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Prickskytt i en lågintensiv konflikt 

En undersökning av skillnaderna mellan den svenska prickskyttefunktionen i Sverige och 
Afghanistan. 

 
Med fokus på Sveriges insats i Afghanistan som är en asymmetrisk konflikt där konventionella 
stridskrafter möter en motståndare som består av talibaner och kriminella med medel och metoder 
som skiljer sig från en reguljär motståndare. Problemet som kan uppstå är att motståndaren 
gömmer sig bland civila och förmågan till precisionsbekämpning av mål samt 
informationsinhämtning för att identifiera motståndare från civila blir viktigt. 
 
Syftet med uppsatsen är att se hur funktionen nyttjas i Sverige av erfarna truppförare och 
trupputbildare som har stor erfarenhet av prickskyttefunktionen för att sedan jämföra med insatsen 
i Afghanistan, FS19, och försöka se möjligheter till utveckling av funktionen vid internationell 
insats. 
 
Metoden kommer vara en jämförande fallstudie av prickskyttefunktionen i Sverige och 
Afghanistan. Med inriktning mot fyra ämnesområden (psykologisk effekt, risker, funktion och 
organisation) kommer en enkät att besvaras av chefer från FS19 och Arméns Jägarbataljon.  
Resultatet från studien är att prickskyttefunktionen nyttjades väldigt sällan på FS19. Den främsta 
orsaken till att den inte nyttjades var de ökade riskerna detta medförde samt att cheferna på FS19 
föredrog att nyttja dem som skarpskyttar.  
 
Slutsatserna efter genomförd undersökning är att för att prickskytten skall nyttjas enligt 
definitionen måste befattning utvecklas i utlandsstyrkan och befattning måste övas, både för att 
öva prickskytten själv men också för att chef ska få förtroende för skytten och vilken effekt denne 
kan uppnå. Vidare måste förmågan till Personnel Recovery öka vilket ger cheferna större 
möjlighet att nyttja funktionen, förutsatt att befattning är övad och anses duglig.  
  
Nyckelord: Prickskytt, asymmetrisk krigföring, lågintensiv konflikt, Afghanistan, FS 19 

 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2011-05-30 
Claes Christensson 
SA VT 11 
 

 2/34

 

Sniper in a asymmetric conflict 
An analysis of the difference between sniper operations in Sweden and Afghanistan 

 
Abstract: The essay was written by Claes Christensson, during his sixth and final semester at 
Karlberg Military Academy. The essay is an exam in the final course at the National Defence 
College basic officers program. Before entering the program, Christensson served fifteen months 
conscription in Arvidsjaur at the Army Ranger Battalion (ARB). Christensson was a sniper squad 
leader and is himself also a trained sniper.  
 
Today the Swedish Armed Forces (SAF) takes part in different conflicts around the world. This 
essay focuses on the SAF contribution to the asymmetric conflict currently taking place in 
Afghanistan. In today’s conflicts where insurgents cannot fight using conventional warfare, other 
means and methods are instead used. A problem for COIN forces is the fact that insurgents hide 
among the civilian populace. A sniper can however, with high precision, both destroy enemy 
personnel or locate and distinguish insurgents from civilians.  
 
The purpose of this essay is to determine how snipers are being used by highly experienced 
officers when training at the ARB. These experiences will then be compared to how snipers are 
being utilised in the Swedish contribution to ISAF (called FS19) at the Provincial Reconstruction 
Team (PRT) in Mazar-i-Sharif in northern Afghanistan between April and October 2010.  
 
The method of this essay will be a comparison between the ARB and FS19. Commanders will be 
subjected to a questionnaire and answer a number of questions, based upon four subjects. The 
subjects are psychological effect, risks, function and organisation linked to the sniper concept. The 
result of this essay shows that snipers were not nearly as often being used during FS19 than during 
exercises at ARB. The apparent reason for this was the increased risk and that commanders from 
FS19 preferably used them as sharpshooters. Soldiers with sniper rifles were being used to destroy 
enemy personnel with high precision and to determine civilians from enemy personnel. 
 
The conclusions are that if snipers are to be used in the proper fashion, the dedicated posting needs 
to be implemented in the SAF contribution to ISAF. Moreover, both snipers and commanders 
need to train applicably to get the full understanding of the effects a sniper can have and to gain 
confidence in the sniper as a concept. Furthermore, the Personnel Recovery ability needs to 
improve so that commanders can utilise the sniper concept in high risk operations. 
 
 
Key words: Sniper, asymmetric warfare, Low-Intensity Conflict (LIC), Afghanistan 
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1. Inledning 
 

1.1 Författarens bakgrund 
 
Jag har en bakgrund som prickskytt och gruppchef vid Armén jägarbataljon (AJB) där jag 
utförde min värnplikt. Jag har även tjänstgjort som soldat i Afghanistan med särskild 
inriktning mot prickskyttegevär 90 (PSG 90). Jag har för avsikt att i min fortsatta karriär 
inrikta mig mot prickskyttefunktionen och även med all sannolikhet kommer att tjänstgöra vid 
ny utlandsmission ligger det i mitt intresse att skriva denna uppsats. 
 

1.2 Bakgrund 
 
I Doktrin för markoperationer (DmarkO) står det att läsa om de grundläggande förmågornas 
tillämpning vid genomförande av markoperationer att: 
 

Underrättelse och information syftar till att kontinuerligt upprätthålla en 
gemensam lägesbild av pågående, bedömd och kommande verksamhet så att eget 
och överordnat mål uppnås.1 
 
Verkan genom bekämpning och annan påverkan syftar till att reducera 
motståndarens förmåga och vilja till fortsatt strid så att eget och överordnat mål 
kan uppnås.2 
 

Dessa två förmågor är synnerligen viktiga för att nå det överordnade målet, både vid försvar 
av Sverige samt vid internationella insatser. Prickskyttefunktionen är ett bra verktyg för att 
uppnå både underrättelse/information (und/info) och verkan. Inom ramen för und/info fyller 
den funktionen att genom att nyttja människan som sensor för observationer samla 
information som sedan efter bearbetning av annan funktion inom operationen utgöra 
beslutsunderlag för chefer på olika nivåer. Att endast inhämta information är inte tillräckligt, 
detta måste även värderas och bearbetas. 3 För inhämtning av information är däremot 
prickskyttefunktionen, tack vare lång uthållighet och goda möjligheter att hålla sig dold ett 
användbart verktyg för detta. Det uttrycks tydligt i DmarkO att ”förmågan att inhämta 
underrättelser och information är avgörande för en korrekt lägesbild”4 och detta gäller oavsett 
vilken typ av uppgift förbandet skall lösa. 
 
Genom förmågan att med hög precision nedkämpa nyckelpersonal på långa avstånd blir 
prickskytten en värdefull resurs i striden. Förmågan att nedkämpa personal men fortfarande 
hålla sig dold kan ha en stor psykologisk effekt på motståndarens stridskrafter genom att det 
uppstår prickskytteskräck. 5  
 
”Train as you fight” är ett bekant citat inom militära kretsar. Det innebär att man skall öva 
realistiskt och på de viss som funktioner och organisationer är tänkta att använda vid skarp 

                                                 
1 Försvarsmakten, 2005, s. 65 
2 Ibid., s. 67 
3 Ibid., s. 66 
4 Ibid., s. 65 
5 Försvarsmakten, 2001, s. 211 
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insats, antingen i Sverige eller vid internationella insatser. Vid AJB övas 
prickskyttefunktionen som en naturlig del i striden med de fördelar funktionen kan medföra. 
Min observation är att prickskyttefunktionen inte fått samma utrymme vid internationella 
insatser och att vi därmed tappar ett av verktygen för striden och uppgiftens lösande. 
Prickskyttar vid internationella insatser ger chefer ytterligare ett verktyg för att lösa uppgiften 
och större förutsättningar för att vara framgångsrika. En tydlig trend inom området och som 
stärker teorin om att prickskyttefunktionen är ett viktigt verktyg vid dagens konflikter mot en 
irreguljär motståndare är den utveckling som sker inom vapenområdet. Ett flertal nationer 
utvecklar sina prickskyttevapen för att på ett effektivt sätt med hög precision nedkämpa 
personal på långa avstånd.6 
 
Ett av operationsområdena där Försvarsmakten idag löser uppgifter är Mazar-e-Sharif, 
Afghanistan. Konflikten i Afghanistan är av sådan art att det ställer nya krav på medel och 
metoder för att uppnå dessa två grundläggande förmågor, medel och metoder som 
prickskyttefunktionen kan bidra till. Med bristande reglementen och instruktioner i 
Försvarsmakten angående hur prickskyttar skall nyttjas är det därför av intresse att undersöka 
hur funktionen nyttjas taktiskt vid övningar i Sverige, detta kan ske genom att ställa frågor till 
personal som under lång tid arbetat med funktionen. Samt undersöka hur det nyttjas i 
Afghanistan utav chefer på plutons- och kompaninivå. 
 

1.3 Problemformulering 
 
Under min tid som verksam prickskytt har jag observerat hur funktionen kan nyttjas och 
vilken funktion den har för övriga förband för att uppnå det överordnade målet. 
Prickskyttefunktionen är ett bra verktyg som om det behövs ska gå att använda i såväl Sverige 
som Afghanistan. I dagsläget är min uppfattning att funktionen inte är lika utvecklad och 
utnyttjad inom ramen för internationella insatser som den är inom ramen för försvar av 
Sverige. Att nyttja sig av funktionen är inte en nödvändighet vid internationella insatser, men 
om uppdraget kräver eller om förutsättningarna för att nå framgång ökas genom att nyttja 
funktionen, är det viktigt att det finns möjlighet för pluton- och kompanichef att ha rätt 
verktyg till hands för att optimera förutsättningarna för uppgiftens lösande.  
 
De nya kraven som asymmetriska konflikter ställer på våra stridskrafter innebär bland annat 
att förmågan till precisionsbekämpning på längre avstånd tillåts, samt förmågan att urskilja 
och identifiera kombattanter som gömmer sig bland civilbefolkningen. Med dagens mediala 
påverkan på hemmaopinionen och för den egna truppens moral finns inget utrymme för att 
oskyldiga civila skadas av våra stridskrafter. Det blir därför av vikt att undersöka hur 
prickskyttefunktionen nyttjas vid Försvarsmaktens mest omfattande operationsområde, 
Afghanistan, för att se om där finns brister för att på det mest effektiva sättet lösa uppgiften.7  
 

                                                 
6 White, 2010 
7 Karlsson, 2002, s. 99-100 
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1.4 Syfte och frågeställning 
 
Uppsatsen avser främst att undersöka vilka åtgärder som måste vidtas för att funktionen skall 
utnyttjas till dess fulla potential inom ramen för internationella konflikter där asymmetrin i 
form av den civila befolkningens inblandning spelar en avgörande roll. Detta genom att se hur 
prickskyttefunktionen skiljer sig taktiskt med inriktning mot förmågorna verkan och und/info 
samt vilka uppgifter funktionen faktiskt löser. I undersökningen avses studera vilka 
bakomliggande faktorer som gör det möjligt att nyttja funktionen till dess fulla effekt för att 
vid såväl försvar av Sverige som vid insatser på den internationella arenan. Genom 
enkätundersökningen erhålls tankar av chefer på plutons- och kompaninivå av hur de anser att 
prickskyttarna nyttjas och vilken effekt de har, vilket kan stödja prickskytteföreträdare vid 
utveckling av funktionen.  
 
Min frågeställning: 

 
 
Frågor som ligger till grund för att besvara den övergripande frågeställningen: 
 

• Vilken psykologisk påverkan kan egna prickskyttar ha för enheten? 
 

• Finns en större benägenhet att ta risker vid övning i Sverige till skillnad från skarp 
insats? 

 
• Skulle en organisatorisk förändring gynna nyttjandet av funktionen? 

 
• Nyttjas prickskyttar och skarpskyttar på rätt sätt i enlighet med definitionen? 

 

1.5 Avgränsningar 
 
Uppsatsen kommer endast att se hur prickskyttefunktionen nyttjas under Fortsättningsstyrka 
19 (FS 19) då denna mission var den senast avslutade sett till uppsatsen uppstartande, därför 
är den mest aktuell. En mer omfattande studie som avhandlar Sveriges totala insats i 
Afghanistan skulle bli allt för omfattande för denna typ av uppsats.  
 
En annan avgränsning är att det endast kommer att studeras hur prickskyttefunktionen nyttjas 
vid AJB och inom ramen för jägartjänst. 
 
Vidare avgränsas uppsatsen till att fokusera på fyra kategorier som ligger till grund för 
huruvida nyttjande av prickskyttefunktionen är genomförbart eller ej, dessa kategorier är 
psykologisk effekt, risker, organisation och funktion. Dessa ämnesområden är väldigt 
framträdande i en utredning utförd av prickskytteföreträdare på Markstridsskolan (MSS) och 
har därför blivit fokus för denna undersökning. Övriga områden som inte ryms inom ramen 

Hur skiljer sig principerna för användning av prickskyttefunktionen vid övningar 

i Sverige och vid skarp insats i Afghanistan? 
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för uppsatsen omfattning men som skulle vara intressanta att jämföra och som även de är 
framträdande i utredningen är materiel, utbildning och skillnader i terrängens betydelse.  
 

1.6 Tidigare studier och forskning 
 
Då forskningen är unik på det sättet att den jämför två analysenheter varav en insats som 
avslutades för ett halvår sedan har det ej funnits någon forskning liknande denna. Inte heller 
har det hittats någon forskning där liknande jämförelser gjorts, vilket ter sig konstigt då 
flertalet betydande nationer i Afghanistan använder sig av prickskyttar.8 Däremot har det 
funnits svensk forskningen rörande prickskyttar och nyttan precisionsvapen kan medföra. En 
utredning utförd av Markstridsskolan och i huvudsak av funktionsansvarig för prickskytte på 
stridstekniska sektionen vid Markstridsskolan. I utredningen framgår det förslag på införande 
av prickskyttegrupper på bred front inom hela Försvarsmakten till Insatsorganisation 14 (IO 
14) med tanke på de uppgifter man kan lösa och detta med små resurser. Utredningen ser till 
utländska erfarenheter och hur dagens svenska organisation ser ut och drar slutsatser därefter. 
Där framgår vilka förmågor prickskytten behöver kopplat till de sex grundläggande 
förmågorna samt förslag på utbildning, materiel och organisation för prickskyttar i 
Försvarsmakten.9 
 
Även en studie där den viktigaste slutsatsen är just förmågan till precisionsbekämpning på 
långt avstånd samtidigt som det minimerar risken för tredje part. Denna är inte kopplad direkt 
mot insatsen i Afghanistan utan mot en mekaniserad bataljon, men slutsatsen att fördelar med 
precisionsvapen (som nyttjas av en skarpskytt) finns, är tillämpbart även på forskningen.10 
 
En tredje forskning behandlar svenska prickskyttar och dess utbildning och förmåga kopplat 
till den urbana miljön då internationella konflikter allt oftare utspelar sig i sådan terräng. Även 
här studeras utländska erfarenheter och vilken effekt man fått ut av prickskyttar i form av 
verkan och und/info samt hur det kan underlätta problematiken med Rules of Engagement 
(ROE).11 
 

1.7 Disposition 
 
Inledningsvis i det första kapitlet får läsaren en förståelse för vilken bakgrund som finns 
bakom hela undersökningen och varför undersökning valts. Därefter beskrivs 
problemformuleringen för att djupare penetrera vad det är som är själva kärnan i uppsatsen. 
Slutligen redovisas frågeställningen och de frågor som undersöks för att ge läsaren en tydlig 
bild av vilka frågor som skall besvaras i forskningen. 
 
I det andra kapitlet beskrivs uppsatsen teori och hur uppsatsen angriper problemet.  
 
I det tredje kapitalet beskrivs vilken metod som nyttjas och hur den nyttjas för att ge svar på 
min frågeställning. Där beskrivs även hur insamling av information har utförts samt hur denna 

                                                 
8 Markstridsskolan, 2010a, s. 1 
9 Ibid., passim. 
10 Hansson, 2009 
11 Jernelöf, 2009 
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har bearbetas. Därefter diskuteras uppsatsen reliabilitet och validitet. Slutligen behandlar 
kapitlet centrala begrepp. 
 
I det fjärde kapitlet redovisas de fyra kategorierna som ligger till grund för undersökningen, 
dessa är psykologisk effekt, risker, organisation och funktion. Dessa beskrivs specifikt för 
prickskyttefunktionen för att motivera varför just dessa ämnen ligger till grund för 
enkätfrågorna. 
 
I det femte kapitlet redovisas svaren av enkätundersökningen samt diskuteras. Frågorna som 
syftar till att besvara den övergripande frågeställningen besvaras. 
 
I det sjätte kapitlet nämns det slutsatser som dragits efter diskussionen samt förslag på hur 
förbättringar skulle kunna öka nyttjandet av prickskyttefunktionen som är uppsatsens 
huvudsakliga syfte. I detta kapitel ges även förslag på vidare forskning som framkommit 
under undersökningens fortlöpande.  
 
Slutligen i det sjunde kapitlet återges alla de källor och litteratur som nyttjas för att beskriva 
de ämnen som behandlats i uppsatsen. 
 
I bilaga redovisas enkäten och de frågor som ställts till respondenterna. 
 

2. Teori 
 

2.1 Inledning 
 
Med dagens utveckling mot allt fler asymmetriska konflikter krävs det att Försvarsmakten 
utvecklas för att på ett effektivt sätt lösa de uppgifter vi ställs inför inom ramen för 
internationella insatser. Även om uppgiften i Afghanistan kräver mer än bara stridskrafter, 
som uppbyggnad av infrastruktur och hjälp med utbildning för att stå för egen säkerhet, är 
fortfarande huvuduppgiften att skapa säkerhet vilket kräver militära medel. Att förmågan till 
bekämpning, och precisionsbekämpning av mål som gömmer sig bland civilbefolkningen, är 
av stor vikt är fler forskare överens om med hänsyn till risken för skada på tredje part. Även 
förmågan till underrättelse, genom att utnyttja människan som sensor inhämta information om 
fientliga element som gömmer sig bland civilbefolkningen är av stor vikt. En fördel med att 
använda människan som sensor är förutom att man kan ha observation mot ett objekt dolt 
under en längre period, förmågan att känna av stämning. Människan kan utläsa en normalbild 
och uppfatta viktiga personer bland motståndarens personal. Prickskyttar är därför ett 
underskattat verktyg för att stödja enheten med dessa förmågor.12 
 
Asymmetri kan även ses som anledningen till stridigheterna. I Sveriges fall är vi Afghanistan 
för att försvara värdeintressen som humanitär hjälp och demokratisering medan talibanerna 
slåss för en ideologisk och politisk övertygelse vilket är absoluta intressen och kan därför 
medföra en skillnad i risktagning och ambition. För svensk del kan det medföra att en låg 

                                                 
12 Karlsson, 2002, s. 99-100, 
Frisell, 2002, s. 169-170 
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acceptans till förluster och skador men framförallt en återhållsamhet i våldsanvändningen för 
att minimera risken för våld mot civila. För talibanerna kan det medföra att man tar till alla 
medel och metoder tillgängliga för att uppnå sitt mål, oavsett om det riskerar att det egna 
folket utsätts för fara. Som en följd av det begränsade svenska intresset i Afghanistan är 
insatsen därefter och det blir viktigt att vi med de få medel vi besitter uppnår hög effekt.13  
 

2.2 Spelteori 
 
Spelteorin är ursprungligen en teori för att beskriva sambandet mellan olika spelares val i ett 
spel.14 Beroende på hur mycket man är benägen att vinna respektive förlora kommer olika val 
att utföras i förhållande till detta. Vid ett icke-nollsummespel med två spelare kommer valet 
att påverkas av olika faktorer. Spelarens egens avsikt med spelet, tillgången till information 
inför det aktuella valet och även tillgången till information om motståndarens avsikt kommer 
att resultera i ett val.15 
 
Även om teorin härstammar från spel och matematik är den tillämpbar på uppsatsen då det 
handlar om val och risker för att antingen uppnå effekt eller för att undvika skador 
motsvarande vinst och förlust. Vanligen när man beskriver spelteorin nyttjas ett exempel 
kallat ”Fångarnas dilemma”16 där en fyrfältare nyttjas för tydliggöra hur det egna och 
motståndarens val påverkar utgången. I exemplet är det väldigt digitalt vilket utfall valen får 
vilket inte direkt går att omsätta på strid men principen är densamma.  
 
För att tydliggöra vilka utfall val av nyttjande av prickskytteoperationer (prskop) kan medföra 
kommer en egenskapad fyrfältare att presenteras. I detta fall kommer spelarna (de som gör 
valet) att utgöras av svensk personal och motståndare. Valet de kan göra är att antingen nyttja 
prickskytteoperationer som då benämns som risk eller att avstå som benämns som säkerhet. 
Valet kan resultera i ingen effekt eller möjlig effekt samt ingen skada eller möjlig skada. 
Anledningen till utfallet möjlig skada eller möjlig effekt är då utfallet av val i strid beror på 
fler faktorer än bara det aktuella valet. Om valet görs att nyttja prickskytteoperationer 
kommer risken finnas för skada på prickskytten men även möjligheten till skada på 
motståndarens enhet. Risken för skada på egen enhet går därför inte att påverka av eget beslut 
utan det påverkas av motståndarens agerande genom dennes val. 

                                                 
13 Egnell, 2010, s. 24-26 
14 Nisam et al., 2007, s. 3 
15 von Neumann & Morgenstern, 2004, s. 47 
16 Nisam et al., 2007, s. 3-4 
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17 
Att utläsa ur fyrfältaren är oavsett om prickskytteoperationer nyttjas kommer risken för möjlig 
skada att finnas eftersom detta påverkas av motståndarens val. Vad som däremot blir tydligt är 
att om prickskytteoperationer uteblir så har enheten aktivt valt att inte utsätta egen personal 
för risk, vilket även medför utebliven effekt sett till prickskytteoperationen. Valet för både 
svensk personal och motståndare påverkas av tillgången till prickskyttar samt risktagning i 
förhållande till möjlig effekt. 
 
Teorin kan även kopplas till den svenska modellen för utveckling av en stridsplan. Där måste 
det fastställas vad som förbandet skall uppnå och även vetskap om motståndarens avsikt med 
striden. Hänsyn tas till risker med olika egna handlingsalternativ och i slutet av processen 
prövas olika val för att se vilka eventuella utfall det kan få för att bedöma om de valen är de 
rätta.18 
 
Med vetskap om att förmågan till precisionsbekämpning är viktigt men att det vid utnyttjade 
av prickskyttar kan utsätta svensk personal för ytterligare risker kommer uppsatsen att angripa 
problemet genom att pröva hur de två typfallen agerar utifrån den effekt som kan uppnås 
kopplat mot det svenska intresset som finns och riskerna eventuella prickskytteoperationer 
kunde medföra. 
 

                                                 
17 Figur 1: Fyrfältare över nyttjande av prickskytteoperationer 
18 Markstridsskolan, 2010b s. 10 
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3. Metod 
 

3.1 Vetenskaplig metod 
 
Undersökningen kommer att tillämpa en jämförande fallstudie där typfallen utgörs av två 
kontexter, övningar vid AJB i Sverige och den skarpa insatsen FS 19 i Afghanistan.19 Med en 
jämförelse går det att beskriva hur prickskyttefunktionen har nyttjats vid de två typfallen som 
fungerar som analysenheter och dra slutsatser därefter. Vid fallstudien vars huvudsakliga syfte 
är att försöka se hur ändringar kan bidra till större nyttjande av funktion måste försiktighet 
vidtas. Anledningen till det är eftersom att det endast beskriver prickskyttefunktionen som är 
en väldigt liten del av stridskrafterna, både vid en asymmetrisk konflikt som vid en 
symmetrisk konflikt, kan det finnas fler bakomliggande faktorer till huruvida den nyttjas eller 
inte nyttjas.20 Som grund för att svara på frågeställningen kommer nyttjandet av 
prickskyttefunktionen att fungera som den beroende variabeln och de fyra kategorierna, som 
framgått efter operationalisering, psykologisk effekt, risker, organisation och funktion, 
fungera som de oberoende variablerna vilka skall förklara varför funktionen nyttjas eller inte 
nyttjas.21 
 
För insamling av data till undersökningen kommer det att genomföras en frågeundersökning 
med chefer på pluton- och kompaninivå för att ta del av deras erfarenheter rörande 
prickskyttefunktion och hur den nyttjas på deras enhet. De tillfrågade delas upp i två 
svarsgrupper där chefer från AJB representerar den ena svarsgruppen och chefer från FS19 
representerar den andra svarsgruppen. Inslag av informantundersökning kommer att finnas i 
uppsatsen då svaren och de tillfrågade personernas svar i vissa fall kommer att fungera som 
källor och spegla verkligheten för hur funktionen nyttjas. Frågeundersökningen kommer att 
ske i form av en respondentundersökning där respondenternas syn på funktionen och dess 
nyttjande på deras enhet skall belysas. Genom respondenternas tankar i en kvalitativ 
textanalys går det att se likheter och skillnader mellan svarsgrupperna för att diskutera och dra 
slutsatser därefter. Inom ramen för respondentundersökningen finns det två sätt att gå till 
väga, där har frågeundersökning valts som teknik för att få svar. En 
samtalsintervjuundersökning, där ett interaktivt samtal förs mellan intervjuare och 
svarspersonen, skulle rent tidsmässigt inte rymmas för denna uppsats men skulle vid en mer 
omfattande uppsats ha fördelar i och med att man kan gå mer på djupet av svarspersonernas 
tankar. Att ställa samma frågor till samtliga respondenter och framför allt genom att ställa 
öppna frågor tillåter mig att se samband mellan de olika svarsgrupperna. Genom att nyttja 
enkäter som medel går det att på ett tidseffektivt sätt erhålla svar från respondenterna.22 En 
annan teknik skulle vara att använda en kvantitativ innehållsanalys där svaren behandlas mer 
digitalt.23 En sådan teknik skulle däremot minska uppsatsen reliabilitet då chefernas tankar till 
varför agerande skett eller inte skett är av intresse. 
 

                                                 
19 Ejvegård, 2008, s. 33 
20 Ibid. 
21 Esaiasson et al., 2007, s. 122  
22 Ibid., s. 257-259 
23 Ibid., s. 223 
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Som grund för att utforma enkäten kommer de fyra kategorierna utifrån litteratur, artiklar och 
tidigare forskning beskrivas för att ge bakgrund för läsaren samt fastställa vilka frågor som 
skall finnas med i enkäten. 
 
Nedan ser vi en förklarande bild av hur undersökningens process kommer att fortgå: 

24 
 
 

3.2 Materialbeskrivning och källkritik 
 
Uppsatsen kommer till stor del att omfattas av en enkätundersökning där plutonchefer från FS 
19 och personal från AJB kommer att svara på enkäten. Det finns brister med detta. För det 
första är plutoncheferna ur FS 19 tillhörande ett skytteförband och plutoncheferna från AJB 
tillhörande ett jägarförband där förbandens struktur och uppgifter kan skilja sig åt. För det 
andra, eftersom att undersökningen använder en respondentundersökning måste ett objektiv 
förhållningssätt finnas för att vara medveten om att det är personernas egna uppfattningar och 
tankar som uttrycks i enkätundersökningen.  
 
Urvalsprocessen för respondenterna har varit att använda chefer på främst plutonsnivå men 
även på kompaninivå där prickskyttar och skarpskyttar funnits. Urvalsprocessen för 
respondenterna på FS19 ter sig ganska självklar där det finns begränsat med personal på dessa 
befattningar. Vid AJB finns det ett större urval då prickskyttar i regel finns på 
jägarplutonerna. Där är urvalet baserat på kunskap och de som varit mer framstående inom 
prickskyttefunktionen har valts ut. Anledningen till det selektiva urvalet där de med störst 

                                                 
24 Figur 2: Modell av undersökningsprocess. Pilar avser uppsatsen fortlöpande i tid. 
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kunskap inom området är för att det saknas reglementen för funktionen och att det gynnar 
uppsatsen med sakkunniga respondenter. I enkäten har hänsyn tagits till forskningsetiska 
principer genom att inledningsvis låta respondenterna svara på om de godkänner att svaren 
offentliggörs samt om de godkänner att deras namn kopplas samman med svaren. 
Respondenterna har även blivit informerade om uppsatsen ämne och deras roll i min 
forskning. I och med de inledande frågorna i enkäten framgår det för respondenten att 
medverkan är helt frivillig och innan enkäten lämnades ut har respektive respondents 
medgivande erhållits. Enskilda respondenter har valt att inte sammankoppla sitt namn med 
sina svar varpå särskild uppmärksamhet måste ägnas åt detta vid utlämnade av 
enkätunderlaget till opponent motsvarande.25 
 
Generellt vad gäller slutsatser för ämnet måste hänsyn tas till två saker rörande AJB:s roll i 
undersökningen. För det första närhetskriteriet då AJB inte har svarat för sin verksamhet 
under t.ex. det senaste halvåret utan hur de nyttjat funktionen generellt. Detta kan riskera att 
respondenterna svarat på hur funktionen skall nyttjas generellt och inte hur den de facto 
nyttjas, kopplat till närheten i tid. För det andra är övning i Sverige, även om det givetvis skall 
övas realistiskt, fortfarande övning. Detta innebär en risk att respondenterna hamnar i ett 
”gamer mode” och tar risker som de normalt inte skulle ta.26 
 

3.3 Centrala begrepp 
 
Följande begrepp är nödvändiga för att ge läsaren en förståelse för vad som menas med 
begreppen. Asymmetrisk krigföring, lågintensivkonflikt och insurgent är viktigt att tydliggöra 
för att förtydliga konflikten i Afghanistan och på ge en bild för läser på vilket sätt 
motståndaren skiljer sig från konventionell krigföring. 
 
Prickskytt och skarpskytt 
I MSR 4 Pluton finns att läsa om prickskytten:  
 

Prickskytten ges främst till uppgift att – inom plutonens ram, med hög precision och på 
längre stridsavstånd – nedkämpa motståndarens nyckelpersonal eller personal som ej kan 
eller bör nedkämpas med andra verkansmedel.27 

 
Även att ”Prickskytten […] som tillsammans med en observatör löser eld- och 
stridsuppgifter”28 och ”paret löser självständigt eller ingående i en 
prickskyttegrupp”29 gör det tydligt att prickskytten har ett större och annorlunda 
användningsområde än skarpskytten. 
 
I MSR 4 Pluton finns att läsa om skarpskytten:  
 

Skarpskyttarna i skyttegrupperna ges främst till uppgift att – inom plutonens ram och inom dess 
normala stridsavstånd (ca 300 m), med hög precision – nedkämpa olika typer av nyckelpersonal, t 
ex personal i stridsfordonstorn, eldledare, fordonsförare och personal vid understödsvapen.30 

                                                 
25 Vetenskapsrådet (Internet) 
26 Elg, s. 22-23 
27 Markstridsskolan, 2010c, s. 11 
28 Markstridsskolan 2010a, s. 9 
29 Ibid., s. 20 
30 Ibid., s. 9 
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Det finns även att läsa en definition som ytterligare särskiljer prickskytten från skarpskytten 
där det framgår att skarpskytten ”löser elduppgifter inom sin eldenhet”31. 
 
I övrigt skiljer sig utbildningen oerhört, utbildningen för skarpskytt är i princip kunskap om 
vapensystemet PSG90 samt ballistiklära medan prickskytten måste lära sig mycket mer som 
bland annat maskering, överlevnad, orientering, taktik och patrullstrid, samt ha en hög 
fältduglighet och vara psykiskt stark.32 Det är dessutom viktigare att prickskytten kan bedöma 
avstånd och vidta rätt eldförberedelser då denna kan vara isolerad från övriga plutonen och är 
beroende av att uppnå verkan med vapensystemet för att lösa ut uppgiften.  
 
En prickskytt kan alltså fungera som skarpskytt, det är uppgiften och sättet att lösa uppgiften 
som avgör inom vilken ram personen hamnar. En person som däremot endast är utbildad 
skarpskytt bör ej användas för prickskytteuppdrag.  
 
Asymmetrisk krigföring: 
I Militärstrategisk doktrin (MSD) framgår det att ”Med asymmetri avses ett tillstånd av 
obalans i en relation mellan två eller flera parter”33 som kan uppstå av parternas tillgång till 
resurser.34 Krigföring blir att de stridande parterna nyttjar olika medel och metoder. Till 
exempel finns det idag ingen nation eller organisation som kan mäta sig med USA:s militära 
medel. Om motståndet inte kan ske rent militärt genom konventionell krigföring måste 
motståndarparten använda andra medel och metoder för att uppnå sitt mål. Detta kan t.ex. vara 
genom terrorism, utnyttja media genom att visa upp skadade civila eller tillfångatagna 
soldater på motståndarsidan för att påverkan dennes hemmaopinion. Asymmetrisk krigföring 
gäller definitivt inte bara mot USA, utan alla konflikter där en stridande part inte kan mäta sig 
med sin motståndare rent militärt.35  
 
Lågintensiv konflikt: 
Ett begrepp som uppstod under 80-talet i USA för att särskilja den allt mer förekommande 
typen av konflikt gentemot konventionellt krig. I en lågintensiv konflikt är graden av 
våldsanvändning och mängden militära styrkor lägre än vid konventionellt krig. Vid en 
lågintensiv konflikt ställs andra krav på de militära styrkorna då olika former av organiserad 
brottslighet samt att den civila befolkningen har en stor påverkan.36 
 
Insurgent: 
En insurgent är en person som, ofta med våld, motsätter sig det rådande landets styre.37 I 
Afghanistan för svenska styrkor har insurgent blivit ett samlingsnamn för motståndare, 
oavsett om det är kriminella eller talibaner, trots att dessa kan utföra våldshandlingar med helt 
olika syften.  
 

                                                 
31 Markstridsskolan 2010a, s.9 
32 Ibid., s. 20 
33 Försvarsmakten, 2002, s. 27 
34 Ibid., s. 28 
35 Münkler, 2004, s. 45-47 
36 Karlsson, 2002, s. 93-95 
37 Bowyer, 2004, s. 126 
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3.4 Validitet och reliabilitet 
 
Reliabilitet är otroligt viktigt för att erhålla ett vetenskapligt värde på arbetet. Genom att låta 
ett flertal personer besvara enkäten går det att utläsa generella svar och få en helhetsbild av 
hur funktionen nyttjas vid respektive typfall som prövas i undersökningen. Undersökningen 
kommer att ge en bild av hur prickskyttefunktionen nyttjats vid FS19 och kan därmed inte 
generalisera för hur funktionen nyttjas i utlandsstyrkan. En viktig punkt för att ytterligare höja 
det vetenskapliga värdet skulle vara att genomföra en undersökning med högre 
säkerhetsklassning. I och med att undersökningen kommer att vara öppen medför det 
begränsningar rörande stridsteknik, detta för att inte ge motståndaren ett onödigt 
informationsläge om vår stridsteknik.38  
 
Validitet i arbetet innebär att man mäter det man faktiskt avser att mäta. I uppsatsen finns fyra 
ämnesområden som valt att undersökas för att ge svar åt mina frågor och min frågeställning. 
Genom att belysa och definiera dessa ämnen underlättas för kommande forskning och arbetet 
får en tydligare ram och starkare begreppsvaliditet.39  
 

4. Operationalisering 
 

4.1 Motivering av enkätundersökningsbaserade ämnen 
 
Nedan kommer uppsatsen att på ett deskriptivt sätt behandla de ämnen som är väldigt 
framträdande i litteratur som behandlar prickskyttar och den typen av lågintensiv konflikt som 
Försvarsmakten ställs inför i Afghanistan. Dessa ämnen är av vikt att förklara då det för det 
första ger en tydlig bild av hur prickskyttar kan användas och vid vilka situationer, samt ger 
en beskrivning vilka syften och bakomliggande faktorer som krävs för att göra 
prickskytteoperationer till ett medel för chefen att nyttja. För det andra ger det läsaren en 
tydlig bild av hur funktionen är tänkt att nyttjas för att underlätta läsning i kommande kapitel 
där diskussionen kommer att äga rum. Ämnena är i grunden hämtade från MSS:s utredning 
och har därefter genom kvalitativ textanalys i övriga litteratur som rör ämnena beskrivits.  
 
Inledningsvis kommer de fyra ämnena att beskrivas utifrån litteraturen och med direkt 
inriktning mot prickskytte som funktion, som i sin tur generar frågor till enkäten. Slutligen 
kommer en definition av ämnen ske för att tydliggöra för läsaren vad dessa innebär och för att 
ge en ökad validitet.  
 

4.1.1 Psykologisk effekt av prickskyttar vid asymmetrisk krigföring 

 
Den asymmetriska krigföringen som äger rum i dagens Afghanistan är en nödvändighet då de 
afghanska insurgenterna inte kan påverka de internationella styrkorna genom reguljär 
krigföring på slagfältet. När konventionell krigföring inte fungerar taktikanpassar 
motståndarens sig snabbt för att med de medel man förfogar över få önskad effekt, 

                                                 
38 Ejvegård, 2008, s. 70-72 
39 Esaiasson et al., 2007, s. 63-66 
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krigföringen blir asymmetrisk.40 Afghanerna är vana vid denna typ av krigföring eftersom de 
slagits mot en såväl numerärt som teknologisk överlägsen motståndare vid flertalet tillfällen. 
När striden inte kan vinnas genom att nedkämpa motståndarens stridskrafter blir andra 
faktorer avgörande för att vinna striden. En av dem är att påverka motståndarens moral, citat 
ur DMarkO: ”Striden syftar till att med våld betvinga motståndarens eller bryta hans vilja till 
fortsatt kamp”41, alternativa metoder för att vinna striden måste alltså tillämpas. Att afghaner 
nyttjat prickskyttar under de krig de varit med om är väl känt. Både mot britterna på 1800-
talet, mot Sovjetunionens under invasionen på 1980-talet och mot USA:s invasion av landet 
under Operation Induring Freedom (OIF) från 2001 till dags dato har prickskyttar använts då 
man med små medel kan uppnå stor effekt och samtidigt ha en hög rörlighet för enheten.42 En 
annan fördel med att nyttja prickskyttar om man möter en numerärt överlägsen motståndare är 
resursåtgången. Genom att kraftsamla i tid kan man påverka motståndaren på flera olika 
platser och även reducera sina egna förluster om uppdraget misslyckats – givetvis med de 
ledningsproblem som detta medför. Vid irreguljär krigföring nyttjar sig ofta motståndaren av 
en taktik där enheter strider oberoende av varandra för att på flera håll genomföra eldöverfall, 
därför lämpar sig prickskyttar för den typen av krigföring.43  
 
Enligt MSR 4 Pluton framgår det att en numerärt underlägsen motståndare nyttjar sig av 
prickskyttar för att uppnå lokal jämvikt.44 Motståndaren använder, förutom att nedkämpa 
nyckelpersonal, prickskyttefunktionen som en moralisk påverkan på egna styrkor – precis 
som vi använder funktionen45.  
 
Som en följd av FN-resolution 1386 (2001) 46 blev Sverige en del av den internationella styrka 
som har till uppgift att skapa säkerhet i Afghanistan för att ge afghanerna en möjlighet att 
bygga upp landet.47 Att på en plats på andra sidan jorden strida mot en motståndare med 
prickskyttar som dessutom har en enorm fördel i och med lokal kännedom om terrängen kan 
skapa prickskytteskräck. Genom att på den egna enheten inneha egna prickskyttar kan man 
förutom att skapa prickskytteskräck hos motståndaren även ge en trygghet åt den egna 
enheten då en av prickskyttens specialiteter är att upptäcka och nedkämpa motståndarens 
prickskyttar. Prickskyttens utbildning gör att denna övar i att upptäcka föremål som på ett 
eller annat sätt avviker från målbilden, prickskytten kan dessutom utifrån eget omdöme 
bedöma vart motståndarens prickskyttar kan befinna sig.48 I Irak har insurgenterna fått 
styrningarna att med prickskyttar nedkämpa särskild amerikansk personal som ingenjörer, 
läkare och präster i syfte att förutom nedkämpa nyckelpersonal även ha en psykologisk 
påverkan på den övriga truppen.49 
 
En annan psykologisk fördel av prickskyttar på egna enheten är förmågan att urskilja mål på 
långa avstånd och med hög precision nedkämpa dessa. Problematiken med den irreguljära 
krigföringen och insurgenterna är att de har en tendens att verka och gömma sig bland 

                                                 
40 Münkler, 2004, s. 46 
41 Försvarsmakten, 2005 s. 36 
42 Shultz Jr. & Dew, 2006, s. 148,192 
43 Ibid., s. 190 
44 Markstridsskolan, 2010c, s. 13-14 
45 Försvarsmakten, 2001, s. 211 
46 FN:s resolution 1386 
47 Försvarsmakten, http://www.forsvarsmakten.se/sv/Press/Aktuella-teman/Afghanistan/ 
48 Mast & Halberstadt, 2007, s. 74-75 
49 Diamond, 2006 
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befolkningen, med vetskap om att vi inte kan påverka dem på samma sätt om de befinner sig 
bland civila. Om det problemet uppstår kan man istället för enhetens ordinarie eldhandvapen 
nyttja prickskytten till att både identifiera och nedkämpa fientlig personal bland 
civilbefolkningen.50 
 
Den psykologiska effekten kan ha betydelse för den egna enheten och att prickskytten därför 
utgör ett viktigt inslag för den egna truppen. Då detta är av betydelse kommer respondenterna 
ombes kommentera deras syn på prickskyttens psykologiska inverkan. Med psykologisk 
effekt avses i detta i fall inte rädslan för motståndarens prickskyttevapen, utan istället dennes 
vilja att agera. Om motståndaren uppfattar att denne inte kan påverka situationen på grund av 
våra medel och metoder kommer han att låta bli. Samma förutsättningar gäller för oss, känner 
vi att vi kan påverka situationen på rätt sätt minskar risken för att man blir handlingsförlamad 
och inte gör någonting alls.51 Detta skulle kunna liknas vid det militärstrategiska målet 
förebygga som innebär att vi visar på förmågan och viljan att genomföra kvalificerad strid om 
det skulle krävas.52 
 

4.1.2 Risk för isolerad personal 

 
Då prickskyttar löser uppgifter på egen hand och i små enheter finns det alltid en risk att 
personalen ingående i enheten blir oavsiktligt avskuren från det egna förbandet eller i värsta 
fall blir tillfångatagen av motståndaren. Anledningen till att motståndaren skulle vilja 
tillfångata soldater kan vara flera. Beroende på vilken grupp av insurgenter det är som för 
tillfället utgör motståndaren kan dessa ha olika agenda för agerande. Antingen kan de göra det 
av rent ekonomiska skäl, det vill säga kräva ekonomiskt utbyte mot soldatens liv. Eller kan 
det vara av politiska skäl, att exploatera soldaten i media för att på så sätt påverka soldatens 
hemmaopinion - en form av indirekt metod.53 Att Sverige skulle få soldater tillfångatagna 
eller dödade på grund av att det inte är möjligt att få fram sjukvårdsresurser till eventuellt 
skadad isolerad personal (IP) är därför inte acceptabelt. Möjligheten till Personnel Recovery 
(PR) är därför oerhört viktigt för att operationer där små enheter som opererar självständigt 
skall vara genomförbart. PR innebär ”en förmåga som syftar till att kunna lokalisera, undsätta 

och återinföra personal som på något sätt isolerats på stridsfälten eller i insatsområdet”54 
och är en viktig förmåga både avseende att faktiskt få hem personalen på ett tryggt sätt men 
också psykologiskt för personalen att veta att det finns resurser om situationen skulle uppstå. 
Detta framgår tydligt i Pedagogiska grunder där förtroende för organisationen är viktigt för 
att rädslan för striden inte ska förstärkas och därmed sänka stridsvärdet.55 Inom ramen för PR 
finns det olika former beroende på hotnivån och personalens utbildning inom SERE

56. Det är 
bataljonschefens ansvar att tillse att bataljonen kan undsätta IP och denna förmåga finns såväl 
vid Arméns jägarbataljon samt vid den internationella insatsen i Afghanistan.57 Men frågan är 
                                                 
50 Galula, 2006, s. 33-34 
51 Lindholm, 2006, s. 139-141 
52 Försvarsmakten, 2002, s. 55 
53 Wärja, 2009, s. 8  
54 Försvarsmakten, 2010, s. 158 
55 Lindholm, 2006, s. 21 
56 SERE= Survive – Evade – Resist – Extract. Utbildning som syftar till att genom taktik och teknik undgå 
upptäckt och tillfångatagande. Om personalen blir tillfångatagen finns utbildning för att motstå exploatering och 
vid tillfälle fly. – Hämtad ur Försvarsmakten, 2010, del 6, s.158 
57 Nylén, 2007, s. 17-18 
Larsson, 2009, s. 26 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2011-05-30 
Claes Christensson 
SA VT 11 
 

 18/34

om den är tillräcklig för att våga nyttja prickskyttar, både för beslutande chef men även för 
prickskytten som de facto tar risken det innebär. Det är av intresse att se respondenternas 
inställning till den aktuella PR förmågan och risken det innebär att låta små enheter agera 
självständigt. Med risk inom prickskyttefunktionen menas de bedömningar chefen gör som 
har tillgång till prickskyttefunktionen för att undvika att något icke önskligt inträffar.58 
 

4.1.3 Organisation för bästa effekt 

 
Middeldorf har i sin bok Taktik på östfronten dragit slutsatser efter andra världskriget om hur 
ett ryskt grenadjärkompani bör organiseras för att på effektivast sätt lösa tilldelad uppgift. 
Huvuduppgifterna för grenadjärkompaniet är anfall och försvar, något som kanske skiljer från 
Försvarsmaktens huvuduppgift i Afghanistan, men inom ramen för operationer gäller 
fortfarande de principiella reglerna vilket innebär att de är tillämpbara även på dagens svenska 
enheter i Afghanistan. Där beskrivs att det bör finnas motsvarande två skarpskyttar på varje 
skyttegrupp som både har möjlighet att verka på långa avstånd, inom ramen för 
prickskytteoperationer men också som vanliga skyttesoldater. Vapenutrustning för dessa bör 
vara ett stormgevär med möjlighet att anbringa ett kikarsikte med flera gångers förstoring, 
detta är översättbart till dagen svenska moderna vapensystem (AK 5 B eller AK 4 OR optiskt 
riktmedel). Förutom skarpskyttar (eller prickskytteamatörer som Middeldorf beskriver dem) 
bör det finnas två stycken prickskyttar (prickskytteproffs) på varje pluton alternativt sex 
stycken vid kompanistaben som utrustas med ett särskilt gevär med utgångshastighet och 
kikarsikte anpassat för prickskyttetjänst. Detta skulle med dagens svenska materiel motsvara 
PSG 90.59 
 
I ett tidigare forskningsarbete vid namn ”Skarpskytten i Mekaniserad Bataljon 09” utförd av 
Hansson framgår det att i och med utveckling från invasions- till insatsförsvar blir det allt 
viktigare med precisionsvapen kopplat till såväl ROE som förmågan att verka på längre 
avstånd med direktriktad eld. Där framkommer även att det finns fördelar att vinna genom att 
utrusta gruppen med ett vapen som uppfyller dessa krav. Eftersom att det framgår tydliga 
fördelar med olika vapensystem ur den svenska arsenalen på gruppnivå kommer uppsatsen 
inte märkbart att behandla detta.60 Det framgår även tydligt i MSR 4 Pluton att: 
 
 Motståndare med bristfällig stridsutbildning har ofta en mycket begränsad 

verkan på längre stridsavstånd. De försöker då ofta utnyttja svåröverskådlig 
terräng eller mörker för att ta sig in på närstridsavstånd på våra förband och 
nyttja terrängkännedom och överraskning för att skapa förluster hos oss. Dessa 
motståndare ska nedkämpas genom att nyttja precisionsvapen och slå ut dem på 
längre avstånd.61 

 
Detta citat styrker att förmågan till precisionsbekämpning blir viktigt mot en motståndare med 
begränsad utbildning. I ett operationsområde där motståndaren inte består av en reguljär armé 
men som har god terrängkännedom, är det viktigt att vi utnyttjar fördelarna vi har i och med 
precisionsvapen för att minimera risken för onödiga förluster till en följd av att motståndaren 
kan korta ned stridsavstånden. Enligt doktrinen måste vi även utnyttja asymmetrin som 

                                                 
58 Svenska akademins ordbok- sökord: Risk 
59 Middeldorf, 2008, s. 22  
60 Hansson, 2009, s. 4-5, 23-24 
61 Markstridsskolan, 2010c, s. 75 
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uppstår och nyttja den till vår fördel.62 Då det finns fördelar med prickskyttar och skarpskyttar 
vid den typen av konflikt Försvarsmakten ställs inför och med det faktum att prickskyttar inte 
är allt för utvecklad i utlandsstyrkan blir det därför av intresse vad respondenterna anser om 
dagens organisation och om en utökning av precisionsvapen kan vara att föredra. 
 
Därför är det viktigt att Försvarsmakten hela tiden är anpassad och har rätt organisation med 
särskilda medel för att ge chefer handlingsfrihet för att lösa uppgiften. Strukturen på enhetens 
organisation är därför avgörande för att ge denna handlingsfrihet. Med organisation menas att 
enheten är ändamålsenligt strukturerad för att uppnå ett visst syfte.63 
 

4.1.4 Prickskyttens funktion/ förmågor i en lågintensiv konflikt 

 
Två av de grundläggande förmågorna som en prickskytt kan bistå med till enheten är verkan 
och und/info, där det i det senare fallet är informationsinhämtning som prickskytten kan bistå 
med. Verkan är en grundläggande förmåga som i princip samtliga soldater på ett 
skyttekompani kan bistå med, men att gradera våldsanvändning så att den blir proportionell 
och minimera risken för skada på tredje part eller dess intressen kan vara svårt. Med tanke på 
att motståndaren i en lågintensiv konflikt nyttjar civilbefolkningen som skydd medför detta att 
det både kan vara svårt att urskilja rätt mål, men också undvika att skada tredje part, kravet på 
precisionsbekämpning är därmed ett faktum. En bra jämförelse för det beskrivs i Karlssons 
”Behov av krav och förmågor för markstridskrafter vid lågintensiva konflikter” där det 
framgår att verkan (Karlsson benämner det ”bekämpning”) är en av förmågorna som är 
nödvändiga: 
 

För en skyttesoldat som betjänar en tung kulspruta kan detta bli ett dilemma, då 
handlingsmöjligheter är tämligen digitala, antingen ingen verkanseld eller verkanseld, 
med ett vapen som ursprungligen är tänkt för yteld.64  
 

Risken som citatet uttrycker kan bli att man inte kan uppnå önskad effekt om rent utrustning 
inte finns tillhanda. Med bristande reglementen för hur prickskyttar skall nyttjas och vilka 
uppgifter som skall ställas till dem är det av intresse att ta reda på hur prickskyttar de facto 
nyttjas inom ramen för verkan och vilka uppgifter de fick.65 
 
En annan förmåga som enligt Karlsson är nödvändig är underrättelse. Det viktiga vid en 
lågintensiv konflikt blir inte bara att upptäcka motståndarens stridskrafter som baser, 
vapensystem och grupperingar, utan det är även viktigt att kunna ”urskilja väpnade element 

som medvetet försöker försvinna i den civila omgivningen”. Att nyttja sig av medel som finns 
på enheten som till exempel en Unmanned Aerial Vehicle (UAV) blir viktigt, men det blir 
desto viktigare att använda sig av mänsklig underrättelseförmåga för att kunna urskilja dessa 
element.66 Att hävda att man nyttjar prickskytten för att erhålla ett omedelbart bättre 
underrättelseläge blir missvisande då underrättelse är analyserad information, något som 
ligger utanför prickskyttens uppgift. Att däremot nyttja prickskytten för 
informationsinhämtning som är en del av underättelsecykeln vore mer korrekt uttryckt. 

                                                 
62 Försvarsmakten, 2005, s. 21 
63 Svenska akademins ordbok- sökord: Organisation 
64 Karlsson, 2002, s. 100 
65 Ibid., s. 99-100 
66 Ibid., s. 100 
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Genom informationsinhämtning kan prickskytten därefter förse närmsta chef med 
information för att ge denne bättre beslutsunderlag, alternativt rapportera vidare uppåt för att 
låta informationen av särskilt utbildad personal låta dessa analysera informationen som 
senare kan ligga till grund för en mer omfattande operation.67  
 
Då underrättelse är viktigt för att på ett effektivt sätt lösa uppgifter är det av intresse att från 
respondenterna erhålla kunskap om hur prickskytten används inom ramen för und/info. 
Samlingsbegreppet och ämnet för detta blir funktion som enklast kan beskrivas med hur 
någonting fungerar i sin tjänsteutövning.68 
 

5. Resultat av enkätundersökning/ Diskussion 
 

5.1 Inledning 
 
Här presenteras de resultat som framkommit av respondenterna genom enkätsvaren. Efter att 
resultaten presenterats diskuteras svaren utifrån mina frågor. Respondenterna består av 
skyttekompanichefen på FS19 samt dennes samtliga fyra plutonchefer. Dessa har blandade 
erfarenheter av prickskyttefunktionen under karriären. Enstaka har ingen erfarenhet, enstaka 
är eller ska bli prickskytteinstruktör och vissa har truppfört pluton med prickskyttar. 
 
Respondenterna från AJB är samtliga utbildade prickskytteinstruktörer och anses därmed ha 
mycket stor erfarenhet av funktionen. 
 
Då prickskyttefunktionen inte var lika utvecklad på FS19 har respondenterna efter en 
definition av prickskytt och skarpskytt själva fått avgöra huruvida de anser att de hade 
prickskyttar och prickskyttekompetens på sin enhet, mer om det under rubriken Organisation. 
 
Kommande resultat och diskussion är samtliga grundade på underlag från svaren av 
enkätundersökningen och syftar till att besvara den övergripande frågeställningen. I slutet av 
kapitlet besvaras frågorna för att generera svar åt den övergripande frågeställningen. 
 

5.1.1 Psykologisk effekt 

 
Åsikter om den psykologiska effekten på FS19 är delad. Två anser att det fanns en 
psykologisk fördel för den egna enheten i och med att förmågan till precisionsbekämpning 
fanns. En person nyttjade PSG90 som ett psykologiskt medel för att vid patruller visa 
motståndaren att förmågan fanns, i syfte att avskräcka motståndaren och få denne att inse att 
det vore lönlöst att agera.69 En person anser att det var svårt att nyttja prickskytten när denne 
har en dubbelbefattning som förare/PSG-skytt och därmed inte går att utnyttja för eldgivning 
och observation.70 
 
                                                 
67 Försvarsmakten, 2008, s. 13-14 
68 Svenska Akademins ordbok (SAOB)- sökord: Funktion 
69 Respondent C, 2011 
70 Respondent A, 2011 
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Från AJB har två av respondenterna uttryck att under dubbelsidiga övningar där prickskytten 
får utslag ökar motståndarens rädsla för att bli nedkämpad på långa avstånd. Även att 
förmågan att upptäcka och nedkämpa mål på långa avstånd kan öka det egna förbandets force 
protection.  
 
Att dra slutsatser om den psykologiska påverkan på motståndaren är i detta fall omöjligt. Det 
skulle kräva intervjuer motsvarande där motståndarsidan får ge sin syn på hur de uppfattade 
prickskyttarna. Däremot skulle respondenter som med hjälp av prickskyttar nedkämpat mål på 
långa avstånd beskriva motståndarens åtgärder för att motverka problemet, någon sådan fråga 
har inte ställts och det går därför inte att svara på huruvida motståndaren faktiskt kände sig 
påverkad av den svenska förmågan till precisionsbekämpning på långa avstånd. Däremot 
framgår det av respondenternas svar att fördelen med att kunna upptäcka och nedkämpa mål 
på långa avstånd innebär en viss trygghet för den egna enheten. Den framgår även att medlet 
PSG använts i ett avskräckande syfte, vilket stödjer teorin om att använda militära medel i just 
det syftet. Genom våld eller hot om våld övertyga motståndaren om att det inte lönt att 
genomföra planerad agenda.71 Respondenterna har här svarat på deras uppfattning om den 
psykologiska påverkan på enheten, för att stärka det erhållna svaret skulle en 
kontrollundersökning mot samtliga personal i den ingående enheten vara lämplig. 
 

5.1.2 Risker 

 
Tre av respondenterna ur FS19 har angivit att de aldrig utsatte sina prickskyttar för större risk 
än övriga enheten. De uppträdde aldrig enskilt utan samgrupperade med övriga i 
skyttegruppen. En av plutoncheferna har angivit att han nyttjat prickskyttarna till att gruppera 
i trissar för att spana mot plats eller objekt och för att förhindra framryckning av motståndare 
samt förhindra utplacering av minor.72 Trissarna befann sig en eller några kilometer från 
övriga enheten vilket innebar en högre risk för dessa. Detta krävde att han hade en särskilt 
avdelad enhet samt tillräckliga sjukvårdsresurser som var beredd undsätta prickskyttetrissen. 
På frågan om de fanns tillfällen att utnyttja prickskyttar fast avstått men hänsyn till riskerna 
har fyra av fem respondenter svarat att det fanns sådana tillfällen. Den generella 
uppfattningen bland respondenterna är att det fanns möjlighet till PR på enheten och det 
framgår även att mer organiserad PR-förmåga fanns på högre nivå i form av Quick Response 
Unit (QRU). 
 
Respondenterna från AJB har beskrivit riskerna utifrån när prickskyttarna löser uppgifter 
autonomt. Riskerna det kan innebära att bli upptäckt vid eldöppnande, framryckning till 
eldställning och problematiken med skadeutfall då enheten får förlita sig på egen förflyttning 
från platsen. Från AJB anses att det inte fanns några direkta situationer när det avståtts från av 
att nyttja prickskyttar, enda undantaget från en respondent var om prickskytten tvingades 
framrycka i öppen terräng kontrollerad av fienden, vilket skulle innebära en enorm risk för 
vilket skyttesoldat som helst.73 Även här finns möjligheten till PR genom att övriga plutonen 
är grupperad enstaka kilometer från prickskytteparet eller prickskyttegruppen eller att striden 
förs inom grupps- eller plutons ram.  
 

                                                 
71 Försvarsmakten, 2002, s. 34 
72 Respondent A, 2011 
73 Respondent F, 2011 
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På FS19 var det bara en av plutoncheferna som utsatte sina prickskyttar för ökad risk. Detta 
torde bero på att den plutonchefen har störst erfarenhet av prickskytte genom att både vara 
prickskytt och ha jobbat mycket med funktionen. Detta är även en viktig slutsats i ”Utredning 
framtida prickskyttesystem”, att chefer på alla nivåer är utbildade att leda prickskyttar samt att 
enheten är samövad och har förövat olika prickskyttescenarier. 74  Detta kan vara en anledning 
till att funktionen nyttjas betydligt mer sällan än vad den gör vid AJB. En intressant aspekt är 
att trots att både respondenter från FS19 och AJB anser att de finns PR-förmåga har FS19 
beskrivit att det avståtts från att använda funktionen där det funnits möjlighet att nyttja, med 
hänsyn till riskerna. Den plutonchefen som nyttjat prickskyttetrissarna beskriver att han 
många gånger varit tvungen att avstå när organisationen inte varit tillräcklig 
(sjukvårdsresurser och särskilt avdelad enhet för undsättning), problematiken med det kan 
vara att mycket resurser går åt till just prickskytteuppgiften och fokus kan flyttas till den 
uppgiften, när den i själva verket skall fungera som ett komplement till övriga enhetens 
lösande av uppgift. Om man ser till effekttänkande och att personal som autonomt löser 
uppgifter skulle vara en svaghet är det helt rätt att inte nyttja prickskyttar på det viset. IP är 
något som ändrar uppdragets form från den ursprungliga till ett PR-uppdrag, vilket inte leder 
mot det överordnande målet. Om en analys av krigföringsförmågan leder till att prickskyttar 
utgör en för stor risk för uppdraget, är det helt rätt av avstå för förmågan.75 
En annan viktigt punkt till att man genomför olika risktagningarna kan vara de intressen vi har 
i operationsområdet. Vid AJB innebär en övning i försvar av vårt eget territorium ett intresse 
av överlevnad, medan vid FS19 ligger intresset bland annat vid humanitär hjälp. Dessa 
intressens skillnad i betydelse har troligtvis en stor påverkan då det i ena fallet kan vara mer 
accepterat med förluster än i det andra fallet.76  
 

5.1.3 Organisation 

 
Samtliga plutonchefer på FS19 ansåg att de hade prickskytteförmåga (prickskytt och 
observatör) på sina plutoner. Antalet enheter varierade mellan en och tre enheter på de olika 
plutonerna. Intervallet för skarpskyttar på plutonerna var densamma. Kompanichefen ansåg 
däremot att det endast fanns skarpskyttar på kompaniet. Ingen på FS19 ansåg att en utökning 
av prickskyttar hade ökat förutsättningar för att lösa uppgifter. Det enda som framkom var att 
skarpskyttar med fördel skall vara utbildade prickskyttar samt undvika dubbelbefattningar. På 
frågan om en utökning av skarpskyttar skulle gynna enheten gick svaren isär. En tyckte 
antalet var tillräckligt, en ville se fler skarpskyttar för att nyttja dennes riktmedel och 
avståndsbedömning som i sin tur gynnar övriga skyttegruppen, en ansåg att det var viktigt för 
skarpskytten att kunna lösa vanliga skyttesoldatsuppgifter, vilket kan vara svårt med ett 
PSG90 och dess bristande förmåga till hög eldhastighet, och kompanichefen ansåg att mer 
träning och övningsskjutning var det viktigaste att lägga fokus på. 
 
Från AJB angavs av alla tre respondenter att tre prickskytteenheter fanns tillgängliga på 
enheten (förutsatt att det inte var en prickskyttepluton som kan ha mellan 15 och 18 
prickskytteenheter, detta är dock endast i utbildningssyfte). En angav även att han truppfört en 
pluton med endast en prickskytteenhet och uttryckte att det var för lite med tanke på 
uthålligheten och begränsning med endast en vinkel mot målet. En angav att det behövdes fler 

                                                 
74 Markstridsskolan, 2010a, s. 33 
75 Försvarsmakten, 2005, s. 55 
76 Egnell, 2010, s. 24 
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enheter och en att det är svårt att säga eftersom att uppgiften styr men att det generellt finns 
ett stort behov av prickskyttar. På frågan om skarpskyttar var det inte lika tydligt att en 
utökning skulle ge bättre förutsättningar för att lösa uppgifter. En hade inget underlag då 
skarpskyttar inte i regel ingår i jägarplutonen, en ansåg att det fanns fördelar om skarpskytten 
varit utbildad prickskytt. En av respondenterna från AJB ansåg däremot att det fanns fördelar 
med fler befattningar för möjlighet till precisionsbekämpning för att öka skyddat för den egna 
enheten i och med att striden kan föras på längre avstånd. 
 
Här ses tydliga skillnader på de två respondentgrupperna. Generellt från FS19 anses inte en 
utökning av prickskyttar vara nödvändig, medan från AJB värderas förmågan högt och anses i 
princip vara en nödvändighet. Att ta hänsyn till här är de två olika typer av uppgifter som de 
olika förbanden löser. Vid jägarstrid som till stor del bygger på att inte bli upptäckt eftersom 
att man befinner sig bakom fiendens linjer anses prickskyttar vara ett bra medel. Medan i 
Afghanistan finns inte riktigt det kravet och uppgiften kan lösas på ett annat sätt som inte 
kräver prickskyttar. Här måste hänsyn tas till tendenskriteriet då det finns en risk att 
prickskyttefunktionen förskönas i och med att samtliga från AJB själva är utbildade 
prickskyttar och har jobbat med att utbilda prickskyttar. På frågan om en utökning av 
skarpskyttar skiljer sig svaren igen. Här är det omvända roller och baserat på svaren från FS19 
känns det som att skarpskytten som funktionen var mer uppskattat. Att det behövs mer 
övningsskjutning för skarpskytten för att få ökat förtroende för denna och att dennes möjlighet 
till observation och bättre riktmedel anses behövas, stödjer teorin om att förmågan 
precisionsbekämpning är viktig. Att skarpskytten skall kunna lösa vanliga 
skyttesoldatuppgifter framkom även och är ett tydligt tecken på en begränsning i den svenska 
vapenarsenalen. Med PSG90 kan förvisso hög precision erhållas, men en hög eldhastighet för 
strider på korta avstånd nedgår. Precis som beskrivs i teorin utvecklar flertalet länder sina 
precisionsvapen för att kunna lösa de komplexa uppgifter som man ställs inför vid 
internationella insatser. Detta är även en av de viktigaste slutsatserna i ”Utredning Framtida 
Prickskyttesystem”.77 Från AJB-respondenterna var nyttjandet av skarpskyttar inte lika utbrett 
och därför blev svarsutbudet inte lika omfattande. Det framgick däremot att det fanns fördelar 
med skarpskyttar för att kunna föra striden på längre avstånd i syfte att skapa skydd åt den 
egna enheten. Visst finns det sanning i det, så länge man möter en avsutten motståndare, med 
mjuka fordon, är motståndaren mekaniserad med till exempel stridsfordon medför ett längre 
avstånd en mindre sannolikhet till verkan då de vanligaste pansarvärnsvapnen har ett 
begränsat praktiskt skjutavstånd.78 Även här kan man se tendenser kopplat mot teorin att AJB 
vill ha prickskyttar för att med dessa uppnå effekt medan FS19 inte är lika övertygade och 
istället ser andra möjligheter till att uppnå effekt. 
 

5.1.4 Funktion 

 
Två av respondenterna från FS19 gav samma svar på frågan hur de nyttjat skarpskyttar och 
prickskyttar inom ramen för verkan. De har alltså nyttjat dem till samma uppgifter. De hade 
nyttjats för observation och i ena fallet även för understödsuppgifter samt elduppgiften 
nedkämpa. De två andra plutonchefer hade nyttjat prickskyttar till att slå, skydda, hindra, 
försvara och att utgöra flanktrupp samt understödsuppgifter. Skarpskyttarna hade nyttjats för 
understödsuppgifter inom gruppens stridsställning, precisionsbekämpning och elduppgifter 

                                                 
77 Markstridsskolan, 2010a, s. 1, 37 
78 Markstridsskolan, 2009, s. 8-9 
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Hur skiljer sig principerna för användning av prickskyttefunktionen vid övningar 

i Sverige och vid skarp insats i Afghanistan? 

som nedhålla och nedkämpa. På frågan hur de nyttjat respektive skyttar inom ramen för 
und/info svarar alla att det nyttjats till spaning, oavsett skarp- eller prickskytt. Två av 
respondenterna uttrycker däremot att de dragit fördel av skyttens förmåga till observation och 
en av dessa att han nyttjat skyttarna till att identifiera civila från motståndare samt eventuell 
beväpning på motståndaren. 
 
Respondenterna från AJB som således inte har skarpskyttar i organisation har därför lämna 
tomma fält på de frågorna. Prickskyttarnas uppgifter inom ramen för verkan är däremot 
ganska tydliga. Samtliga respondenter har angett nedkämpa som en elduppgift, och även av 
två respondenter belyst att det gäller nedkämpande av nyckelmål. Även inslag av att 
understödja och att skydda flank återges. Inom ramen för und/info är det spaning som 
återgivits av samtliga respondenter, även övervaka förekommer frekvent. 
 
Här är en tydlig uppdelning mellan plutoncheferna från FS19. Två har använt prickskyttar till 
stridsuppgifter som stödjer plutonens strid medan skarpskyttarna använts inom grupps ram för 
målbekämpning. Två av plutoncheferna har nyttjat dem till samma uppgifter vilket kan tyda 
på att de inte gjort någon skillnad på befattningarna. Från AJB vet vi efter 
enkätundersökningen att prickskyttarna uppträder autonomt och att de nu nyttjats till att 
nedkämpa nyckelmål. Även om AJB kan ha haft helt skilda uppgifter framgår det att 
funktionen använts för precisionsbekämpning av för motståndaren värdefulla mål, något som 
kunde vara tillämpbart på FS19 när det gäller att nedkämpa motståndare som befinner sig 
bland civila. Inom ramen för und/info var det spaning som gällde för samtliga, även här vet vi 
efter enkätsvaren att egentligen bara en plutonchef från FS19 har använt prickskyttarna till 
autonom spaning. Att en plutonchef uttryckte att han använt skyttarna för att identifiera civila 
från motståndare är ett tecken på att förmågan till observation med god optik är nödvändig 
och att förmågan till precisionsbekämpning kan vara nödvändig. 
 

5.2 Svar på frågeställningen 
 
Frågorna som legat till grund för att besvara den övergripande frågeställningen kommer nu att 
besvaras. Frågeställningen är som följer: 
 
 
 
 
 
 
Vilken psykologisk påverkan kan egna prickskyttar ha för enheten? 
För de bägge typfallen fanns vetskapen att upptäcka och nedkämpa mål på långa avstånd 
tillgänglig. För FS19 där prickskyttefunktionen inte var så utvecklad fanns troligtvis en 
naturlig förklaring då dessa inte på samma sätt övats i den befattningen vilket kan medföra att 
man inte hade det förtroende som krävdes för att nyttja funktionen. En samövad pluton där 
både chefer och soldater vet vad prickskyttarna går för skulle enligt mig öka förtroende och 
därmed den psykologiska påverkan på den egna enheten.79 Kopplat till teorin så fanns det från 
FS19 inslag av att man utnyttjade prickskyttens beväpning i ett avskräckande syfte, det gick 
att få ut viss effekt utan att utsätta prickskytten för ytterligare risk. 
                                                 
79 Lindholm, s. 21 
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Finns en större benägenhet att ta risker vid övning i Sverige till skillnad från skarp 
insats? 
Om det är mer riskbenäget är svårt att svara på, däremot kan det fastställas att prickskyttar 
används på ett helt annat sätt på AJB som i sin tur medför att de utsätts för större risker. Vid 
AJB har det inte setts några tillfällen (med undantag för framryckning i öppen terräng 
kontrollerad av motståndaren) som skulle i och med riskerna avbryta en eventuell 
prickskytteoperation. På FS19 har den typen av tillfällen identifieras och 
prickskytteoperationer har därmed uteblivit. Som framgår i ”Utredning Framtida 
Prickskyttesystem” och tidigare diskussion är chefens utbildning och träning med prickskyttar 
viktig för att funktionen ska användas på rätt sätt. Även detta kan vara bidragande till varför 
man avstått från att använda funktionen, man kan få svårt att se effekten man kan få ut om 
man inte jobbat med funktionen, utan ser istället riskerna. Detta stöds av att den enda 
plutonchefen som faktiskt hade större erfarenhet valde att nyttja prickskyttarna och därmed 
även tog de risker detta innebar. En återkoppling till teorin kan visa att det fanns mer att 
förlora än att vinna vid FS19 medan vid AJB fanns en vilja att ta risker för att uppnå effekt. 
 
Skulle en organisatorisk förändring gynna nyttjandet av funktionen? 
För att svara på denna fråga skulle en organisatorisk förändring genomföras och därefter lösa 
precis samma uppgifter som tidigare, vilket rent praktiskt är omöjligt. Däremot kan man se 
indikationer på huruvida det skulle eller inte skulle gynna nyttjandet av funktionen. Om vi ser 
till FS19 som är fokus för uppsatsen anser egentligen ingen av respondenterna att fler 
prickskyttar behövs. Vad som däremot är intressant är att eftersom att FS19 organisatorisk de 
facto inte har några prickskyttebefattningar har trots allt samtliga plutonchefer angivit att de 
har prickskyttar på sin pluton vilket tyder på en vilja att inneha kompetens och de fördelar det 
medför. Kompanichefen anser att mer träning och skjutövning behövs för skarpskyttar och det 
är här grunden i en eventuell organisatorisk förändring skulle ge effekt. Om plutonchefer 
anser att de har prickskyttar, men använder dem som skarpskyttar har konceptet med 
prickskyttar lite fallerat. Detta kan både på mängden erfarenhet från plutoncheferna men 
också bristen på övning i att nyttja dem på rätt sätt. Oavsett om det gäller skarpskyttar eller 
prickskyttar måste dessa erhålla adekvat utbildning för att kunna använda sitt vapen till just 
precisionsbekämpning, och chefen med dessa skyttar på sin enhet måste vara helt trygga i 
dessa för att våga nyttja dem samt ha övat i att nyttja dem. För att stärka det resonemanget kan 
man titta på respondenterna från AJB. Där finns erfarenheten, där övas dem i att använda 
prickskyttar och då används dem också. 
 
Nyttjas prickskyttar och skarpskyttar på rätt sätt i enlighet med definitionen? 
Den största skillnaden däremellan är ju hur uppträdande för skytten sker. Skarpskytten inom 
ramen för gruppens strid medan prickskytten löser autonoma uppgifter. AJB nyttjar 
prickskyttar på rätt sätt med autonoma strids- och elduppgifter för verkan och und/info. FS19 
som har en lägre utvecklad prickskytteförmåga men som enligt plutonchefer har prickskyttar 
använder dem till största del som skarpskyttar för elduppgifter i gruppens strid, med undantag 
för en plutonchef som när övriga organisationen runt omkring tillät kunde nyttja prickskyttar 
till autonoma stridsuppgifter. Däremot använder FS19 skyttarna för spaning och observation, 
vilket inte står i definitionen men som är ett väldigt viktigt och användningsbart område för 
skarp- och prickskyttar. 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2011-05-30 
Claes Christensson 
SA VT 11 
 

 26/34

6. Avslutning 
 

6.1 Slutsatser 
 
Det första som läggs märke till vid sammanställning och diskussion av enkäten är att man inte 
på FS19 utnyttjade prickskyttar i samma utsträckning som på AJB. Detta kan troligtvis bero 
på att eftersom befattning prickskytt inte var lika utvecklad på FS19 gavs inte tid för cheferna 
att öva dem. På AJB används dem eftersom att prickskyttarna övas i befattning och deras 
chefer övas i att använda dem. Slutsatsen blir att om man anser att det behövs prickskyttar i 
Afghanistan måste befattning införas, skyttarna övas och deras chefer få öva på hur 
funktionen skall nyttjas och få förtroende för sina prickskyttar, första steget där blir att införa 
prickskytt som befattning. Kopplat till problemformuleringen där prickskyttar beskrivs som 
ett komplement till övriga stridskrafter blir kanske inte detta helt nödvändigt. För 
precisionsbekämpning av motståndare och för att identifiera motståndare från civila går 
skarpskyttarna att nyttja, vilket också gjordes på FS19. Istället för att lägga fokus på att 
utbilda och öva prickskyttar finns möjligheten istället att ytterligare förfina skarpskyttens 
kompetens för att lösa ut den typen av uppgift. Däremot kan skarpskyttens beväpning 
utvecklas som beskrivs i Hanssons ”Skarpskytten i Mekaniserad Bataljon 09”. 
 
Samtliga plutonchefer ansåg att de hade prickskyttar på sin pluton, och 75 % av 
plutoncheferna ansåg att det fanns tillfällen att nyttja prickskyttar men avstod på grund av de 
risker det innebar. Detta tyder på att prickskyttar kanske har en plats i den svenska insatsen i 
Afghanistan. Verktyget fanns, eller men rådande omständigheter gjorde att det inte var 
möjligt att nyttja dem. Från AJB gjordes inte samma tolkning att det fanns situationer där 
funktionen inte kunde nyttjas, vilket skulle kunna tyda på att det var mindre benäget att ta 
ökade risker på FS19 som innebar att personal kunde bli tillfångatagen, skadad eller dödad. 
Slutsatsen blir att säkerställa att eventuellt IP kan undsättas måste PR-förmågan förbättras och 
övas så chefer kan förtroende för den funktionen och våga ta risker. Med hänsyn till de 
friktioner som uppstår vid väpnade konflikter måste personal övas på alla nivåer för att 
hantera dessa friktioner. Både för att öva prickskyttefunktionen som sådan och de svårigheter 
det medför, men även för att öva PR-uppdrag för att minimera skadeverkan av eventuella 
friktioner.80 
 
Som avslutning kan konstateras att de rådande intressen styr vilka risker som förbandet är 
beredd att ta. Finns det mer att förlora än att vinna på att nyttja prickskytteoperationer gör 
cheferna bedömningen att istället uppnå effekt med andra medel, vilket vi gör i och med vår 
närvaro i Afghanistan.  
 

6.2 Förslag på vidare forskning 
 
Ett vidare forskningsområde är att när Försvarsmakten utvecklat prickskyttefunktionen inom 
ramen för internationella insatser genomföra ytterligare en undersökning för att se vilka 
effekter prickskyttarna haft för att utröna om funktionen är användbar och bör utökas eller 
fortfarande har en tillbakadragen roll och kraft istället bör läggas på andra funktioner.  

                                                 
80 Lind, 2006, s. 60-61 
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Ett annat forskningsområde som har stor del i denna uppsats är den psykologiska påverkan, 
det vore intressant att studera soldaternas inställning till PR och hur sjukvårdsresurser och 
tillgången till dessa påverkar soldaternas välbefinnande.
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7.2.2 Respondenter AJB 

 
• F 

 
• G 
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Bilaga 1. Enkätundersökning 
 

 

Enkät angående skillnaden på de taktiska 
principerna för prickskyttensfunktionens 
nyttjande i Sverige och Afghanistan  
 

 
Denna enkät ligger till grund för forskning som skall behandla skillnader för 
hur prickskyttefunktionktionen nyttjas vid försvar av Sverige (vid AJB) och 
hur den nyttjas vid internationell insats (Afghanistan). Syftet är att 
undersöka skillnader, bakomliggande faktorer till eventuella skillnader och 
därefter undersöka hur man möjligtvis kan förbättra nyttjandet av funktionen 
vid de två typfallen. 
 
Frågorna kommer att vara öppet ställda vilket medger att du själv kan 
beskriva dina erfarenheter med egna ord.  

 
 
Ditt namn:  

     
 
Jag godkänner att mina svar offentliggörs i denna undersökning:  

    Ja Nej  

 
Jag godkänner att mitt namn sammankopplas med mina svar i denna 
undersökning:  

    Ja Nej  

 
De som svarar med erfarenheter från AJB skriver endast om erfarenheter 
därifrån, ej från tidigare internationella insatser eller tjänstgöring vid annat 
förband. 
 
De som svarar med erfarenheter från FS19 skriver endast om erfarenheter 
därifrån, ej från tidigare internationella insatser, AJB, eller tjänstgöring vid 
annat förband. 
 
OBS. Gäller ej frågan om dina tidigare erfarenheter av 
prickskyttefunktionen, där beskriver du dina erfarenheter av 
prickskyttefunktionen under hela din karriär.  

 
 
Jag svarar på enkäten med mina erfarenheter från:  
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Arméns Jägarbataljon 

Internationell insats Afghanistan, FS19 

 
Vilken befattning hade du under FS19/ Vilken befattning har du haft 
vid AJB där prickskyttar funnits på enheten?  

     

 
Vilka tidigare erfarenheter har du av prickskyttefunktionen?  

     

 
Nedan följer ett antal frågor om prickskyttefunktions nyttjande vid din enhet. 
Medveten om att det rent organisatorisk inte finns prickskyttar på 
komapaninivå vid utlandsstyrkan så är min observation att det under rätt 
förutsättningar (utbildning, materiel, uppgift) går att utnyttja skarpskyttarnas 
kompetens för att lösa prickskytteuppgifter. 
 
Där din enhet nyttjat prickskyttar (särskilt uttagen, utbildad och utrustad 
skytt, som 
tillsammans med en observatör självständigt löser såväl eld- som 
stridsuppgifter) benämns det som prickskytt. Prickskytten behöver 
nödvändigtvis inte endast ha en observatör utan stridsuppgifter som löses 
självständigt med möjlighet till egen uthålligt hamnar inom ramen för 
prickskytt. 
 
Där din enhet nyttjat skarpskyttar (särskilt uttagen, utbildad och utrustad 
skytt, som löser 
en elduppgift inom sin enhet) benämns det som skarpskytt. 
 
Det är fullt möjligt att samma person kan ha varit både prickskytt och 
skarpskytt men dess benämning utgörs därför av de uppgifter som ställdes 
till denne.  

 
 
Så många prickskytteenheter (prickskyttepar bestående av skytt och 
observatör) fanns på min enhet:  

     

 
Så många skarpskyttar fanns på min enhet:  

     
 

Psykologisk effekt  

 
Beskriv den psykologiska effekten prickskytten/skarpskytten hade för 
egen enhet:  
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Risker  

 
Beskriv de risker man utsatte ett prickskyttepar för på din enhet:  

     

 
Beskriv om du någon gång ansett att det funnits möjlighet att nyttja 
prickskyttefunktionen men avstått på grund av riskerna det inneburit:  

     

 
Vilken möjlighet hade din enhet till Personnel Recovery?  

     

 

Organisation  

 
Anser du att en utökning av prickskyttar på din enhet hade givit dig 
bättre förutsättningar för att lösa uppgifter? På vilket sätt?  

     

 
Anser du att en utökning av skarpskyttar på din enhet hade givit dig 
bättre förutsättningar för att lösa uppgifter? På vilket sätt?  

     

 

Uppgifter  

 
Inom ramen för den grundläggande förmågan verkan, vilka uppgifter 
ställdes till prickskyttar på din enhet?  

     

 
Inom ramen för den grundläggande förmågan verkan, vilka uppgifter 
ställdes till skarpskyttar på din enhet?  

     

 
Inom ramen för den grundläggande förmågan 
underrättelse/information, vilka uppgifter ställdes till prickskyttar på 
din enhet?  

     

 
Inom ramen för den grundläggande förmågan 
underrättelse/information, vilka uppgifter ställdes till skarpskyttar på 
din enhet?  

 


