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Rätt beväpning för uppgiften – en jämförelse av vapensystem för 

en sjukvårdsgrupp.  

 

Sammanfattning: 

 

Sjukvårdsfunktionen i Försvarsmakten är viktig när skador uppkommer. Försvarsmaktens 

förmåga eller oförmåga att erbjuda soldater kvalificerad sjukvård är avgörande för 

soldaternas förtroende till den egna förmågan. 

De svenska sjukvårdarna förväntas att oavsett terräng och hot kunna ta hand om en patient i 

nöd, de är därför utrustade med vapen för att kunna skydda sig själva och sin patient. I 

Försvarsmakten betyder det att sjukvårdaren bär en automatkarbin 5. Den här uppsatsen 

kommer att undersöka hur tre olika vapensystem passar in i rollen som huvudbeväpning på en 

sjukvårdsgrupp. Undersökningen visar att en PDW (Personal Defence Weapon) skulle vara 

ett bra alternativ till befintlig beväpning. 

 

Nyckelord: Automatkarbin, Sjukvårdsgrupp, Ak  5, Glock 17, MP7, Beväpning. 
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Right armament for the task - a comparison of weapons for medics 

 

Abstract: 

 

The ability to provide a good medical treatment to injured service personnel in the Swedish 

Armed Forces is important, but the Armed Forces' ability or inability to provide soldiers 

qualified care is also vital for the members of the armed forces confidence for their own 

ability.  

Swedish medics are expected to take care of a patient, whatever the terrain and threat may be. 

Swedish medics aren’t considered to be combatants in war or conflict but the law gives them 

the right to defend themselves and their patients. They are currently equipped with the Ak 5 

to protect themselves and their patients, a weapon that is used by all service personel In the 

Swedish Armed Forces, this means that the medics carry a full length rifle. This report will 

examine the weapon best suited for a medical team to carry out its duties while also providing 

a level of personal protection should the need arise. 

Keywords: Rifle, Medic, Ak 5, Glock 17, MP7, Equipment. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Sjukvårdare som bär det röda korset är inte klassade som kombattanter. Detta innebär bland 

annat att de inte aktivt får delta i eventuella stridigheter, det vill säga att det inte är tillåtet att 

ge en anfallsuppgift till en sjukvårdsgrupp. Sjukvårdsgrupperna i Sverige bär dock en 

personlig beväpning för självförsvar.  

Standardbeväpningen för den Svenska soldaten i Försvarsmakten är oavsett arbetsuppgift Ak 

5 (Automatkarbin 5), i olika versioner. Detta är en relativt tung karbin, Ak 5 Cesar, vilket är 

den nuvarande standardversionen väger 4,3 kg oladdad.
 1

 Vapnet G36 som är en motsvarighet 

till Ak 5 Cesar samt används av militära styrkor i Tyskland och Spanien väger i jämförelse 3,6 

kg.
 2

 En sjukvårdsgrupp har en mängd olika uppgifter att lösa, de skall bland annat kunna 

transportera och omhänderta den/de skadade från en punkt till en annan i ett farligt läge, till 

exempel under beskjutning.
3
  

Som soldat är bärandet av tung utrustning något som sliter på kroppen och ibland gör att enkla 

saker tar lång tid på grund av begränsad rörlighet med en ofta otymplig materiel. 

Sjukvårdspersonalen har troligen dessutom en skadad patient att ta hand om samt flytta runt 

på. Ett otympligt och tungt vapen kan i den här kontexten skada en buren patient då det kan 

vara svårt för sjukvårdaren att hantera personlig utrustning samtidigt som soldaten bär en 

skadad på en bår.  

Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur en sjukvårdsgrupp skall vara beväpnad för att 

lösa sin uppgift och samtidigt försvara sig själva på bästa sätt. Uppsatsen kommer att beskriva 

och jämföra tre olika vapensystem utifrån en vald teori för att undersöka systemens 

lämplighet för uppgiften självskydd hos en sjukvårdsgrupp.    

                                                 
1
 Arvidsson, Per. Utvecklingen av Automatkarbinen och dess tillbehör. Stockholm: Mil press HB, 2009. Sid 151. 

2
 Ibid. 

3
 Försvarsmakten. Fu, Försvarsmaktsreglemente Sjukvårdsledning. Stockholm: Försvarsmakten, 2011. Sid 26-

27. 
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1.2 Problemformulering 

En sjukvårdsgrupp är en enhet som skall kunna omhänderta skadad personal, de skall kunna 

bära en fullvuxen person med stridsutrustning i all sorts terräng. Sjukvårdarnas huvudfokus är 

och skall vara patienten. Till sin hjälp för att lösa uppgiften bär de sjukvårdsutrustning, samt 

personlig utrustning.   

Behöver en sjukvårdsgrupp använda Ak 5 för att kunna försvara sig själva och sin patient. 

Vad är fördelarna med att använda en automatkarbin samt vilka nackdelar uppstår med 

hänsyn till vikt och den otymplighet som ett stort vapen kan bidra med? Kan uppgiften lösas 

med ett annat vapensystem som inte är av samma storlek som automatkarbinen och vilka 

konsekvenser får det?  

 

1.3 Syfte 

Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur tre olika vapensystem passar in i rollen som 

huvudbeväpning för en sjukvårdsgrupp. Jämförelsen syftar också till att undersöka hur dessa 

system kan underlätta respektive försvåra för sjukvårdsgruppen att lösa sjukvårdstjänsten.  

 

1.5 Frågeställning 

Vilken typ av vapensystem kan vara mest lämpad för att effektivisera sjukvårdsgruppernas 

lösande av uppgift?  
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1.6 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar endast sjukvårdsgruppen. De så kallade stridsjukvårdarna som återfinns 

på gruppnivå betraktas som kombattanter och kommer inte medges plats i den här uppsatsen. 

Avgränsningar i antalet vapensystem kommer också att begränsas till tre olika system, 

Automatkarbin 5, Glock 17, samt Heckler & Koch MP-7 valen av system motiveras i avsnitt 

3.1. 

Automatkarbin 5 finns i olika versioner, dessa versionerna kommer att beskrivas och jämföras 

inbördes på grund av att de alla är använda i Försvarsmakten och författaren anser att samtliga 

versioner kan förekomma. Ett kort avsnitt om Automatkarbin 4 presenteras i syfte att 

informera läsaren om bakgrunden och syftet med systemets efterträdare Ak 5.  

Kopplat till den rådande osäkerheten gällande taktiken byggs den här uppsatsen på antagandet 

att en sjukvårdsgrupp måste kunna försvara sig själva och sin patient med stöd av 

Genevekonventionen. Därmed avgränsas taktiken bort ifrån uppsatsen.
4
   

2. Teori 

Den här uppsatsen utgår ifrån ett militärtekniskt perspektiv i syfte att kunna jämföra olika 

systems inverkan på specifika situationer i den militära kontexten.  

Militärteknik är den vetenskap som beskriver hur tekniken inverkar på militär verksamhet 

men också på människan, i det här fallet hur den militära sjukvårdaren påverkar tekniken och 

hur tekniska system påverkar taktikens utförande. Militärtekniken grundar sig i en rad olika 

discipliner så som samhällsvetenskapen som beskriver dels den militära kontexten, 

ingenjörsvetenskapen samt naturkunskapen definierar fysikaliska begrepp för att beskriva 

militärtekniska företeelser.
5
   

 

 

 

                                                 
4
 Karlsson, Artur. Det taktiska ledarskapet i en skadefallssituation. SA., Försvarshögskolan, 2011. 

5
 Andersson, Kurt. Grunder,1. Uppl. Stockholm: Försvarshögskolan, 2007. Sid 9. 
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Den här uppsatsen utgår ifrån hur den militära tekniken påverkar verksamheten och i det här 

fallet hur vapensystemens prestanda påverkar hur en enhet kan användas i en given situation, 

nämligen självskydd som presenteras närmare i avsnitt 2.5.1.  

Militärteknik är som tidigare beskrivet inte enbart de tekniska lösningarna i ett system och hur 

de påverkar taktiken, utan också integrationen mellan människa och teknik. Det vill säga, kan 

användaren nyttja systemet på det sätt konstruktören ämnat systemet för, ibland kan de simpla 

och enkla systemen förefalla mer effektiva och i vissa situationer vara effektivare än de mer 

avancerade. Detta på grund av att sambandet mellan teknik och människa är enligt författaren 

en viktig aspekt i ett militärtekniskt bedömande.   

Uppsatsen skrivs utifrån ett militärtekniskt perspektiv som utgår ifrån de enligt 

Försvarsmakten definierade grundförmågorna, verkan och uthållighet som är definierade i 

doktrin för markoperationer.  

2.1 Verkan  

”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”
6
 

Grundprincipen verkan syftar alltså till att reducera motståndarens förmåga att vilja fortsätta 

strida genom att använda adekvata medel. Definitionen av verkan enligt doktrin för 

markoperationer är ett brett begrepp. Ordet verkan används för att beskriva påverkan av 

materiel eller förmågor genom olika tillvägagångssätt, verkan kan till exempel uppnås med 

hjälp av elektronisk attack eller med en projektil mot ett mål.  

Doktrinen beskriver att verkan ligger till grund för begreppet bekämpning som beskriver de 

olika formerna för att åsamka motståndaren nederlag i olika former. ”Bekämpning är 

förmågan att kunna påverka motståndaren i hela stridsrummet och över tid.”.
 7
 För att 

bekämpningen av motståndaren skall ge goda resultat krävs också att andra förmågor som 

skydd och rörlighet är väl implementerade hos de egna styrkorna. Doktrinen beskriver att 

oberoende av avstånd och typ av mål skall påverkan på motståndaren kunna uppnås.  

 

                                                 
6
 Försvarsmakten. Doktrin för markoperationer. Stockholm: Försvarsmakten, 2005. Sid 67. 

7
 Ibid., Sid 68. 
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Detta kräver flexibla bekämpningssystem och att de skall kunna nyttjas nivåoberoende. 

Förmågan att verka bestäms av samordningen av de egna förbandens kunskaper. Erfarenhet 

krävs för att kunna påverka motståndarens sårbarheter med hjälp av kraftsamling av rätt typ 

av bekämpning i rätt tid. Rätt typ av eldgivning, men också ett effektivt användande av elden 

är avgörande.
8
 

 

2.2 Uthållighet 

”Uthållighet syftar till att kontinuerligt vidmakthålla egen personell och materiell 

tillgänglighet så att eget och överordnat mål uppnås”
9
 

Uthållighet är enligt doktrinen för markoperationer en term som inkluderar en rad olika 

aspekter att ta hänsyn till. För att uppnå uthållighet krävs rätt utbildning som att lära soldater 

hålla god hygien och sömn i fältvistelse, att planera insatser och uppdrag på ett sätt som håller 

personalen effektiv även under krävande förhållanden.  

Uthållighet på ett förband eller enhet uppnås också genom att skapa en tilltro till det egna 

systemet. Sjukvårdskedjans förmåga att ta hand om skadade på ett effektivt sätt är av stor vikt 

för moralen på förbandet. Förtroendet för systemet är av yttersta vikt när farliga operationer 

skall genomföras där höga krav ställs på soldater och officerare, en god tilltro till den egna 

förmågan skapar uthållighet enligt doktrinen för markoperationer.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Försvarsmakten. Doktrin för markoperationer. Stockholm: Försvarsmakten, 2005. Sid 68-69. 

9
 Ibid., Sid 73. 
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När materiel anskaffas till Försvarsmakten ska detta göras ur ett organisationsperspektiv som 

främjar systemtänkande och på så sätt ger personalen rätt utrustning för uppgiften. Doktrinen 

för markoperationer beskriver att förband med hög beredskap skall prioriteras i ett 

materielperspektiv. För att uppnå uthållighet listar doktrinen för markoperationer en rad olika 

kriterier, de är beskrivna nedan:
10

 

 Förtroende för underlydande chefer 

 En god förbandsanda 

 Ett gott ledarskap 

 God personkännedom och god omvårdnad av underställd personal 

 Utvärdering av genomförda strider tillsammans med sin personal  

 Lämpliga uppgifter  

 Fortsatt utbildning och taktikanpassning  

 En för uppgiften lämplig indelning, utrustning och utbildning 

 En väl fungerande underhålls-, personal- och sjukvårdstjänst  

 Lämplig skyddsnivå  

 En god fysisk och psykisk prestationsförmåga 

 Överraskning 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
10

 Försvarsmakten. Doktrin för markoperationer. Stockholm: Försvarsmakten, 2005. Sid 74.  
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2.3 Sjukvårdaren i krig 

Totalförsvarets folkrättsförordning beskriver att de som tjänstgör i Försvarsmaktens 

krigsorganisation anses som kombattanter, däremot räknas inte sjukvårdspersonal- eller 

själavårdare som kombattanter enligt förordningen.
11

  

Samma förordning beskriver senare att ”Som sjukvårdspersonal anses all personal som under 

höjd beredskap uteslutande har till uppgift att sörja för de skadades och sjukas välbefinnande 

genom förebyggande eller vårdande åtgärder inom den civila eller militära hälso- och 

sjukvården[…]”
12

 

Det som ligger till grund för den här uppsatsen och som ses som viktigt för analys och slutsats 

är beskrivet under 10 § i Totalförsvarets folkrättsförordning: ”De som är krigsplacerade inom 

den militära hälso- och sjukvården får bära endast personlig lätt beväpning”.
13

 

Sjukvårdare får alltså bära personlig beväpning, men å andra sidan så får inte den här 

kategorin av personal i Försvarsmakten delta aktivt i stridigheter. Det här betyder i realiteten 

att personal som ses som icke kombatanter till exempel sjukvårdare, blir av med det skydd de 

erhåller om de uppträder på ett felaktigt sätt.  

”Sjukvårds- och själavårdspersonal, både militär och civil, ska skyddas och får inte anfallas” 

.
14

 Citatet förutsätt härmed att i krig och konflikt ska inte den här typen av personal kunna 

komma i fara för motståndarens eld. Verkligheten är ibland en annan och i krigets olika 

dimensioner kan misstag ske, samt rena attacker mot rödakorset-skyddad personal och objekt 

kan förekomma. Det är delvis på grund av detta som sjukvårdare får utrustas med personlig 

beväpning.  

 

 

 

 

                                                 
11

 Totalförsvarets folkrättsförordning(1990:12) 2§. 
12

 Ibid., 8§ 
13

 Ibid., 10§ 
14

 Statens offentliga utredningar. Svensk manual i humanitär rätt m.m. Stockholm: Elanders Sverige AB, 2010. 

Sid 65. 
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Den personliga beväpningen får som tidigare beskrivet inte användas för att delta aktivt i 

stridigheterna, däremot får sjukvårdspersonalen använda sin beväpning för att försvara sig 

själva och sin eventuella patient. Genevekonventionen beskriver ”Det skydd som 

sjukvårdsenheter har upphör endast när de vid sidan av användningen för humanitära 

uppgifter begagnas för handlingar som är skadliga för motparten. Skyddet upphör dock först 

efter det att en varning getts som inte beaktas”.
15

 

Dock beskriver konventionen flertalet undantag som inte anses skadliga för motståndaren och 

som inte äventyrar det skydd som sjukvårdspersonal med flera erhåller; ”Att enhetens 

personal utrustas med lätt personlig beväpning till försvar av de sårade och sjuka i deras 

vård[…].”
16

 

 

2.4 Tidigare studier 

Arthur Karlsson
17

, skriver i sitt självständiga arbete att det finns vissa oklarheter gällande hur 

sjukvårdstjänsten ska fungera i strid, samt i hur dessa två företeelser ska fungera tillsammans. 

Karlsson pekar på att de reglementen som finns beskriver antingen sjukvård eller stridsteknik, 

och att ingen litteratur riktigt pekar på problemet om hur sjukvårdstjänsten skall lösas i en 

stridssituation med skadeutfall. Den tidigare forskningen beskriver att osäkerheten kan 

komma att påverka soldaternas tilltro till sjukvårdsförmågan och leda till en sänkt moral till 

exempel under en mission.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
15

 Statens offentliga utredningar. Svensk manual i humanitär rätt m.m. Stockholm: Elanders Sverige AB, 2010. 

sid 73. 
16

 Ibid. 

 
17

 Karlsson, Artur. Det taktiska ledarskapet i en skadefallssituation. SA., Försvarshögskolan, 2011. 
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2.5 Metod 

I denna uppsats presenteras en komparativ studie som jämför tre olika vapensystem ur ett 

verkan och uthållighetsperspektiv. Författaren anser att samspelet mellan teknik och människa 

är av vikt för att bedöma militärteknikens betydelse, därmed tar jämförelsen hänsyn till 

ergonomi och hur vapensystemen kan transporteras på kroppen för att på bästa sätt tillåta 

rörlighet utifrån förmågan uthållighet beskrivet i teoriavsnittet.   

Systemen presenteras med en historisk bakgrund i syfte att tydliggöra konstruktörernas 

grundidé om vad systemet var tänkt för. Verkan beskrivs med hjälp av utgångshastighet och 

de olika kalibrarnas karaktärer, det vill säga tanken med ett visst kaliberval för de olika 

vapensystemen. Eldhastighet, och möjligt skjutavstånd presenteras också i syfte att reda ut 

vapnets prestanda. 

Uthållighetsperspektivet beskrivs med hjälp av vikt och längd men också i hur 

användarvänligt vapnet är, det vill säga hur lätt respektive svårt det är att faktiskt använda 

vapnet däribland träffsäkerhet. Lätt respektive svår hantering leder naturligt till hur säkert 

respektive osäkert vapnet är att hantera.  

Slutligen analyseras de olika vapensystemen med hjälp av värderingskriterier som är 

beskrivna nedan. Frågeställningen besvaras i kapitlet slutsatser utifrån presentationerna av de 

tre alternativen. Till hjälp för att dra slutsatser används kvantitativa data gällande systemen 

och ett kopplat resonemang kring de data som samlats in i diskussionsavsnittet.  
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2.5.1 Värderingskriterier  

För att en jämföra vilket av de tre systemen som är bäst lämpad för uppgiften självskydd 

måste begreppet självskydd redas ut. Författaren anser att självskydd mot en fiende främst 

sker på kortare avstånd. Det vill säga 0-100 m. Undantag kan förekomma, dessa undantag 

presenteras i analysdelen.  

Verkan (1 poäng lägst, 5 poäng högst) 

Praktiskt skjutavstånd  0-100 m är enligt författaren antagen 

räckvidd systemet skall klara av. 

Kaliber  Kaliberns potential i förhållande till dess vikt, 

bra förhållande mellan vikt/verkan ger högre 

poäng. 

Träffsannolikhet/utbildningstid/hantering Ett lätthanterligt system med möjlighet till 

kort utbildningstid samt säker vapenhantering 

ger ett högt betyg. 

Funktionssäkerhet Ett funktionssäkert vapen erhåller hög poäng. 

Uthållighet (1 poäng lägst, 5 poäng högst) 

Vikt  Låg vikt ger högre poäng. 

Längd  En kort konstruktion ger högre siffra.  

Smidighet (konstruktion, utstående delar och 

liknande) 

Ett system med låg inverkan på användarens 

möjlighet att röra sig obehindrat, samt snabbt 

ha förmåga till öppnande av eld ger högre 

poäng. 

Transportalternativ (Hölster, rem) Ges användaren möjlighet att variera 

transporten av vapnet utifrån skyttens uppgift 

ges en högre poäng. 
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Det här beskrivna poängsystemet syftar till att tydliggöra hur lämplig respektive olämplig de 

presenterade systemen är för den uppgiften som ställts i frågeställningen. I analysdelen 

tilldelas systemen poäng i de olika kategorierna samt en motiverande text. Dessutom ges 

systemen en chans att erhålla extra poäng för innovationer eller funktioner som inte är givna i 

kriterier enligt ovan men som ändå bidrar till militär nytta. Utifrån de delar ur doktrinen för 

markoperationer som är beskrivna i teoriavsnittet görs också en bedömning av hur systemen 

passar in på de kriterier som ställs. Till exempel ”Sjukvårdskedjans förmåga att ta hand om 

skadade på ett effektivt sätt är av stor vikt för moralen på förbandet”, ett vapen som är 

funktionssäkert och kan ge sjukvårdspersonalen ett gott skydd bidrar då till det doktrinen för 

markoperationer beskriver i teoriavsnittet och ger därmed en högre poäng.  

 

2.5.2 Motivering av teori och metod 

Verkan är ett begrepp vars definition skiljer sig åt beroende på förbandets eller gruppens 

huvuduppgift. Verkan för sjukvårdsgruppen är enligt författaren förmågan att omhänderta 

skadade, men samtidigt tolkas verkan också som sjukvårdsgruppens möjlighet att kunna 

försvara sig själva och sin patient.  

Uthållighet syftar till att behålla ett högt stridsvärde över en längre tid, i den här uppsatsen 

anser författaren att en sjukvårdsgrupp är beroende av utrustning som så lite som möjligt 

påverkar gruppens uthållighet negativt. Sjukvårdspersonalen behöver enligt författaren 

uthållighet för att leverera en effektiv sjukvård vilket i det här fallet kan vara livsavgörande 

för patienten.  

Den komparativa studien syftar till att jämföra de tre utvalda systemen för att undersöka 

vilken av dem som är bäst lämpad för uppgiften, det vill säga att ge sjukvårdaren möjlighet till 

självskydd till en liten påverkan på användarens uthållighet. En jämförande studie är enligt 

författaren det mest lämpade tillvägagångsättet då uppsatsen syftar till att undersöka om 

sjukvårdsgruppen kan bli mer effektiv med ett nytt vapensystem. Att då välja ut fördelar och 

nackdelar med befintlig utrustning, och samtidigt göra samma studie på två andra systems 

förmåga att uppnå de önskemål som utkristalliserats från teorin ses av författaren som det 

mest lämpade tillvägagångsättet.  
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2.6 Datainsamling  

Insamling av materiel har genomförts på Anna Lindh-biblioteket, genom internet och över 

muntliga samtal med nyckelpersoner inom området. Intervjuer med berördpersonal det vill 

säga användare, soldater och officerare har inte genomförts på grund av tidsbrist.  

2.6.1 Litteratur 

Den litteratur som i huvudsak används för uppsatsen är bland annat Försvarsmaktens doktrin 

för markoperationer som ligger till grund för hur uppsatsen genomförs, de grundläggande 

förmågorna är inom Försvarsmakten vedertagna begrepp och är använda i tidigare uppsatser. 

Den litteratur som beskriver automatkarbinen är skriven av Per Arvidsson som är verksam på 

FMV (Försvarets Materielverk) inom finkalibriga vapen, på grund av Arvidssons erfarenhet 

anses data samt beskrivningar vara tillförlitliga.  

2.6.2 Internetkällor 

För vapensystem som inte är tillverkade i Sverige och som inte har någon koppling till Svensk 

försvarsindustri är informationen som mest lättillgänglig på internet. Information på internet 

kan vara lätt att förfalska eller försköna. Tillverkares hemsidor och produktblad kan anses 

som förskönande och ge en partisk bild av de system som företagen försöker sälja. Den här 

informationen skall hanteras med viss försiktighet och om möjligt granskas med hjälp av 

jämförelse mellan flertalet källor. Jane’s defence weekly är i uppsatsen använt flertalet gånger 

som referens och ses som en tillförlitlig källa.   
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3. Empiri 

3.1 Val av system 

De vapensystem som behandlas i den här uppsatsen är valda med hänsyn till vilka vapen som 

finns tillgängliga i Försvarsmakten. Dock är Heckler & Koch MP7 inte ett av Försvarsmakten 

anskaffat vapen, men i samtal med Per Arvidsson på FMV (Försvarets materielverk) har Per 

ansett att systemet skulle kunna anskaffas för att komplettera den befintliga vapenarsenalen i 

Försvarsmakten.  

 

3.2 Automatkarbin 5 

 

3.2.1 Historik 

Sveriges krigsmakt genomförde försök med automatkarbiner under 50-talet. Dessa försök 

involverade initialt Svenska automatgevär så som Ag (Automatgevär) m/42 utvecklat av 

Ljungman AB. Detta automatgevär hade ett 10-skotts magasin och var konstruerad för 6,5mm 

kaliber. Olika versioner av ag m/42 konstruerades, fm/56 (försöksmodell) fm/57, istället för 

att använda den befintliga konstruktionen med lågtrycksgasrör-system ersattes detta med en 

pistong och blev därmed högtrycksystem
18

. Samma typ av system som det som Ak 5 har. 

Fm/57 fick i samband med försöken en större magasinskapacitet om 20-skott.  

Det visade sig dock att de Svenska vapnen inte var mogna för dåtidens försvarsmakt, 

funktionssäkerheten var inte tillräckligt hög för att göra fortskridande försök med de tänkta 

användarna, soldaterna. Då de svenska vapnen inte sågs som tillräckligt utvecklade vände sig 

uppmärksamheten mot utländska system, Tyska G3 Belgiska FAL. 

 

 

 

                                                 
18

 Arvidsson, Per. Utvecklingen av Automatkarbinen och dess tillbehör. Stockholm: Mil press HB, 2009. Sid 62. 
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De här två systemen fanns tillgängliga med både 6,5 mm x 55 mm och den i dagsläget 

använda kalibern 7,62 x 51mm (NATO). 
19

 Valet hamnade tillslut på den NATO-

standardiserade kalibern 7,62mm. Efter flertalet tester visade sig den tysktillverkade G3 vara 

mest lämpad för Sverige, det här på grund av flertalet faktorer men en av de avgörande var det 

låga priset och den höga stryktålighet G3 hade. 1964 antogs den nya kalibern 7,62mm och 

Heckler & Kochs G3 anskaffades till dåtidens Försvarsmakt.
20

 Den fick namnet Ak 

4(Automatkarbin 4). Automatkarbin 5 introducerades i slutet av 80-talet. Anledningen till att 

Försvarsmakten var i behov av ett nytt vapensystem var att i en händelse av höjd beredskap 

och mobilisering skulle antalet Ak 4 inte matcha antalet soldater. Efter studier under 70-talet 

visade det vara billigare att anskaffa ett nytt vapen. Erfarenheten av Ak 4 talade emot kalibern 

7,62mm som en framtida enhetskaliber för en ny automatkarbin då rekylen gjorde att 

skjututbildningen drog ut på tiden.
21

 Valet föll istället på den nya NATO-ammunitionen 5,56 

x 45 mm som fortfarande används i de senaste versionerna av Ak 5. Efter flertalet tester med 

dåvarande vapensystem föll valet på FN (Fabrique Nationale) FNC, återigen på grund av 

slitstyrka men också för dess funktion i vintermiljö.  

FN FNC testades på olika förband och därefter skedde en rad modifieringar:
 22

 

 Handskyddet och axelstödet förlängdes 

 Funktionen ”treskottspunkteld” togs bort 

 Förändring av riktmedel 

 Ny ytbehandling 

 Rem och rem-byglar modifierades 

 Universalverktyg  

 Förändrat manöverhantag 

 Ökad livslängd på flertalet detaljer 

 Förändring av magasin 

 Ombyggd omställare 

 Modifierad varbygel 

 Magasinsspärr modifierades 

                                                 
19

 Arvidsson, Per. Utvecklingen av Automatkarbinen och dess tillbehör. Stockholm: Mil press HB, 2009. Sid 63. 
20

 Ibid. 
21

 Ibid., Sid 64. 
22

 Ibid., Sid 65. 
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Efter modifiering av systemet blev det infört i Försvarsmakten som Ak 5. Efter införandet 

beskriver Per Arvidsson att arméns målsättning med Ak 5 var att en soldat skulle kunna 

nedkämpa en motståndare på 600 m avstånd med en hög träffsannolikhet.
23

 Dock med hjälp 

av en modifierad version av systemet med monterat kikarsikte. Med tillförsel av bättre 

riktmedel ger arméns målsättning en bild av vilka avstånd en Ak 5 med 5,56 mm kaliber var 

kapabel att klara av.  

 

3.2.2 Nuvarande versioner 

Ak 5 Ceasar togs fram i och med behovet av att kunna montera olika tillbehör på vapnet. Per 

Arvidsson hävdar i sin litteratur att eftersom Försvarsmakten hade så pass många Ak 5 sedan 

tidigare (190 000 stycken) skulle det bli billigare att modifiera befintliga vapen till de nya 

kraven istället för att köpa in helt nya system. 
24

 Personal som använde Ak 5 önskade skenor 

(fäste för tillbehör så som lampa och sikte) och bättre ergonomi till den nya Ceasar-versionen. 

När försöksversionen kom ut visade den sig vara för lång och lite för tung. Beslut om att korta 

ned pipan gjordes och viktreducerande åtgärder togs.  

Förändringar som gjorts till Ak 5 Caesar:
 25 

 

 Montering av siktesskena 

 Ny flamdämpare 

 Nytt fäste för rem-bygel 

 Funktionshöjande åtgärder av diverse mekanik 

 Axelstöd som är fällbart och justerbart i längd 

 Nytt handskydd med integrerade fäst-skenor 

 Dubbelsidig omställare 

 Nytt pistolgrepp 

 Sista skottspärr 

 Fällbart korn 

                                                 
23

 Arvidsson, Per. Utvecklingen av Automatkarbinen och dess tillbehör. Stockholm: Mil press HB, 2009. Sid 66.  
24

 Ibid., Sid 68. 

 
25

 Ibid., Sid 70-71. 
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I och med de här förändringarna anskaffades också nya tillbehör till vapnet bland annat 

rödpunktsikte, och en ny rem (vapenrem 06) som bidrar till olika transportmöjligheter. Ak 5 

David är konstruktionsmässigt exakt lika Ceasar-versionen, det som skiljer dem åt är att 

David- versionen har en kortare pipa. Den här versionen togs fram för personal som var 

fordonsbundna och därmed har begränsat utrymme för egen utrustning. Per Arvidsson 

beskriver dock att inga försök genomfördes innan beställningen på grund av tidsbrist. 

Modifikationer fick göras på systemet i efterhand. Lösningar togs ifrån den tidigare modellen 

Ak 5 Ceasar vilket resulterade i att Ak 5 David fick en identisk konstruktion. 

Specifikationer Ak 5
26

 

 Ak 5 Ak 5 C  Ak 5 D 

Kaliber x hylslängd 

(mm) 

5,56x45 NATO 5,56x45 NATO 5,56x45 NATO 

Magasinskapacitet 

(antal patroner) 

30 30 30 

Funktionsprincip Gas/vridlås Gas/vridlås Gas/vridlås 

Längd (mm) 1010 852-914(justerbar 

kolv) 

745-807(justerbar 

kolv) 

Längd med infällt 

axelstöd (mm) 

750 667 560 

Vikt, oladdat (kg) 3,9 3,9 utan sikte, med: 

4,38 

3,5 utan sikte, med: 

3,89 

Utgångshastighet (m/s) 930 870 780 

Piplängd (mm) 450 350 260 

                                                 
26

 Arvidsson, Per. Utvecklingen av Automatkarbinen och dess tillbehör. Stockholm: Mil press HB, 2009. Sid 71.  
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3.2.3 Verkan  

Samtliga versioner av Ak 5 använder sig av kalibern 5,56x45 mm, alltså har de samma typ av 

pipa då kaliber är måttet i mellan bommarna i en pipa. Dock skiljer sig de olika versionerna åt 

i längd som matrisen i det tidigare avsnittet visar. Längdskillnaden beror på olika längd på 

piporna. Eftersom alla versionerna har samma sorts ammunition men olika längd på eldrören 

är det piplängden i det här avseendet som påverkar systemets utgångshastighet.  

I den första versionen av Ak 5 erhålls en utgångshastighet på 930 m/s och en piplängd på 450 

mm. Ak 5 D erhåller en utgångshastighet på 780 m/s med en pipa som är 260 mm lång. 

Skillnaden beror på att gasen som bildas i pipan vid avfyrning hinner påverka projektilen 

under ett längre tidsförhållande i Ak 5 än i den nyare kortpipiga versionen David.  

Utgångshastigheten i de två olika versionerna tydliggör på hur långt avstånd respektive vapen 

kan leverera verkan. I det här fallet är grundversionen av Ak 5 den mest potenta, tätt följd av 

Cesar-versionen och relativt mer effektfull än den korta David-versionen. 

Markstridsreglemente 8:1 tydliggör detta informativt. 

Räckvidd Ak 5
27

 

 Ak 5 Ak 5 C Ak 5 D 

Praktisk skottvidd* 400-600m** 300-400m 200m-300m 

*Förutsätter att vapnet är korrekt skottställt, avfyrning görs liggande med stöd och att den 

yttre påverkan (till exempel vindförhållanden) är gynnsamma.**600m med Ak 5 B, med 

kikarsikte. 

Utgångshastigheten är inte helt avgörande för en adekvat och välavvägd verkan. Längden på 

pipan är också väsentlig för hur lätt respektive svårt det är att träffa ett mål med sin projektil. 

Tabellen ovan tydliggör inte bara effekten av olika utgångshastigheter utan också hur 

skillnaden i piplängd påverkar det praktiska avståndet där vapnet kan användas.  

 

 

                                                 
27

 Försvarsmakten. Markstidsreglemente 8:1, Vapenprestanda FU. Försvarsmakten, 2011. Sid 8-9. 
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Kalibern 5,56x45 mm är en ganska liten patron i jämförelse med föregångaren 7,62x51mm. 

Fördelarna med en mindre kaliber är bland annat utgångshastigheten vilket bland annat gör att 

kulan färdas en kortare tidsperiod i luften. En jämförelse med Ak 4 som erhåller 7,62x51mm 

ammunition visar att Ak 4 har en utgångshastighet på 790 m/s. Enligt Markstridsreglemente 

8:1 har en Ak 4 med kikarsikte ändå samma praktiska skjutavstånd som en Ak 5 med 

kikarsikte. 
28

 

Enkelt förklarat ges likheten av att 5,56 mm ger en högre utgångshastighet men 7,62 patronen 

är tyngre och ger således en högre mynningsenergi vilket betyder att mer energi följer med en 

7,62 kulas rörelse in i målet. Ak 4 har dock en lägre hastighet i projektilen som avtar efter 

hand. Markstridsreglementet 8:1 beskriver inte mer ingående men författaren gör antagandet 

att den praktiska skottvidden som presenteras i reglementet avser att en motståndare skall 

kunna slås ut på det givna avståndet.  

Per Arvidsson förklarar att 7,62x51 mm är, på grund av större energi, mer trolig att kunna 

penetrera pansarplåt på ett visst avstånd.
 29

 Men kostnaden av en högre energi är att 7,62 mm-

patronen är nästan dubbelt så tung i förhållande till 5,56-kalibern.   

Ak 5 ger en tillräcklig verkan på de avstånd och de i förhållandena systemet är tänkt för, även 

de senare versionerna med kortare räckvidd. Enligt doktrinen ska flexibla bekämpningssystem 

kunna hanteras av all personal, Ak 5 har en relativt låg rekyl i förhållande till dess 

föregångare Ak 4 och har dessutom en lägre decibelnivå vid avfyrning. Per Arvidsson skriver 

att dessa två nämnda faktorer påverkar utbildningstiden positivt, det vill säga att det tar 

mindre tid att utbilda dugliga skyttar.
 30

 

Samtliga versioner av Ak 5 har en teoretisk eldhastighet av 650 skott/min.
31

 

 

 

  

                                                 
28

 Försvarsmakten. Markstidsreglemente 8:1, Vapenprestanda FU. Försvarsmakten, 2011. Sid 9.  
29

 Arvidsson, Per. Utvecklingen av Automatkarbinen och dess tillbehör. Stockholm: Mil press HB, 2009. Sid 

141-142. 
30

 Ibid., Sid 141. 
31

 Ibid., Sid 151. 
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3.2.4 Uthållighet 

Grundversionen av Ak 5 är betydligt längre än de senare versionerna. 1010mm och en icke 

justerbarkolv. En storlek som förväntades passa alla. Den ryska Ak-47 är för jämförelsens 

skull endast 870mm lång.
32

 Längden på ett vapensystem påverkar givetvis användarens 

möjlighet att röra sig på ett fördelaktigt och taktiskt rätt sätt i olika situationer, till exempel i 

byggnader eller i fordon.  

Axelstödet på Ak 5 går dock att fälla in vilket reducerar längden till 750 mm, 
33

 dock med en 

sämre förmåga till snabb verkan. Doktrinen beskriver att ett systemtänk ska prägla 

organisationen att ge rätt utrustning till de olika enheterna i Försvarsmakten, doktrinen 

beskriver också att tilltro till bland annat sjukvårdarnas förmåga att ta hand om skadade på ett 

rätt sätt skapar uthållighet i organisationen.
34

  

Ak 5 David är ett försök till att ge rätt utrustning till rätt personal. David versionen är 745 mm 

lång med kolven utfälld och intryckt i innersta läget. I ”transportläget” det vill säga med 

kolven infälld blir David-versionen 560 mm lång. Ceasar-versionen ligger mitt emellan de två 

ytterligheterna Ak 5 och Ak 5 David. Cesar-versionen är 667 mm lång med kolven infälld 

enligt matrisen ”specifikationer Ak 5” i tidigare avsnitt. Längden har reducerats kraftigt i och 

med den senaste versionen av Ak 5. Däremot är vikten knappt reducerad från Ak 5 till Ak 5 

David. Enligt tabellen ”specifikationer Ak 5” väger Ak 5 3,9 kg, oladdad. David-versionen 

väger 3,5 kg, dock utan rödpunktsikte. Med siktet monterat väger Ak 5 David 3,89 kg. Alltså 

nästan identiska i viktjämförelse.  

Per Arvidsson beskriver att när Ak 5 Cesar var under försöksstadiet klagade soldaterna i 

synnerhet över systemets vikt och längd.
35

 Resultatet blev att Ak 5 Cesar blev exakt lika tung 

som grundversionen 3,9kg, dock utan sikte, med rödpunktsiktet ökade vikten till 4,38kg. Just 

siktet till de nyare versionerna Cesar och David kan bidra till minskad uthållighet i vissa 

avseenden, däribland vikt, men också i otymplighet då siktet ökar storleken på vapnet i 

höjdled det vill säga från magasinets nedersta punkt till vapnets påmonterade sikte. 

 

                                                 
32

 Arvidsson, Per. Utvecklingen av Automatkarbinen och dess tillbehör. Stockholm: Mil press HB, 2009. Sid 

150. 
33

 Ibid., Sid 151. 
34

 Försvarsmakten. Doktrin för markoperationer. Stockholm: Försvarsmakten, 2005. Sid 74. 
35

 Arvidsson, Per. Utvecklingen av Automatkarbinen och dess tillbehör. Stockholm: Mil press HB, 2009. Sid 69. 
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För att ge perspektiv visas här en tabell på andra välbeprövade vapensystem som används och 

ligger i samma generationskategori som de senaste Svenska automatkarbinerna:  

 Specifikationer G36 samt G36K
36

 

 Heckler & Koch G36 Heckler & Koch G36K 

Kaliber x hylslängd (mm) 5,56x45 Nato 5,56x45 Nato 

Längd (mm) 1002 833 

Längd med infällt 

axelstöd(mm) 

755 613 

Vikt, oladdat (kg) 3,6 3,4 

Piplängd(mm) 480 318 

Utgångshastighet(m/s) 920 850 

 

Anmärkningsvärt med ovanstående tabell är att båda versionerna av G36 (K-versionen är en 

kortare modell av G36) har rödpunktsikte som i tabellen är inkluderade i vikten. De utländska 

systemen är alltså lättare trots samma utrustning. De Svenska systemen och då i synnerhet 

David-versionen är något kortare men till pris av en lägre utgångshastighet.  

Dock skall tilläggas att ytterligare versioner av G36 finns tillgängliga bland annat G36C som 

är en betydligt kortare version med en piplängd på endast 218mm.
37

 

Vikt och längd är givna för systemet, det är konstanter som är svåra att påverka utan att göra 

nya försök och utvärderingar för att sedan modifiera. Påverkbara områden som återstår är 

bland annat hur vapnet bärs, alltså hur soldaten kan transportera vapnet för olika uppgifter. 

 

  

                                                 
36

 Arvidsson, Per. Utvecklingen av Automatkarbinen och dess tillbehör. Stockholm: Mil press HB, 2009. Sid 

151. 
37

 Ibid., Sid 48. 
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I och med införandet av Ak 5 Cesar fick användaren nya möjligheter till transport av vapnet, 

”vapenrem 06” blev namnet på den nya vapenremmen. Per Arvidsson skriver att det som 

skiljer den här remmen från den tidigare är främst att antalet fästpunkter har ökat då det 

historiskt sett bara funnits två.
38

 Detta möjliggör tillsammans med ett anpassat vapen nya 

transportmöjligheter som bilden här visar:   

 

                                                       

                                                         

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
38

 Arvidsson, Per. Utvecklingen av Automatkarbinen och dess tillbehör. Stockholm: Mil press HB, 2009. Sid 92. 

Här visas hur fler fästpunkter påverkar hur vapnet kan bäras 

och därmed hur ergonomin för användaren kan förbättras. 

Hämtad från: Arvidsson, Per. Utvecklingen av Automatkarbinen 

och dess tillbehör. Stockholm: Mil press HB, 2009. Sid 94.   
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3.3 Glock 17 

3.3.1 Historik 

Företaget bakom Glock 17, heter Glock och är från början tillverkare av kulsprutor, knivar 

och diverse annan militär materiel. 1983 vann Glock kontraktet till att sälja pistoler till den 

österrikiska armén. Året efter anskaffade Norge, Glock 17 till sina militära styrkor. De nya 

materialen som pistolen använde och de få delarna, endast 34 delar gjorde att pistolen snabbt 

blev populär. I och med komposit-konstruktionen kunde vikten hållas nere och pistolen fick 

bra användbarhet.
39

  Kompositkonstruktionen fick också ett rykte om sig att göra pistolen 

ideal för terrorister då den inte skulle kunna upptäckas vid en röntgenkontroll på flygplatser. 

Detta avfärdades relativt snabbt då vapnets mantel och inre konstruktion var tillverkad av 

metaller och syntes därmed bra i kontrollerna. Glock 17 blev pistolen andra tillverkare 

sneglade på under sin egen utveckling, de tekniska lösningarna, men framförallt var 

viktreduceringsarbetet banbrytande.
40

 

Tabellen nedan visar specifikationerna för den version av Glock 17 Försvarsmakten använder, 

Pistol 88.  

Specifikationer Glock 17
41

 

 Glock 17(Pistol 88) 

Kaliber x hylslängd (mm) 9x19 NATO 

Magasinskapacitet (antal patroner) 17 

Längd (mm) 186 

Vikt, oladdad (kg) 0,625 

Utgångshastighet (m/s) 390 

Piplängd (mm) 114 

                                                 
39

 Hogg .V Ian, Walter John. Pistols of the world. Lola: Krause Publications, 2004. Sid   

143.   
40

 Ibid., Sid 143-144. 
41

 Försvarsmakten. SoldR Mtrl Vapen, Pistol 88. Stockholm: Försvarsmakten, 2009. Sid 7. 
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3.3.1 Verkan 

Försvarsmakten använder sig av flertalet versioner av Glocks pistoler. Det som egentligen 

skiljer dem åt är magasinskapaciteten men det finns också små skillnader i kornsiktet och i 

handgreppet. Glock 19 till exempel används i Försvarsmakten, den markanta skillnaden från 

Glock 17 är magasinskapaciteten som i Glock 19 uppgår till 15 patroner, detta ger således en 

lite mindre pistol.
42

 

Författaren anser att dessa skillnader inte har avgörande betydelse ur verkanssynpunkt, därför 

behandlas endast en version, Glock 17.  

Det som skiljer Försvarsmakten från andra användare av Glock 17 är att den svenska 

ammunitionen till pistolen främst är gammal kulsprutepistolsammunition kallad m/39B.
43

 

Internationellt används 9x19 mm Parabellum, vilken består av en vanlig blykula. I Sverige 

drogs lärdomar efter Korea-kriget som visade att kroppsskydd med viss förmåga att stoppa 

kulor hade börjat användas. De här skydden hade en förmåga sprida ut effekten av en träff på 

en större yta och därmed förhindra att kulan trängde in i kroppen. Det medförde att Sverige 

började konstruera en ny typ av 9 mm kaliber med stålkärna som inte skulle deformeras vid 

träff, för att minska påfrestningen på eldröret gjordes ytterhöljet i bly.
44

  

M/39B ammunitionen tillverkades för invasionsförsvarets räkning och därmed producerades 

ett mycket stort antal patroner. Det är därför gynnsamt att pipkonstruktionen i Glock 17 är så 

pass robust att den klarar de här mer hårda kulorna, dessutom erhålls som tidigare beskrivet 

en bättre verkan med m/39B än med den internationella motsvarigheten.
45

  

Träffsannolikheten med pistol är dock lägre än med en lång automatkarbin. 

Markstridsreglemente 8:1 ger samtliga versioner av Pistol 88 ett praktiskt skjutavstånd på 

50m, viktigt att är att dessa avstånd gäller med m/39B-ammunition.
46

 Det är flertalet faktorer 

som spelar in gällande träffsäkerheten, men för att lära användaren att träffa behövs en 

grundlig utbildning på vapensystemet.  

                                                 
42

 Försvarsmakten. Pistol 88. http://www.forsvarsmakten.se/sv/Materiel-och-teknik/Vapen/Pistol-88/ (hämtad 

2013-05-08) 
43

 Ibid. 
44

 Submachineguns of Sweden, K-pisten. http://www.gotavapen.se/gota/artiklar/kpist/swede_45.htm (hämtad 

2013-05-07) 
45

 Försvarsmakten. http://www.forsvarsmakten.se/sv/Materiel-och-teknik/Vapen/Pistol-88/ (hämtad 2013-05-08) 
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 Försvarsmakten. Markstidsreglemente 8:1, Vapenprestanda FU. Försvarsmakten, 2011. Sid 8. 
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Love Elthammar jobbar på PROD-avdelningen i Högkvarteret, Love arbetar där med 

utvecklingen av sjukvårdsmateriel och nämner att ett stort problem med pistolsystemet är den 

omfattande utbildningen som skyttarna måste ta sig igenom. Det handlar inte bara om att 

kunna träffa målet utan också om att på ett säkert sätt kunna hantera vapnet i den dagliga 

tjänsten. Enligt Elthammar blir pistolutbildningen för de sjukvårdare som åker på mission ofta 

bristfällig på grund av att annan utbildning tar lång tid och att fokus inte ligger på att göra 

sjukvårdare till skyttesoldater. 

 

3.3.2 Uthållighet 

Glock 17 väger under ett kilo oladdad och är relativt kort som tabellen ”specifikationer Glock 

17” i tidigare avsnitt visar. En laddad Glock 17 med fullt magasin väger 905g.
47

 Den lätta 

konstruktionen har visat prov på slitstyrka och finess, enligt försvarsmakten och 

internationella källor
48

. De delar som utsätts för nötning har tillverkats i nötningståliga 

material, ett exempel är magasinen till Glock 17 som på insidan är klädda med aluminium och 

på utsidan omges av ett platshölje.
49

 Konstruktionen är väl beprövad och funktionssäkerheten 

för systemet anses som tidigare refererat som mycket god.  

Transporteringsmöjligheterna för Glock 17 är goda, i Försvarsmakten återfinnes två olika 

typer av hölster för bärande på vänster eller höger- ben. Dessa hölster går att justera i en rad 

olika lägen för att på bästa sätt kunna använda uniformens fickor eller för att kunna 

manövrera kroppen på det sätt användaren önskar. Det finns i huvudsak två olika hölster till 

pistol 88 anskaffade av Försvarsmakten, inofficiellt kallat ”bianci”-hölstret samt hölster 6005. 

Här ses det förstnämnda som mer av ett hölster för transport, däremot är hölster 6005 

tillverkat för att möjliggöra ett snabbt drag vid duell-situationer.
50

 Möjlighet finns även att 

montera dessa hölster på stridsvästen, detta medger en högre rörlighet genom trängre 

utrymmen och vid till exempel bärande av bår då handtagen kan hållas närmare kroppen.  

                                                 
47

 Försvarsmakten. Pistol 88. http://www.forsvarsmakten.se/sv/Materiel-och-teknik/Vapen/Pistol-88/ (hämtad 

2013-05-10) 
48

 Ibid,. Samt: Hogg .V Ian, Walter John. Pistols of the world. Lola: Krause Publications, 2004. Sid   

144.   
49

 Hogg .V Ian, Walter John. Pistols of the world. Lola: Krause Publications, 2004. Sid   

144.   
50

 Försvarsmakten. SoldR Mtrl Vapen, Pistol 88. Stockholm: Försvarsmakten, 2009. Sid 19. 
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På grund av att Glock 17 är ett relativt vanligt förekommande vapen har det naturligt skapats 

en stor marknad med tillbehör till de här pistolerna. Ficklampor, och en mängd olika hölster 

finns att tillgå för att användaren skall kunna modifiera sitt vapen för sin specifika uppgift.
51

 

 

Glock 17 har inga direkt synliga säkringar, det vill säga det finns ingen spärr för användaren 

att påverka för att säkra vapnet. Däremot finns det tre olika innovationer som ska förhindra 

vådaskott. En av dessa säkringar återfinns i avtryckaren som är utformad på ett sätt som gör 

att hela fingret måste ligga an för att avtryckaren ska kunna föras bakåt. Den andra säkringen 

återfinns i anslutning till hanen, delen som påverkar tändhatten på den bakre delen av 

patronen, slagstiftet. Stiftet är utformat på ett sådant sätt som gör det omöjligt att avfyra 

vapnet om en kraft ligger an mot pipan, det vill säga om vapnet trycks mot ett föremål.
52

 Den 

tredje innovationen för att öka säkerheten är en fallsäkring som ser till att slagstiftet inte slår 

mot tändhatten på patronen om pistolen tappas i marken.
53

  

Storleksmässigt är patronen till Glock 17 relativt liten och lätt, detta medför att mer 

ammunition kan transporteras på användaren utan att riskera att bördan blir alltför tung.  

 

3.4 Heckler & Koch MP-7 

3.4.1 Historik 

Heckler & Koch hävdar att det har sedan länge funnits ett glapp mellan pistoler och 

automatkarbiner. Det har varit möjligt att få bra eldkraft och eldhastighet med en 

automatkarbin men till bekostnad av ett tungt vapen. Pistoler har å andra sidan varit lätta och 

smidiga, men saknat eldkraft, eldhastighet och räckvidd.  

 

 

 

                                                 
51

 Glock, accessories. http://eu.glock.com/english/index_download.htm (hämtad 2013-05-11) 
52

Glock, Safety action system. http://us.glock.com/technology/safe-action (hämtad 2013-05-11) 
53
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För att skapa en hybrid av de två kategorierna startade Heckler & Koch ett arbete att ta fram 

ett vapen med pistolens smidighet och automatkarbinens slagkraft. Slutresultatet blev en ny 

kategori vapen kallad för PDW (personal defence weapon).
54

Jane’s defence weekly beskriver 

att den här kategorin av vapen tidigare inte varit särskilt attraktiva på den militära marknaden 

då de ofta hade en 9x19 mm kaliber, alltså samma kaliber som Glock 17. Den här typen av 

kaliber ger inte en tillräcklig räckvidd eller genomslagskraft. Detta gjorde då att 5,56x45 mm 

blev den kaliber som blev överlägset populärast för NATO och PDWs föregångare, SMG 

(Sub Machine Gun) som blev ovanlig på slagfälten.
55

 

Dock ökade behovet av ett mindre vapen stort då enligt Jane’s defence endast 30 % av en 

militär styrka är involverade i direkta stridigheter. Det här betyder att 70 % av den militära 

personalen som inte ingår i direkt stridande enheter bär ett vapen som inte är optimal för 

användarens uppgift. En amerikansk helikopterpilot berättar för Jane’s att de blev utrustade 

med pistol för att lättare kunna röra sig i cockpit, men för att kunna försvara sig om 

helikoptern kraschar behövdes ett vapen med större eldkraft. Resultatet blev att piloterna blev 

tilldelade både pistol och automatkarbin.
56

 Sedan 1990 har NATO genomfört tester inom 

ramen för CRISAT (Collaborative Research Into Small Arms Technology). 1993 sattes 

kriterierna för den nya klassen av handeldvapen, PDW. De här vapnen skulle delas in i två 

kategorier, handhållna så som pistoler och de med axelstöd liknande en automatkarbin. 

Handhållna vapnen skulle väga mindre än 1 kg med minst 20 skotts magasinkapacitet. De 

vapen som erhöll axelstöd fick inte väga mer än 3 kg med ett magasin om 20 patroner. 

Utredningen fastslog att ett PDW skulle vara ett vapen som skulle användas i absoluta 

nödlägen då en potentiell motståndare skulle behöva nedkämpas på 0 till 50 m, 

vapenkategorin skulle också klara att bekämpa fiender på upp emot 150 m avstånd om 

stridigheterna krävde.
57

 Vapnen får inte påverka användarens rörlighet negativt, båda 

kategorierna av PDWs skall kunna avfyras handhållna, det vill säga skjutas som en pistol. 
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 Heckler&Koch, MP7. http://www.heckler-koch.com/en/military/products/submachine-
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De ska också kunna fungera i alla miljöer oavsett väderlek. Systemen ska kunna brukas på 

havet, i luften och på marken, det vill säga i alla vapenslag. 1999 introducerade Heckler & 

Koch sin PDW, MP7.
 58

  

Specifikationer Heckler & Koch MP7
59

 

 Heckler & Koch MP7 

Kaliber x hylslängd (mm) 4,6x30 

Magasinskapacitet (antal skott) 20/30/40 (beroende på typ av magasin) 

Längd (mm) 415-638 (justerbar kolv) 

Vikt, oladdad (kg) 1,9 

Utgångshastighet (m/s) 620* 

Piplängd (mm) 180 

*Med Ruags FMJ- ammunition, det finns en rad olika tillverkare och flera typer av 

ammunition till MP7.
60

 Utgångshastigheten ovan är enligt författaren den mest troliga vid ett 

eventuellt inköp av vapnet. Det här är på grund av att den här typen av ammunition (hel 

mantlad) är liknande den Försvarsmakten redan använder i andra vapensystem.  
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3.4.2 Verkan 

Heckler & Koch beskriver att den nya ammunitionen 4,6x30 mm är mer potent än den 

tidigare typen av ammunition NATO standardiserat, 9x19mm. Företaget hävdar också att 

MP7 och dess nya typ av kaliber klarar NATO CRISAT- testen över förväntan. De hävdar då 

alltså att vapnet klarar av att penetrera 1,6 mm titan och 20 lager kevlar på ett avstånd upp 

emot 150 m, Heckler & Koch beskriver även att systemet klarar samma test på avstånd upp 

emot 200 m.
61

   

Jane’s defence weekly rapporterar också att MP7 mötte de uppsatta NATO-kraven. Däremot 

klarade sig vapnet FN P90 med sin 5,7x28 mm ammunition bättre, P90 har dock varit på 

marknaden en längre tid än MP7. 5,7x28 mm visade sig ha en högre utgångshastighet än vad 

4,6 mm hade. Det här i kombination med en lite tyngre kula (1,8 g) mot 4,6 mm (1,7 g) gav 

bättre penetration. MP7 som erhåller en mindre kula visade sig ändå vara potent med tanke på 

att en liten kula främjar hastigheten i luften och ger ballistiska fördelar som redovisas nedan.
62

  

4,6x30 mm ammunitionen ger en relativt liten rekyl i jämförelse med 9x19 mm. Detta främjar 

träffsäkerheten, 4,6 mm kalibern är också smalare och lite behändigare än 9 mm 

ammunitionen vilket gör att fler skott får plats i samma volym.
63

 I fallet MP7 som har en 

justerbar kolv och en låg rekyl i kombination med ett ordentligt axelstöd ges en god 

förutsättning för att träffa målet inom vapnets praktiska skottvidd.
64

  

Kritiken som framförts mot MP7 har varit att dess kaliber inte ger samma slagkraft mot mjuka 

mål som den traditionell 9x19 mm kalibern gör. Det här på grund av att 4,6x30 mm kalibern 

är som tidigare förklarat en liten och relativt snabb kula vilket i jämförelse mot den 

långsammare samt tyngre 9 mm kulan ger mer av ett nålstick och en för dålig kraftspridning i 

målet. En stor kraftspridning i målet är att föredra om situationen kräver att få stopp på 

motståndaren på ett effektivt sätt.  
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Jane’s beskriver dock att den lilla 4,6 mm kalibern har samma karaktär som en 5,56 mm 

kaliber vid träff, det vill säga att kulan wobblar väl inne i målet. Den här wobblande effekten 

kan bidra till att kulan transporteras i variabla riktningar vid penetration vilket kan bidra till en 

större verkan än vad 9 mm ammunitionen åstadkommer.
65

  

Faktum kvarstår dock, 4,6 mm kalibern är mindre kraftfull än vad Automatkarbinens 5,56 mm 

är, vilket påverkar räckvidd och genomslagsförmåga. Jane’s Defence hävdar att 5,56-kalibern 

i sig redan är kritiserad för att vara för svag.
66

 

För att höja träffsäkerheten på MP7 har Heckler & Koch valt att montera sikteskena vilket 

medger att användaren själv kan montera det riktmedel som lämpar sig bäst för uppgiften. 

Möjlighet finns även att använda traditionella riktmedel som kornsikte för att minimera vikt 

och maximera rörelse. Systemet är dessutom konstruerat med ett utfällbart handgrepp i nära 

anslutning till mynningen vilket främjar en stabilare skjutställning.
67

 

MP7 kan avfyra punktvis eld, samt avfyra automateld med en eldhastighet om 950 skott/min. 

Automatläget används med fördel inte på längre avstånd då den återkommande rekylen kan 

bidra till att träffsannolikheten minskar.
68

 

 

3.4.3 Uthållighet 

Tabellen ”specifikationer Heckler & Koch MP7” visar att vikten på MP7 uppgår till 1,9 kg 

oladdad. Heckler & Koch hävdar att vapnet är mycket smidigt och systemet tillåter 

användaren att bära vapnet oavbrutet oavsett arbetsuppgift, tack vare den låga vikten och det 

infällbara axelstödet.
69
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Den låga vikten beror dels på att konstruktionen till största del är tillverkad i syntetiska 

polymer det vill säga en hårdplast. Pipan är däremot tillverkad av krom pläterad metall vilket 

skall ge en god slitstyrka.
70

 Det här vapnets grundtanke är att ge god effekt till ett litet pris i 

vikt, när vapnet togs fram var logistikpersonal och flygande personal bland de 

personalkategorier som togs hänsyn till.
71

  

Vapnets utstående delar som handtag och kornsikte kan fällas in för att minimera risken för att 

de fastnar i användarens övriga utrustning. Vikten på den burna ammunitionen spelar också 

en viktig roll i uthållighetssynpunkt, 4,6 mm kalibern är lättare än 9 mm patronen vilket gör 

att personalen kan bära fler 4,6 mm patroner.
72

 

Doktrinen för markoperationer beskriver bland annat att tilltro till den egna utrustningen och 

förmågan är viktig för förbandets uthållighet, vilket den här uppsatsen beskriver i 

teoriavsnittet. MP7 är ett relativt nytt system på marknaden och har inte hunnit med att testas 

på bred front i en konflikt zon. Däremot har Tyskland och Norge införskaffat MP7 som ett 

komplement och i vissa fall ersättare till nationernas befintliga vapensystem. Norge beställde 

så sent som 2007 över 6000 MP7-system som ersättare till de befintliga 9x19 mm vapen som 

tidigare använts.
73

  Tysklands dåvarande Försvarsminister sa så sent som 2008 att de nya 

materielinvesteringarna som gjorts i de egna styrkorna bland annat införskaffandet av MP7, 

bidragit till ökad operationsduglighet på förbanden.
74
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MP7 är som tidigare beskrivet ett system med låg vikt som tar en liten plats. Och precis som 

med pistolen Glock 17 finns det en stor marknad med tillbehör till systemet. Heckler & Koch 

visar upp olika typer av hölster-system på sin hemsida, bland annat hölstret som visas nedan. 

Bilden nedan visar ett axelhölster som fördelar vikten likt en ryggsäck för att främja 

ergonomin hos användaren.    
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4. Analys 

4.1 Självskydd 

Sjukvårdsgruppen har enligt totalförsvarets folkrättsförordning som uteslutande uppgift att 

vårda sårade ”Som sjukvårdspersonal anses all personal som under höjd beredskap 

uteslutande har till uppgift att sörja för de skadades och sjukas välbefinnande[…]”.
75

 På 

grund av detta och tidigare beskriven lagtext utgår den här analysen ifrån att det vapen 

sjukvårdsgrupperna skall bära inte skall vara av en huvudsaklig offensiv karaktär. Det vill 

säga att systemet endast skall användas för självskydd precis som lagtexten i avsnittet 2.3 

beskriver.  

För att reda ut vilket av de vapensystem som passar bäst för uppgiften har tre olika system 

beskrivits ur verkan och uthållighetsperspektiv. Följande analys syftar till att utifrån de 

empiriska studierna som gjorts i tidigare kapitel utröna fördelar och nackdelar med respektive 

vapensystem med hjälp av givna kriterier i kontexten självskydd.  

 

4.2 Jämförelse av systemens verkan och uthållighet 

 

4.2.1 Ak 5 

Ak 5 är den nuvarande standardbeväpningen i Försvarsmakten. Vapnet erhåller den 

standardiserade NATO-kalibern 5,56 mm och därmed finns en redundans gällande 

ammunition. Kalibern är väl beprövad och vapnet (Ak 5 Cesar) ger en praktisk skottvidd på 

300-400 m. Cesar-versionen är utrustad med rödpunktsikte som ger skytten en bättre 

möjlighet att träffa målet i jämförelse med traditionella kornsikten. I förhållande till de äldre 

7,62 mm vapen har Ak 5 en låg rekyl vid eldöppnande vilket ger skytten en god chans att 

träffa målet upprepade gånger i snabbskytte. Det medför också att utbildningen på systemet 

kan reduceras då användaren lär sig hantera vapnet snabbare och inte blir avskräckt på grund 

av en för kraftig rekyl. 

                                                 
75

 Totalförsvarets folkrättsförordning(1990:12) 8§. 
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Ak 5 är också som beskrivet i empiriavsnittet ett funktionssäkert vapen som varit i bruk i 

Försvarsmakten under en längre tid och kan därmed ses som väl beprövat. Vapnet är också 

enligt författaren relativt lätt att reparera och kunskapen om vapnet är stor i Försvarsmakten. 

Automatkarbin 5 i dess senaste versioner Cesar och David har bäst förmåga av de beskrivna 

vapensystemen att verka på relativt långa avstånd. De har också en kaliber som är väl 

beprövad och som finns i stor kvantitet i Försvarsmakten.  De här vapnen är också lätta att 

träffa ett mål med och stora delar av personalen i Försvarsmakten är utbildade på systemet 

vilket gör att säkerheten enligt författaren är hög vid den dagliga vapenhanteringen.    

På grund av David-versionens lite kortare räckvidd erhåller versionen en lägre poäng i 

skjutavstånd. 

Tabell 1.1 verkan Ak 5 C/D (1 poäng lägst, 5 poäng högst) 

Praktiskt skjutavstånd (längre avstånd, högre 

poäng) 

5/4 

Kaliber (vikt i förhållande till effekt) 4 

Träffsannolikhet/utbildningstid/hantering 4 

Funktionssäkerhet 5 

 

Ur ett uthållighetsperspektiv är Ak 5 Cesar och David tunga, och relativt långa i jämförelse 

med andra automatkarbiner på marknaden. Vikten påverkar träffsäkerheten då skytten helt 

enkelt begränsas av vikten, det vill säga att den tid som skytten orkar hålla upp vapnet mot 

målet blir kortare. Längden begränsar användarens smidighet i trängre utrymmen och inte 

minst när användaren inte brukar sitt vapen och istället löser annan uppgift, ett exempel är 

sjukvårdspersonal som inte har strid som huvuduppgift. 

Den här typen av personal som inte behöver ett vapen med lång räckvidd är enligt författaren i 

det här fallet felutrustade då ordinarie arbetsuppgift störs på grund av bördan att bära vapen. 

Detta kan i värsta fall leda till att vapnet lämnas kvar i till exempel lastbilen vilket gör att 

soldaten arbetar obeväpnad. 
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I fallet med sjukvårdare är det ett problem då sjukvårdaren är ansvarig för sin patients 

säkerhet under omhändertagandet. Att då lämna kvar sitt vapen på grund av dess otymplighet 

riskerar att gruppen under ett plötsligt eldöverfall inte kan försvara sig och sin patient.  

När Cesar-versionen infördes i Försvarsmakten tilldelades även den berörda personalen en ny 

vapenrem (vapenrem 06) som beskrivs i den empiriska studien. Vapenremmen bidrar till 

bättre alternativ för transport men i jämförelse med de två andra beskrivna systemen är vapnet 

trots nya transportalternativ fortfarande otymplig för personalen. När David-versionen har 

infällt axelstöd och transporteras på ryggen blir bördan som minst för soldaten, dock är 

förmågan till att snabbt öppna eld mycket nedsatt när systemet transporteras på detta sätt 

enligt författaren.  

Vapnet är fortfarande tungt och konstruktionen hos David och Ceasar-versionerna är sedan 

tillförseln av ett nytt sikte och skena för tillbehör relativt benägen att fastna i diverse burna 

persedlar enligt författaren. Detta kan i värsta fall medföra att tiden från att upptäckt av 

motståndare sker till att vapnet riktas mot målet ökar på grund av att vapnet fastnar i övrig 

utrustning som användaren ofta bär.   

Tabell 1.2 uthållighet Ak 5C/D (1 poäng lägst, 5 poäng högst) 

Vikt (låg vikt, högre poäng) 2 

Längd (kort konstruktion, bäst poäng) 2/3 

Smidighet (konstruktion, utstående delar och 

liknande) 

2 

Transportalternativ (Hölster, rem) 2 

 

Versionerna Ak 5 Cesar och David erhåller sammantaget 26 poäng vardera ur den poängskala 

som redovisats. David är något bättre ur ett uthållighetsperspektiv samtidigt som Cesar-

versionen är marginellt bättre ur verkanssynpunkt. 
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4.2.2 Glock 17 

Försvarsmaktens pistol är som beskrivet i empiridelen utrustad med en pipa som klarar av den 

Svenska m/39B- ammunitionen. Det här gör att pistol 88 klarar av att penetrera hårda mål 

som enklare kroppsskydd på grund av den potenta m/39B ammunitionen. Det ger Glock 17 en 

relativt bra verkan trots den korta räckvidd som pistolen erhåller, 50 m praktiskt skjutavstånd. 

Kalibern 9x19 mm är mindre än 5,56 mm och något tjockare än 4,6 mm kalibern, detta gör att 

i den här uppsatsens jämförelse hamnar kalibern i mitten, viktmässigt.  

Utbildningstiden för att lära en soldat att bli en duglig pistolskytt är lång, det här problemet är 

beskrivet i empiri-avsnittet. I den här undersökningen är utbildningstiden en viktig aspekt då 

personalen som inte har strid som huvuduppgift ofta inte heller övar strid i den omfattningen 

som stridande personal gör. Det betyder att den berörda personalen måste lära sig att behärska 

vapensystemet snabbt innan till exempel en insats då mycket av utbildningstiden går till att 

lära personalen deras egentliga huvuduppgift som är sjukvård.  

Säkerheten i vapenhanteringen är kopplad mot utbildningstiden då fler och mer kvalificerade 

övningar hinns med vid utbildning på ett lätthanterat vapen då skytten snabbt lär sig att träffa 

med systemet. Att lära sig skjuta och träffa ett mål på 50 m med pistol är enligt författaren en 

färdighet som tar lång tid. 

Glock 17 har med sina säkerhetsanordningar beskrivna i empiri-avsnittet visat sig vara ett 

funktionssäkert vapen, problemet är som tidigare beskrivet inte vapnet i sin helhet utan 

tidsaspekten på utbildningen för att säkerställa att skytten blir duglig. Vapnet med sina tre 

”säkringar” och gedigna konstruktion har en internationellt erkänd funktionssäkerhet som 

beskrivet i empirin. 
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Tabell 2.1 verkan Glock 17 (1 poäng lägst, 5 poäng högst) 

Praktiskt skjutavstånd (längre avstånd, högre 

poäng) 

1 

Kaliber (vikt i förhållande till effekt) 3 

Träffsannolikhet/utbildningstid/hantering 1 

Funktionssäkerhet 4 

 

Uthållighetsperspektivet talar för pistolen då den är kortast av de tre beskrivna systemet och 

samtidigt överlägset lättast. Konstruktionen saknar utstående delar och är som tidigare 

beskrivet hållbar och beprövad av flertalet användare i olika nationer. I och med att pistolen är 

liten möjliggörs flertalet transportalternativ vilket främjar uthålligheten för användaren. I 

ergonomisk och i en smidighets synvinkel, vid det dagliga arbetet som att till exempel köra 

lastbil är Glock 17 ett fördelaktigt system.   

Tabell 2.2 uthållighet Glock 17 (1 poäng lägst, 5 poäng högst) 

Vikt (låg vikt, högre poäng) 5 

Längd (kort konstruktion, bäst poäng) 5 

Smidighet (konstruktion, utstående delar och 

liknande, hög poäng för bra smidighet) 

5 

Transportalternativ(Hölster, rem) 5 

 

Sammantaget erhåller pistolen 25 poäng, det pistolen vinner på är dess låga vikt och nätta 

konstruktion. Samtidigt saknar systemet förmåga till verkan på längre avstånd och kräver 

dessutom lång utbildning.   
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4.2.3 MP7 

Heckler & Kochs MP7 är konstruerad för en relativt ny typ av ammunition som är beskrivet i 

empiri-delen. 4,6x30 mm är en potent kaliber som har liknande karaktär som den större 5,56 

mm kalibern. Skillnaden är storleken då 4,6 mm är mindre och lättare vilket ger ett visst 

avkall på effekt men samtidigt bidrar till en lägre vikt för hela systemet. 4,6 mm klarar att slå 

igenom ett kroppsskydd på 150 m vilket är mer än godkänt enligt givna förutsättningar för 

självskydd som redovisades tidigare.  

På grund av ammunitionens låga rekyl och att vapnet dessutom har ett fullgott axelstöd bidrar 

till att träffsannolikheten ökar. Möjligheten att utrusta systemet med extra sikte höjer betyget 

ytterligare. Låg rekyl, bra möjlighet till adekvata riktmedel och ett axelstöd samt en låg vikt 

ger vapnet en god förutsättning att bli lätthanterligt och därmed bidra till att utbildningstiden 

kan minskas. Samtidigt kan det därmed garanteras att användarna blir dugliga skyttar enligt 

författaren, på grund av ett lätthanterligt vapen.  

Funktionssäkerheten är svår att bedöma då vapnet är relativt nytt, och som beskrivet i 

empiriavsnittet har systemet inte använts tillräckligt frekvent i stridigheter för att göra en 

fullständig bedömning. Dock har Norge gjort en stor beställning av systemet vilket kan tyda 

på en viss tilltro till funktionaliteten, vilket ger MP7 ett medelpoäng i funktionssäkerhet.  

Tabell 3.1 verkan MP7 (1 poäng lägst, 5 poäng högst) 

Praktiskt skjutavstånd (längre avstånd, högre 

poäng) 

4 

Kaliber (vikt i förhållande till effekt) 5 

Träffsannolikhet/utbildningstid/hantering 4 

Funktionssäkerhet 3 
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MP7 väger 1,9 kg oladdat, mitt i mellan Glock 17 och Ak 5 i viktjämförelse. Glock 17 och 

MP7 är tillverkade i moderna material som i MP7s fall ger en mycket bra verkan till en 

resonabel vikt på systemet. Konstruktionen ger som beskrivet i empiri-avsnittet möjlighet till 

modifiering avseende sikte och andra tillbehör vilket gör att extra utrustning kan plockas av 

och göra vapnet smidigare. MP7 har ett yttre med få egentliga utstående delar, det gör vapnet 

lättare att handskas med i den dagliga tjänsten enligt författaren.  

Heckler & Kochs vapen MP7 är det av de tre jämförda vapensystemen som är tydligt 

utvecklat för personal med annan huvudtjänst än strid. Vilket utkristalliseras när vapnet 

presenteras med infällbart axelstöd, främre handtag, samt med en rad olika transport-

alternativ. I empiri-avsnittet visas en typ av hölster, vilken enligt författaren visar en positiv 

ergonomisk betänksamhet hos utvecklaren. Den här typen av hölster avlastar användaren och 

bidrar till en utökad uthållighet vilket för den här jämförelsen är viktigt.  

Tabell 3.2 uthållighet MP7 (1 poäng lägst, 5 poäng högst) 

Vikt (låg vikt, högre poäng) 4 

Längd (kort konstruktion, bäst poäng) 4 

Smidighet (konstruktion, utstående delar och 

liknande, hög poäng för bra smidighet) 

5 

Transportalternativ (Hölster, rem) 5 

 

Heckler & Kochs vapen MP7 får sammantaget 34 poäng. Vilket gör att det här 

vapenalternativet erhåller flest poäng i undersökningen. Motiveringen till den höga poängen 

är den goda förmåga till verkan med den lilla vikt vapnet har, som dessutom medger 

möjligheten att transport kan ske på fördelaktiga sätt. Vapnet är också som tidigare beskrivet 

också framtaget för självförsvar-syfte vilket gör att tillsammans med tidigare beskrivna 

fördelar passar systemet mycket bra för sjukvårdspersonal. 
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I den här jämförelsen med de för den här uppsatsen givna värderingskriterierna får MP7 högst 

poäng. Det betyder dock inte att systemet erhåller högst poäng i alla situationer och läsaren 

bör ta i beaktande att de höga poängen tilldelas systemet i den här uppsatsen inte per 

automatik gör vapnet till det bästa valet. Poängen syftar till att ge en förutsättning för 

diskussion.   

 

5. Diskussion 

Ak 5 är ett enhetsvapen med en ammunition som redan är tillgänglig och som tidigare 

beskrivet finns kunskapen och reservdelarna redan i organisationen. Ak 5 skjuter också längst 

vilket inte skall förbises i de fall då sjukvårdarna blir anfallna på långt håll, att vara skyddad 

av en förordning som bärare av röda-korset är en sak, men det måste finnas i beaktande att 

inte alla aktörer i samtliga konflikter följer krigets lagar. Det föreligger också en osäkerhet i 

hur mycket ett lätt vapen faktiskt förbättrar sjukvårdarnas kapacitet att ta hand om skadade.  

Dock beskriver lagtexten att sjukvårdare får vara beväpnande med lätt beväpning. Det finns 

ingen beskrivning på vad lätt beväpning är, men utifrån Försvarsmaktens kontext där alla 

soldater i stort sett bär Ak 5 skulle det betyda att alla soldater bär en lätt beväpning. Det är i 

sin helhet inte en sanning då en fullstor automatkarbin enligt författaren inte kan klassas som 

lätt beväpning. Författaren anser därmed att Ak 5 inte är lämpad för sjukvårdsgruppen enligt 

lagtexten och tidigare undersökning. Dock finns det fördelar med systemet som tidigare 

beskrivet, ett annat exempel är vintermiljö där vapnet är väl beprövat och fungerar relativt 

bra.  

Glock 17 finns också i Försvarsmakten och ammunitionen är beprövad. Problemet med det 

här vapnet är utbildningstiden och dess korta räckvidd. Risken med att utrusta 

sjukvårdsgruppen med endast pistol är att säkerheten försämras på grund av för lite utbildning 

men också att kapaciteten till en god självförsvarsförmåga minskar drastiskt, på grund av 

vapnets korta räckvidd och låga träffsannolikhet. Insatser i öppen terräng med långa avstånd 

till fienden är förekommande och pistolen har dessutom oförmåga till automateld vilket enligt 

författaren kraftigt begränsar förmågan till nedhållande eld. 
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Förmågan att skapa eldöverlägsenhet skall enligt författaren vara en viktig aspekt i eventuella 

vapenanskaffningar eftersom ett övertag i eldhastighet kan betyda att gruppen skapar tid till 

att göra en nödvändig förflyttning till en skyddad plats.  

MP7 är enligt författaren den mest lämpade beväpning för sjukvårdsgruppen. Vapnet ger en 

god förmåga till självskydd, en god chans att träffa målet, hög eldhastighet samt en smidig 

konstruktion. Enligt författaren höjer vapnet verkan för sjukvårdsgruppen det vill säga 

förmågan att omhänderta personal i all sorts terräng. Vapnet är utvecklat för att ge användaren 

en god förmåga att försvara sig själv. Dock kan en ny ammunition skapa ett logistiskt problem 

i Försvarsmakten. Om ammunitionen för MP7-användaren tar slut kan inte en fördelning ske i 

mellan sidogrupperna. Ett exempel är att om MP7 blir en exklusiv resurs för sjukvårdare blir 

med stor sannolikhet påfyllnadsmöjligheterna av ammunition begränsade till ett fåtal platser 

enligt författaren. Det kan i värsta fall betyda att sjukvårdarna blir utan ammunition och 

därmed helt utan förmåga till självskydd. Därmed är det enligt författaren en förutsättning för 

eventuellt inköp av MP7 att en stor kvantitet köps in och täcker flertalet funktioner så att 

problemet med exklusivitet reduceras. Det råder också en viss osäkerhet i hur vapnet fungerar 

med övrig svensk materiel, till exempel vapenoljor och befintligt övningsmateriel.   
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6. Slutsatser 

Vilken typ av vapensystem kan vara mest lämpad för att effektivisera sjukvårdsgruppernas 

lösande av uppgift?  

Analysen i tidigare avsnitt visar på att Ak 5 ses som mindre lämplig för sjukvårdsgruppen. 

Detta på grund av dess tyngd och osmidighet vilket kan begränsa sjukvårdsgruppens 

effektivitet i omhändertagande och skyddande av skadade. Glock 17 anses vara lättast och 

samtidigt främja gruppens uthållighet men pistolen anses vara för begränsad i räckvidd och 

träffsannolikhet. Pistolens krav på hög utbildningsnivå är också gränssättande för systemet. 

Att utrusta sjukvårdare med endast pistol begränsar enhetens förmåga till självförsvar i 

kontexten självskydd. Heckler & Koch MP7 anses av författaren som mest lämpad för 

uppgiften utifrån urvalskriterierna, god verkan, låg vikt och möjlighet till ergonomisk 

transport. Vapnet ses också enligt författaren som bäst lämpad ur en juridisk aspekt då vapnet 

är en mer trovärdig kandidat till benämningen lätt beväpning än vad Ak 5 är.  

 

6.1 Rekommendation till fortsatta studier 

För att utreda sjukvårdarnas belastning skulle intervjuer av personal med sjukvårdsbefattning 

samt analyser av stridsförlopp där sjukvårdsgrupper varit inblandade vara värdefulla för att 

bringa mer klarhet i vilka kriterier som skall ställas på vapensystemen. 

Prover med MP7 skulle ge fler ingångsvärden gällande funktionalitet och verkan, klarar 

vapnet av framtida krav samt funktionalitetsprover i Svenska väderförhållanden. Att också 

reda ut hur en eventuell tillförsel av en kompletterande ammunitionstyp påverkar logistiken är 

att föredra i syfte att säkerställa uthålligheten vid ett eventuellt inköp.   
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