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Åskkäpp, bössa och dunderpåk 

Automatkarbinen i den svenska försvarsmakten 
 
Under 1990-talet märktes en tydlig förändring bland automatkarbinerna. De blev mer och mer 
anpassningsbara och fler tillbehör blev tillgängliga för soldaterna. Samtidigt blev automatkarbiner 
mer kompakta för att bli mer lämpliga för operationer i urbaniserad terräng och fordonstjänst 
 
Med invasionen av Afghanistan och den därefter följande upprorsbekämpningen upplever många 
försvarsmakter problem, eftersom striderna sker på antingen väldigt korta eller väldigt långa 
avstånd. Den ena situationen kräver ett kompakt vapen för SIB medan den andra situationen kräver 
ett vapen med lång pipa för att kunna uppnå verkan mot en fiende som ofta anfaller från avstånd på 
500 meter eller mer.  
 
Försvarsmakten hade just startat försök med en uppdaterad version av AK5 när de förband sig att 
bidra med en reguljär styrka till ISAF. Författaren är av åsikten att Försvarsmakten saknar ett 
vapensystem på grupp och plutonsnivå för att uppnå verkan på avstånd större än 400 meter som ofta 
är fallet. Denna uppsats syftar därför till att undersöka hur nästa svenska automatkarbin kan komma 
att se ut utifrån erfarenheter dragna ifrån Operation Enduring Freedom 
 
 
  
Nyckelord: Automatkarbin, AK5, Strid, Afghanistan, Grupp, Pluton 
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Thundercane, gun and thunderstick 
 

The assault rifle in the Swedish Armed Forces 
 

During the 1990ies there is notable change in the assault rifle. They start to get more and more 
adaptable with a lot more accessories being available to the user. At the same time the assault rifle 
moves from rifle to carbine as many models become shorter to better suit operations in urban terrain 
as well as riding in vehicles.  
 
With the invasion and the following counter-insurgency operation in Afghanistan a lot of armies are 
experiencing  problems since combat takes places at either very short or long ranges. One calls for a 
compact carbine suited for close quarters battle and one for a long barrelled rifle which enables 
soldiers to engage the enemy who often attacks from ranges exceeding the 500 meter mark. 
 
The Swedish Armed Forces had just started testing a new updated version of their AK5 assault rifle 
called AK5C when they committed to contributing a regular force to ISAF. The Author is of the 
opinion that Swedish forces lack a weapon system on squad and platoon level to engage an enemy at 
greater distance than 400m which is often the case. This paper seeks to take a look at what the next 
Swedish assault rifle could look like taking in mind the experiences from Operation Enduring 
Freedom.  
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1. Inledning 
Under 1990-talets början sker en förändring rörande automatkarbiner. Fram till dess hade det 
varit vapen med en längd på cirka en meter och inte särskilt många tillbehör. Men efter att fler 
och fler människor flyttar in i bebyggda områden vill världens försvarsmakter ha kortare och 
lättare vapen. Fler och fler tillbehör strömmar även ut på marknaden. Sikten som gör att 
striden kan föras dygnet runt, granattillsatser för att utöka verkansområdet och en rad olika 
lampor och lasrar. Automatkarbinen har muterat till ett multiverktyg som ska klara av det 
mesta.  

Denna uppsats undersöker hur nästa automatkarbin Försvarsmakten köper kan komma att se 
ut. Detta kopplat mot de erfarenheter gällande främst de långa stridsavstånd som dras under 
den pågående insatsen i Afghanistan. Uppsatsen innehåller en jämförelse med den norska 
försvarsmakten som nyligen har köpt en ny automatkarbin och även de löser uppgifter i 
Afghanistans norra del inom ramen för Operation Enduring Freedom.  

 

1.1 Problemformulering 

Med utgångspunkt i Försvarsmaktens insats i Afghanistan anser författaren att försvarsmakten 
har problem med att kunna påverka motståndaren på långa stridsavstånd, 300 meter och 
uppåt, då automatkarbinen här används för att lösa stridsuppgifter på alla avstånd från 0 -1000 
meter. Sverige är inte ensam om att ställas inför denna problematik. Även Norge opererar i 
Afghanistans norra delar.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka problem det kan finnas med nuvarande 
automatkarbiner kopplat till vår insats i Afghanistan samt att undersöka hur en ersättare skulle 
kunna se ut.  

Frågeställning: 

Vilka krav kan komma att ställas på den nästa svenska automatkarbinen utifrån erfarenheterna 
från insatsen i Afghanistan? 

För att kunna svara på denna fråga kommer följande delfrågor att besvaras: 

Vilka begränsningar finns det med den nuvarande automatkarbinen i allmänhet och kopplat 
mot insatsen i Afghanistan i synnerhet? 

Norge har nyligen infört en ny automatkarbin i sin försvarsmakt. Vad ställde de för krav på 
sitt nya vapen och är det något vi i Sverige kan lära oss av detta? 
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1.3 Avgränsningar 

Uppsatsens undersökning är avgränsad till Sverige och Norges försvarsmakter och deras 
automatkarbiner. Dock kommer andra vapensystem att beröras för att ge läsaren en bättre 
helhetsbild.  
 

1.3.1 Antaganden 
Författaren utgår från att läsaren har viss grundläggande förståelse för den militära kontexten 
och dess uttryck. Vissa för uppsatsen kritiska begrepp kommer ändå att förklaras kortfattat 
under punkten Centrala Begrepp.  
 

1.4 Tidigare forskning 

Det har inte bedrivits någon forskning riktad just mot Sverige inom detta område men det 
finns en del andra områden som rör vid denna uppsats där forskning och studier tidigare har 
bedrivits. 2004 till 2006 genomförde amerikanska arméns forskningsavdelning, Picatinny 
Arsenal, en stor verkansstudie som kom fram till att den viktigaste faktorn för verkan i mjuka 
mål var vart skottet träffade. Kaliber och val av vapen spelade inte så stor roll enligt denna 
studie.1  

Major Thomas Ehrhart vid amerikanska School of Advanced Military Studies har skrivit en 
uppsats kallad Increasing the small arms lethality in Afghanistan: Taking back the infantry 
half kilometer. Denna uppsats beskriver problematiken i Afghanistan och de där rådande 
förhållanden under strid främst gällande avstånd och vapenverkan. 

Nicholas Drummond och Anthony Williams har skrivit en liknande rapport som den 
ovanstående fast ur ett brittiskt perspektiv kallad Biting the Bullet. Denna är dock mest 
fokuserad på val av kaliber men tillhandahåller ändå information som är relevant och 
intressant för denna uppsats. 
 
Dessa båda rapporter är främst inriktade på val av en ny kaliber men understryker ändå 
problemen med långa stridsavstånd i Afhganistan. Kalbiberval är givetvis en viktig del av ett 
vapen då det i stor utsträckning styr vapnets prestanda men denna uppsats är främst inriktad 
mot själva vapenplattformen och inte olika kultyper. Trots detta kan man givetvis inte helt 
bortse från kaliberval i en uppsats med det här ämnet och de två ovan nämnda texterna har här 
gett värdefull information till författaren. 
  

1.5 Disposition 
Uppsatsen har ett upplägg som följer: 

 Centrala begrepp 
Inledningsvis förklaras ett antal begrepp som är av vikt att förstå när man läser 
uppsatsen 
 

 Metod och källkritik 
                                                
1 P. Arvidsson, Automatkarbinen och dess tillbehör, sidan 144 
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Under denna punkt kommer författaren att förklara vilken metod som ligger till grund 
för arbetet. Vidare gör författaren bedömanden gällande arbetets validitet och 
reliabilitet.  
 

 Historisk bakgrund 
För att kunna få rätt perspektiv på dagens automatkarbiner och problematiken kring 
dessa är det viktigt att ha en viss förståelse för hur utvecklingen har sett ut fram tills 
nu.  

 
 Insats i Afghanistan 

En redogörelse för vilka krav och problem som möter en automatkarbin kopplat mot 
den pågående insatsen i Afghanistan 

 
 Sverige 

Här beskrivs situationen den svenska Försvarsmakten befinner sig just nu 
 

 Norge 
Norge har just anskaffat en ny automatkarbin och opererar i samma insatsområden 
som Sverige 

 
 Analys 

Författaren analyserar de data som samlats in och redovisats i uppsatsen och besvarar 
uppsatsens två delfrågeställningar 

 
 Diskussion 

Med hjälp av de två delfrågeställningarna försöker författaren besvara 
huvudfrågeställning i diskussionen. Detta då huvudfrågeställning försöker svara på hur 
automatkarbinen kan komma att se ut i framtiden och det då blir svårt att inte blanda 
in egna åsikter och tankar. 
 

 Sammanfattning 
Uppsatsens innehåll och viktigaste förtjänster sammanfattas 
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2. Centrala begrepp 
 Automatkarbin 

Det finns ingen allmängiltig definition av vad en automatkarbin är men den som 
kommer att användas i denna uppsats är framtagen av den tekniska experten på FMV, 
Per Arvidsson och har tidigare presenterats av honom i hans bok.2 

 Kapabel att skjuta både patronvis- och automateld 

 Maxlängd ca 1 meter 

 Kan verka på avstånd upp till minst 300 meter 

 Har ett löstagbart magasin för minst 20 patroner 

 Försedd med pistolgrepp 

 

3. Metod och källkritik 
Detta avsnitt ska tjäna till att beskriva den metod författaren har valt att använda för 
undersökningen. Det genomförs även en diskussion kring undersökningens källor. Främsta 
syftet med avsnittet är att redogöra för hur undersökningen går till samt vilket källmaterial 
författaren har använt sig av. 

 

3.1 Metodbeskrivning 

Då författaren i denna uppsats inte utgår från någon teori eller hypotes utan från insamlad 
fakta kommer uppsatsen präglas av ett induktivt förhållningssätt. Induktion präglas av att 
författaren lägger fram en rad av varandra oberoende argument som dock har något 
gemensamt. Detta för att styrka det resultat arbetet skall producera.  

Författaren kommer att genomföra en komparation mellan två olika länders, Sverige och 
Norges, automatkarbiner och vilka problem dessa har stött på i förhållande till en pågående 
insats i Afghanistan. Denna komparation syftar till att kunna dra slutsatser för Sveriges 
eventuella anskaffande av en ny automatkarbin som skall kunna efterträda AK5C.  

 

3.2 Material och källkritik 

Uppsatsens validitet, det vill säga undersöks det som är tanken och ingenting annat så är detta 
kopplat till att ställa rätt frågor vid intervjuer och behålla målet i sikte. Med detta menar 
författaren att kritiskt granska det material man använder för att säkerställa att det bidrar till 
att lösa uppgiften det vill säga svara på huvudfrågeställningen. 
                                                
2P. Arvidsson, Automatkarbinen och dess tillbehör, sidan 5 
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Uppsatsen kretsar kring två olika typer av empiri. Dels fakta som är insamlad från böcker och 
skrifter och som till största delen hjälpt mig formulera problemen som många anser finns i 
Afghanistan just nu. Dessa skrifter är nästan uteslutande brittiska och amerikanska då det i 
dessa länder bedrivits ett mycket mer omfattande arbete kring problematiken som presenteras 
senare i uppsatsen. Detta troligtvis då dessa länders förband oftare befinner sig i strid än vad 
svenska och norska gör. Dock skiljer sig inte stridigheternas karaktär mer åt när de väl 
inträffar än att även amerikanska eller brittiska studier torde vara relevanta för svenska 
förband. 

Vad det gäller uppsatsens reliabilitet, det vill säga är författarens undersökning pålitlig, så är 
det i detta fall kopplat till hur pass bra källor som har använts. Fakta har inhämtats med hjälp 
av intervjuer. Personerna som författaren har intervjuat har varit kopplade direkt till 
utvecklingen av karbinerna i respektive länder och får ses som ytterst pålitliga källor. Material 
har vid dessa intervjutillfällen hämtats från följande personer: Kapten Anders Ingelshed vid 
Försvarsmaktens Markstridsskola i Kvarn. Ingelshed jobbar med soldatutveckling.  

För fakta gällande Norges automatkarbin har intervju på plats genomförts med Major Kjetil 
Nygård vid Haerens Våpenskole i Elverum. Nygård var ensam ansvarig för 
anskaffningsprocessen av den nya norska automatkarbinen och har mycket god inblick i det 
nya vapensystemets egenskaper.  

Per Arvidsson jobbar på FMV och har varit med om att ta fram både AK5A och AK5C. 2009 
författade han boken Utvecklingen av automatkarbinen och dess tillbehör. Arvidsson har av 
uppenbara skäl mycket kunskap om automatkarbiner i allmänhet och de svenska systemen i 
synnerhet. Detta faktum torde göra hans bok till en synnerligen trovärdig källa vad det gäller 
AK5 och dess varianter. När man läser Arvidssons bok är det dock viktigt att vara noga med 
att skilja på fakta och Arvidssons egna åsikter som blandas fritt i texten.  

Något man bör tänka på är att det givetvis finns differenser mellan olika länder. Detta gör att 
det i vissa aspekter kan bli svårt att producera en helt rättvis komparation. Genom att upprätta 
en uppsättning med intervjufrågor som har varit lika för alla personer har författaren dock 
försökt att minimera denna felkälla så mycket som möjligt. Dessa intervjufrågor har utgjort 
grunden i insamlandet av information men givetvis har mindre anpassningar fått göras 
beroende på landet och där rådande förutsättningar för att få en sådan heltäckande bild av 
läget som möjligt.  

Utifrån detta är det författarens bedömning att rätt frågor har ställts till rätt personer samt att 
relevant material har nyttjats till denna undersökning.    
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4. Historisk bakgrund 
Mot slutet av första världskriget började tyskarna att strida med en metod man kallade för 
infiltrationstaktik.3 Artillerielden kortades ner till dagar från att tidigare regnat ner på 
motståndaren i veckor. Anfaller fokuserade i större utsträckning på att kringgå det 
motståndarens statiska försvar och snabbt komma in på dennes djup. Denna mycket rörligare 
krigföring medförde att stridsavstånden blev kortare och det behövdes  vapen som kunde 
skjuta större mängder eld än repetergevären. Detta resulterade i att k-pistar infördes i slutet av 
kriget. Ett första steg mot automatkarbinen var taget.4 
 
Tyskarna fortsatte på den inslagna banan och nyttjade sig av en väldigt rörlig krigföring även 
under andra världskriget. De tyska k-pistarna kunde visserligen skjuta automatskurar och var 
lämpade för värnstrid eller strid i bebyggelse men var inte särskilt effektiva på avstånd längre 
än 100 meter då de sköt den välkända pistolpatronen 9 x 19 Parabellum, samma som i Pistol 
88, som inte är gjord för långa stridsavstånd.5  
 
Under senare delen av kriget började tyskarna började fundera på om det skulle gå att 
kombinera k-pistens eldhastighet och magasinkapacitet med gevärets räckvidd och kraft. 
Detta resulterade i ett nytt vapen kallat Sturmgewehr 44. Engelskans översättning assault rifle 
är än idag det officiella ordet för automatkarbin i den engelskspråkiga världen. Världens 
första automatkarbin var därmed skapad.6   
 
1941 började en ung sovjetisk sergeant vid namn Mikhail Kalashnikov att utveckla en ny k-
pist till Röda Armén. Denna antogs visserligen inte men han förflyttades dock till Röda 
Arméns konstruktionsbyrå där han ritade ett vapen baserat på samma erfarenheter och 
kriterier som tyskarnas Sturmgewehr 44. Vapnet som skulle komma att bära hans namn är 
idag världens mest producerade eldhandvapen: Avtomat Kalashnikov. Vapnet skjuter den 
sovjetiska patronen 7,62 x 39. Patronen är utlagd för att i kombination med en AK-47 ge en 
effektiv räckvidd på 400m.7      
 
Efter andra världskrigets slut insåg de flesta länder att automatkarbiner var framtiden vad det 
gällde enskild soldats beväpning och en rad olika modeller togs fram. NATO hade precis 
grundats och man kämpade för att införa en gemensam patron för alla medlemsstater. USA 
som hade stort inflytande inom NATO genomdrev ett beslut att deras nyframtagna patron 
7,62 x 51 skulle bli den nya standarden. Patronen hade dock nästan samma energi och rekyl 
som de tidigare kraftiga gevärspatronerna. Vissa länder, till exempel Storbritannien, 
förespråkade en mindre patron. USA införde därefter en uppdaterad version av M1 Garand 
kallad M14.8 Många andra länder införde belgiska FAL från Fabrique National eller tyska G3 
byggd av Heckler & Koch. Sverige valde G3 som infördes i början av 1960-talet under 
beteckningen AK4. 
 
Det amerikanska företaget Armalite tog under 1950 talet fram ett nytt vapen kallat AR-15 i 
kaliber 5,56 x 45. Vapnet infördes under beteckningen M16 inledningsvis i liten skala men 
efter stora påtryckningar från förbanden så infördes M16 på bred front och blev 
                                                
3M. Smedberg, Stridens Grunder, sidan 73 
4 M. Smedberg, Krigföring – Från Austerlitz till Bagdad, sidan  129 
5 R. Ford, The World’s Great Rifles, sedan 118 
6 M. Smedberg, Om  Stridens Grunder, sidan 32 
7 P. Arvidsson, Automatkarbinen och dess tillbehör, sidan 13 
8 P. Arvidsson, Automatkarbinen och dess tillbehör, sidan 16 
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standardbeväpningen i mitten av 1960-talet. Efterhand har förbättrade versioner tagits fram 
och tillsammans med M4, en förkortad version av M16, är det amerikanska arméns och 
många andra länders standardbeväpning än idag. 
 
Under 1970-talet började en rad andra länder producera och införa automatkarbiner i kaliber 
5,56. Storbritannien, Österrike och Frankrike väljer en så kallad Bullpup-konstruktion, där 
avtryckaren och pistolgreppet är placerade framför magasinet, som kallas för L85, AUG 
respektive FAMAS. Israel inför ett vapen i 5,56 som är kraftig inspirerad av AK-47 och som 
döps till Galil. Sovjetunionen lanserar en modifierad version av sin gamla AK-47 som avfyrar 
patroner i kaliber 5,45 x 39 mm och döps till AK-74 och är än idag standardbeväpningen på 
majoriteten av alla ryska förband.  
 
I slutet av 70-talet bestämmer man sig inom NATO för att hitta en ny standardpatron till sina 
medlemsländer. Man genomför en rad olika tester under åren 1977 till 1980 och finner 5,56 
bäst lämpad. En belgisk version av patronen kallad SS109 antogs och fastställdes som 
standardpatron under namnet 5,56 x 45 NATO. Denna patron används fortfarande idag.  
Runt denna tidpunkt insåg Försvarsmakten även att man var tvungen att köpa in fler 
automatkarbiner. Efter en rad tester med olika vapen föll valet till slut på FN FNC som fick 
namnet AK5 i svensk tjänst9. Man tog även fram en skarpskytteversion med kikarsikte kallad 
AK5B. Runt år 2000 togs även en förkortad variant kallad AK5D fram.10  
 
Under 1990-talet lanserar Colt en nedkortad version av M16 kallad M4 som inledningsvis 
tillförs specialförbanden men på senare tid införts på bred front i hela US Army. 1997 ersätter 
Tyskland den föråldrade HK G3 med en ny konstruktion från samma företag i kaliber 5,56 
döpt till G36. Karbinen finns idag i en rad olika utföranden och har sålts till ett stort antal 
länder.11 
 
Under 90-talet togs även en skena fram som kan fästas på olika delar av vapnet som i sin tur 
medför en enkel och snabb montering av olika tillbehör. Den är standardiserad enligt Mil-Std 
1913 men brukar i folkmun kallas för Picatinny Rail efter den tekniska byrån Picatinny 
Arsenal som var ansvariga för att utveckla den.12 
 
Under 2000 talet kommer så nästa generations automatkarbiner. Här hittar vi vapen som 
F2000 och SCAR från Fabrique National. 416 som är en är en M4 ombyggd av Heckler & 
Koch, pistong istället för gasrör, vilket syftar till att göra den mer pålitlig. Detta vapen har 
införts av Norge som deras nya standardbeväpning. 
 

5. Avhandling 

5.1 Insats i Afghanistan 
Insatsen i Afghanistan började med att amerikanska och brittiska styrkor anföll landet den 7 
oktober 2001 som en respons mot terroristdåden den 11 september. Insatsens första fas syftade 
                                                
9 När senare versioner togs fram kallades orginalkarbinen för AK5A. Den kommer hädanefter även benämnas 
som det i uppsatsen 
10 P. Arvidsson, Automatkarbinen och dess tillbehör, sidan 63 - 67 
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Heckler_%26_Koch_G36 Hämtad 2010-05-28 
12 P. Arvidsson, Automatkarbinen och dess tillbehör, sidan 75 
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till att slå ut Al-Qaedas ledning och möjligheter att planera terrordåd från Afghanistan. Denna 
fas genomfördes, utöver med amerikanska och brittiska förband, även med den inhemska 
motståndsrörelsen kallad Norra Alliansen. När detta väl var uppnått, övergick operation i fas 
två som fortfarande är aktiv idag. ISAF, International Security Assistance Force, skapades 
vars uppgift är att skydda uppbyggnaden av det afghanska samhället från de upprorsmän som 
fortfarande utgör ett hot mot detta.13  

Sverige har deltagit i ISAF sedan årsskiftet 2001/2002. Inledningsvis bara med special- och 
underrättelseförband men detta har på byggts ut till att även inkludera reguljära förband som 
idag utgör förbandets stomme. I samband med en omstrukturering av insatsen och ett utökat 
mandat från FN skapades så kallade Provincial Reconstruction Teams, PRT. Efter att 
inledningsvis deltagit i det brittiska PRT fick Sverige 2006 själva eget ansvar för PRT Mazar-
i-Sharif i norra Afghanistan i samband med att brittiska styrkor flyttades till landets södra 
delar. Det svenska området omfattar de fyra provinserna Balkh, Samangan, Jowzjan och Sar-
e-Pul. Den svenska styrkans uppgift är att patrullera byar och städer samt även understödja 
ANA och ANP, Afghan National Army respektive Afghan National Police, med utbildning 
och mentorskap.14  

Norge har deltagit i ISAF sedan 2001 med en reducerad bataljon och ansvarar för PRT 
Meymaneh som är det svenska ansvarsområdets västra granne. Utöver det så har man även 
likt Sverige OMLT, Operational Mentoring and Liaison Team, som skall hjälpa till med att 
träna ANA och ANP.15 

 

5.1.1 Problematiken med den afghanska terrängen 

De flesta studier och rapporter som rör striderna i Afghanistan kommer från landets södra del 
där exempelvis USA, Storbritannien och Danmark är verksamma. Denna del räknas som mer 
våldsam med fler intensiva stridigheter och dödsfall jämfört med den norra delen.16 
Författaren gör dock bedömningen att motståndarens stridsteknik inte skiljer sig mellan 
landets södra och norra regioner varför det i stor utsträckning går att applicera erfarenheter 
från den södra delen på den norra. Striderna i Afghanistan präglas av att de sker på antingen 
väldigt korta avstånd eller väldigt långa.17 Attackerna mot ISAF trupp genomförs vanligtvis i 
form av eldöverfall med IED, Improvised Explosive Device, eller med eldhandvapen, 
kulsprutor och granatgevär.18 Vanliga vapen hos de olika rebellgrupperna är gammal sovjetisk 
materiel. Kalashnikov automatkarbiner, RPG7 granatgevär eller PKM kulsprutor tillhör de 
vanligaste vapentyperna. Dessa vapensystem ger fienden möjlighet att verka mot ISAF 
personal i en väldigt stor spännvidd gällande avstånd.  

Problem man stöter på som en följd av detta är att man behöver kunna verka från 0 – 1000 
meter med skyttetrupp. Visserligen finns understöd exempelvis CAS, Close Air Support, att 
tillgå i vissa fall men det är inte alltid det är lämpligt att använda dessa med hänsyn till att 
dessa eventuellt inte kan leverera verkan omedelbart samt en större risk för skada på tredje 

                                                
13 http://en.wikipedia.org/wiki/War_in_Afghanistan_(2001-present) Hämtad 2010-05-04 
14 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/Om-insatsen/ Hämtad 2010-05-03 
15 http://www.mil.no/intops/start/operasjoner/article.jhtml?articleID=178785 Hämtad 2010-05-04  
16 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/Om-insatsen/ Hämtad 2010-05-06 
17 N. Drummond & A. Williams, Biting the Bullet, sidan 4 
18 http://icasualties.org/oef/ Hämtad 2010-05-06 
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part. Utöver detta är det givetvis väldigt dyrt och orimligt att behöva kalla in flygunderstöd så 
fort det händer något. Det är fortfarande viktigt att gruppen och plutonen, åtminstone 
inledningsvis, kan påverka motståndaren med det vapen som finns att tillgå där och då.    

Afghanistan är även ett insatsområde som är påfrestande fysiskt för den militär personal som 
opererar där. Temperaturer på över 45 – 50 grader i skuggan är inte ovanligt under årets 
varmaste period.19 Militär personal bär då kroppskydd och stridsutrustning vilket gör att 
ansträngningsnivån ökar markant.  

Stora delar av landet klassas även som hög höjds terräng.20 När man verkar i sådan terräng får 
det en rad olika negativa påverkningar på den mänskliga kroppen på grund av att luften på 
hög höjd är tunnare. Exempel på sådana påverkningar kan vara sömnproblem, nedsatt fysisk 
prestationsförmåga, yrsel och diarré.21  

 

5.1.2 5,56 brister på långa avstånd 

En stor del av stirderna i Afghanistan sker på långa avstånd.22 Här uppvisar patroner i kaliber 
5,56 klara nackdelar jämfört med patroner i grövre kaliber. På 450 meters avstånd har en 5,56 
patron kvar cirka 45 procent av sin ursprungliga mynningsenergi. På 730 meter återstår bara 
13 procent av kulans ursprungliga energi.23 7,62 NATO har på 450 meter, likt 5,56 NATO 
också kvar cirka 45 procent av sin ursprungliga energi. Efter detta tappar den dock inte sin 
energi och hastighet lika fort som den mindre patronen varför den vid 730 meter fortfarande 
innehar cirka 30 procent av sin mynningsenergi.24 Detta kan ledas tillbaka till att 7,62 NATO 
har en bättre aerodynamik än 5,56 NATO och på långa avstånd därför inte påverkas negativt, i 
lika stor utsträckning, av luftmotståndet.  

Kulor med relativt liten storlek och massa, som 5,56 NATO, är väldigt beroende av att de 
börjar tumla när de träffar målet för att överföra maximalt med energi till målet och på så sätt 
försätta det ur stridbart skick. När kulan träffar något som har betydligt högre densitet än 
luften den färdas genom, vrider sig kulan längs med dess bana och försöker stabilisera sig 
själv genom att skjuta fram sin bakdel som är den tyngsta delen på kulan. När kulan träffar en 
människa inträffar alltså detta fenomen vilket gör att en större sårkanal produceras än om den 
bara hade varit tvungen att förlita sig på sin diameter, vilket i sin tur leder till att målet försätts 
ur stridbart skick snabbare.25  

7,62 NATO och andra grövre kaliber kan med sin större massa och volym förlita sig på att 
enbart med dessa egenskaper skapa en tillräckligt stor sårkanal för att slå ut målet. Med 5,56 
behöver man träffa övre delen av torson eller huvudet för att med säkerhet sätta motståndaren 
ur stridbart skick. På kortare avstånd är detta lättare men med tilltagande stridsavstånd och 
5,56 NATO ringa energi under dessa omständigheter blir det svårt att slå ut målet.26 Det enda 

                                                
19 http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Afghanistan Hämtad 2010-06-07 
20 Medex (2008) Travel at high altitude, sidan 4 
21 Ibid, sidan 14 
22 MSS Kvarn, Summering_2009ACG, sedan 2 - 3 
23 S. Crist, High-Performance Alternatives to the 5.56 NATO Round, sidan 4 
24 www.snipercentral.com/308.htm Hämtad 2010-05-05 
25 N. Drummond & A. Williams, Biting the Bullet, sidan 4 
26 Ibid, sidan 12  
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helt säkra sättet att försätta ett mål ur stridbart skick på kort tid är att träffa hjärnan eller 
ryggraden vilket leder till en omedelbar kollaps. Träffar man inte detta måste skytten förlita 
sig på att kulan orsakar en tillräckligt stor blodförlust för att blodtrycket skall sjunka med 
syrebrist i hjärnan som följd. Att få till en snabb blodförlust är givetvis lättare om det är en 
större kula som träffar målet.27    

 

 

Figur 1 visar olika kalibers anslagsenergi vid ett visst avstånd.28  

Ovanstående figur visar anslagsenergin för de två vanligaste kulorna som används i 
västvärldens automatkarbiner och gevär: 5,56 NATO och 7,62 NATO. Utöver det visas även 
anslagsenergin för två nya patroner 6,5 Grendel och 6,8 SPC. Det som blir tydligt är att 5,56 
NATO tappar sin energi fort efter att ha passerat 400 m. Vid 500 m har en 7,62 NATO nästan 
lika mycket energi kvar som en 5,56 NATO när den lämnar mynningen.  

Tester genomförda av bland annat norska försvaret visar dock på att träffsannolikheten ökar 
med vapen i mindre kaliber eftersom fler soldater blir bra skyttar tack vare lättare vapen och 
mindre rekyl.29 Utöver detta väger mindre kulor givetvis inte lika mycket som stora. 
Exempelvis väger en kassett med 200 skott till en KSP 90 3 kg medan en 249 skotts bandlåda 
till KSP 58 väger 7 kg. 7,62 NATO väger nästan dubbelt så mycket som 5,56 NATO. 
Möjligheten att medföra fler kulor gör ju även att möjligheten att träffa målet ökar. 5,56 
NATO brister är också främst märkbara på långa avstånd. På kortare avstånd är det lättare att 
träffa målet med fler skott och på så sätt slå ut det. En avvägning måste alltså alltid göras.  

                                                
27 Federal Bureau of Investigation, Handgun Wounding Factors And Effectivness, sidan 11 
28 N. Drummond & A. Williams, Biting the Bullet, sidan 17 
29 Haerens Våpenskole, Prøver Håndvåpen 22 – 26 januar 2007, sidan 8 
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5.2 Sverige 
Svenska soldaters huvudbeväpning är idag automatkarbinen AK5C. Denna modifierade 
variant av vanliga AK5A började projekteras under slutet av 1990-talet då Försvarsmakten 
efterfrågade en lättare och smidigare autokarbin till sina soldater. Man ville dessutom ha 
möjlighet att montera olika tillbehör med hjälp av skenor på vapnet.  

Under 1990 talet fanns det inte någon kritik riktad mot 5,56 NATO mycket beroende på att 
den tidens strider inte krävde skjutning på långa avstånd med automatkarbiner. Det fanns 
alltså ingen egentlig anledning till att titta på en kaliber till det nya vapnet. 30 

Normerande under denna tid var plutonens pansarvärnsvapen som var de viktigaste 
vapensystemen.31 Dessa system utgjordes, och utgörs till stor del än idag, av Pansarskott m/86 
samt GRG m/48 samt m/86. Dessa hade en maximal räckvidd på cirka 200 meter mot 
fordonsmål.32  

 

Figur 2: AK5C På bilden är rödpunktssikte samt främre grepp monterat  

 

Ändringarna jämfört med en vanlig AK5A består av33 

 Tillbehörsskena enligt Mil-Std-1913 

 Kortad pipa, 350 mm 

 Ny flamdämpare 

 Fällbart och justerbart axelstöd 

 Nytt handskydd med integrerade tillbehörsskenor 

                                                
30 Mailkorrespondens med Kn Anders Ingelshed vid MSS Kvarn  
31 Försvarsmakten, Infanteriereglemente Skyttepluton 1991 
32 Försvarsmakten, SoldR Mtrl Pansarskott & SoldR Mtrl Granatgevär 
33 Försvarsmakten, RTTEM för Automatkarbin 5C, D och E, sidan 8 - 13 
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 Dubbelsidig omställare 

 Nytt pistolgrepp 

 Sistaskottspärr 

 Fällbart korn 

 Rödpunktssikte 

 Funktionshöjande åtgärder: 

o Låsning av hanbult (hindrar rotation och slitage) 

o Stötbotten gradad och polerad 

o Förstärkningssvetsning av låsstycket 

o Kontroll av lådans rakhet 

o Ny utdragare och stödpinne för utdragarfjäder 

o Nytt gasregleringsssytem med endast ett gasläge istället för två 

De funktionshöjande åtgärderna har gett vapnet ett MRBS34 på 2000.35 För att få något att 
jämföra med kan nämnas att samma siffra för amerikanska M16 är 700 och 1000 för AK4. 36 
Möjligheten att montera tillbehör på tillbehörsskena i kombination med rödpunktssikte har 
också gett vapnet en mycket bättre mörkerförmåga vilket gör att svenska soldater kan strida 
under dåliga ljusförhållanden exempelvis nattetid, under skymning eller i mörka byggnader i 
mycket större utsträckning.37 En rad tillbehör köptes också in till vapnet exempelvis ett främre 
vertikal grepp, en ny vapenrem, nya magasin i transparent plast och en ny laserpekare.  

Soldaterna är överlag nöjda med det nya vapnet men vissa klagomål har framförts på att 
vapnet fortfarande är för tungt. Redan den studiegrupp bestående av Försvarsmakten, FOI och 
FMV som genomförde MARKUS-studien38, påpekade 2004 att en lättare 
automatkarbinsfamilj än AK5 serien borde anskaffas för att öka den enskilde soldatens 
verkan.39 Många soldater och officerare önskar även en mindre prick i rödpunktssiktet som 
inte skymmer en sådan stor del av målet på långa avstånd.40 Den nuvarande pricken har en 
storlek på 48 cm på 400 m och pricken ”växer” med tilltagande avstånd.  

Försvarsmakten efterfrågade även en variant som skulle ha kallats AK5E. Detta var en 
planerad skarpskytteversion med en längre och tyngre pipa, kikarsikte och benstöd. Vapnet 
skulle ha haft en effektiv räckvidd på 600m 41 På grund av AK5:ans konstruktion är det dock 

                                                
34 Mean Rounds Between Stoppages = Medeltal mellan eldavbrott 
35 P. Arvidsson, Automatkarbinen och dess tillbehör, sidan 146 
36 Ibid 
37 Samtal med Kn Anders Ingelshed vid MSS Kvarn, Samtalsanteckningar finns i författarens ägo 
38 MARKUS står för markstridsutrustad soldat 
39 Försvarsmakten, MSS 21 120:771 23 
40 Samtal med Kn Anders Ingelshed vid MSS Kvarn, Samtalsanteckningar finns i författarens ägo 
41 Försvarsmakten, RTTEM för Automatkarbin 5C, D och E, sidan 7 
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inte alls lätt att byta pipa på vapnet då den en längre och tyngre pipa hade krävt en 
uppstyvning av lådan. FMV rekommenderade Försvarsmakten att inte gå vidare med idén 
utan istället köpa in kikarsikte och benstöd till AK5C.42 Detta har inte skett.  

I samband med införandet av den nya automatkarbinen infördes även en ny skjututbildning 
för AK5C kallad SkjutR AK. Denna är uppdelad i två delar där den ena kallas snabbskytte och 
den andra kallas precision. Snabbskytte fokuserar, som namnet antyder, på skjutning på korta 
avstånd, 5m till 30m. Precisionsdelen påminner mycket om det gamla reglementet SkjutR A 
PEK. Skjutning sker här på längre avstånd upp till 300m.43   

 

5.2.1 Den svenska skytteplutonen 

Ett problem som uppstår för svenska förband är att man på gruppnivå saknar vapen som kan 
påverka motståndaren på långa avstånd. Plutonerna i Afghanistan är för närvarande 
uppbyggda av 4 grupper. Gruppernas beväpning består av AK5C och KSP90. Dessa vapen har 
ett praktiskt skjutavstånd på 40044 respektive 50045 meter. Vid enheter där AK5D används är 
det praktiska skjutavståndet ännu kortare: 200 meter.46 

På gruppernas fordon finns oftast en KSP 58 monterad i lavett. Dessa kan dock inte medföras 
på ett enkelt sätt om gruppen måste göra avsittning och strida till fots. Praktiskt skjutavstånd 
på detta vapen är 60047 meter vilket inte alltid räcker för att kunna påverka motståndaren. 

Vissa fordon förfogar även över en tung kulspruta i kaliber 12,7 mm. Detta vapen har en 
räckvidd på 1500m och god verkan men är stort och tungt och därför inte smidigt nog att 
medföra under den avsuttna striden.48    

Utöver detta medförs även ett granatgevär som kan skjuta spränggranater upp till 700 meter. 
Här måste givetvis den större risken för skada på tredje part beaktas.  

 

5.3 Norge 
Norge köpte likt Sverige in Heckler & Koch G3 som sin automatkarbin på 1960-talet och 
denna kallas i norsk tjänst för AG3. Norge väntade länge med att övergå till en automatkarbin 
i kaliber 5,56 som varit NATO standard sen slutet av 1970-talet trots att man är medlem i 
NATO. Inledningsvis infördes en modifierad version av AG3, kallas AG3F2. Detta vapen har 
ett nytt axelstöd, rödpunktssikte samt Picatinny skenor för att kunna montera tillbehör. 
Problemet var dock att vapnet blev väldigt tungt. 2005 togs beslut om att införa ett nytt 
vapensystem i kaliber 5,56 NATO istället.  

                                                
42 P. Arvidsson, Automatkarbinen och dess tillbehör, sidan 72 
43 MSS (2009) SkjutR AK 
44 Försvarsmakten, SoldR Mtrl AK5C/D sidan 7.  
45 Försvarsmakten, SoldR Mtrl KSP 90 
46 Försvarsmakten, SoldR Mtrl AK5C/D sidan 7. 
47 Försvarsmakten, SoldR Mtrl KSP 58 
48 Försvarsmakten, Skjutreglemente Tung Kulspruta 
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Efter diverse tester stod valet till slut mellan tre kandidater: Colt Canada C8-P, Heckler & 
Koch G36 eller 416 även den tillverkad av Heckler & Koch. Efter en sista testomgång fann 
norska försvaret att 416 var det klart bästa alternativet och blev därmed första land att införa 
vapnet på bred front. Till detta valde man sikten från svenska Aimpoint.  

Vapnet anskaffades i två versioner. En version med en 419 mm lång pipa som tilldelas 
majoriteten av förbanden. Till vissa förband som behöver ett mer kompakt vapen köpte man 
även in en version med 264 mm lång pipa.  

 

 

Figur 3: Norges nya automatkarbin Heckler&Koch 416 

I samband med köpet av 416 tog man även beslut om att anskaffa 417. Detta är en version av 
416 i kaliber 7,62 NATO med längre och tyngre pipa som norska försvaret använder i en 
skarpskytteroll. Vapnet är utrustat med ett kikarsikte. 49 

Med införandet av 416 lanserades även ett nytt skjutreglemente som till del påminner om det 
tidigare nämnda nya svenska skjutreglementet SkjutR AK. Likt det svenska är det indelat 
snabbskytte och precisionsskytte upp till 300m. Det som skiljer är att dessa två delar ingår i 
ett större reglemente som även tar upp den enskilde soldatens strid gällande exempelvis 
stridsställningar och stridsförflyttningssätt. Det finns även två kapitel som specifikt tar upp 
skjutning och strid i varma respektive kalla klimat. Reglementet är alltså som en kombination 
av ett skjutreglemente och valda delar ur SoldF.50 

 

                                                
49 Samtal med Major Kjetil Nygård från Haerens Våpensskole i Elverum. Samtalsanteckningar finns i 
författarens ägo 
50 TRADOK (2008) Skytteutdannelse HK416 
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Figur 4: Norges nya skarpskyttegevär: Heckler&Koch 417 

Utöver detta köpte man även en helt nya kulsprutepistol från samma tillverkare kallad MP7. 
Den skjuter en helt ny kula i kaliber 4,6 x 30 mm och kan närmast liknas vid en gevärskula i 
miniatyr istället för en pistolkula. Detta vapen används av vagnsbesättning samt personal som 
ansvarar för personskydd.  

 

5.3.1 Den norska skytteplutonen 

En norsk skyttepluton består av 4 skyttegrupper. En norsk skyttegrupp består i sin tur av åtta 
soldater indelade i två omgångar. Första omgången innehåller en gruppchef och fyra soldater. 
Alla är beväpnade med H&K 416. En soldat har en 40 mm granattillsats på sitt vapen och en 
soldat har ett förstorande sikte. Antingen ett traditionellt kikarsikte alternativt samma 
rödpunktssikte som övriga soldater fast med en förstoringssats som förstorar tre gånger. Den 
andra omgången består således av tre soldater. Dessa är ställföreträdande gruppchefen samt 
två soldater som betjänar gruppens medeltunga kulspruta, MG3. Detta är en tysk konstruktion 
som härstammar från den gamla tyska kulsprutan MG42 fast i 7,62 NATO. Gruppen medför 
på detta sätt under exempelvis patruller alltid ett vapen som kan verka på längre avstånd än 
500 meter. 51 

För närvarande pågår dock en omstrukturering av skyttegruppen i Norge. Man testar för 
närvarande två lätta kulsprutor, FN Minimi (i Sverige känd som KSP 90) samt tyska Heckler 
& Koch MG4. Efter dessa tester är klara kommer grupperna att ha två jämstora omgångar 
med en lätt kulspruta i varje omgång.52 Dock kommer det som komplement finnas 
skarpskyttegrupper utrustade med Heckler&Koch 417 som kan tillföras plutonerna tillfälligt. 
Dessa vapen har i den norska versionen ett praktiskt skjutavstånd på 800 till 900 meter vilket 
medför att automatkarbiner och lätta kulsprutor med kaliber 5,56 NATO kan sättas in på de 
stridsavstånd de är konstruerade för.53    
 
 
 

                                                
51 Samtal med Major Kjetil Nygård från Haerens Våpensskole i Elverum. Samtalsanteckningar finns i 
författarens ägo 
52 Ibid 
53 Forsvarets Logistikkorganisasjon Test- og Verifikasjon, Rapport etter test av våpenvirkning, sidan 8 
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6. Analys 
Författaren har valt att genomföra uppsatsens analys genom att på enklaste sätt besvara de 
frågeställningar som redovisades i början detta för att göra analysen så tydlig så möjligt. 
Inlednings kommer de två delfrågorna besvaras och sedan avslutningsvis 
huvudfrågeställningen. 

Delfråga 1: Vilka begränsningar finns det med den nuvarande automatkarbinen i allmänhet 
och kopplat mot insatsen i Afghanistan i synnerhet? 

För att kunna besvara denna fråga är det först viktigt att tydligt klara ut vilka krav insatsen i 
Afghanistan ställer på en automatkarbin. Det är även viktigt att titta på människan bakom 
vapnet. Det vill säga vilka krav ställer miljön och omgivning i Afghanistan på soldaten som 
ska använda vapnet.  

Som tidigare beskrivits varierar stridsavstånden väldigt mycket. Dessa sträcker sig från ett 
tiotal meter i bebyggelse upp till 1000m och ibland längre ute på landsbygden och i 
bergspassage. En pluton måste alltså kunna klara en rad olika situationer, allt från strid i 
bebyggelse till strid på långa avstånd. En automatkarbin som kan lösa alla dessa situationer 
skulle bli väldigt svår om inte omöjlig att konstruera.54 

5,56 NATO låga vikt gör att soldater kan bära mycket ammunition i förhållande till grövre 
kaliber men ändå vara lätta och smidiga vilket är av stor betydelse, särskilt vid strid i 
bebyggelse. Kaliberns svaga rekyl gör även att soldaterna snabbt kan skjuta ett andra och ett 
tredje skott för att säkerställa verkan i målet.  

När soldaterna stridit klart i bebyggelsen och blir påskjutna längs vägen tillbaks till sin camp 
krävs en patron som kan skjutas med precision på ett avstånd från minst 400 m och uppåt. En 
automatkarbin som skjuter den sortens patron hade gjort soldaten klumpig och osmidig vid 
patrullering eller strid i bebyggelse. Det är omöjligt att kombinera dessa två egenskaper i ett 
och samma vapen just nu.55   

Ytterligare en begränsning här är att soldaterna aldrig får öva på att skjuta på riktigt långa 
avstånd med sina automatkarbiner. AK5C har ett praktiskt skjutavstånd på 400m men de flesta 
soldater har nog aldrig skjutit på detta avstånd och fått känna på vilka utmaningar detta 
medför. Det nya SkjutR AK lägger en bra grund där man verkligen försöker öva in SARA-
Rekyl56 så varför inte dra nytta av detta och skjuta på så långa avstånd som vapnet faktiskt 
klarar.57 

Som tidigare beskrivits, är det även väldigt varmt i den delen av Afghanistan där den svenska 
styrkan opererar.58. Dagens soldater bär på mycket utrustning. Kroppsskydd, stridsväst, 
vatten, ammunition och en lång rad med ytterligare tillbehör gör att vikten den enskilda 
individen måste bära är anmärkningsvärd. Soldaterna i Afghanistan bär på utrustning som  

                                                
54 Samtal med Major Kjetil Nygård från Haerens Våpensskole i Elverum. Samtalsanteckningar finns i 
författarens ägo 
55 Ibid 
56 Ställning, Andning, Riktning, Avfyrning 
57 MSS (2009) SkjutR AK, sidan 12 - 24 
58 http://en.wikipedia.org/wiki/Mazare_Sharif Hämtad 2010-06-09 
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väger cirka 25 kg.59 Detta blir givetvis en märkbar börda när temperaturen kan nå 40 grader i 
skuggan. De fysiska påfrestningarna utökas av den syrefattiga luften som förekommer i hög 
höjds terräng. En stor del av Afghanistan utgörs av sådan terräng.60   

Därför är det viktigt att minska den totala vikten som svenska soldater måste bära för att göra 
dem så effektiva så möjligt. Detta innefattar givetvis också deras vapen. Som tidigare nämnts 
i uppsatsen har vikten på den nuvarande svenska automatkarbinen utgjort en möjlig 
förbättringspunkt som har påtalats av både soldater och Försvarsmakten själva i deras 
studiegrupp MARKUS. Jämfört med andra länders automatkarbiner är den svenska tyngre. En 
oladdad AK5C utan några tillbehör monterade väger 3,9 kg.  En Heckler&Koch G36K som 
motsvarar AK5C i storlek och piplängd väger 0,5 kilo mindre med optiskt riktmedel monterat. 
Den amerikanska M4 karbinen väger nästan ett kilo mindre.61 Att vara lätt och smidig är 
naturligtvis en fördel i en stridssituation och därför bör man försöka att hålla även vapnet så 
lätt som möjligt. På en rad automatkarbiner har detta skett genom användande av plast 
exempelvis på FN SCAR62 och Heckler&Koch G3663 

Delfråga 2: Norge har nyligen infört en ny automatkarbin i sin försvarsmakt. Vad ställde de 
för krav på sitt nya vapen och är det något vi i Sverige kan lära oss av detta? 

Kraven Norge ställde på sin nya automatkarbin står i mångt och mycket i relation till deras 
tidigare vapen AG3. De ville ha ett lättare vapen som dessutom medförde att en större del av 
soldaterna nådde längre i sina skjutfärdigheter. Man väntade ganska länge i förhållande till 
andra länder med att införa ett vapen i 5,56 på grund av ekonomiska skäl och att man 
dessutom inte var övertygad om att 5,56 NATO var en tillräckligt kraftig kaliber.  

De krav man ställde var ett vapen med god precision, hög tillförlitlighet och en hög grad av 
anpassningsmöjligheter.64 Valet föll därför på Heckler&Koch 416  

Norge köpte inte bara in ett nytt vapen utan kompletterade sin beställning med ett PDW65 och 
ett skarpskyttegevär. Man insåg att ett vapen inte är lämpligt i alla situationer utan vill ha en 
bredd man bara kunde uppnå med fler vapensystem.66 

De norska vapnen är utrustade med ett rödpunktssikte på 2 MOA67 kontra 4 MOA i de 
svenska siktena. I praktiken innebär detta att den röda pricken är hälften så stor på de norska 
siktena jämfört med de svenska. Detta underlättar skjutning på längre avstånd då den röda 
pricken inte skymmer lika mycket av målet. Som tidigare nämnts täcker en 4 MOA prick en 
yta på 48 cm på 400 meter. Det kan med andra ord bli svårt att avge välriktad eld mot en 
person som ligger i skydd och enbart exponerar del av sin kropp. 

                                                
59 Samtal med soldater och officerare ur FS17 
60 Medex (2008) Travel at high altitude, sidan 4 
61 P. Arvidsson, Automatkarbinen och dess tillbehör, sidan 150 - 151 
62 Ibid, sidan 51 
63 Ibid, sidan 47 
64 TRADOK (2007) Pröver Handvåpen 22-26 januar 2007.ppt sidan 4 
65 Personal Defence Weapon, mindre automatvapen avsett främst för självskydd för exempelvis 
fordonsbesättning, personskydd eller piloter. 
66 Samtal med Major Kjetil Nygård från Haerens Våpensskole i Elverum. Samtalsanteckningar finns i 
författarens ägo 
67 Minute of Angle, amerikansk vinkelmått vanligt förekommande i vapensammanhang 
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Det Sverige kan lära sig av de norska vapenproven är i första hand synen på automatkarbinen. 
Att lära sig att inte se automatkarbinen som lösningen på alla problem som uppstår mellan 0m 
till 1000m utan istället se det som ett system i systemet. Det vill säga att det måste 
kompletteras av andra vapensystem för att kunna nå optimal verkan. Detta var något 
norrmännen tryckte väldigt hårt på och de gick in med inställningen vid inköpet av det nya 
vapnet att det inte skulle räcka med ett vapen utan man var tvungen att byta ut allt. Detta var 
den röda tråden genom hela anskaffningsprocessen.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
68 Samtal med Major Kjetil Nygård från Haerens Våpensskole i Elverum. Samtalsanteckningar finns i 
författarens ägo 
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7. Diskussion 
En ny automatkarbin för det svenska försvaret är enligt författarens bedömning inte aktuell på 
ett antal år då AK5C nyligen införts. Författaren är av åsikten att detta nya vapen inte kommer 
vara revolutionerande på något sätt. Det handlar mer om att trimma ett redan fungerande 
koncept. Visserligen finns det intressanta kalibrar ute på markanden som skulle kunna ersätta 
5,56 NATO men att ett litet land som Sverige skulle gå i täten för ett införande känns inte 
troligt. Skall en ny kaliber införas krävs det att större land exempelvis USA går i bräschen för 
detta.  

USSOCOM69 har börjat köpa in olika egna automatkarbiner till sina förband som ersättare till 
M4 karbinen i kaliber 5,56 NATO och 7,62 NATO.70 De har även tagit fram en ny 5,56 kula 
som är tyngre än de nuvarande. Denna används flitigt av amerikanska specialförband och har 
en bättre ytterballistik än den nuvarande kulan.71  

Inte heller någon av de automatkarbiner som har varit aktuella som ersättare till M4 karbinen 
hos de reguljära förbanden, exempelvis XM8, har frångått 5,56 NATO. Författarens 
bedömning är att införandet av en helt ny kaliber till samtliga automatkarbiner i en sådan stor 
försvarsmakt som USA har skulle bli en väldigt stor kostnad och därför är det lättare att 
fortsätta på inslagen bana. Som tidigare nämndes i uppsatsen är dessutom skottplacering den 
enskilt viktigaste faktorn för hur pass stor verkan en kula får i målet så författaren tror att 5,56 
NATO kommer vara med oss ett bra tag till. Frågan är alltså egentligen om en ny kaliber är så 
pass mycket bättre att den kompenserar för ett dåligt placerat skott. Ser man automatkarbinen 
som ett vapen som skall kompletteras med andra vapensystem, exempelvis skarpskyttegevär 
och medeltunga kulsprutor, så är frågan om 5,56 NATO verkligen är så dålig som vissa parter 
vill få den att framstå som. 

Författaren tror istället att det är tillbehören som kommer utvecklas mest. Precis som skett på 
en rad andra vapensystem. Svenska artilleripjäsen ARCHER har i princip samma eldrör som 
en Haubits 77B och skjuter till stor del samma granater men tillbehören på en ARCHER gör 
den mycket mer effektiv än en 77B.  

Många automatkarbiner idag är väldigt modulära och ger användaren möjlighet att anpassa 
den efter en rad olika parametrar så som personens storlek och uppdragets natur. Vissa vapen 
exempelvis FN SCAR72 och Bushmaster ACR73, har möjligheten att i fält kunna byta piplängd 
eller kaliber. De är dessutom fullt anpassade för höger såväl som vänsterskyttar. Författaren 
tror att den automatkarbin Sverige väljer som efterföljare till AK5C kommer ha en liknande 
hög grad av anpassningsmöjligheter för att maximera dess verkan.      

Vad det gäller vikt så tror författaren att Sveriges nästa automatkarbin till stor del kommer att 
vara tillverkad av plast. De nya vapen som finns på markanden idag är uppbyggda till stor del 
av förstärkt plast vilket ger en markant viktreducering. Exempel på dessa är FN SCAR, 
Bushmaster ACR, Heckler&Koch G36 och Tavor. Detta är även viktigt då framtidens 

                                                
69 United States Special Operations Command, Specialförbandsledningen i USA 
70 P. Arvidsson, Automatkarbinen och dess tillbehör, sidan 51 & 53 
71 S. Crist, High-Performance Alternatives to the 5.56 NATO Round, sidan 1 
72 http://www.fnherstal.com Hämtad 2010-06-06 
73 http://www.bushmaster.com Hämtad 2010-06-06 
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automatkarbin säkerligen kommer ha möjlighet att nyttja en större mängd tillbehör. Det är då 
viktigt att själva vapnet är så lätt så möjligt för att hålla ner totalvikten.    

Författaren tror även att en kommande automatkarbin kommer ha en central strömkälla för att 
försörja dessa tillbehör. Detta kan ske genom strömförande skenor som nu är under 
utveckling. Dessa ser ut som de Picatinny skenor som sitter på en rad svenska vapen nu fast 
med kontakter på. Fördelen är att man bara behöver ett batteri och att detta dessutom kan 
placeras på ett sådant sätt i vapnet att vikten fördelas på bästa sätt. Detta leder till att tillbehör 
som sitter långt fram på vapnet som laserpekare eller lampor kan viktreduceras och vapnet på 
så sätt blir smidigare att jobba med.74   

Problemet med den nuvarande automatkarbinen, AK5C, är inte vapnet i sig själv utan snarare 
hur den används. Man förväntar sig att vapnet är lösningen på alla stridssituationer som 
uppstår mellan en till tusen meter. I sitt TTEM75 för den uppdaterade automatkarbinen fanns 
det visserligen planer på en skarpskytteversion men frågan är hur effektiv den hade blivit med 
tanke på 5,56 NATO egenskaper kopplat till de skjutavstånd vapnet var tänkt för. 

Det som behövs är vapensystem som kompletterar AK5C så att den kan sättas in på de 
avstånd den är framtagen för nämligen ett maximalt skjutavstånd på 400 meter. Det finns 
färdiga, beprövade system på markanden som skulle ge truppen ett utmärkt komplement till 
de existerande systemen på en skyttepluton.  

MSS genomförde 2009 en studie där man föreslår införandet av ett skarpskyttevapen i kaliber 
7,62 för att kunna täcka det verkansområdet som AK5C och KSP 90 inte kan verka i.76 Flera 
länder bland annat USA, Storbritannien och Norge har infört sådana vapensystem. Författaren 
tror att införandet av ett sådant vapen är väldigt viktigt.  

Svenska soldater som varit i strid vid ett flertal tillfällen hade ett sådant vapen högst upp på 
sin önskelista då det medger att man effektivt kan bekämpa punktmål samt nedhålla fienden i 
viss mån. PSG 90 med sin repeterfunktion kunde inte avge eld tillräckligt fort i en situation 
där man blivit utsatt för ett eldöverfall.77 Tills ett sådant semiautomatiskt system är testat och 
infört tror författaren att en kostnadseffektiv övergångslösning skulle kunna åstadkommas 
genom att välja ut de bästa AK4:orna och montera ett kikarsikte samt benstöd på dessa.  

 

   

 

 

 

 
                                                
74 P. Arvidsson, Automatkarbinen och dess tillbehör, sidan 77 - 78 
75 Teknisk, Taktisk och Ekonomisk Målsättning 
76 Försvarsmkaten, MSS Utredning framtida prickskyttesystem 23250:60242, sidan 1 
77 Samtal med soldater och officerare ur FS17 
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8. Sammanfattning 
Automatkarbinen växte fram ur behovet av att kombinera gevärets räckvidd och kraft med k-
pistens eldhastighet. Man hade skapat ett flexibelt vapen som kunde användas i en rad olika 
situationer. Automatkarbinen utgör idag ryggraden i den personliga beväpningen i en stor del 
av världens försvarsmakter. På senare tid har automatkarbinen blivit mer och mer 
anpassningsbar utefter en rad olika behov och kan nu monteras med en mängd tillbehör så 
som optiska riktmedel, laserpekare eller lampor. Detta har gjort att soldaten nu effektivt kan 
strida dygnet runt och kan anpassa vapnet efter sig själv eller uppgiftens krav för att uppnå 
maximal verkan.   

Kriget i Afghanistan har visat att strider äger rum på både väldigt korta samt väldigt långa 
avstånd vilket gör det nödvändigt att kunna påverka en motståndare på avstånd som överstiger 
automatkarbinens praktiska skjutavstånd. Författaren kommer fram till att det därför är 
nödvändigt att komplettera plutonens beväpning med vapensystem som kan avge effektiv eld 
på långa avstånd.  

Resultaten har uppnåtts genom litteraturstudier samt två stycken studiebesök vid Sverige 
respektive Norges markstridsskola. Dessa besök har kombinerats med intervjuer av två 
personer som varit insatta i utvecklingen och användandet av automatkarbinen i de båda 
länderna. Denna typ av jämförelse mellan två länder valdes för att både Norge och Sverige 
har relativt små försvarsmakter och väldigt liknande internationella åtaganden. Denna likhet 
gjorde det i författarens ögon lämpligt att jämföra dessa ur ett automatkarbinsperspektiv med 
tanke på att båda länder nyligen anskaffat nya vapen men valt två olika vägar att tackla 
problemet på. 

Arbetets förtjänst är enligt författaren att det förtydligar ett problem som idag finns i 
Försvarsmakten som bör åtgärdas så fort som möjligt. Författarens önskan är därför att 
uppsatsen förhoppningsvis kan hjälpa till att påskynda anskaffandet av ett sådant system eller 
åtminstone öppna ögonen på de människor som har makt att göra något åt problemet men inte 
varit medvetna om det sedan tidigare.   

 

8.1 Förslag på framtida forskning 

Ur ett framtida forskningsperspektiv finns det enligt författaren en del intressanta aspekter att 
fortsätta titta på inom detta område. Det första vore en praktisk jämförelse av olika 
skarpskyttesystem som har diskuterats i detta arbete för att hitta det som skulle passa 
Försvarsmakten.  

Då detta arbete fokuserat enbart på eldhandvapen hade det även varit intressant att undersöka 
vad det sker för utveckling på andra vapensystem exempelvis tyngre kulsprutor eller 
granatgevär. Sker det någon utveckling på dessa för att kunna anpassa dem bättre för den 
utmanande stridsmiljö som förekommer i Afghanistan? 

Sist men inte minst vore det även intressant att undersöka vilken utveckling som sker på 
utbildnings och taktikplanet. Finns det möjlighet att uppnå mer med de system vi har än vad 
vi lyckas med nu?  
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