slutövning eller motsvarande bars de när uppgiften krävde att pansarvärnsvapen 
skulle användas. Annars låg de i båten. När det inte var slutövning eller motsvarande bars de 
för att soldaten skulle tränas att orka bära all utrustning. 
 
Fråga 5. När bars minor? 
Svar: De bars när uppgiften krävde det. Annars lämnades de i båten.   
 
Fråga 6. Hur använde ni de olika packningsalternativen, SU, NU och TROSS? 
Svar: TROSS användes vid marsch till förläggning motsvarande. Den lämnades sedan i 
förläggningen eller stridsbåten. 
NU användes när förläggningen var klar. Stridsäcken skulle alltid vara med, den lämnades i 
ÅSA motsvarande vid strid.  
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Bilaga 5 Organisation 
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Bilaga 6 Centrala Begrepp  
Aimpoint:   Rödpunktssikte 
Amfbat  Amfibiebataljon 
Ak 5  Automatkarbin 5 
AmfStriS:   Amfibiestridssektionen 
AOR:   Area Of Operation 
BFA:   Anställda enligt befälsförstärkningsavtalet 
Camel back:  Vattenbehållare som sätts på ryggen på stridsvästen och vattnet 

dricks genom en slang. Rymmer 2,3 L vätska. 
CBRN:   kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot och risker 
DP:   Delningspunkt 
FM 7-8  FM 7-8, Infantry Rifle Platoon and Squad 
FM 7-10  FM 7-10, The Infantry Rifle Company 
Grt:  Granattillsats 
IED:   Improvised Explosive Device 
IGR:   Intern Grupp Radio 
JRTC:   Joint Readiness Training Center 
Kader:  Övning av chefer utan trupp av större omfattning 
Ksp 90  Kulspruta 90  
LBE:   Load-bearing equipment (Stridsväst) 
MUS:  Muntlig stridsövning 
NU:   Normalutrustning 
PC-IO:   Plutonchef insatsorganisationen 
P-skott  Pansarskott 
RU:  Reglementerad utrustning 
Strid till fots:  Då soldaten bedriver strid till fots. Strid indelas i anfallsstrid, 

fördröjningsstrid och försvarsstrid.44 Soldaten sitter inte i ett 
fordon eller motsvarande. 

SU:   Stridsutrustning 
TROSS:    Trosspackning 
VFU:    Verksamhetsförlagd utbildning 
ÅSA:    Återsamlingsplats 
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