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Förord 
INGET I DENNA HANDBOK ERSÄTTER SUNT FÖRNUFT 

Den här handboken innehåller anvisningar med förklaringar och beskrivningar för 
skjututbildning med kulsprutor. Anvisningar, rekommendationer och riktlinjer i denna 
handbok bör alltid följas om inte särskilda skäl föreligger för att reglera verksamhet eller 
administration på ett annat sätt. Handboken omfattar verksamhet som bedrivs i 
Försvarsmakten samt vid frivilliga försvarsorganisationer när dessa använder 
Försvarsmaktens kulsprutor för utbildning. 

Handboken riktar sig i första hand till instruktörer, övnings- och skjutfältspersonal samt 
även till de som planerar skjututbildning. 

I Reglemente Skjututbildning beskrivs hur skjututbildning indelas i bas-, tilläggs- och spetsnivå. 
Den här handboken redogör för de teoretiska och praktiska övningar en brukare behöver 
genomföra för att uppnå föreskriven kompetens för basnivån. Handboken innehåller även 
övningar för olika tilläggsnivåer. Vilka tillägg som genomförs avgörs av brukarens 
befattning, d.v.s. vilka uppgifter och i vilka situationer denne ska verka. Spetsnivån tas vid 
behov fram av respektive C OrgE i samråd med MSS 

Skjututbildning, hur instruktören ska göra för att mest effektivt lära skytten att uppnå 
verkan så snart som möjligt, beskrivs i denna handbok. Syftet med eldgivningen anges med 
hjälp av elduppgifter. Dessa beskrivs i Handbok Markstrid – Grupp. Stridstekniska grunder 
beskrivs i Handbok Markstrid - Taktiska Fältmässiga grunder. 

Denna handbok beskriver detaljer men det är svårt att med text och bilder beskriva ett 
praktiskt hantverk. Informationen i handboken måste kompletteras med utbildning av 
erfarna instruktörer. Efterhand kommer stöd till utbildaren att läggas upp på 
samarbetsytan Skjututbildning i Försvarsmakten. 

Bilderna är exempel som syftar till att illustrera handhavande i olika situationer. De ska inte 
ses som en norm för utrustning och dess bärande. Handhavandet måste anpassas efter 
situationens krav. Riskhantering har skett genom att mekanismer tagits ur vapnen innan 
fotografering. För att detaljer ska ses tydligare har inga handskar burits.  

Handboken är skriven för Ksp 58 B/F och Ksp 90 C men är generellt tillämpbar på andra 
kulsprutor i buren roll eller i luftvärnsstativ. För kulsprutor på fartyg eller i flygfarkoster 
gäller kompletterande bestämmelser enligt Marinstaben och Flygstaben. 

I texten refereras det till skjuthand, skjutarm, skjutsida, skjutöga respektive stödhand, stödarm, 
stödsida och stödöga. Skjuthand är den hand som normalt håller om pistolgreppet vid 
skjutning och stödhanden är den hand som normalt håller runt handskyddet, i benstöden, i 
bärhandtaget eller runt kolven vid skjutning med kulsprutan. Skjutarm, skjutsida och 
skjutöga är den arm, kroppssida och det öga som motsvarar skjuthanden. 

Handbok Skjututbildning Kulspruta gäller i fred och hela konfliktskalan.  

Innehållet i denna publikation omfattas inte av sekretess. 

  

http://samarbetsytor.emilia.swedi.mil.se/samarbetsytor/skjututbifm/Sidor/Default.aspx
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Läsanvisning 
Denna bok (inringad) ingår i ett system tillsammans med andra böcker. Systemet beskrivs i 
stora drag nedan. 

 
Bild 1.1 Sammanhang publikationer 

För varje vapensystem (automatkarbin, kulsprutor, pansarskott, stridsfordon m.m.) 
utarbetas publikationer som reglerar handhavande, skjutning och skjututbildning. 

I Reglemente Verksamhetssäkerhet (SäkR) finns bestämmelser för att verksamhet ska 
genomföras med en tolerabel risknivå för personalen och för att minimera skador på 
materiel, miljö och tredje man. 

I Manual för vapen eller system (M (vissa system)) beskrivs konstruktion, funktion, 
funktionsmässigt handhavande och vård om detta inte framgår av exempelvis 
instruktionsbok utgiven av FMV. 

I Reglemente skjutning för vapen eller system (SkjutR), regleras bestämmelser för hur brukaren 
använder systemet för att uppnå avsedd verkan. Vidare beskrivs vilka specifika 
säkerhetsbestämmelser för systemet som gäller under stridshandling. Vapenspecifik 
skjutlära ingår om det behövs för att verkan ska kunna uppnås. 

I Reglemente Skjututbildning (R SKJUTB) regleras förhållningssätt och bindande 
bestämmelser för skjututbildning med direktriktade vapensystem. Det redogör för målet 
med skjututbildning och hur den bör planeras. Reglementet innehåller även en 
kategoriindelning för vapen, befattningar och de utbildningsnivåer som ska användas och 
definierar vad som utgör erforderlig kompetens som instruktör. Reglementet riktar sig i 
första hand till chefer som planerar utbildning. 

I Handbok Skjututbildning (H SKJUTB) för respektive vapen eller system beskrivs hur 
utbildaren ska genomföra utbildning i att använda systemet skjuttekniskt. Handboken 
innehåller exempel på övningar för olika förmågenivåer och förbandsnivåer och beskriver 
hur utbildningshjälpmedel används. Den beskriver också de obligatoriska övningar och 
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eventuella teoretiska och praktiska prov som krävs för att uppnå grundlagd förmåga. 
Handböckerna för stridsfordon och vapenstationer beskriver som lägst utbildning upp till 
eldenhet. Handböckerna för burna vapen beskriver som lägst utbildning upp till brukare. I 
Handbok Utbildningsmetodik (H UTBM) beskrivs generellt hur utbildning ska planeras och 
genomföras. Denna handbok bör användas parallellt vid planering och genomförande av 
utbildning. 

I Handbok Stridsutbildning skarp ammunition (H SUSA) beskrivs hur enheter till fots med 
burna vapensystem samtränas till eldenheter och stridsenheter. Handboken är tänkt att 
ersätta de kapitel i Skjutreglemente för Armén, pansarskott, eldhandvapen och kulsprutor (del 1 & 2) 
1994, som beskriver stridsövningar och stridsutbildning i grupp. 

I Handbok Markstrid-serien (MSH) beskrivs generella stridstekniska och taktiska 
tillämpningar på olika nivåer. I Handbok förband (FH) för respektive typförband beskrivs 
stridstekniska och taktiska tillämpningar för olika system och förbandsnivåer. 

I Handbok Skjututbildning Automatkarbin beskrivs mer utförligt kring pedagogik och 
utbildningshjälpmedel för skjututbildning. Handbok Skjututbildning Kulspruta bygger på den 
publikationen och måste därför läsas parallellt med den. 

Avsnitt som berör eldgivningssätt, skjutteknik och skjututbildning med eldhandvapen och 
kulspruta i: SkjutR A PEK 1, 1994 års utgåva (M7742-111002), gällande från och med 1994-
03-28, SkjutR A PEK 2, 1994 års utgåva (M7742-111012), gällande från och med 1994-03-
28, Handbok Markstrid - Taktiska Fältmässiga Grunder 2016 (M7739-352104), gällande från 
och med 2016-07-01 ska inte längre tillämpas. 
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1. Inledning 
1.1. Grunder  

Den generella målsättningen med skjututbildning på kulspruta är att utveckla skickliga 
skyttar och serviser som kan avge eld med det eldgivningssätt, den hastighet och den 
precision som situationen kräver i syfte att vinna duellen. Duellen vinns genom att nå 
avsedd verkan före motståndaren. Detta når skytten genom att i alla situationer sträva efter 
att uppnå tillräcklig verkan så snart som möjligt med så god stridsekonomi som möjligt.  

Brukarens befattning avgör vilken kompetensnivå som krävs. Därför är 
brukarutbildningen uppdelad i olika nivåer. C OrgE ansvarar för att fastställa målen för 
vapenutbildningen för en viss befattning utifrån krigsförbandets målsättningar. Läs mer 
om detta i Reglemente Skjututbildning.  

Kulspruta är inte ett grundvapen enligt Reglemente Skjututbildning, utan skjututbildningen för 
kulspruteskyttar förutsätter att skyttarna redan fått skjututbildning på grundvapen till lägst 
basnivå och därmed behärskar grunderna i skjutteknik och allmän vapenhantering. 

För att bli godkänd brukare på basnivå och därmed ha den formella skjuttekniska 
kompetensen att självständigt få använda kulspruta som sitt andrahands- eller huvudvapen 
krävs: 

• godkänt prov i vapenhantering och säkerhetsbestämmelser enligt Bilaga 1 – Prov 
vapenhantering och säkerhetsbestämmelser kulspruta 

• godkänt Kompetensprov Bas enligt Delmoment 7 – Kompetensprov Bas 
• dokumentation i skjutbok.  
 
Utbildningen på basnivå riktar sig till alla som ska kunna använda kulspruta som 
andrahandsvapen och syftar till att ge förmåga att använda vapnet i stridssituationer som 
kan uppstå i samband med posttjänst och försvar av stridsställning. Tydliga exempel är att 
kunna uppträda som infartspost, försvara grupperingsplats i egen förläggning och att med 
lägre ambitionsnivå kunna betjäna kulspruta i fordonsluftvärnsstativ och ringlavetter vid 
fordon som förekommer vid förbandet.  

För brukare med behov utöver basnivån genomförs tilläggsövningar ur de olika 
delmomenten. Den utbildningen skräddarsys efter förbandets och befattningens behov. 
Samtliga delmoment och tilläggsövningar utöver basnivån behöver inte genomföras, C 
OrgE beslutar om vad som ska genomföras, i vilken ordning samt krav för att bli godkänd. 

Chef för försvarsgren eller stridskraftsavdelning bestämmer med vilken frekvens godkänd 
personal ska genomföra återkommande Kompetensprov Bas.  

Utbildningen beskrivs i Reglemente Skjutning Kulspruta och i materieldokumentation 
(instruktionsböcker, manualer, m.m.). 

All utbildning och alla resultat dokumenteras i Skjutbok Kulspruta.  
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1.2. Vapenkategorier 

1.2.1. Huvudvapen 

För att bli godkänd brukare på tilläggsnivå och därmed ha den formella kompetensen att 
självständigt få använda kulsprutan som huvudvapen krävs: 

• Godkänt prov i vapenhantering och säkerhetsbestämmelser. 
• Godkänt Kompetensprov Bas. 
• Genomförda övningar enligt C OrgE bestämmande. 
• Dokumentation enligt skjutbok.  
 
Brukare som ska använda kulsprutan som huvudvapen genomför skjutövningar utöver 
basnivån. Ordning och omfattning på övningarna bestäms utifrån förbandets och 
befattningens behov enligt C OrgE bestämmande. C OrgE fastställer även eventuella 
ytterligare krav för att bli godkänd brukare med kulspruta som huvudvapen. 

1.2.2. Andrahandsvapen 

För att bli godkänd brukare på basnivå och därmed ha den formella kompetensen att 
självständigt få använda kulsprutan som andrahandsvapen krävs följande: 

• Godkänt prov i vapenhantering och säkerhetsbestämmelser. 
• Godkänt Kompetensprov Bas. 
• Dokumentation enligt skjutbok.  
 
Dessa krav är tvingande.  

Bestämmelse 0302 
 
”För att enskilt få skjutvapen tilldelat och för att självständigt få använda 
ett vapensystem ska godkänt prov i vapenhantering och säkerhetsbestämmelser 
samt godkänt kompetensprov enligt respektive Handbok Skjututbildning ha 
genomförts. Utbildnings- och provresultat ska dokumenteras av instruktör i loggbok 
(för vapensystem där sådana finns) eller skjutbok.” 

Reglemente Skjututbildning 2021 

 
Utbildning till brukare på basnivå är tillsammans med ett urval av tilläggsövningarna även 
lämplig att genomföra med de gruppbefäl som placerats vid grupp där kulspruta finns som 
huvudvapen och andrahandsvapen. Se 5. Övningsförteckning Tilläggsutbildning.  

Utbildning till brukare på basnivå är begränsad i tid och syftar till att brukaren ska uppfylla 
de juridiska kraven för att självständigt kunna verka med ett vapen denne normalt inte är 
tilldelad. Utbildningen till brukare på basnivå omfattar exempelvis vapenkontroll och 
åtgärder vid uppehåll, men inte alla åtgärder som enligt manual ingår i daglig tillsyn. 
Basnivån utelämnar helt särskild tillsyn. Utbildningen för brukare som avses ansvara för ett 
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vapen och dess underhåll bör därför i första hand genomföra utbildning mot huvudvapen, 
men som minst innehålla samtliga övningar rörande förebyggande underhåll. 

1.2.3. Breddvapen 

För att bli brukare på basnivå med begränsad utbildning och i krig självständigt få använda 
kulsprutan som breddvapen krävs: 

• Genomförda övningar enligt Del 1 – Grundövning 1, 3, 5, 6 och 8. 
• Genomförda övningar enligt Del 2 – Delmoment 3 och 5. 
 

OBSERVERA! 
Personal med utbildning på kulspruta som breddvapen får i fred inte hantera kulsprutan 
med skarp ammunition utan direkt uppsikt av handledare med säkerhetsansvar. Med 
handledare menas personal med lägst brukarutbildning bas. 

1.3. Planering av skjututbildning 

1.3.1. Grunder 

Det som i störst utsträckning kommer avgöra hur bra skyttarna blir och hur lång tid 
utbildningen tar är instruktörernas kompetens och engagemang.  

Eftersträva ett inledande instruktörs- och elevförhållande på en instruktör per fem vapen 
eller serviser.  

Tidsåtgång beror på truppens antal och mognad, instruktörens erfarenhet och yttre 
förhållanden. Utbildningen är målstyrd, inte tidsstyrd. Ibland tar det längre tid, ibland 
kortare. De uppskattade tider som anges nedan är ren effektiv övnings- och skjuttid och 
omfattar inte runtomkring-verksamhet som transporter, uppstart, dukning, avdukning och 
visitationer. Beroende på förutsättningar och organisation tar detta olika lång tid.  

Brukare som redan har en kulspruta som huvudvapen eller andrahandsvapen kan bli 
brukare på basnivå på annan buren kulspruta genom att genomföra tillämpliga delar av 
grundövningar och skjutövningarna på basnivå för den nya kulsprutan. Detta i syfte att 
uppfylla kraven i bestämmelse 0302 i R Skjutb 2021.  

För att bli brukare på tilläggsnivå och använda den nya kulsprutan som huvudvapen 
genomförs övningar ur tilläggsnivå enligt C OrgE bestämmande. 

Bestämmelse 0101 
 
”Brukare som är utbildade i tidigare utbildningssystem eller som saknar 
dokumentation, valideras genom att instruktör kontrollerar vapenhantering och 
kunskap om säkerhetsbestämmelser och genomför kompetensprov” 

 
Reglemente Skjututbildning 2021  
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1.3.2. Indelning av skjututbildning kulsprutor 

Grundövningar Bas. Ca 8-16 h. 

Målsättning med grundövningarna är att skytten ska 

• kunna åstadkomma tillräcklig siktbild, avfyrning och rekylkontroll från stationär 
eldställning 

• i samma situationer även kunna genomföra vapenkontroll och handhavande 
• känna till säkerhetsbestämmelserna kring kulsprutan och dess grundläggande funktion.  
 
Förtrogenhet i vapenhantering och skjutteknik grundläggs genom skjutövningar Bas. 

Skjutövningar Bas. Ca 8-16 h. Ca 120 skott.  

Målsättningen är att skytten ska 

• kunna träffa ett mål i första eldskuren på 100 m i liggande ställning, iförd skyddsmask, 
i dager och utan tidspress 

• kunna åtgärda eldavbrott och byta pipa 
• bli godkänd på Kompetensprov Bas. 
 
Övningar Tillägg. Ca 40 h. 

Målsättningen är att skytten (servisen) ska kunna  

• framrycka med vapnet, åstadkomma tillräcklig siktbild, avfyrning och rekylkontroll 
samt genomföra eldhandgrepp, pipbyte och avhjälpa eldavbrott i olika situationer och 
med varierande tid till förfogande 

• genomföra detta med kulsprutan som enmansvapen och med Ksp 58 även som del i 
en Ksp-servis bestående av skytt, laddare, ev. ammunitionsbärare och omgångschef 

• förklara kulsprutans funktion, känna till delars namn och kunna genomföra daglig och 
särskild tillsyn 

• träffa flera mål på avstånd upp till 600 m (400m Ksp 90) i tillämpade skjutställningar i 
både dager och mörker och med burna sensorer.  

 
Det är möjligt för ett förband att själva välja vilka målsättningar och delmoment som ska 
övas. För de befattningar som ska ha en mer omfattande skjututbildning bör en analys 
genomföras av i vilken ordning övningarna ska genomföras för att samordna 
skjututbildningen med stridsutbildningen. Observera att det inte är tänkt att alla ska 
genomföra alla tilläggsövningar utan det ska göras ett urval utifrån befattningens behov. 
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1.4. Genomförande av skjututbildning 

1.4.1. Grunder 

Var noggrann med grunderna så att förståelse och självförtroende skapas.  

Uppmuntra och hjälp skytten att anpassa sig efter situationen och efter sina individuella 
förutsättningar. Framhåll alltid det positiva i skyttens prestation, även om skytten inte har 
träffat tillräckligt bra. Din uppgift är att få skytten att tro på sig själv och det är din 
erfarenhet och pedagogiska förmåga som får även lägre presterande skyttar att nå målen. 

Skjutövningar i övningsförteckning tilläggsutbildning är tänkta att genomföras i avlyst 
terräng, och i den övergår övningarna efterhand från att ange antal skott till att ange antal 
träff.  

Det är önskvärt att skyttarna tränar sin förmåga att tolka siktbilden i eldskuren så att 
skytten kan bedöma träffläget och att kunna kontrollera eldskurarnas längd. 
Skjututbildningen ska därför uppmuntra skytten att bättra dåliga skott och eldskurar. 
Samtidigt är inte meningen att skytten regelmässigt ska skjuta ett större antal skott eller 
eldskurar än nödvändigt för att säkerställa tillräckligt antal träff. Här måste instruktören 
använda sin erfarenhet och leda skytten rätt.  

Dokumentation av träff och G eller U ska göras på varje övning. Övningarna skjuts det 
antal serier som anges oavsett om resultatet är G eller U.  

Vid kompetensprov ska skjuttimer användas och dokumentation av tid och träff göras. 

1.4.2. Målmateriel 

Övningarna bygger på användning av fallmål med 1/1 målyta eller Helfigur 2020 (2016 
eller äldre varianter är också användbara). Fallmål upp till 300m ska vara inställda på fall 
efter tre träff och bortom 300m inställda på fall efter en träff. Övningsledaren kan anpassa 
träffkraven efter truppens utbildningsståndpunkt och förutsättningarna. Provskjut fallmål 
för att hitta rätt inställning vad gäller känslighet på knacksensorn och värdera vilken typ av 
material målytan är gjord av. Kanalplast, solid plast och plåt kan ge olika utfall vid träff.  
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2. Skjutinstruktören 
2.1. Grunder 

Skjutinstruktörens uppgift är att på ett så professionellt och rationellt sätt som möjligt 
genomföra skjututbildning enligt styrande handböcker och reglementen. 

Grundläggande principer för utbildningsmetodik återfinns i Handbok Utbildningsmetodik. 
Grundläggande metoder för att utbilda skyttar återfinns i Handbok Skjututbildning 
Automatkarbin.  

Detta kapitel syftar till att komplettera informationen i Handbok Skjututbildning 
Automatkarbin kap 2 samt ge en praktisk vägledning i några av de områden som särskilt 
berör utbildning av kulspruteskyttar. 

KOM IHÅG! 
Skjututbildningen ska präglas av ledorden ordning och reda, säkerhet, enkelhet, stegring och 
utvärdering. 

2.2. Order och kommandon 

Följande order och kommandon och deras innebörd bör vara kända av truppen innan 
skjututbildning påbörjas: 

• eldställningar 
• ladda 
• övningen börjar 
• grundställning 
• färdigställning 
• anläggning 
• eld 
• eld upphör 
• övningen avbryts 
• patron ur 
• är det någon skytt som inte är klar? 
• markera. 
 
Se även respektive delmoment och övning. 
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2.3. Träfflägesanalys  

Träfflägesanalysens syfte är att undersöka om skytten håller rätt balans mellan tempo och 
precision, kontrollerar rekylen tillräckligt under eldskuren samt utgöra grund för en 
diskussion med skytten om vad denna kan utveckla.  

Eftersom skytten redan behärskar grundläggande skjutteknik efter skjututbildningen på 
grundvapnet, skottställs kulsprutorna tidigt i utbildningen. En förutsättning för 
träfflägesanalysen är därför att kulsprutan är skottställd. Beror felaktigt träffläge på att 
kulsprutan inte är skottställd bör skottställning ske innan utbildningen fortsätter. 

Om fallmål används och fälls i första eldskuren har skytten gjort ett bra jobb. Feedback 
bör bli ”Bra jobbat!”  

Om skytten missar med eldskuren, tolkar siktbilden korrekt eller får eldobservation, 
eldreglerar genom att välja ny riktpunkt och därefter träffar har skytten gjort rätt analys av 
uppgiften och bör ges samma positiva feedback. 

Om skytten missar även med den andra eldskuren och inte har ett bra svar på varför bör 
skjutinstruktören börja med att låta skytten beskriva vad som hänt, vad skytten såg i 
siktbilden under eldskuren, hur eventuell eldobservation lät och vad personen själv tror 
kan vara orsaken.  

Efter att skytten själv har fått möjlighet att komma fram till lösningen kan 
skjutinstruktören fylla i om han eller hon har en egen teori. Här spelar instruktörens 
erfarenhet och egna skjutskicklighet stor roll. 

Under nästa serie ska skjutinstruktören eller ett biträde observera skytten noggrant. Skytten 
och servisen ska anvisas att lägga mer energi på att läsa siktbilden, att eldobservera korrekt 
och sedan utan order eldreglera och träffa. 

Om skytten beskriver siktbilden korrekt och verkar ha valt rätt riktpunkt kan det vara 
bristande rekylkontroll som gör att kulsprutan sprider för mycket eller att träffläget ändras 
under eldskuren. Detta är mer sannolikt i mer tillämpade skjutställningar. Skytten bör då 
uppmanas att använda principerna för rekylkontroll i så stor utsträckning som möjligt och 
att hålla ned eldskurarnas längd för att minska spridningen. 

 

TIPS! 
Låt om möjligt skytten själv komma fram till vad resultatet beror på och vad personen kan 
förbättra.  

Ställ frågor snarare än att tala om för skytten vad personen gjort för fel.  

Exempel 
”Jag såg i siktbilden att den första eldskuren missade så därför riktade jag om och sköt en eldskur till så 
att jag fällde målet” 

”Mycket bra jobbat, helt rätt agerat!” 
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Skjutinstruktören bör tänka på följande:  
 
• Hitta alltid något positivt i skyttens resultat och framhåll det. Om inte det är möjligt 

ska instruktören vara tydlig med att han eller hon tror på skytten och kommer att titta 
speciellt på skytten vid nästa serie. Tillsamman kommer ni att hitta problemet. Låt 
aldrig skytten lämna tavlan eller skjutbanan med en känsla av otillräcklighet och 
hopplöshet. Skjutinstruktörens jobb är att skapa skyttar som tror på sig själva och sin 
förmåga, inte att avkräva perfektion och vara missnöjd med allt annat än perfektion.  
 

• Släpp tanken på att kunna tala om för skytten vad skytten gjort för fel bara genom att 
titta på träffläget. Det finns ingen mall över hur träfflägets utseende korrelerar med 
ställnings- eller avfyrningsfel som är relevant och applicerbar på Försvarsmaktens 
skjututbildning. Samma fel kan ha en mängd olika orsaker och även om skytten gör allt 
rätt kan träffbilden bli avvikande om vapnet eller ammunitionen inte presterar på 
konsekvent nivå. 
 

• Om det trots feedback är svårt för skytten att träffa tillräckligt bra med eldskurarna 
eller om träffbilden flyttar sig oförutsägbart mellan serier ska skjutinstruktören 
provskjut vapnet själv. Vapnet eller siktet kan ha gått sönder så att det är omöjligt att 
prestera konsekvent och förutsägbart. Om även skjutinstruktören får motsvarande 
resultat är det sannolikt vapnet som är problemet.  

 
Skjutinstruktören ska inte överanalysera eldskurar som träffar. Om två träff sitter centralt 
och en lite ut mot kanten i föreskriven träffyta spelar ingen roll så länge träffresultatet är 
godkänt. Målet är inte att uppnå små träffbilder utan att uppnå tillräcklig verkan så snart 
som möjligt.  

  

Exempel 
”Vad hade du för riktpunkt?”  

”Vad tror du själv att det beror på att du träffade där och inte där du hade tänkt dig?”  

”Vad kan du göra annorlunda till nästa gång för att träffa där du tänkt dig?”  

”Vad kan du effektivisera till nästa gång så att du uppnår samma goda träffresultat fast på kortare tid?” 
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3. Träffsannolikhet och verkan 
Träffsannolikhetsberäkningar i äldre skjutreglementen för kulspruta har idag begränsad 
praktisk användning och relevans då dessa är framtagna under skjutförsök med annan 
ammunition än den som används idag, med vapen utrustade endast med fasta riktmedel 
och med skyttar som hade en annan skjututbildning än dagens skyttar. Beräkningarna är 
dessutom gjorda för enskilda skott och tar inte hänsyn till tiden skytten har till förfogande 
för att uppnå tillräcklig verkan.  

Ett nytt heltäckande tabellverk för kulspruta med olika vapen och 
riktmedelskonfigurationer, olika ställningar och olika utbildningsnivåer och därmed 
kompetens hos skyttarna kommer att utvecklas och införas i kommande publikation.  

För varje övning i övningsförteckningarna för skjututbildningen finns det föreskrivet vilka 
krav som ska uppnås. Där framgår krav för respektive övning som beskrivs med 
skjutställning, avstånd, målyta och antal träff. Tidskraven under skjututbildningen anges 
normalt som SSSM, Så Snart Som Möjligt. Om antal avlossade skott och träffar 
dokumenteras kan träffsannolikheten beräknas. 

I en verklig eldstrid kommer så många andra faktorer påverka skottets svårighetsgrad och 
därigenom ammunitionsinsats och verkan.  

En övningsledare behöver dock kunna bedöma vilka krav det går att ställa på skyttar under 
eldexercis och stridsskjutningar. Detta för att kraven inte ska bli orimligt svåra, 
ammunitionsförbrukningen för stor eller uppgiften omöjlig att lösa.  

FOI har genomfört försök och beräkningar av verkan och kommit fram till den indelning 
och poängsättning av träffzoner på en helfigur som beskrivs i handboken. Med 
utgångspunkt i detta kan vi sätta tillräcklig verkan till 5 poäng, d.v.s. det värdet en träff i A-
zon ger. Utifrån det kan man härleda att 3 träff i X-zon ger 6 poäng. Så om man inte har 
möjlighet att mäta var träffarna tar, t.ex. vid användning av fallmål, kan man fastställa att 
tillräcklig verkan är 3 träff.  

KOM IHÅG! 
Hur lång tid har man på sig att uppnå tillräcklig verkan?  
I Reglemente Skjutning Kulspruta står: Hur länge ”så snart som möjligt” är beror på 
situationen och är svårt, om inte omöjligt, att kvantifiera i absoluta tal. Frågan besvaras 
därför med ”resten av ditt liv”. 

 
I utbildnings- och träningssituationen finns dock behov av att kunna kvantifiera tiden. 
Utifrån kraven i kompetensprovet för automatkarbin, vilket är en etablerad standard i FM 
kan vi härleda en kvantifierbar tid att använda vid planering av eldexercis och 
stridsskjutningar.  

Kravet för att bli godkänd på Kompetensprov Bas med automatkarbin är en poängkvot på 
1,0. Om man skjuter 9 träffar i A-zon ger detta 45 poäng. För att nå upp till en poängkvot 
på 1,0 behöver man alltså skjuta alla 9 träffarna på 45 sekunder.  
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FAKTA! 
Tiden man har på sig att uppnå tillräcklig verkan, d.v.s. skjuta 1 träff i A-zon härleds enligt 
följande:  

9/9 = 1 träff vilket ger 45/9 = 5 sekunder. A-zonen målyta motsvarar en skytt i 
observationsställning.  

 
Om man istället skjuter 9 träff i X-zonen ger detta 9 x 2 = 18 poäng. För att uppnå en 
poängkvot på 1,0 behöver man då skjuta på 18 poäng/1,0 = 18 sekunder. 

FAKTA! 
Tiden man har till förfogande för att uppnå tillräcklig verkan, d.v.s. 3 träff blir då:  
18/3 = 6 sekunder. Träff i X-zon motsvarar träff i en helfigur (fallmål). 

 

OBSERVERA! 
Som utgångspunkt bör därför övningar även med kulsprutor, där skjutavståndet är 50 m 
eller mer, planeras och dukas så att en helfigur (fallmål) träffas med 3 skott inom max 6 
sekunder från att första skottet skjuts och att ett huvudmål (kubbmål) träffas med minst ett 
skott inom max 5 sekunder. 

 
Detta kommer på längre skjutavstånd innebära att flera skyttar måste skjuta mot samma 
mål för att eldenheten ska kunna lösa sin uppgift. Mer om hur övningar, planeras, dukas 
och kravställs går att läsa i Handbok Stridsutbildning skarp ammunition.  
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4. Övningsförteckning basutbildning 
4.1. Grundövningar Bas - Lär känna ditt vapen 

Målsättning 
Skytten ska i situationer utan tidskrav och från stationär eldställning kunna åstadkomma 
tillräcklig siktbild, avfyrning och rekylkontroll. Skytten ska i samma situationer även kunna 
genomföra vapenkontroll, eldhandgrepp, pipbyte och avhjälpa eldavbrott. Skytten ska 
känna till säkerhetsbestämmelserna kring kulsprutan och dess grundläggande funktion. 
Förtrogenhet i vapenhantering och skjutteknik grundläggs genom att genomföra 
skjutövningar Bas. 

Genomförande 
Förtrogenhet i vapenhantering och skjutteknik grundläggs genom att genomföra 
skjutövningarna. Innehållet i grundövningarna behöver löpande repeteras och återkopplas 
till under den fortsatta skjut- och stridsutbildningen. 

Utbildning till andrahandsvapen genomförs med skytt som ensam brukare. 

Utbildning till huvudvapen kan genomföras i servis. 

Skjututbildning bas är avsedd att genomföras av personal som ska kunna använda andra 
befattningshavares kulspruta som ett andrahandsvapen. Därför saknas övningen vårda ditt 
vapen/fördjupning funktion. Daglig och särskild tillsyn sker normalt av den befattningshavare 
som ansvarar för kulsprutan. Personal som ska kunna använda kulspruta som andrahands-
vapen bör därför utbildas parallellt med personal som ska använda kulsprutan som 
huvudvapen, så att dessa kan genomföra tillsyn på vapnen. I annat fall bör övningen vårda 
ditt vapen/fördjupning funktion också genomföras i grundövningar bas så att daglig och 
särskild tillsyn kan genomföras.  
Tabell 4.1 Översikt grundövningar bas.  
Övning Omfattning 

1 Säkerhet 
2 Delars namn, grundläggande funktion och montering rödpunktssikte 
3 Hantering av vapen - ladda och patron ur 
4 Ammunitionskunskap 
5 Siktbild, skjutregler och avfyrningsteknik 
6 Rekylkontroll – skjutning med benstöd 
7 Stridsparsvis torrövning 
8 Hantering av vapen - pipbyte samt åtgärder eldavbrott 
9 Vapenkontroll 
10 Åtgärder före och efter skjutning 
11 Prov vapenhantering och säkerhetsbestämmelser 
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Grundövning 1 – Säkerhet  
Innehållet i denna övning bygger på den grundläggande skjututbildningen med 
grundvapnet. Innehållet måste ständigt repeteras och övas så att skytten utvecklar en 
förtrogenhet att tillämpa säkerhetsbestämmelserna.  

Målsättning 

Skytten ska  

• få ökad förståelse för riskerna med vapen och skjutning och kunna redogöra för de 
grundläggande bestämmelserna för vapenhantering 

• kunna förklara vad ofarlig riktning, skjutgränser och eldområde är 
• kunna redogöra för riskområden som uppstår vid skjutning med kulspruta och de 

begrepp som de benämns med 
• få en grundläggande förståelse för hur förbiskjutning får göras 
• kunna redogöra för vad som är vital del, vad som gäller för överlämnade av vapen, när 

vapnet får vara osäkrat och när hörselskydd och skyddsglasögon ska bäras 
• på ett säkert och mynningsmedvetet sätt kunna bära och hantera vapnet under 

inledande utbildning  
• veta hur vapenremmen fästs i vapnet och kunna tillpassa den.  
 

OBSERVERA! 
Kontrollera aktuella värden i SäkR.  

Ofarlig riktning 

Repetera begreppet ofarlig riktning. 

Grundläggande säkerhetsregler för vapenhantering 

Repetera de fyra grundläggande säkerhetsreglerna för vapenhantering och minnesregeln 
”Mynning – Finger – Säkring”.  

Vapenställningar 

Visa och instruera olika sätt att bära och hantera vapnet, hur man tar på och av vapnet från 
kroppen och hur man plockar upp saker från marken utan att svepa eller peka på andra 
med mynningen. 

Vapenremmen 

Utbilda på det grundläggande sättet att använda remmen. Montera vapenremmen och 
tillpassa längden.  
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Riskområden vid skjutning  

Visa och instruera vapnets riskområde med hänsyn till tryckpåverkan, riskvinkel  
för sidspridning (V), riskvinkel vid studs (Q) och om möjligt riskområde för splitter (k).  

Skillnader mot grundvapnet 

• Ksp har större V mot rörligt mål jämfört med automatkarbin.  
• 7.62 har större Dmax och därmed större C än 5.56.  
• Överskjutning är inte tillåten med Ksp i fred. 
• Ksp räknas som laddad om ammunition finns i vapnet, bandet ligger på ledarplåten 

eller magasin är isatt (Ksp 90). 
• Ksp får inte vara laddad i fordon. 
• Band får inte tömmas med hjälp av kulsprutans mekanism och matarinrättning.  
 
Repetera begreppen och skillnaden mellan skjutgräns och eldområde. 

Förbiskjutningsreglerna kan visas genom att dra upp vinklarna med avspärrningsband eller 
motsvarande. Beroende på storleken på händer och armlängd kan följande tumregler 
användas:  

• Tre fingrar: Detta tillgodoser kravet på förbiskjutning när riskvinkeln är 100 mils.  
• Knuten hand: Detta tillgodoser kravet på förbiskjutning när riskvinkeln är 200 mils. 
• Tio i två: Detta tillgodoser kravet på förbiskjutning när riskvinkeln är 1000 mils. 

Kärnlinjen på vapnet motsvarar tolv på en klocka, om något som inte får bekämpas 
befinner sig inom sektorn ”tio i två” måste soldaten sluta skjuta eller rikta om. 

• 2:1: Detta tillgodoser kravet på förbiskjutning när riskvinkeln är 1000 mils, avståndet i 
djup får då inte överstiga halva luckan i sida. 

Övriga bestämmelser 

• Vad som är vital del.  
• Vad som gäller vid överlämning av vapen. 
• När vapnet får vara osäkrat. 
• Antal skott som får skjutas i snabb följd innan pipan måste bytas. 
• När hörselskydd och skyddsglasögon ska bäras. 

Grundövning 2 – Delars namn, grundläggande funktion Ksp, 
grundställning rödpunktssikte 

Målsättning 

Skytten ska 

• kunna ta emot instruktion vid fortsatt utbildning 
• kunna grundställa och montera rödpunktssikte på kulsprutan.  
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OBSERVERA! 
Kontrollera aktuell manual.  

Delars namn 

Inleds med att övningsledaren säkerställer att vapnen är oladdade. 

Utbilda endast på de yttre och inre delar som är nödvändiga för eldhandgrepp, skjutning 
och vapenkontroll. Fördjupande materielkunskap genomförs i del 3 för skyttar som ska 
utrustas med Ksp som huvudvapen.  

Vapnets grundläggande funktion En mycket grundläggande nivå är tillräckligt. 
Fördjupning sker vid första vårdpasset.  

Exempel på tillräcklig nivå 
”Ammunition fylls på i bandet, bandet placeras på ledarplåten efter att mekanismen har spänts upp. När 
man trycker på avtryckaren frigörs mekanismen. Den slår fram av fjäderkraften i framföringsfjädern, för 
med sig en patron ur bandet in i patronläget och när mekanismen gått i lås i sitt främsta läge avfyras 
patronen. Krutgaserna gör att mekanismen låser upp och drar ut tomhylsan. Så länge skytten håller 
avtryckaren intryckt fortsätter processen och kulsprutan skjuter automateld. När skytten släpper 
avtryckaren hakas mekanismen upp igen i sitt bakre läge.” 

Funktionskontroll och grundställning av rödpunktssikte 

Genomförs enligt Handbok Skjututbildning Automatkarbin 2021 grundövning 3.  

Montering 

Fäst rödpunktsiktet på vapnets fästskena. Genomförs enligt manual för respektive vapen 
samt Reglemente Skjutning Kulspruta avsnitt 7.2. Om skjututbildningen inleds med 
skottställning av fasta riktmedel kan montering ske när detta är klart.  

Grundövning 3 – Hantering av vapen – Ladda och patron ur 

Målsättning 

Skytten ska  

• utan belastning kunna ladda och göra patron ur med bandlåda, kassett och magasin.  
• kunna övergå mellan färdigställning och anläggning i liggande ställning. 

Säkring och osäkring 

Utbilda på hantering av säkringsomställaren och spärren enligt manual. Var noga med att 
göra fullständig mekanismrörelse och att föra fram manöverhandtaget helt efter 
mekanismrörelse. Använd skjuthandens tumme och pekfingerknoge för att hantera 
säkringsomställaren och spärren.  
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Ladda och patron ur 

Utbilda på ladda och patron ur enligt manual. 

Beakta eventuella vänsterskyttar. Vänsterskyttar bör göra mekanismrörelse med höger 
hand.  

Färdigställning/anläggning 

Repetera begreppen från skjututbildningen på grundvapnet. Utbilda på specifika detaljer 
för kulspruta och träna att övergå mellan utgångsställningarna i liggande ställning.  

Grundövning 4 - Ammunitionskunskap 

Målsättning 

Skytten ska  

• känna till vilken ammunition som används till kulsprutan 
• kunna fylla på, tömma och skarva ksp-band.  
• kunna fylla upp och använda bandlådor och kassetter på rätt sätt.  

Ammunitionen 

Utbilda på ammunitionssorter och förpackningar enligt manual. 

Blind, skarp, spårljus och övningsammunition ska ingå, om möjligt även pansarbrytande 
ammunition. 

Hantering av band och länk 

Utbilda på påfyllning, tömning och skarvning av band och länk enligt manual. 

Utbilda på hur man fyller bandlådor och kassetter enligt manual. 

Vid nederbörd kan bandet vändas i bandlåda till Ksp 58 så att locket kan vara vänt bort 
från kulsprutan och läggas över bandlådan som skydd.  

Grundövning 5 – Skjutregler, siktbild och avfyrningsteknik 

Målsättning 

Skytten ska  

• få förståelse för eldens utsträckning och projektilbanor kopplat till det riktmedel som 
används 

• kunna redogöra för skjutreglerna 
• förstå principerna för avfyrning och modellen med krav på avfyrningens noggrannhet 
• kunna ta siktbild med fasta riktmedel och rödpunktssikte.  
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Övningen bör genomföras på en plats där det är möjligt att observera bortom praktiskt 
skjutavstånd. Helfigurer bör placeras ut i terrängen så att skyttarna kan ta siktbild mot mål 
på olika avstånd.  

Skjutregler 

• Rikta så att centrum för eldskuren från skytten sett träffar lågt i synlig målyta. Då 
maximeras antalet projektiler i eldskuren som kan få verkan i målet. 

• Om skytten kan uppfatta sitt träffläge genom spårljus eller uppkast kan man reglera sin 
egen eld så att man fortsätter träffa rätt, eller att nästa eldskur träffar lågt i synlig 
målyta.  

• Om skytten inte kan observera sin eld vid skjutning på längre avstånd ska skytten rikta 
lägre. Lägre eldskurar ger ofta en bättre möjlighet att observera eldens läge. 

• Om skytten får eldobservation från kamrat riktar skytten om enligt denna.  
• Eldskurarnas längd beror på uppnådd verkan, skottets svårighetsgrad och tillgång till 

ammunition. Ju svårare mål och ju mindre ammunition som finns att tillgå, desto 
kortare eldskur. I regel skjuts 5-10 skott per eldskur (~0.5-1 sek eldskur).  

 
Utbilda på banhöjdstabellerna enligt Reglemente Skjutning Kulspruta.  

Skottets svårighetsgrad  

Repetera kunskaperna från utbildningen på grundvapnet.  

 
Bild 4.1. Skottets svårighetsgrad.  

Siktbild 

Repetera kunskaperna från utbildningen på grundvapnet. 

 
Bild 4.2. Siktbild.  
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En helt stilla siktbild vid första skottet i eldskuren är i praktiken omöjlig att uppnå. Det 
beror bland annat på att vapnet är i ständig rörelse så länge skytten vidrör det men även på 
att ett levande mål mer eller mindre är i ständig rörelse. Under eldskuren rör sig kulsprutan 
i rekylen, och skytten strävar då efter att hela tiden behålla tillräcklig siktbild genom att 
kontrollera rekylen och styra vapnet. 

Fasta riktmedel 

En perfekt siktbild med fasta riktmedel innebär att skytten ska kunna se kornet och 
kornskydden genom siktet med lite luft mellan sikte och kornskydd. Kornets överdel är 
centrerad i siktets hål. Kornets överdel läggs på riktpunkten. Skjutögats fokus är på kornets 
överdel så att den är helt skarp och målet är suddigt.  

Med fasta riktmedel används grundsikte 300 m med både Ksp 58 och Ksp 90. På större 
avstånd använd närmast högre avståndsinställning. Rikta lågt i målet, ställ målet på kornet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4.3 Riktpunkt fast riktmedel. Bild ur SkjutR Ksp 2022 

Låt skyttarna prova att ta siktbild med fasta riktmedel mot mål eller terrängföremål på 
olika avstånd. Gå igenom hur sikteslöparen fungerar och hur man ställer in olika 
skjutavstånd. Prova att fokusera på målet och på kornet och försök skapa en inledande 
förståelse. Skytten kan behöva arbeta med att flytta fokalplan mellan korn och mål. 

Rödpunktssikte eldhandvapen 

Rödpunktssikte monteras på vapnets fästskena enligt manual för respektive vapen samt 
Reglemente Skjutning Kulspruta avsnitt 7.2.  

Skruvarna behöver inte dras åt fullt ut eftersom de fasta riktmedlen ändå ska skottställas 
först.  

Repetera kunskaperna från utbildningen på grundvapnet. 

Låt skyttarna prova att ta siktbild med rödpunktssikte mot mål eller terrängföremål på 
olika avstånd.  



HANDBOK 
 

27 
 

Träffläget är mellan 15 och 30 cm (Ksp 90C 15-20 cm) över rödpunktens kant från 100 m 
skjutavstånd till 100 m hitom skottställningsavståndet. 100 m bortom 
skottställningsavståndet är träffläget ~20-35 cm under rödpunktens kant.  

Minnesregel för val av riktpunkt RPS EHV:  

• Upp till skottställningsavståndet, rikta som om fienden sparkar boll med rödpunkten. 
• 100 m bortom skottställningsavståndet, rikta som om fienden nickar bollen. 
• 200 m bortom skottställningsavståndet, rikta som om fienden håller bollen över 

huvudet för inkast. 
 
För mindre målytor än helfigur anpassas val av riktpunkt. 

• Upp till skottställningsavståndet, rikta i kant mellan mål och underlaget. 
• 100 m bortom skottställningsavståndet, rikta högt i målet. 
• 200 m bortom skottställningsavståndet, rikta något ovanför målet.  

Avfyrningsteknik 

Visa avtryckarfingrets placering på avtryckaren. Placeringen på avtryckaren beror på 
individens anatomiska förutsättningar. Händer och fingrar är olika stora och långa.  

Utgå från ett stabilt och bekvämt grepp när avtryckarfingrets placering provas ut. Det 
viktiga är att avfyrningen kan utföras med ett jämnt tryck och behållas fullt intryckt under 
hela eldskuren. Skillnaden mellan kulsprutans avtryckare och automatkarbinens är att 
kulsprutan inte har en lika definierad tryckpunkt. Den är mer som ett långt tungt släp. 

På kommando ”anläggning” eller motsvarande lägger skytten så snart som möjligt fingret 
mot avtryckaren, beredd att avfyra efter att tillräcklig siktbild är uppnådd.  

På kommando ”eld” avfyrar skytten kulsprutan genom att utan att göra siktbilden 
otillräcklig trycka in avtryckaren helt och hålla den intryckt under eldskuren.  

När skytten inte längre kan hålla en tillräcklig siktbild eller när tillräckligt antal skott enligt 
skjutreglerna har skjutits så släpper skytten snabbt avtryckaren helt och lägger därefter 
fingret mot avtryckaren. Om fler eldskurar ska skjutas avfyrar skytten så snart siktbilden 
åter blir tillräcklig. Om elduppgiften är ”nedhåll” väntar skytten tillräcklig tid innan nästa 
eldskur. 

Torröva avfyrning. 
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Exempel på torrövning 
Börja med att ställa upp skyttarna på en formering så att alla kan se instruktören. Genomför patron ur.  

Visa och instruera enligt följande: 

 Inta liggande skjutställning bakom vapnet. 
 Spänn upp och för fram manöverhandtaget. 
 Rikta mot ett föremål med tillräcklig siktbild. 
 På kommando ”ta” lägg avtryckarfingret mot avtryckaren, beredd att avfyra. 
 På kommando ”tryck” tryck av och håll avtryckaren intryckt.  
 Skytten kontrollerar att siktbilden inte blev otillräcklig under avfyrningsförloppet innan mekanismen 

slog igen. 
 På kommando ”ta” släpper skytten avtryckaren helt, återtar kontakten med avtryckaren och tar 

tillräcklig siktbild. 
 
Spänn upp vapnet på nytt, repetera processen ca 10 ggr.  

Om skytten trycker in avtryckaren för långt så att mekanismen slår fram innan kommando ”tryck” gör 
skytten om på eget initiativ. Här handlar det om att lära sig var ”tryckpunkten” är. 

Stegra efter ett tag till att skytten avfyrar i egen takt så snart siktbilden är tillräcklig.  

Denna övning lämpar sig för återkommande torrövning. 

Grundövning 6 – Rekylkontroll – Skjutning med benstöd 

Målsättning 

Skytten ska  

• få förståelse för hur kulsprutans rekyl kan kontrolleras och varför rekylkontroll är 
viktig för att kunna träffa med eldskurarna 

• kunna redogöra för de grundläggande principerna för rekylkontroll som gäller i 
liggande ställning med benstöd och stående i postvärn 

• kunna kontrollera rekylen i liggande ställning med benstöd och stående i postvärn. 

Genomförande 

Repetera principerna för rekylkontroll som skytten fick lära sig under sin skjututbildning 
på grundvapnet. Fokusera på liggande skjutställning och visa om möjligt med en 
automatkarbin. Kontrollen som instruktören gör för att kontrollera skyttens rekylkontroll 
ska genomföras effektivt (ca 10 s per skytt). Ge snabb feedback och ta därefter nästa skytt. 
Detta är en grundövning, skytten kommer få ökad förtrogenhet när väl skjutövningarna 
genomförs.  
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Rekylkontroll med kulspruta 

Förklara att skillnaden är att en eldskur utgör en längre sammanhängande serie av 
rekylstötar som skytten måste kontrollera under tiden som tillräcklig siktbild behålls. 

Det är möjligt att ”styra” kulsprutan under eldskuren till skillnad mot vid patronvis eld 
med automatkarbin.  

Vid liggande skjutning med benstöd ger Y-ställning generellt bäst möjligheter att 
kontrollera rekylen och att målväxla och målfölja.  

 

 
Bild 4.4 Skytt med Ksp 58 i Y-
ställning med inritade 
rekylvektorer framifrån.  
Peppe Ericsson/Studio Ljusspel 

Bild 4.5 Skytt med Ksp 58 i Y-
ställning med inritade 
rekylvektorer ovanifrån.  
Peppe Ericsson/Studio Ljusspel 



HANDBOK 
 

30 
 

Exempel på instruktörskontroll 
Torrövning och kontroll av liggande Y-ställning med benstöd.  
 
Ställ upp skyttarna på linje. 

Skyttarna torrövar siktbild, avfyrning och rekylkontroll enskilt enligt grundövning 5. 

När instruktören påbörjar kontroll ska skytten som kontrolleras inta anläggning med siktbild tagen mot 
angiven lämplig riktpunkt. Riktpunkten ska skytten sedan sträva efter att behålla under hela kontrollen.  

Instruktören rör sig från skytt till skytt och kontrollerar följande: 

 Visuell överblick av skyttens ställning. Kontrollera att benstöden står neutralt med 90 grader mot 
skjutriktningen, att de belastas framåt och att vapnet inte lutas i sida. Instruktören ger feedback 
innan den börjar påverka skytten. 

 Tryck vapnet mot axeln genom att trycka mot benstödens infästning högt upp mot gascylindern. Håll 
inte på ett sätt som stör skyttens siktbild. Kontrollera att rörelsen fortplantas så rakt som möjligt 
genom skyttens kropp ner mot underlaget. Skyttens kropp ska inte vikas eller böjas i någon riktning 
och båda benen och fötterna ska röra sig lika mycket bakåt.  

 Gör ett kort drag framåt. Kontrollera att vapnet behåller kontakt mot axeln och att skytten snarare 
följer med framåt. 

 Vrid vapnet runt sin egen längdaxel. Vapnet ska hållas stabilt och inte rotera med. 
 Greppa om kolvens undersida framför stödhanden. Tryck lätt åt sidorna, upp och ner för att försöka 

rikta om vapnet. Skytten ska härvid hålla emot och tvinga tillbaka kornpunkten mot riktpunkten 
för att hålla siktbilden tillräcklig. 

 Tryck huvud lätt från axelstödet. Kinden bör vara tryckt mot axelstöd och inte följa med. 
 

 

 
 
Bild 4.6 Instruktör genomför instruktörskontroll på skytt med Ksp 58 i Y-ställning.  
Peppe Ericsson/Studio Ljusspel  
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Grundövning 7 – Stridsparsvis torrövning 

Målsättning 

Skytten ska  

• befästa kunskaperna från utbildningen på grundvapnet genom att öka sin förståelse för 
hur skottets svårighetsgrad påverkar kravet på siktbild och avfyrning 

• träna på siktbild, avfyrning och rekylkontroll och att målväxla med olika stor vinkel till 
målen 

• få en inledande förståelse för metoder för målangivning. 

Genomförande 

Ställ ut minst tre mål (lämpligen helfigurer) på ca 30-100 m avstånd. Två mål bör stå 
närmare ihop och ett mål bör ha så pass stort avstånd till övriga mål att skyttarna tvingas 
flytta antingen sig själva eller vapnet vid målväxling (>500 mils).  

Dela in skyttarna i serviser om detta inte redan är gjort. 

Visa övningen:  

 Övad skytt spänner upp mekanismen och gör anläggning mot ett av målen. 
 Kamrat målanger: ”Rakt fram, 100, skytt, eld”  
 Skytt riktar mot angivet mål med tillräcklig siktbild och avfyrar sedan med  

tillräcklig avfyrningsteknik. Siktbilden ska inte göras otillräcklig av avfyrningen.  
 Skytten släpper avtryckaren helt, lägger åter fingret mot avtryckaren och återtar 

tillräcklig siktbild. 
 Kamraten gör mekanismrörelse och kommenderar därefter ”Nytt mål! Omedelbart 

vänster, 100, skytt, eld”  
 Skytten släpper avtryckaren, målväxlar så effektivt som möjligt och avfyrar så snart 

som siktbilden blir tillräcklig mot det nya målet. 
 Processen görs om enligt ovan.  
 Kamraten kommenderar ”Nytt mål! Snett höger, 100, skytt, eld”. 
 Skytten släpper avtryckaren, målväxlar genom att antingen lyfta upp vapnet, rikta om 

det och sätta ner det igen i rätt riktning eller genom att flytta sig själv och bibehålla 
benstöden som vridpunkt mot underlaget. Skytten kontrollerar att benstöden ställs 90 
grader mot skjutriktningen och avfyrar mot det nya målet så snart siktbilden blir 
tillräcklig.  

 
Instruktören genomför därefter övningen med serviserna och låter varje skytt genomföra 
ett tillräckligt antal avfyrningar och målväxlingar innan man kommenderar byte inom 
servisen. 

Denna övning lämpar sig för återkommande torrövning. I princip så ”skjuter” skytten utan 
att det smäller.  

Övningen går även att genomföra med lös ammunition. Detta kan vara lämpligt senare 
under utbildningen eller som repetition. Anpassa i sådana fall övningen efter behov. 
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Bild 4.7 Stridsparsvis torrövning. Peppe Ericsson/Studio Ljusspel 

 
 
Bild 4.8 Detalj: Kamrat spänner upp mekanismen under stridsparsvis torrövning. Peppe Ericsson/Studio 
Ljusspel 

Grundövning 8 – Hantering av vapen – pipbyte och åtgärder vid 
eldavbrott 

Målsättning 

Skytten/servisen ska i en i förväg inredd eldställning kunna ladda från bandlåda och 
kassett, byta pipa och åtgärda eldavbrott.  
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Genomförande 

Öva i en i förväg inredd eldställning. Öva åtgärder vid eldavbrott och pipbyte. 

Var noga med ordningen i eldställningen. 

Se manual för respektive vapen samt SkjutR Ksp 2022 8.9. 

Utbildning till andrahandsvapen genomförs med skytt som ensam brukare. 

Utbildning till huvudvapen kan genomföras i servis.  

 

 
Bild 4.9 Skytt med Ksp 58 byter pipa. Peppe Ericsson/Studio Ljusspel 

Grundövning 9 – Vapenkontroll och åtgärder vid uppehåll 

Målsättning 

Skytten ska få förståelse för hur och varför vapenkontroll genomförs samt vilka åtgärder 
som ska genomföras vid uppehåll.  

Genomförande 

• Utbilda på vapenkontroll enligt manualen. Gör en sista säkerhets- och 
funktionskontroll i samband med skjutning eller förberedelser för strid. 

• Utbilda på åtgärder vid uppehåll i skjutning enligt manualen. 
 
Snö, vatten eller blöt vegetation kan användas för kylning av pipor. Vatten kan hällas 
genom pipan från patronläget mot mynningen. Säkerställ att snö som hamnar i pipan 
smälter undan innan pipan används på nytt. 
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Grundövning 10 – Åtgärder före och efter skjutning 

Målsättning 

Skytten ska kunna genomföra rätt kontroller och ställa upp för visitation före och efter 
skjutning. 

OBSERVERA! 
Nedanstående metod är ett exempel. Andra metoder kan vid behov användas.  

Chef fastställer metod. Genomför minst kontroll enligt SäkR. 

Genomförande 

Åtgärder före skjutning: vapenkontroll och eventuell kompletterande order från 
övningsledaren. 

Visitation före skjutning 

På kommando “Vid…mot…linje på stället. Gör klart för visitation före skjutning”: 
 Uppställning på linje. Vapnet upphakat och står på benstödet med locket öppet 

framför skytten. Kolven mot befälet som visiterar. 
 Skytten bär piporna i bärhandtagen på båda axlarna med mynningarna riktade bakåt. 
 Bandlådor står bredvid vapnet med öppna lock och tomma band och kassetter 

istoppade. Ksp 90: magasinen i öppna fickor med magasinsläpparna uppåt. 
 Skytten anmäler: “Fanjunkare, vapenkontroll genomförd, två bandlådor, två 

kassetter, sex band”. 
 Visitera soldaten och kontrollera mental och fysisk dagsform.  
 Kontrollera genomförd vapenkontroll i tillämpliga delar, exempelvis att 

gasregulatorerna är rätt inställda, mataraggregatet rör sig fritt och fjädrar åter, att 
säkerhetsspärren fungerar och att kolven sitter fast. 

 Kontrollera att flamdämparen alt lösskjutningsanordning inte går att lossa med 
handkraft. 

 Kontrollera loppet (innan skarpskjutning). 
 Kontrollera band, bandlådor, kassetter och magasin. 
 På kommando “Visitation upphör” (”Efterhand visitation upphör”). Blindavfyra och 
återställ materielen på rätt plats. 

 

 

OBSERVERA! 
Blindavfyra inte utan att pipan är isatt. 
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Bild 4.10 Instruktör visiterar Ksp 58 före skjutning. Peppe Ericsson/Studio Ljusspel 

Åtgärder efter skjutning 

Utbilda på åtgärder efter skjutning. 

Exempelvis:  

• Genomför patron ur. 
• Töm samtliga bandlådor, kassetter, band och magasin på ammunition och kontrollera 

att ingen ammunition finns kvar. Samla in ammunition, tomma band, länkar och 
tomhylsor. 

• Genomför visitation efter skjutning. Se nedan. 
• Smörj in lopp, mekanism och gasregulatorer med CLP. 
• Genomför daglig tillsyn och vapenkontroll så snart som verksamheten medger det. 

Visitation efter skjutning 

 Uppställning på linje. Vapnet upphakat och står på benstödet med locket öppet 
framför skytten. Kolven mot befälet som visiterar. 

 Skytten bär piporna i bärhandtagen på båda axlarna med mynningarna riktade bakåt. 
 Bandlådor står bredvid vapnet med öppna lock och tomma band och kassetter 

istoppade. Ksp 90: magasinen i öppna fickor med magasinsläpparna uppåt. 
 Skytten anmäler: ”Fanjunkare, ingen ammunition kvar, två bandlådor, två 

kassetter, sex band”. 
 Visitera att patronlägen är tomma. 
 Visitera att ingen ammunition finns kvar i vapnet. 
 Visitera att band, bandlådor, kassetter och magasin är tomma. 
 Visitera att ingen ammunition finns kvar i fickor där ammunition får förvaras. 
 På kommando “Visitation upphör” (”Efterhand visitation upphör”)  
 Sätt fast pipan, blindavfyra i ofarlig riktning och återställ materielen på rätt plats. 
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Grundövning 11 – Prov vapenhantering och säkerhetsbestämmelser 

Målsättning 

Skytten ska 

• kunna uppvisa säker vapenhantering och genomföra ladda och patron ur på ett säkert 
sätt 

• bli godkänd på formellt prov avseende säkerhetsbestämmelser. 

Genomförande 

Genomför och dokumentera provet enligt Bilaga 1 – Prov vapenhantering och 
säkerhetsbestämmelser kulspruta. 

Provet genomförs med fördel som ett tillämpat praktiskt prov med muntliga frågor. Provet 
kan genomföras i två delar. En del som genomförs före första skottet och en del som 
genomförs vid senare tillfälle.  

4.2. Skjututbildning Bas 

Målsättning 
Skytten ska  

• i liggande ställning, utan tidspress, i dager och på 100 m avstånd kunna träffa ett mål i 
första eldskuren iförd skyddsmask 

• kunna åtgärda eldavbrott och byta pipa 
• bli godkänd på Kompetensprov Bas. 

Genomförande 
Innan skjututbildningen påbörjas ska deltagarna vara godkända på prov enligt grundövning 
11. Det är möjligt att genomföra delmomenten i annan ordning än den som beskrivs 
nedan. Utbildning som ska leda till förmåga som brukare med kulspruta som 
andrahandsvapen genomförs med vapnet som enmansvapen. Utbildning som ska leda till 
förmåga med kulspruta som huvudvapen kan genomföras i servis.  
Tabell 4.2 Skjututbildning Bas 
Delmoment Övning Omfattning 
1 1 Målbildsförevisning 
2 2 Skottställning 
3 3 SAR Liggande med benstöd 
4 4 Målväxling 
5 5-6 Eldhandgrepp 
6 7 Skyddsmask 
7 8 Kompetensprov Bas 
 
Målbildförevisning är ett effektivt sätt att skapa en förståelse och en bild av vad skytten 
förväntas uppnå. Instruktören bör förevisa varje delmoment och i vissa fall varje övning.  
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Ordningsföljden följer en pedagogisk stegringsmodell och bygger på beprövad erfarenhet 
och modern pedagogik. Den kan dock i vissa fall behöva förändras med hänsyn till lokala 
förhållanden, till exempel tillgång till skjutbanor med akustiska mål eller fallmål och 
skjutfält. Den pedagogiska idén med utformningen, ordningen och stegringen av 
övningarna strävar efter rationalitet och att rensa bort tidstjuvar. För att spara tid och 
underlätta uppföljning av skyttarna bör träffar i papptavla kritas efter varje serie istället för 
att klistras. När träffarna blir för många eller inför kompetensprov klistras tavlorna. 

Målkontroll genomförs efter varje övning. Efter varje eldskur ska skytten återta tillräcklig 
siktbild och återställa avtryckaren. Efter övning 5 ska alla eldavbrott som  
uppstår åtgärdas utan order så att övningarna avslutas med ett fungerande vapen. 

Efter övning 5 ska varje övning avslutas med att genomföra åtgärder vid förflyttning enligt 
MSH TaFäG 2016.  

I skjututbildning bas anges antal skott per övning. Detta beror på att övningarna ska kunna 
genomföras på skjutbanor där det inte är tillåtet att skjuta längre eldskurar än fem skott.  

Kontrollera lokala bestämmelser och att skjutbanan och målkonstruktionen uppfyller 
kraven enligt SäkR för att kulspruta ska få användas. Utbildningen kan också genomföras 
på skjutfält. Om fallmål eller mål med inmätningsutrustning används på skjutfält kan 
skjutavstånden ökas upp till 300 m från övning 5 i syfte att skapa svårare skott och därmed 
ökad inlärningseffekt. 

Om utbildningen genomförs på skjutfält ska instruktören från övning 4 efterhand låta 
skyttarna skjuta eldskurar om det antal skott som skjutreglerna anger. Detta för att träna 
skyttarna i att kontrollera eldskurarnas längd och inte skjuta mer eller mindre än 
nödvändigt.  

FAKTA! 
Förutsatt att femskottsskurar skjuts, att två serier per riktmedel skjuts vid skottställning 
och tre serier åtgår till kompetensprov omfattar skjututbildningen ca 120 skott.  
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Övningarna bygger på användning av Helfigur 2020. Under en övergångsperiod kommer 
även Helfigur 2016 att finnas kvar.  

 
Helfigur 2020 Helfigur 2016 

  
Bild 4.11 Helfigur 2020 Bild 4.12 Helfigur 2016 
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Delmoment 1 - Målbildsförevisning 
Förevisa i ett scenario exempel på det som ska klaras av efter genomförd utbildning. Visa 
t.ex. hur skytten i liggande ställning med benstöd får en målangivning, nedkämpar två 
målgrupper med målväxling emellan, byter pipa och åtgärdar ett eldavbrott.  
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Delmoment 2 – Skottställning 

Övning 1 A Skottställning – fasta riktmedel Ksp 58 
Avstånd  30 m  

Mål  Skottställningstavla Ksp 58  
Ställning  Liggande med benstöd 

Antal  3 skott patronvis eld – 1 serie per pipa tills skottställd. 
Träffkrav  3 skott inom 5 cm mellan ytterskotten med medelträffpunkt 2 cm över 

riktpunkt 
Målyta Riktpunkt enligt bild  
Fokus  Siktbild, avfyrning och rekylkontroll.  

Genomförande och instruktörskontroller:  
Använd sikte 200 m. Fyll på ammunition med en tom länk mellan varje patron i bandet. 
Rikta med så fin siktbild som möjligt mot en av stolparna på skottställningstavlan med 
kornet linjerat med stolpens överkant och sidor.  
Skjut ett skott.  
Ladda om kulsprutan och repetera processen ytterligare två gånger. Markera efter tre skott.  
Identifiera medelträffpunkten och mät utifrån informationen på tavlan om och hur mycket 
du behöver justera riktmedlen. Justera riktmedlen enligt manualen. Krita/klistra träffarna.  
Skjut en ny serie om tre skott patronvis eld. Finns behov av ytterligare justering av 
riktmedel genomförs detta följt av en ny serie. Detta fortsätter tills en godkänd serie har 
skjutits.  
Pipan är nu skottställd. 
Klistra träffarna. 
Gör om processen med pipa 2. 

 
Bild 4.13 Skottställningstavla Ksp 58 fasta riktmedel.  
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Övning 1 B Skottställning – fasta riktmedel Ksp 90 
Avstånd  30 m  

Mål  Skottställningstavla Ak 5  
Ställning  Liggande med benstöd 

Antal  3 skott patronvis eld - 1 serie per pipa tills skottställd 
Träffkrav  3 skott inom 5 cm mellan ytterskotten med medelträffpunkt på riktpunkt 

Målyta Riktpunkt enligt bild  
Fokus  Siktbild, avfyrning och rekylkontroll.  

Genomförande och instruktörskontroller:  
Använd grundsikte 300 m.  
Fyll på ammunition med ett skott i varje magasin.  

Rikta med så fin siktbild som möjligt mot en av stolparna på skottställningstavlan med 
kornet linjerat med stolpens överkant och sidor.  
Skjut ett skott.  
Ladda om kulsprutan och repetera processen ytterligare två gånger. Markera efter tre skott.  
Identifiera medelträffpunkten och mät utifrån informationen på tavlan om och hur mycket 
du behöver justera riktmedlen.  
Justera riktmedlen enligt manualen. Krita/klistra träffarna.  
Skjut en ny serie om tre skott patronvis eld. Finns behov av ytterligare justering av 
riktmedel genomförs detta följt av en ny serie.  
Detta fortsätter tills en godkänd serie har skjutits. Pipan är då skottställd. 
Klistra träffarna. 
 
Gör om processen med pipa 2. 
 

 
Bild 4.14 Skottställningstavla Ak 5 med riktpunkt och träffläge för Ksp 90C med fasta riktmedel.  
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Övning 2 A Skottställning – rödpunktssikte EHV Ksp 58 

Avstånd  30 m  
Mål  Skottställningstavla Ak 5 markerad med klisterlapp motsv. 3.5 cm över 

centrum på riktprick 
Ställning  Liggande med benstöd 

Antal  3 skott patronvis eld – 1 serie per pipa tills skottställd. 
Träffkrav  3 skott inom 5 cm mellan ytterskotten per pipa med medelträffpunkt för 

båda pipornas träffbilder 3.5 cm över riktpunkt 
Målyta Riktprick enligt bild  
Fokus  Siktbild, avfyrning och rekylkontroll.  

Genomförande och instruktörskontroller:  
Rödpunktssiktet grundställs och monteras enligt grundövning 2 Bas och manualen. Fyll på 
ammunition med en tom länk mellan varje patron i bandet.  

Rikta med så fin siktbild som möjligt med kornpunkten centrerad i riktpricken.  

Skjut ett skott med så fin avfyrningsteknik och god rekylkontroll som möjligt. 

Ladda om kulsprutan och repetera processen ytterligare två gånger. 
Krita träffarna och byt pipa efter tre skott. Gör om processen med pipa 2.  

Identifiera medelträffpunkten för de båda piporna. Mät skillnaden i höjd och sida mellan 
medelträffpunkt och klisterlapp som utvisar önskat träffläge och fastställ om och hur 
mycket du behöver justera riktmedlet.  

 
Justera riktmedlet enligt manualen och informationen på riktmedlet. Ett klick motsvarar 
1.5 cm flytt av träffläget på 30 m. Klistra träffarna.  

Skjut en ny serie om tre skott patronvis eld. Finns behov av ytterligare justering av 
riktmedel genomförs detta följt av en ny serie. Detta fortsätter tills en godkänd serie har 
skjutits.  
Vapnet är nu skottställt med medelträffpunkt mitt emellan de båda pipornas träfflägen. 

Klistra träffarna. 

 

 
Bild 4.15 Skottställningstavla Ak5 med riktpunkt och träffläge för Ksp 58F med RPS EHV.  
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Övning 2 B Skottställning – rödpunktssikte EHV Ksp 90 
Avstånd  30 m  

Mål  Skottställningstavla Ak 5  
Ställning  Liggande med benstöd 

Antal  3 skott patronvis eld – 1 serie per pipa tills skottställd. 
Träffkrav  3 skott inom 5 cm mellan ytterskotten med medelträffpunkt på riktpunkt 

Målyta Riktprick   
Fokus  Siktbild, avfyrning och rekylkontroll.  

Genomförande och instruktörskontroller:  
Rödpunktssiktet grundställs och monteras enligt grundövning 2 Bas och manualen. Fyll på 
ammunition med ett skott i varje magasin.  

Rikta med så fin siktbild som möjligt med kornpunkten centrerad i riktpricken.  
Skjut ett skott med så fin avfyrningsteknik som möjligt.  
Ladda om kulsprutan och repetera processen ytterligare två gånger. Krita träffarna och byt 
pipa efter tre skott. Gör om processen med pipa 2.  

Identifiera medelträffpunkten för de båda piporna. Mät skillnaden i höjd och sida mellan 
medelträffpunkt och centrum på riktpricken och fastställ om och hur mycket du behöver 
justera riktmedlet.  

Justera riktmedlet enligt manual och informationen på riktmedlet. Ett klick motsvarar 1,5 
cm flytt av träffläget på 30 m. Klistra träffarna.  

Skjut en ny serie om tre skott patronvis eld. Finns behov av ytterligare justering av 
riktmedel genomförs detta följt av en ny serie. Detta fortsätter tills en godkänd serie har 
skjutits.  
Vapnet är nu skottställt med medelträffpunkt mitt emellan de båda pipornas träfflägen. 

Klistra träffarna.  
 

 
Bild 4.16 Skottställningstavla Ak5 med riktpunkt och träffläge för Ksp 90C med RPS EHV.  
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Delmoment 3 – SAR Liggande 
 
Övning 3 SAR Liggande med benstöd 

Avstånd  100 m 
Mål  1/1 pappfigur alt fallmål inställt på fall efter tre träff 

Ställning  Liggande med benstöd 
Antal  5 skott – 3 serier 

Träffkrav  3  
Målyta HAXBCD Hela tavlan 
Fokus  SAR. Kontrollera rekylen under eldskuren. Memorera hur en eldskur om 

fem skott låter och känns. 
Genomförande och instruktörskontroller:  
Starta från liggande grundställning med laddat vapen.  

Ksp 58: Band påfyllt med 25 skott i grupper om fem skott med tom länk mellan. 
Ksp 90: Magasin påfyllda med fem skott alt fem bandbitar om fem skott. 

Starta övningen liggande i färdigställning.  
På eldkommando rikta något lågt i tilldelad figur och skjut en eldskur om fem skott. 
Gör patron ur.  
Markera och krita. Träffkrav är tre träff inom poänggivande målyta eller fällt fallmål inställt 
på fall efter tre träff.  
Ladda och skjut ny serie. 
Skjut totalt tre serier.  
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Delmoment 4 – Målväxling 

Övning 4 SAR Liggande med benstöd 
Avstånd  100 m 

Mål  1/1 pappfigur alt fallmål inställt på fall efter tre träff 
Ställning  Liggande med benstöd 

Antal  5 skott – 3 serier 
Träffkrav  3  

Målyta HAXBCD Hela tavlan 
Fokus  SAR. Kontrollera rekylen under eldskuren.  

Genomförande och instruktörskontroller:  
Starta från liggande grundställning med laddat vapen.  

Ksp 58: Band påfyllt med 25 skott i grupper om fem skott med tom länk mellan. 
Ksp 90: Magasin påfyllda med fem skott alt fem bandbitar om fem skott. 

Starta övningen i anläggning mot ett mål med minst 10 meter avstånd i sida till skyttens 
mål.  
På eldkommando: släpp avtryckaren, målväxla till rätt mål, rikta något lågt och skjut en 
eldskur om fem skott så snart som möjligt. 

Gör patron ur.  
Markera och krita. Träffkrav är tre träff inom poänggivande målyta eller fällt fallmål inställt 
på fall efter tre träff.  
Ladda och skjut ny serie. 
Skjut totalt tre serier.  
Variera mellan att målväxla från vänster och från höger.  

Obs! Om övningen genomförs på skjutfält kan fulla band och magasin användas. Skytten 
kan då börja övningen med att skjuta en eldskur mot det första målet och sen en eldskur 
efter målväxling mot det andra målet med samma träffkrav. Skytten ska träna sig att 
kontrollera eldskurarnas längd. 
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Delmoment 5 – Eldhandgrepp 

Övning 5 Pipbyte 
Avstånd  100 m 

Mål  1/1 pappfigur alt fallmål inställt på fall efter tre träff 
Ställning  Liggande med benstöd 

Antal  5 skott – 3 serier 
Träffkrav  3  

Målyta HAXBCD Hela tavlan 
Fokus  SAR. Rätt handgrepp, arbeta effektivt.  

Genomförande och instruktörskontroller:  
Starta från liggande grundställning med laddat vapen. Pipa 2 placerad på pipfodral lätt 
gripbar.  

Ksp 58: Band påfyllt med 25 skott i grupper om fem skott med tom länk mellan. 

Ksp 90: Magasin påfyllda med 5 skott alt fem bandbitar om fem skott. 
Om övningen genomförs på skjutfält eller motsvarande kan fulla band och magasin 
användas. Skytten ska då träna sig att kontrollera eldskurarnas längd. 

Starta i anläggning mot tilldelad figur.  
På kommando ”byt pipa” – spänn upp, säkra, byt pipa och skjut en eldskur om fem skott.  

Gör patron ur.  
Markera och krita. Träffkrav är tre träff inom poänggivande målyta eller fällt fallmål inställt 
på fall efter tre träff.  
Ladda och skjut ny serie. 
Skjut totalt tre serier.  

 
Övning 6 Eldavbrott Ksp 58 

Avstånd  100 m 
Mål  1/1 pappfigur alt fallmål inställt på fall efter tre träff 

Ställning  Liggande med benstöd 
Antal  5 skott – 3 serier 

Träffkrav  3  
Målyta HAXBCD Hela tavlan 
Fokus  SAR. Rätt handgrepp, arbeta effektivt.  

Genomförande och instruktörskontroller:  
Ksp 58: Band påfyllt med 25 skott i grupper om fem skott med tom länk mellan. Skruva 
ner gasregulatorn två snäpp innan varje serie. 

Starta övningen liggande i färdigställning. Ladda kulsprutan med en tom länk över 
nedmatningsspåret så att eldavbrott uppstår vid avfyrning.  
På eldkommando rikta något lågt i tilldelad figur och skjut, varvid eldavbrott uppstår. 
Genomför åtgärder vid eldavbrott enligt manualen och skjut en eldskur. 

Gör patron ur, återställ gasregulatorn för nästa serie.  
Markera och krita. Träffkrav är tre träff inom poänggivande målyta eller fällt fallmål inställt 
på fall efter tre träff.  
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Ladda och skjut ny serie. 
Skjut totalt tre serier.  

Delmoment 6 – Skyddsmask 

Övning 7 Skyddsmask 
Avstånd  100 m 

Mål  1/1 pappfigur alt fallmål inställt på fall efter tre träff 
Ställning  Liggande med benstöd 

Antal  5 skott – 4 serier 
Träffkrav  3  

Målyta HAXBCD Hela tavlan 
Fokus  SAR. Rätt handgrepp, arbeta effektivt.  

Genomförande och instruktörskontroller:  
Skytten bär skyddsmask.  
Starta från liggande grundställning med laddat vapen. Pipa 2 placerad på pipfodral lätt 
gripbar.  

Ksp 58: Band påfyllt med 25 skott i grupper om fem skott med tom länk mellan. 

Ksp 90: Magasin påfyllda med 5 skott alt fem bandbitar om fem skott. 
Om övningen genomförs på skjutfält motsv. kan fulla band och magasin användas. 
Skytten ska då träna sig att kontrollera eldskurarnas längd. 

Första serien: 
Starta övningen liggande i färdigställning.  
På eldkommando rikta något lågt i tilldelad figur och skjut en eldskur om fem skott. 

Andra och tredje serien:  
Starta övningen i anläggning mot ett mål med minst 10 meter avstånd till skyttens mål.  
På eldkommando: släpp avtryckaren, målväxla till rätt mål, rikta något lågt och skjut en 
eldskur om fem skott så snart som möjligt. Byt målväxlingsriktning vid tredje serien. 

Fjärde serien:  
Starta i anläggning mot tilldelad figur.  
På kommando ”byt pipa” – spänn upp, säkra, byt pipa och skjut en eldskur om fem skott 

Gör patron ur.  
Markera och krita. Träffkrav är tre träff inom poänggivande målyta eller fällt fallmål inställt 
på fall efter tre träff.  
Ladda och skjut ny serie. 
Skjut totalt fyra serier.  
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Delmoment 7 – Kompetensprov Bas 
Kompetensprov syftar till att mäta skyttens förmåga till säker och korrekt vapenhantering 
och till att kunna leverera en viss verkan på en viss tid i en viss situation.  

Kompetensprovet mäter skjutteknisk förmåga, inte stridseffekt eller stridsteknik. 
Kompetensprovet kan med fördel samordnas med kap 6. Prisskjutning Kulspruta  

Bedömningar och krav 

Vid osäker eller felaktig vapenhantering blir skytten underkänd. 

Vapenhantering ska genomföras enligt respektive manual och SäkR. 

Övningen får skjutas tre gånger. Skytten ska därefter ges kompletterande träning och 
erbjudas nytt provtillfälle. Nytt provtillfälle kan vara samma dag. Krav för godkänd är tre 
träff inom tolv sekunder, men ju kortare tid skytten förbrukar desto bättre. Skjuttimer ska 
användas. 12.0 sekunder är godkänt, 12.1 sekunder är underkänt. För att rangordna 
prestationer används skjuttiden.  

Exempel: Tre träff på åtta sekunder är en bättre prestation än fem träff på tio sekunder.  

Övning 8 Kompetensprov Bas 
Avstånd  100 m 

Mål  1/1 figur. Pappmål, akustiskt mål eller fallmål inställt på fall efter 
tre träff  

Ställning  Stående bakom laddat vapen på benstöd.  
Skjutning från liggande skjutställning med benstöd. 

Antal   5 skott/3 träff  
Krav   12 sekunder dock SSSM 

Genomförande och instruktion till skytten:  
Startposition: Stående bakom vapnet som står på benstöd riktat mot målet. Vapnet laddat 
med fem patroner.  

På startsignal inta liggande ställning, skjut så snart som möjligt en eldskur om fem skott 
mot tilldelat mål. 
Minsta antal träff i målet för att vara godkänd är tre.  

Tidskrav för godkänt är tolv sekunder från startsignal till sista skott. Har skytten några 
frågor? 

Dokumentation 

Resultat dokumenteras i skyttens skjutbok och på plutonslista eller motsvarande.  
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5. Övningsförteckning 
tilläggsutbildning 

5.1. Övningar Tillägg 

Målsättning 
Skytten (servisen) ska 

• i olika situationer och med varierande tid till förfogande kunna framrycka med vapnet, 
åstadkomma tillräcklig siktbild, avfyrning och rekylkontroll samt genomföra, 
eldhandgrepp, pipbyte och avhjälpa eldavbrott 

• kunna genomföra detta med kulsprutan som enmansvapen och med Ksp 58 även som 
del i en Ksp-servis 

• kunna förklara kulsprutans funktion, känna till delars namn och kunna genomföra 
daglig och särskild tillsyn 

• i tillämpade skjutställningar i dager och i mörker, med stridsfältsbelysning eller burna 
sensorer, kunna träffa flera mål på avstånd från närstridsavstånd upp till 600 m (400 m 
Ksp 90).  

 
Gruppchefer och omgångschefer bör delta i övning 9 och 20-24 alt genomföra delar av 
dessa övningar vid annat tillfälle.  

C OrgE avgör vilka målsättningar och delmoment som ska övas. 

Skjutövningar i del 5 övningsförteckning tilläggsutbildning är tänkta att genomföras i avlyst 
terräng, och i den övergår övningarna efterhand från att ange antal skott till att ange antal 
träff. Delmoment 8 genomförs inledningsvis med tomrum mellan patronerna i bandet, 
övriga skjutövningar genomförs med fulla band. 
Tabell 5.1 Övningar Tillägg 
Delmoment Övning Omfattning 

 9 Fördjupning säkerhet 

 10 Utrustningens placering 

 11 Rekylkontroll – liggande/knästående/stående ställningar 

 12 Stridsparsvis torrövning liggande/knästående/stående 
ställningar 

 13 Hantering av vapen – stridsförflyttningssätt 

 14 Hantering av vapen – servistjänst 

 15 Vårda ditt vapen/fördjupning funktion 

 16 Öva med ditt vapen 

8 17-19 Stående och knästående skjutställningar, närstridsavstånd 
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9 20-22 Samövning av Ksp-servis (Ksp 58) 

10 23-24 Längre avstånd, målväxling i sida och djup 

11 25 Tillämpade skjutställningar 

12 26-29 Skjutning mot rörligt mål 

13 29-30 Skjutning mot luftmål 

14 31-33 Stridsfältsbelysning och burna sensorer 

15  Fasta riktmedel 

Övning 9 - Fördjupning Säkerhet  

Målsättning  
Skytten ska få en fördjupad förståelse för riskerna med vapen och veta vilka bestämmelser 
som gäller. 
Omfattning: Studs, fragmentation och verkan av olika typer av ammunition i olika typer 
av material. Olika riskfall och Q och c i olika typer av terräng. L, h, Amin, Amax och 
Dmax.  

Genomförande 

Bör genomföras som en verkansförevisning där olika typer av föremål och material 
beskjuts så att studsvinklar, eventuell fragmentation och verkan kan visualiseras. Koppling 
mot tabellvärden i SäkR och stridsteknik görs. 

Övning 10 – Utrustningens placering 

Målsättning  
Skytten ska förstå principerna bakom utrustningens placering och själv kunna ordna och 
placera utrustningen på lämplig plats.  

Genomförande 

Instruktören ska utbilda på hur kulsprutan med tillbehör bärs och hur bandlådor, pipa 2 
och tillbehör ordnas i eldställning. 
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Övning 11 – Rekylkontroll stående/knästående/liggande ställningar 

Målsättning  

Skytten ska få förståelse för hur kulsprutans rekyl kan kontrolleras i alla ställningar. Skytten 
ska kunna kontrollera rekylen i stående, knästående och liggande ställning med stöd. 
Skytten ska kunna ta stöd mot terrängföremål. 

Genomförande 

Repetera principerna för rekylkontroll som skytten fick lära sig under utbildning på 
grundvapnet och kulspruta basnivå. Visa stående ställning från axeln, från höften med 
stödhanden som greppar benstöden under vapnet såväl som bärhandtaget (Ksp 58) samt 
knästående ställning med och utan stödarmsstöd. Visa alternativa liggande skjutställningar 
(Ksp 90). Visa varianter med stöd mot stående skjutstöd och terrängföremål. 
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Övning 12 – Stridsparsvis torrövning stående/knästående/liggande 
ställningar 

Målsättning 
Skytten ska få en fördjupad förståelse för hur skottets svårighetsgrad påverkar kravet på 
siktbild och avfyrning och hur rekylkontroll påverkar tempot. Skytten ska träna på siktbild, 
avfyrning och rekylkontroll och att målväxla med olika stor vinkel till målen. Metoder för 
målangivning befästs. 

Genomförande 

Ställ ut minst tre mål (lämpligen helfigurer) på ca 100 m avstånd. Två mål bör stå närmre 
ihop och ett mål bör ha så pass stort avstånd till övriga mål att skyttarna tvingas flytta 
antingen sig själva eller vapnet vid målväxling (ca 30-50 m). Ställ även ut mål på 
närstridsavstånd.  

Använd stående skjutstöd, sandsäckar eller liknande för att kunna öva skjutning med stöd. 
Dela in skyttarna i serviser. 

Genomför övningen enligt grundövning 7 Bas fast från olika ställningar. Stående, 
knästående och med stöd. 

I stående och knästående riktar skytten mot målen på närstridsavstånd. Med stöd används 
samtliga mål. 

Denna övning lämpar sig för återkommande torrövning. I princip så ”skjuter” skytten utan 
att det smäller.  

 
Bild 5.1 Stridsparsvis torrövning tillägg. Peppe Ericsson/Studio Ljusspel  
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Övning 13 - Hantering av vapen – Stridsförflyttningssätt 

Målsättning  
Skytten (servisen) ska kunna framrycka med vapnet enligt stridsförflyttningssätten i en 
varierad miljö, tyst och dolt med bibehållen säkerhet och rumsuppfattning. 

Genomförande 

Genomför tillämpningsövningar där skyttarnas färdighet att förflytta sig med bibehållen 
mynningsmedvetenhet tränas. Övningen ska omfatta språng, hukande, smygande, 
krypande, ålande och hasande förflyttning. 

Se MSH TaFäG 2016.  

Exempel 
Genomför förflyttning längs bana eller yta och anpassa framryckningssättet efter terrängen eller byt på 
kommando från övningsledaren.  

Övning 14 – Hantering av vapen - Servistjänst  

Målsättning Skytten (servisen) ska kunna ingå i skydds-, eld- och växeleldställning. 
Skytten ska kunna genomföra eldförberedelser, ladda från bandlåda och kassett, byta pipa i 
eldställning och åtgärda eldavbrott. Skytten ska kunna genomföra åtgärder vid förflyttning. 

Genomförande 

Öva gruppering av servis i eldställning. Övergå mellan framryckning till skyddsställning, 
eldställning och växeleldställning till förflyttning. Öva åtgärder vid eldavbrott och pipbyte. 

Var noga med ordningen i eldställningen. 

Se manual för respektive vapen samt MSH TaFäG 2016.  

 

 
 
Bild 5.2 Servis med Ksp 58 i inredd eldställning. Peppe Ericsson/Studio Ljusspel 
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Övning 15 – Vårda ditt vapen 

Målsättning  

Skytten ska kunna genomföra förebyggande underhåll och få förståelse för vapnets 
funktion. Skytten ska kunna genomföra förebyggande underhåll under särskilda 
förhållanden som damm, saltvatten, snö och is. Skytten ska få en fördjupad förståelse för 
vapnets konstruktion och funktionsprincip. Skytten ska veta vilka modifikationer och 
anpassningar som får och kan göras på vapnet. Skytten ska kunna kontrollera vanliga fel 
och slitage på vapnet. Se Manual Ksp och Manual förebyggande underhåll vapen. 

Genomförande 

Vid vårdtillfälle.  

Övning 16 – Öva med ditt vapen 

Målsättning  

Skytten ska kunna genomföra rätt åtgärder vid övning med lös ammunition och 
simulatorer. 

Skytten ska kunna använda MarkLV/FordonsLV-stativ om skyttens befattning medför att 
denna materiel ska kunna hanteras.  

Se Manual Ksp.  

Genomförande 

Inför första övning med respektive materiel. 
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Delmoment 8 – Knästående och stående skjutställningar, 
närstridsavstånd  

Övning 17 Knästående skjutställning  
Avstånd  20-30 m 

Mål  3 st. 1/1 pappfigur alt fallmål inställt på fall efter tre träff 
Ställning  Knästående - Färdigställning 

Antal  3 träff per mål– 3 serier 
Träffkrav  3 - SSSM 

Målyta HAXBCD  
Fokus  Rekylkontroll. Styr eldskuren.  

Genomförande och instruktörskontroller:  
Torröva knästående skjutställning med och utan stödarmsstöd samt från axeln (Ksp 90) 
med fokus på rekylkontroll och att hålla emot rekylen och rotation av kroppen. 
Återkoppla till knästående skjutställning utan stöd med Ak. 
Genomför instruktörskontroll.  

Genomför därefter övningen med lös ammunition.  
Ksp 58: Ett 49-skottsband per skytt. Två serier med stödarmsstöd, två serier utan stöd. 
En av serierna utan stöd sker med grepp om infällda benstöd, en serie med grepp om 
bärhandtag över vapenrem. Resten av bandet i fem till tioskottsskurar från den ställning 
som fungerar bäst för skytten. 

Ksp 90: Ett band om ca 50 patroner. Två serier från höften (en serie med stödarmsstöd 
och en utan), två serier från axeln. Resten av bandet i fem till tioskottsskurar från den 
ställning som fungerar bäst för skytten. 

Kontrollera skyttens rekylkontroll och förmåga att kontrollera eldskurarnas längd (5-10 
skott). 

Skjut slutligen övningen skarpt.  

Ksp 58: Ett 49-skottsband per skytt. Första halvan av bandet påfyllt i grupper om fem 
skott med en tom länk mellan, resten fullt. 
Två serier med stödarmsstöd, två serier utan stöd. En av serierna utan stöd sker med 
grepp om infällda benstöd, en serie med grepp om bärhandtag över vapenrem. Resten 
av bandet i fem till tioskottsskurar från den ställning som fungerar bäst för skytten. 

Ksp 90: Fyra magasin påfyllda med fem patroner och ett band om ca 30 patroner.  
Två serier från höften (en serie med stödarmsstöd och en utan), två serier från axeln. 
Resten av bandet i fem till tioskottsskurar från den ställning som fungerar bäst för 
skytten. 

En övningsledare per skytt, var beredd att ingripa vid skenande vapen eller tappad 
kontroll. Skenar vapnet – vrid bandet. Ha särskild uppsikt på lättare skyttar. 
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Övning 18  Stående skjutställning närstridsavstånd 
Avstånd  20-30 m 

Mål  3 st. 1/1 pappfigur alt fallmål inställt på fall efter tre träff 
Ställning  Stående - Färdigställning 

Antal  Femskottsskurar 3 träff per mål  
Träffkrav  3 – SSSM 

Målyta HAXBCD Hela tavlan 
Fokus  Rekylkontroll. Hitta rätt längd på eldskuren. Styr eldskuren. 

Genomförande och instruktörskontroller:  
Torröva stående skjutställning med fokus på rekylkontroll och att hålla emot vapnets 
dumpning och rotation av kroppen. Återkoppla till stående skjutställning med Ak. 

Genomför instruktörskontroll. Genomför därefter övningen skarpt.  

Ksp 58: Ett 49-skottsband per skytt. Första halvan av bandet påfyllt i grupper om fem 
skott med en tom länk mellan, resten fullt. 

Två serier med stödhandens grepp om infällda benstöd, två serier med grepp om 
bärhandtag över vapenrem. Resten av bandet i fem till tioskottsskurar från den ställning 
som fungerar bäst för skytten. 

Ksp 90: Fyra magasin påfyllda med fem patroner och ett band om ca 30 patroner.  
Två serier från höften, två serier från axeln. Resten av bandet i fem till tioskottsskurar 
från den ställning som fungerar bäst för skytten.  

En övningsledare per skytt, var beredd att ingripa vid skenande vapen eller tappad 
kontroll. Skenar vapnet – vrid bandet. Ha särskild uppsikt på lättare skyttar.  

 

Övning 19 Skjutning närstridsavstånd summering 
Avstånd  20-30 m 

Mål  3 st. 1/1 pappfigur alt fallmål inställt på fall efter tre träff 
Ställning  Stående – Färdigställning 10 m hitom eldställningen 

Antal  3 träff per mål– 3 serier 
Träffkrav  3 - SSSM 

Målyta HAXBCD Målyta 
Fokus  Rekylkontroll. Säker vapenhantering vid ställningsväxling. Styr eldskuren 

Genomförande och instruktörskontroller:  
Ksp 58: Ett 49-skottsband per skytt. 

Ksp 90: Ett band om ca 50 patroner. 

Starta i stående färdigställning 10 m hitom eldställningen. På kommando ”framåt”, 
framryck med vapnet i gående färdigställning till eldställningen.  

I eldställningen – nedkämpa målen med en serie från stående skjutställning. 
Ställningsväxla därefter till knästående skjutställning och nedkämpa målen en gång till. 
Ställningsväxla till stående och nedkämpa målen en sista gång.  
Valfri fattning med stödhanden, välj den som fungerat bäst. 
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Genomförs en gång per skytt. 

En övningsledare per skytt, var beredd att ingripa vid skenande vapen eller tappad 
kontroll. Skenar vapnet – vrid bandet. Ha särskild uppsikt på lättare skyttar. 

Delmoment 9 – Samövning Ksp-servis (Ksp 58) 

Övning 20 Samövning Ksp – servis  
Avstånd  100-300 m 

Mål  Flera grupper om 2 st. 1/1 figur, inställda på fäll efter tre träff. Målen fällda 
vid övningens start. 

Ställning  Stående – Färdigställning 10 m hitom eldställningen 
Antal  3 träff per mål – 3-5 serier 

Träffkrav  3 – SSSM 
Målyta HAXBCD Hela tavlan 
Fokus  Samarbete mellan skytt och laddare. Rätt åtgärder i eldställning.  

Genomförande och instruktörskontroller:  
Fortsättning på Övningsförteckning tillägg, övning 14. 

Starta i stående färdigställning 10 m hitom eldställningen. Skytten bär Ksp i vapenrem 
laddad med kassett och medför samtlig materiel. Laddaren medför eget vapen, samtlig 
materiel till Ksp och två bandlådor med minst ett 49-skottsband i varje. 

På kommando ”Besätt eldställningarna” – framryck till eldställningen, de sista metrarna 
krypandes. 

Genomför åtgärder i eldställning, ladda med 49-skottsband ur bandlåda.  

När målen blir synliga ger laddaren eldkommando. Skytten nedkämpar målgruppen en 
gång.  

Servisen byter pipa med åtgärder och kommando enligt manual. 

Skytten nedkämpar målgrupper tills bandet är tomt 

Servisen laddar om med ny bandlåda. 

Skytten nedkämpar en ny målgrupp en gång.  
Övningsledaren kommenderar ”Förflyttning”. 
Servisen genomför åtgärder vid förflyttning enligt manualen.  
Övningen avslutas när Ksp är laddad med kassett, åtgärder vid förflyttning är vidtagna och 
servisen anmäler klar.  

Övningen kan med fördel övergå naturligt i övning 21, se nedan. 
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Övning 21 Utslagen skytt  
Avstånd  100-300 m 

Mål  Flera grupper om 2st 1/1 figur, inställda på fäll efter tre träff. Målen 
fällda vid övningens start. 

Ställning  Liggande, utveckling av övn 20 
Antal  3 träff per mål – 3-5 serier 

Träffkrav  3 – SSSM 
Målyta HAXBCD Hela tavlan 
Fokus  Återuppta striden med kulsprutan så snart som möjligt.  

Genomförande och instruktörskontroller:  
När skytten bekämpar målen blir skytten skadad och kulsprutan tystnar. Övningsledaren 
stridsmålar olika skador och situationer.  

Lätt skada kan innebära att skytten och laddaren byter plats, så att skytten kan förbinda 
sig själv och sen fortsätta betjäna kulsprutan som laddare.  

Vid svårare skada, som leder till att skytten blir utslagen, är behovet av eldgivning stort. 
Då kan laddaren eller omgångschefen omedelbart flytta skytten från vapnet, ta skyttens 
plats och fortsätta striden. Laddaren anmäler ”skadad” så att annan gruppmedlem kan 
göra det första omhändertagandet, men fortsätter själv striden med kulsprutan.  

Övningen kan med fördel samordnas med utbildning i TOS. 

 
Övning 22 Laddaren eller omgångschefen övertar striden 

Avstånd  100-300 m 
Mål  Flera grupper om 2 st. 1/1 figur, inställda på fäll efter tre träff. Målen fällda 

vid övningens start.  
Ställning  Liggande 

Antal  3 träff per mål – 3-5 serier 
Träffkrav  3 – SSSM 

Målyta HAXBCD Hela tavlan 
Fokus  Samarbete inom servisen. Rätt åtgärder i eldställning.  

Genomförande och instruktörskontroller:  
Utveckling av övning 20 samt 21. 

När skytten bekämpar målen blir uppstår ett katastrofalt eldavbrott som uppenbart inte går 
att åtgärda och kulsprutan tystnar. Laddaren eller omgångschefen griper omedelbart sin 
automatkarbin och fortsätter striden med den. Skytten felsöker under tiden och övergår 
därefter till att eldobservera. 

Om riskområdet medger det kan övningen även genomföras som att fienden dyker upp i 
omgångens flank. Laddaren eller omgångschefen måste då omedelbart gripa sin 
automatkarbin för att försvara omgången. Laddaren eller omgångschefen nedkämpar 
fienden i flank medan skytten fortsätter striden med kulsprutan.  

Övningen kan med fördel samordnas med skjututbildning Tillägg – Långa avstånd i H 
Skjutb AK. 
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Delmoment 10 – Längre avstånd, målväxling 

Övning 23 300-600 m  
Avstånd  300-600 m 

Mål  Grupper om 2 st. 1/1 figur inställda på fäll efter en träff. Minst en 
målgrupp varje hundrade meter mellan 300-600 m.  

Ställning  Liggande 
Antal  1 träff – 3 serier 

Träffkrav  Träff senast i andra eldskuren. 
Målyta HAXBCD Hela tavlan  
Fokus  SAR. Skjutregler. Omsätta eldobservation till träff i andra eldskuren. 

Genomförande och instruktörskontroller:  
Repetera skjutregler och metoder för eldobservation/eldreglering. 
Använd kikare/observationskikare och eldobservera varje eldskur. 

Start i liggande skjutställning med parallella benstöd mot skjutriktningen och belastade 
benstöd. Flera skyttar kan skjuta samtidigt, men skjut endast med ett vapen mot varje 
avstånd i taget. Eldobservera och låt skyttarna hitta rätt siktbild kopplat till skjutreglerna.  
Efter första serien, prova att experimentera med snedställda benstöd och skjuta utan 
belastning mot benstöden.  
Om möjligt prova även en serie med förstoringstillsats.  
Övningen kan med fördel samordnas med utbildning av skarpskyttar.  
 

Övning 24 100-600m målväxling i sida och djup  
Avstånd  300-600 m 

Mål  Grupper om 2 st. 1/1 figur inställda på fäll efter en träff. Minst en 
målgrupp varje hundrade meter mellan 300-600 m. Eftersträva ett brett 
eldområde så att skyttar kan målväxla i sida med så stor vinkel som 
förutsättningarna medger. 

Ställning  Liggande 
Antal  1 träff – 3 serier 

Träffkrav  3 – SSSM 
Målyta HAXBCD HAXBCD 
Fokus  SAR. Skjutregler. Omsätta målangivning och eldkommando till verkan. 

Effektiv målväxling. 
Genomförande och instruktörskontroller:  
Repetera metoder för målväxling. Liten vinkel – gunga överkroppen i sida, armbågar kvar 
mot underlaget. Stor vinkel – skytten alt laddaren flyttar vapen alt skytten flyttar kroppens 
kontaktpunkter mot underlaget. 
Använd kikare/observationskikare och eldobservera varje eldskur. 

Start i liggande skjutställning. Omgångschef eller motsvarande målanger och ger 
eldkommando. Varje eldöppnande ska omfatta minst tre målgrupper med målväxling i sida 
och djup. Skytten omsätter målangivning och eldkommando till rätt siktbild kopplat till 
skjutreglerna och nedkämpar målen så snart som möjligt.  
Genomförs med en servis i taget. Nästa servis får eldtillstånd direkt när förra servisens 



HANDBOK 
 

60 
 

sista eldskur har skjutits.  

Genomförs om möjligt även med förstoringstillsats. 

Övningen kan med fördel samordnas med utbildning av skarpskyttar. 

Delmoment 11 – Tillämpade skjutställningar  

Övning 25 Skjutning med stöd, tillfälliga lavetter och med stöd mot 
terrängföremål  

Avstånd  100-600 m 
Mål  Grupper om 2 st. 1/1 figur inställda på fäll efter tre träff., bortom 300 m 

inställda på fall efter en träff. 
Ställning  Tillämpad sittande/knästående/stående 

Antal  1-3 träff – 3-6 serier 
Träffkrav  Träff senast i andra eldskuren. 

Målyta HAXBCD Hela tavlan  
Fokus  Skapa siktbild och rekylkontroll i tillämpade ställningar. 

Genomförande och instruktörskontroller:  
Använd trädklykor, stående skjutstöd, trefötter, plank, fordon och liknande lämpliga 
föremål i olika höjder från sittande/knästående till stående höjd. 
Använd sandsäck eller liknande som underlag för vapnet. 

Repetera principer för rekylkontroll.  

Torröva stående och knästående ställningar. Se Reglemente Skjutning Ksp 2022 9.2. 

Skjut därefter från tillämpade stående och knästående ställningar.  

Byt stöd efterhand och använd de terrängföremål och improviserade lavetter som finns 
tillgängliga.  

Övningen kan genomföras som en ”workshop” där serviserna och skyttarna får rotera 
mellan de olika stöd och terrängföremål som finns tillgängliga för att med större grad av 
tillämpning prova olika sätt att ta stöd och kontrollera rekylen vid skjutning.  
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Delmoment 12 – Rörligt mål 
Fallmål på rörlig målsläde kan användas med fördel. Om fallmål finns bör flera serier 
genomföras. 
 
Övning 26 Rörligt mål närstridsavstånd - torrövning 

Avstånd  30 m 
Mål  1/1 figur profil, 4 m/s (15 km/h), Löpsträcka 20 m 

Ställning  Stående färdigställning 
Antal  Torröva tekniker och framförhållningsavstånd. 

1. Svinga förbi – gå in i målet bakifrån och accelerera förbi. Avfyra 
när kornpunkten är på väg att passera riktpunkten. 

2. Målföljning – konstant framförhållning. 
3. Syftpunkt. Välj riktpunkt framför målet, låt målet köra in mot 

riktpunkten. Avfyra när målet är på väg att passera riktpunkten – 
används vid små eldområden eller mycket korta 
exponeringstider. 

Träffkrav   
Fokus  Teknik för målföljning 

Genomförande och instruktörskontroller: 
Teknik för målföljning. Om möjligt, skjut övningen med fallmål på släde. 

Skjutställning enligt övning 18. Prova både från stående och knästående ställning. 

Ksp 90 även från axeln. 

 
Övning 27 Rörligt mål närstridsavstånd  

Avstånd  30 m 
Mål  1/1 figur profil, 4 m/s (15 km/h), Löpsträcka 20 m 

Ställning  Stående färdigställning 
Antal  3 träff per riktning – 4 serier 

Träffkrav  3 – SSSM 
Målyta HAXBCD Hela tavlan 
Fokus  Teknik för målföljning 

Genomförande och instruktörskontroller: 
Teknik för målföljning. Om möjligt, skjut övningen med fallmål på släde. 

Skjutställning enligt övning 18. Prova både från stående och knästående ställning. 

Ksp 90 även från axeln. 
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Övning 28 Rörligt mål  
Avstånd  100 m 

Mål  1/1 figur profil, 4 m/s (15 km/h), Löpsträcka 20 m 
Ställning  Liggande med benstöd alternativt enligt övn 25  

Antal  3 träff per riktning – 4 serier 
Träffkrav  3 – SSSM 

Målyta HAXBCD Hela tavlan 
Fokus  Teknik för målföljning 

Genomförande och instruktörskontroller: 
Teknik för målföljning. Om möjligt, skjut övningen med fallmål på släde. 

Om övning 25 Skjutning med stöd, tillfälliga lavetter och med stöd mot terrängföremål har 
genomförts kan övningen skjutas med den typen av skjutställningar.  

 
Övning 29 Rörligt mål - fordon 

Avstånd  100-300 m 
Mål  Fordonssiluett sida. Markera förarplats med figurmål. 15-30 km/h 

eller snabbare om möjligt. Så lång löpsträcka som möjligt 
Ställning  Liggande  

Antal  5 träff per riktning – 2 serier  
Träffkrav  5 – SSSM 

Målyta HAXBCD Hela tavlan 
Fokus  Teknik för målföljning. Skjutregler rörligt mål. Föraren är önskad 

träffpunkt men träff i hela målet räknas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HANDBOK 
 

63 
 

Delmoment 13 – Luftmål 
Skjutning mot luftmål sker enligt bestämmelser i SäkR Lv. 

Skjutövningarna är framtagna för skjutning mot UAS på avstånd upp till 300 m, men kan 
anpassas för skjutning mot bogserat mål bakom målflyg. Exakta former för målflyg med 
UAS är under utveckling och delmomentet kommer därför att utvecklas efterhand. 

Övning 30 Luftmål – UAS stillastående 
Avstånd  100-300 m 

Mål  Mål motsvarande papplåda för A4-papper hängandes i minst 20 m lina 
under UAS klass 1 (Transportstyrelsen klass C1/C2/C3) 

Ställning  Vapen i LV-stativ alt tillämpad trefotslavett. 
Antal  100 skott per avstånd 

Träffkrav  1 per avstånd – SSSM 
Målyta Papplåda A4  
Fokus  Teknik för målföljning. Skjut med rätt uppsättning. 

Genomförande och instruktörskontroller: 
1 observatör med kikare per skytt 

Flyg ut UAS till 100m, ca 50 m höjd.  
Skjut 100 skott i eldskurar om 10. Flyg in, räkna hål i lådan. Dela antalet hål med 2 = antal 
träff. 

Flyg ut till 200m därefter 300m, repetera enligt ovan. 

 

Övning 31 Luftmål – UAS rörligt mål 
Avstånd  100-300 m 

Mål  Mål motsvarande papplåda för A4-papper hängandes i minst 20 m lina 
under UAS klass 1 (Transportstyrelsen klass C1/C2/C3) 

Ställning  Vapen i LV-stativ alt tillfällig trefotslavett 
Antal  100 skott per avstånd 

Träffkrav  1 per avstånd – SSSM 
Målyta Papplåda A4  
Fokus  Teknik för målföljning. Skjutregler rörligt mål. Skjut med rätt 

framförhållning och uppsättning men fokusera på målet.  
Genomförande och instruktörskontroller: 
Repetera skjutregler mot rörligt mål.  
En observatör med kikare och en säkerhetskontrollant per skytt. 

Flyg ut UAS till 100 m, ca 50 m höjd. Flyg i rak bana tvärs skjutriktningen från vänster till 
höger och tillbaka igen. Skytten strävar efter att skjuta när målet har fått upp hastigheten. 
Observatören eldobserverar över tiden, säkerhetkontrollanten är beredd att avbryta 
skjutningen om målföljning sker utanför skjutgräns. 
Skjut totalt 100 skott i eldskurar om tio. Flyg in, räkna hål i lådan. Dela antalet hål med 2 = 
antal träff. 

Flyg ut till 200 m, därefter 300 m, repetera enligt ovan. 
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Delmoment 14 – Mörker 

Målsättning 

Skytten ska kunna träffa i mörker med hjälp av stridsfältsbelysning eller burna sensorer. 

Samtliga övningar i delmomentet kan skjutas med samtliga nedanstående konfigurationer. 
Förbandets utrustning och uppgifter avgör vilka konfigurationer som ska övas. 

Skjut en serie per övning med de konfigurationer som ska användas innan ny övning, detta 
för att maximera antalet gånger skytten måste ändra konfiguration på mörkerriktmedel och 
bildförstärkare för att därigenom öka färdighetsträningen.  

Det finns två alternativa sätt att skottställa mörkerriktmedel. Tid till förfogande, tillgång till 
skjutbanor och förbandets uppgift avgör vilken metod som används.  

 
Alternativ A: ”50 m-tre patroner högt”  

Vapnet skottställs på 50 m rätt i sida med träffpunkten tre patronlängder över riktpunkten. 
Ger en projektilbana som i höjd är i stort sett överensstämmande med rödpunktsiktets. 

Används om förbandet inte har tillgång till skottställningstavla och banhöjdstabeller. 

 
Alternativ B: ”30 m-parallellställt”  

Mörkerriktmedlets visirlinje är i sida parallell med kärnlinjen och träffpunkt sammanfaller i 
höjd med riktpunkt på skottställningsavstånd enligt RPS EHV.  

Ger möjlighet att använda samma skjutregler som för RPS EHV. 

Kräver tillgång till linjal eller skottställningstavla och banhöjdstabeller. 

Banhöjdstabeller återfinns i SkjutR Ksp 2022. 

Se även Bilaga 2 – Skottställningstavlor mörkerriktmedel alternativ B: ”30 m-
parallellställt”. 
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Övning 32  Nollställning mörkerriktmedel  
Avstånd  30/50  

Mål  Skottställningstavla Ak 5 med riktprick 
Ställning  Liggande med stöd 

Serier  Tills skottställd  
Träffkrav  3 träff inom 3 cm från klisterlapp  

Fokus    
Genomförande och instruktörskontroller: 

Genomförs i skymning alternativt i mörker med stödbelysning. 

Alternativ A Ksp 90 C: 
1. Kontrollskjut vapnet på 30 m med ordinarie riktmedel. Vapnet ska träffa mitt i 

riktpunkten. 
2. Märk upp skottställningstavla med klisterlappar enligt bild nedan, alternativt med 

träffpunkt en patronlängd (ca 60 mm) ovanför riktprick och riktpunkt för lasern 
två patronlängder (ca 120 mm) under riktpricken.  

3. Gruppera på 50 m från tavlorna. Tänd laser. Skytten riktar med rödpunktssikte 
på riktpricken. 

4. Stridsparskamrat skruvar in laserpunkten så att den riktas mot uppmärkt 
riktpunkt två patronlängder under riktpricken. 

5. Byt plats, kontrollera. 
 

 
Bild 5.3 Skottställningstavla Ak5 med riktpunkt och träffläge för Ksp 90C med mörkerriktmedel. 
Fredrik Jacobsson/Försvarsmakten  
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Alternativ A Ksp 58 F:  
1. Kontrollskjut vapnet på 30 m med ordinarie riktmedel. Träffpunkt ska vara 3.5 

cm över riktpunkten.  
2. Märk upp skottställningstavla med klisterlappar enligt bild nedan, alternativt med 

träffpunkt en och en halv patronlängd ovanför riktprick och riktpunkt för lasern 
en och en halv patronlängd under riktpricken.  

3. Gruppera på 50 m från tavlorna. Tänd laser. Skytten riktar med rödpunktssikte 
på riktpricken. 

4. Stridsparskamrat skruvar in laserpunkten så att den riktas mot uppmärkt 
riktpunkt en och en halv patronlängd under riktpricken. 

5. Byt plats, kontrollera. 
 

Träffpunkt

Riktpunkt RPS

Riktpunkt Laser

 
 
Bild 5.4 Skottställningstavla Ak5 med riktpunkt och träffläge för Ksp 58 med mörkerriktmedel.  
Fredrik Jacobsson/Försvarsmakten  

Alternativ B: 
1. Kontrollskjut vapnet på 30 m med ordinarie riktmedel. Ksp 58F ska träffa 3.5 

cm högt. Ksp 90 C ska träffa mitt i. 
2. Mät upp och markera beräknad approximerad träffpunkt från riktprick enligt 

banhöjdstabell för aktuellt mörkerriktmedel för 30 m skjutavstånd. Märk upp 
med klisterlapp eller motsvarande.  
Ksp 58F: Märk även upp tavlan med en klisterlapp 3.5 cm under den klisterlapp 
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som motsvarar träffpunkten. 
3. Tänd laser. Skytten riktar med rödpunktssikte på klisterlapp som motsvarar 

träffpunkt (Ksp 90 C) respektive klisterlapp 3.5 cm under klisterlapp som 
motsvarar träffpunkt (Ksp 58F). 

4. Stridsparskamrat skruvar in laserpunkten så att den riktas mot tavlans riktprick. 
Alla alternativ kan genomföras med synlig laser alternativt IR-pek med 
bildförstärkare. 
 

 
Bild 5.5 Skottställningstavla för Ksp 58F med MRM 14/Synlig laser monterad på vänster sida. 
Fredrik Jacobsson/Försvarsmakten  

 
Övning 33  Skottställning mörkerriktmedel  

Avstånd  30/50m  
Mål  Inskjutningstavla med riktprick och klisterlapp för träffläge enligt övn 52. 

Ställning  Liggande med stöd 
Antal  Tills inskjuten 

Träffkrav  3 samlade träff inom 3 cm från klisterlapp 
Fokus    
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Genomförande och instruktörskontroller: 
Alternativ A: 
Rikta med laserpekaren i riktprick på 50 meter. 
Kontrollskjut vapnet med enkelskott ur magasin.  
Medelträffpunkt ska vara tre patronlängder över riktpunkt. 
Kontrollera med båda piporna. 
Justera vid behov. 
 
Alternativ B: 
Rikta med laserpekaren i riktprick på 30 meter. 
Kontrollskjut vapnet med enkelskott - tom bandlänk mellan patroner. 
Kontrollera träffläge vilket ska vara inom 3 cm från klisterlapp motsvarande förväntat 
träffläge på 30 meter.  
Kontrollera med båda piporna. 
Justera vid behov.  
 
Genomför tills vapnet är skottställt.  
(MRM 13: Avsluta med att låsa skruvarna – åtta snäpp moturs, åtta snäpp medurs. 
Kontrollskjut) 
 
Övning 34  Kontrollskjutning mörkerriktmedel  

Avstånd   100 m  
Mål  1/1 pappfigur alt fallmål inställt på fall efter tre träff 

Ställning  Liggande med stöd 
Antal  En femskottsskur per mål 

Träffkrav  3 träff per mål 
Fokus    

Genomförande och instruktörskontroller:  
Om vapnet träffar med minst tre skott per eldskur är det skottställt. Återgå annars till 
skottställning och repetera därefter kontrollskjutning. 

 
Därefter genomförs följande övningar ur Skjututbildning Bas: 

• Övn 8, Kompetensprov Bas 
• Övningar ur Skjututbildning Tillägg enligt C OrgE bestämmande, dock lämpligtvis 

övningarna 19-21 samt 23-25. 
 
Minst en serie per övning per konfiguration bör övas. 

Om förbandet saknar burna sensorer kan ovanstående övningar genomföras med 
stridsfältsbelysning.  
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Delmoment 15 – Fasta riktmedel 
Om kulsprutan endast har eller endast kommer att användas med fasta riktmedel 
genomför skytten samtliga övningar ur Skjututbildning Bas.  

Om skytten får utbildning på fasta riktmedel som reservriktmedel genomförs delmoment 
3, 4 och 7 och ev. Kompetensprov Bas.  

Övningar ur tilläggsutbildning sker enligt C OrgE bestämmande.  

Se Reglemente Skjutning Kulspruta 2022 för skjutregler fasta riktmedel. 

Delmoment 16 – Fordons-eller markluftvärnsstativ 
Skyttar som ska betjäna kulspruta i fordonsluftvärnsstativ genomför delmoment 3–7 samt 
övningar ur tilläggsutbildning enligt C OrgE bestämmande. 

Skyttar som ska betjäna kulspruta i markluftvärnsstativ genomför övningar ur 
tilläggsutbildning enligt C OrgE bestämmande, lämpligen delmoment 13.  
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Bild 5.6 Minneskort skjutregler.   
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6. Prisskjutning kulspruta 
6.1. Grunder 

Prisskjutning syftar till att stimulera och belöna skjutskickligheten hos skyttar och 
instruktörer.  

Prisskjutning kulspruta kan samordnas med genomförande av Kompetensprov Bas. 

Om skytten uppfyller kravet för lägst kulspruteskyttemedalj silver har skytten samtidigt 
uppfyllt kravet för Kompetensprov Bas.  

Skyttar som ska ha Ksp som huvudvapen kan därför med fördel skjuta prisskjutning först 
och därmed spara tid och ammunition. Endast skyttar som inte uppnått krav för någon av 
skyttemedaljerna behöver då skjuta kompetensprovet separat.  

Skyttar som ska ha Ksp som andrahandsvapen får skjuta prisskjutning men behöver 
kompletterande utbildning i hantering av vapen för att kunna övergå från stående 
grundställning till liggande skjutställning.  

6.2. Utrustning 

Skytten bär den stridsutrustning som förbandet fastställt inklusive hjälm. Skjutstöd är 
tillåtet.  
Skytt med Ksp 58 väljer själv om benstöden är helt utfällda eller infällda och spärrade vid 
startsignal. 
Skytt med Ksp 90 har benstöden infällda vid startsignal.  

 

6.3. Målmateriel 

Två mål på samma avstånd med 100 mils vinkel från skjutplats (100 m skjutavstånd -  
10 m mellan målen) stående fullt synliga vid övningens början. 1/1 pappfigur alt fallmål 
inställt på fall efter tre träff. Kontrollskjut målen innan prisskjutning påbörjas för att 
säkerställa att de fungerar och faller konsekvent efter tre träff. Eftersträva att använda 
målytor av plåt eftersom dessa oftare är mer konsekventa i träffreaktion.  
Säkerställ att varje mål är nollställt vid start av varje serie genom att vid behov fälla och 
resa målen med fjärrkontroll.  
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6.4. Bedömningar och krav 

Vid osäker eller felaktig vapenhantering blir skytten underkänd. Vapenhantering ska 
genomföras enligt respektive manual och SäkR. 

Tre direkt på varandra följande serier ska skjutas.  

Godkänd serie innebär att båda målen har fällts. Om pappmål används ska markering ske 
mellan varje serie. Skjuttid avgör vilken nivå serien håller. Vilken skjuttid och hur många 
serier som ska skjutas med kravställd skjuttid kan utläsas i nedanstående tabell. Om kraven 
för Ksp-medalj guld uppfylls i endast en av serierna ska Ksp-medalj silver tilldelas. 

 

 Kulspruteskyttemedalj 
silver  

Kulspruteskyttemedalj 
guld 

Tid i sekunder 9 7 
Antal godkända serier 1/3 2/3 
 

  

 Bild 6.1 Kulspruteskytte-
medalj silver. Fredrik 

Jacobsson/Försvarsmakten 

Bild 6.2 Kulspruteskytte-
medalj guld. Fredrik 

Jacobsson/Försvarsmakten 

 
 Prisskjutning Kulspruta  

Avstånd  90-110 m beroende på lokala förutsättningar 
Mål  1/1 pappfigur alt fallmål inställt på fall efter tre träff. 

Ställning  Stående grundställning – Liggande  
Antal  3 serier 

Träffkrav  3 per mål 
Målyta HAXBCD Hela tavlan 
Fokus  Säker vapenhantering - Effektivitet  

Genomförande/instruktörskontroller:  
Skjuttimer används.  

Starta från stående grundställning med laddat vapen buret i vapenrem omedelbart 
bakom eldställningen. Vapnet laddat med kassett.  
Ksp 58 må ha utfällda benstöd eller infällda och spärrade.  

På startsignal: Inta liggande skjutställning (benstöd eller säckstöd tillåtet). Skjut ner det 
ena målet. Målväxla därefter och skjut ner det andra målet. Valfri ordningsföljd. Tid 
mäts från startsignal till sista skott. 

Träffkrav är båda fallmål fällda alternativt tre träff per papptavla inom hela tavlan. Även 
ovala kulhål och träff från rikoschetter räknas. Hålet ska inte vara mindre än kalibern, 
dvs. splitter räknas inte. 
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Bilaga 1 – Prov vapenhantering och 
säkerhetsbestämmelser kulspruta 
Genomförande 

Detta prov är ett av kraven för att bli godkänd brukare på basnivå.  

Laddat vapen = laddat med laddblindpatron. 

Moment 1 
Skytten står vid oladdat och tomt vapen ställt på benstöd. 
Magasin, kassett eller bandlåda med laddblind bärs i utrustningen eller ligger bredvid 
vapnet. 
Händelse: Provledare kommenderar ”Ladda”. 
Handling: Skytten laddar vapnet i liggande ställning enligt bestämmelserna i manualen. 

Moment 2 
Skytten befinner sig i liggande ställning vid laddat vapen ställt på benstöd. 
Händelse: Provledare kommenderar ”Färdigställning”. 
Handling: Skytten intar färdigställning. 

Moment 3 
Skytten befinner sig i liggande färdigställning med laddat vapen ställt på benstöd. 
Händelse: Provledare kommenderar ”Anläggning”. 
Handling: Skytten intar anläggning. 

Moment 4 
Skytten befinner sig i liggande anläggning med laddat vapen ställt på benstöd. Pipa 2 
urtagen ur fodralet och rätt lagd vid vapnet. 
Händelse: Provledare kommenderar ”Byt pipa”. 
Handling: Skytten byter pipa och återgår till anläggning. 

Moment 5 
Skytten befinner sig i liggande ställning vid laddat vapen ställt på benstöd.  
Händelse: Provledare kommenderar ”Patron ur”. 
Handling: Skytten genomför patron ur enligt bestämmelserna i manualen. 

Moment 1-5 genomförs innan första skjutövningen. 

Moment 6 
Skytten ska med egna ord eller i skrift ange vapnets riskområde med hänsyn till  
tryckpåverkan, riskvinkel för sidspridning (V) och riskvinkel vid studs (Q) i hårda  
föremål och träd. 

Moment 7 
Skytten ska med egna ord eller i skrift beskriva begreppen ”skjutgräns” och ”eldområde”. 

Moment 8 
Skytten ska med egna ord eller i skrift redogöra för när vapnet får vara osäkrat. 
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Moment 9 
Skytten ska med egna ord eller i skrift redogöra för när vapnet anses vara laddat. 

Moment 10  
Skytten ska med egna ord eller i skrift ange hur många skott som får skjutas i snabb följd 
innan pipan måste bytas. 

Moment 11 
Skytten ska med egna ord eller i skrift beskriva korrekta åtgärder vid eldavbrott med varm 
pipa. 

Moment 12  
Skytten ska med egna ord eller i skrift beskriva korrekta åtgärder vid eldavbrott där 
patronen inte går in helt i patronläget. 

Moment 13  
Skytten ska med egna ord eller i skrift redogöra för vilka vapendelar som är vitala.  
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Bedömnings- och svarsprotokoll 
1. Ladda - Bedömning av handlingar G U 
   

Godkända 
Mynningsmedveten och uppvisar säker 
vapenhantering (gäller under hela provet) 
Genomför åtgärder enligt manualen. 

Underkända 
Osäker vapenhantering - pekar på sig själv eller 
kamrat (gäller under hela provet). 
Vapnet blir inte laddat. 

2. Färdigställning - Bedömning av handlingar G U 
   

Godkända 
Vapnet osäkras. 
Fingret utanför varbygeln. 
Blicken ovanför riktmedlen. 

Underkända 
Vapnet är säkrat. 
Fingret innanför varbygeln. 
Tittar genom riktmedlen. 

3. Anläggning - Bedömning av handlingar G U 
   

Godkända 
Vapnet är osäkrat 
Fingret på avtryckaren - tryckpunkt tagen 
Siktar genom riktmedlen  

Underkända 
Vapnet är säkrat 
Fingret utanför varbygeln 
Blicken ovanför riktmedlen 

4. Byt pipa - Bedömning av handlingar  G U 
   

Godkända 
Kontrollerar att vapnet är uppspänt innan 
vapnet säkras. 
Lägger den varma pipan med gasregulatorn åt 
vänster (Ksp 58). 
Kontrollerar att pipspärren gripit in så att den 
nya pipan sitter fast.  

Underkända 
Kontrollerar inte att vapnet är uppspänt.  
Vapnet är osäkrat. 
Lägger den varma pipan fel. 
Kontrollerar inte pipspärren. 
Pipa 2 sitter inte fast.  

5. Patron ur - Bedömning av handlingar G U 
   

Godkända 
Fingret är utanför varbygeln. 
Genomför åtgärder enligt resp. manual. 
Vapnet blir oladdat. 

Underkända 
Vapnet är osäkrat. 
Fingret innanför varbygeln. 
Vapnet förblir laddat. 

Datum och tid:  Förband och plats: 
Kommentarer: 
 

Resultat  
Mom 1-5 G U 

   

 Namn FMID/Nummer Signatur 
Skytten    

Provförrättare  
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6. Ange vapnets riskområde med hänsyn till tryckpåverkan, riskvinkel för 
sidspridning vid skjutning mot stillastående samt rörligt mål respektive med 
och utan benstöd (V) och riskvinkel vid studs (Q) i hårda föremål och träd. 

G U 

   

 
 
 
 
 
7. Beskriv begreppen ”skjutgräns” och ”eldområde”.  G U 
   

 
 
 
 
8. Redogör för när vapnet får vara osäkrat. G U 
   

 
 
 
 
9. Redogör för när vapnet anses vara laddat. G U 
   

 
 
 
 
10. Ange hur många skott som får skjutas i snabb följd innan pipan måste 
bytas. G U 

   

 
 
 
 
11. Redogör för rätt åtgärder vid eldavbrott med varm pipa. G U 
   

 
 
 
 
12. Redogör för rätt åtgärder vid eldavbrott med delvis införd patron.  
 

G U 
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13. Redogör för vilka vapendelar som är vitala.  G U 
   

 
 
 
Datum och tid:  Förband och plats: 
Kommentarer: 
 

Resultat  
Mom 6-13 G U 

   

 Namn FMID/Nummer Signatur 
Skytten  

 
  

Provförrättare  
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Bilaga 2 – Skottställningstavlor 
mörkerriktmedel alternativ B: ”30 m-
parallellställt”  
Allmänt 

Skottställningstavlorna på följande sidor går att skriva ut och använda i skala 1/1 vid 
skottställning av mörkerriktmedel med kulsprutor. Skriv ut på papper, kontrollera att 
skalan är korrekt med hjälp av en linjal och häfta tavlan på skottställningstavla Ak 5 eller 
motsvarande. Se Delmoment 14 – Mörker i denna publikation samt Reglemente Skjutning Ksp 
10.7 Mörkerriktmedel 13/14. 
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Bild B2.1 Skottställningstavla Ksp 58 F MRM 13 30 m.   
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Bild B2.2 Skottställningstavla Ksp 58 F MRM 14 30 m.   
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Bild B2.3 Skottställningstavla Ksp 90 C MRM 13 30 m.   
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Bild B2.4 Skottställningstavla Ksp 90 C MRM 14 30 m.  
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Redaktionell information 
Utvecklingen av skjutteknik och skjututbildning har pågått sedan 2005. Då fattades beslut 
om att uppdatera SkjutR A PEK från 1994, vilket ledde till fastställandet av Skjutreglemente 
Automatkarbin 2021 och Handbok Skjututbildning Automatkarbin 2021. Dessa publikationer 
var resultatet av ett paradigmskifte inom synen på skjutteknik och skjututbildning, där 
förhållningssätten med tillräcklig verkan så snart som möjligt och siktbild – avfyrning – 
rekylkontroll fastställdes. Denna handbok bygger på samma principer och förhållningssätt 
och har Handbok Skjututbildning Automatkarbin 2021 som förlaga. Syftet är att brukare och 
instruktörer i stor utsträckning ska känna igen sig och göra trösklarna mellan olika vapen 
mindre vad avser brukarkompetens och skjututbildningskompetens. Handboken är 
dessutom avsedd att kunna användas för flera olika kulsprutor, med så få säregenheter 
som möjligt mellan vapnen.  

Handboken bygger på beprövad erfarenhet och tidigare gällande skjutreglementen. Även 
utländska reglementen, facklitteratur och kurser har bidragit till innehållet. Texten och 
metoderna är utarbetade av personal vid Markstridsskolan: fv Fredrik Jacobsson, fv Johan 
Ström och civ.ing Alexander Stankovic. Regfv Kenneth Felldén och civ Karin Kvarnlöf 
har granskat och kompletterat texterna. Sakinnehållsansvarig har varit Arméns 
vapenofficer, fv Fredrik Jacobsson.  

Handboken ställdes inledningsvis som remiss internt till enheterna på MSS. Remisstiden 
varade 2022-01-27 till 2022-02-14. Remisstiden förlängdes till 2022-03-11 på grund av 
arbetssituationen hos respondenterna. I samband med remisstidens förlängning 
genomfördes möte med MSS Utvecklingsenhet, vilket syftade till att klarlägga kvarstående 
frågor och ytterligare förklara de principer och förhållningssätt rörande skjutteknik och 
skjututbildning som fastställdes i Skjutreglemente Automatkarbin och Handbok Skjututbildning 
Automatkarbin 2021.  

Arbetsutgåva av handboken har under utbildningsåret 21/22 använts som stöd vid LG, 
Ing 2, P 7 och Marinbasen. Efter bearbetning av remissvaren från MSS och erfarenheter 
från förbanden föredrogs extern remissutgåva för C MSS överste Rickard Johansson 2022-
03-21.  

Remisstid för förbanden varade mellan 2022-03-25 och 2022-05-06 och svar inkom från 
Amf 1, AST TVK MARK, F 17, F 21, FM UndsäkC, FMTS, HVSS, Ing 2, Lv 6, MR V, 
P 4, P 7 och SkyddC.  

Efter remisstiden bearbetades svaren och en slutlig utgåva togs fram.  

Publikationen föredrogs för C MSS överste Rickard Johansson 2022-10-03. Underlag för 
fastställande av publikationen skickades till AC generalmajor Karl L E Engelbrektson 
2022-10-20 varefter den fastställdes enligt beslutsskrivelse. 
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Bildförteckning 
I den här publikationen förekommer följande bilder. 

Bild nr Fotograf/illustratör Hur FM säkrat rätten till bilden 

0 Peppe Ericsson, Studio Ljusspel FM2022-9829:3 

1.1 Låg verkshöjd  

4.1–4.2 Låg verkshöjd  

4.3 Fredrik Jacobsson, 
Försvarsmakten 

Ur SkjutR Ksp 2022 

4.4–4.10 Peppe Ericsson, Studio Ljusspel FM2022-9829:3 

4.11–4.12 Anna-Karin Wetzig/GP Försvarsmaktens bild 

4.13–4.16 Låg verkshöjd  

5.1–5.2 Peppe Ericsson, Studio Ljusspel FM2022-9829:3 

5.3–5.5 Fredrik Jacobsson, 
Försvarsmakten 

FM2022-9829:3 

5.6 Johan Ström, Försvarsmakten FM2022-9829:3 

6.1–6.2 Fredrik Jacobsson, 
Försvarsmakten 

FM2022-9829:3 

Bilaga 2.1–
2.4 

Låg verkshöjd  
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Källförteckning 
I den här versionen av handboken har följande källor använts: 

Källor utanför Försvarsmakten 
Medium Machine Gun TC 3-22-240, Department of the Army, USA 2017 

Källor inom Försvarsmakten 
Pedagogiska grunder 2006, gällande från 2006-03-15.  

Lärobok Skjutlära för armén 1986, gällande från och med 1986-11-10.  

Vapenlära för armén 1986, gällande från och med 1986-02-21.  

Reglemente Skjutning Kulspruta 2022, arbetsutgåva 

Källor som utgör FFS, FIB, reglemente, handbok och manual 
FFS FFS 2010:7 Försvarsmaktens föreskrifter om användande av 

skjutvapen vid vakttjänst m.m. inom Försvarsmakten, gällande från 
och med 1 december 2010 

FIB FIB 2020:5 Försvarsmaktens interna bestämmelser med arbetsordning 
för Försvarsmakten (FM ArbO), gällande från och med 1 januari 2021  

FIB FIB 2013:5 Försvarsmaktens interna bestämmelser om hantering, 
förvaring och transport av skjutvapen och ammunition, gällande från 
och med 1 april 2007 

Reglemente  Skjutreglemente för armén, pansarskott, eldhandvapen och kulsprutor 
(del 1 & 2) 1994, gällande från och med 1994-03-28  

Reglemente Skjutning Automatkarbin 2021, gällande från och med 2021-07-01 

Reglemente Skjututbildning 2021, gällande från och med 2021-04-01 

Reglemente Verksamhetssäkerhet – Ehv/Pv 2020, gällande från och med 2020-02-
01  

Reglemente Verksamhetssäkerhet Gemensam 2020, gällande från och med 2020-
02-01 

Handbok Markstrid – Grupp 2016, gällande från och med 2016-07-01 

Handbok Markstrid – Taktiska Fältmässiga Grunder 2016, gällande från och med 
2016-07-01 

Handbok Markstrid – Vintersoldat 2016, gällande från och med 2016-11-01 

Handbok Skjututbildning Automatkarbin 2021, gällande från och med 2021-07-
01 

Handbok Utbildningsmetodik 2013, gällande från och med 2016-03-01 

Manual Kulspruta m/58 2018, gällande från och med 2018-01-01 
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Manual Kulspruta m/90 2018, gällande från och med 2018-01-01 

Manual Förebyggande Underhåll Vapen 2018, gällande från och med 2018-04-
01 

Manual Utrustning för mörkerstrid 2018, gällande från och med 2018-04-01 
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Handbok Skjututbildning Kulspruta redogör för de teoretiska och praktiska 
övningar en brukare behöver genomföra för att uppnå föreskriven kompetens 
för basnivån med kulspruta.

Handboken innehåller även övningar för olika tilläggsnivåer. Vilka tillägg som 
genomförs avgörs av brukarens befattning, d.v.s. vilka uppgifter och i vilka 
situationer denne ska verka. Spetsnivån tas vid behov fram av respektive C 
OrgE i samråd med MSS.
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