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Pistolergonomi

Utöver alla andra områden 
är ergonomitänkandet också 
påtagligt inom idrotten. Vare 
sig sporten heter spjut, stav, 
skidor, tennis eller till exem-
pel bowling, jobbar man stän-
digt på att anpassa redskapen 

i möjligaste mån till just den 
utövare som ska hantera dem.
 När det gäller pistol- och 
revolverskytte har ergonomin 
och anpassningen av vapnen – 
redskapen – till människan sina 
begränsningar i vad som sägs i 

tävlingsbestämmelserna, men 
mycket har hänt under åren.

Vapengrupp A, tjänstevapen 
och övriga grovkalibriga pi-
stoler av tjänstevapenkaraktär. 
Vad gäller dessa har det av na-

Artikeln baserad på text av Hans Bark i NP nr 4 2003. 

Redskap, fordon, maskiner, verktyg, möbler och hjälpmedel designas 
för att passa människan så bra som möjligt. Det gäller också våra 
pistoler och revolvrar. Man strävar efter att få optimala förutsättningar 
för att skjuta perfekta skott inom ramen för tävlingsbestämmelserna.

Av: Ulf Hansson

Ett ergonomiskt experiment. 
Räcker det om kolven bara berör de 
viktigaste stödpunkterna i handen? Den frågan 
ställde sig en skytt och svetsade ihop denna kolv av kraftig 
ståltråd och balanserade upp alltsammans med en vikt. Enligt uppgift 
skjuter han riktigt bra med denna ”kolv” och ...

... givetvis får alltsammans 
plats i kontrollådan.

Mausers C-96, 9mm Para från 1917 med det 
så kallade ”kvastskaftet” är en framtung 
historia. Här är det mest människan som får 
kompromissa vad gäller ergonomin.
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En kolv man kan tycka är ergonomiskt 
helt bakvänd, men så såg den ut på den 
amerikanska luftpistolen E.H. Hawlay från 
1869 som sköt små pilar.

Även på de 
antika vapnen 
kan man se 
hur kolvarna 
utformats 
med olika 
vinklar och 
nätskärning för 
bättre grepp.

Även till revolvrar finns nu ett stort utbud av anatomiska kolvar. 
Här har den klassiska S&W K38 fått en ypperlig kolv, liksom Rugers 
revolvrar nedan.

Svensk armérevolver m/87. Motsvarande revolver av märket 
”Nagant” tävlade Sovjets landslag med långt in på 1950-talet. 
Den spinkiga ”kryckan” till kolv är knappast en ergonomisk dröm.

Utvecklingen vad gäller ergonomi och teknik omfattar givetvis också 
luftpistolerna. Här en Tesro (vä) och en Steyr.

turliga skäl inte hänt så myck-
et med ergonomin under 
åren. Ett tjänstevapen måste 
vara robust, tåla att hanteras 
i de mest skiftande miljöer 
i både militära och polisiära 
sammanhang.
 Även om riktmedlen mo-
derniserats är det i princip 
samma typ som tidigare med 
raka kolvar (militärgreppet) 
och magasinet i kolven som 
det varit i över hundra år, med 
några få undantag. Pistolernas 
avtryck går att trimma inom 
ramen för reglementet och får 
förses med några tillbehör, till 
exempel en ” beavertail” bak-
till som förbättrar greppet.

rekylupptagning och bättre 
anatomiska kolvar. Kolvarna 
kan på de flesta moderna pi-
stoler nu vinklas upp/ned och 
även justeras i sidled.
 Man får prova sig fram för 
att se vad som passar en själv 
bäst. Justeringar kan göras från 
det raka militärgreppet på c:a 
110 grader till 135-140 gra-
der, det senare gäller ofta fri-
pistoler.
 En annan viktig detalj som 
jag vill påstå har utvecklats till 
fulländning är avtrycket. Av-
tryckare som är utbytbara och 

Vapengrupp B och C samt luft-
pistoler kan man slå samman 
när det gäller ergonomisk och 
teknisk utveckling. En del B 
och C vapen har utbytbara 
växelsatser för de två kalibrar-
na, vilka monteras på samma 
stomme. Det talas ibland lite 
skämtsamt om grupp B som 
”kaliber .22 grov”.
 I motsats till A-vapnen har 
det i B, C och luftpistoler hänt 
åtskilligt under åren. Utveck-
lingen har, förutom pipvikter 
som funnits länge, bland annat 
bestått i förbättrad/reducerad 
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En sådan här 
gummihylsa 
runt kolven för 
bättre grepp är 
också tillåtet.

Att avfyra 
Försvarets m/40 
med långfingret 
hade sina 
förespråkare på 
sin tid, inte minst 
inom det militära.

Sig Sauer X-six har lanserats som uppföljare 
till Neuhausen. Här med trelägessikte. De 
svarta kolvplattorna ger extremt bra grepp.

Bland tjänstevapnen (A) har Neuhausen sedan länge haft en 
framskjuten position. Några större förändringar får inte göras, men 
en extra ”tail” som skyddar tumgreppet är tillåten, även hylsfångare.

En gammal trotjänare som många fått börja sin pistolskyttekarriär 
med genom åren, High Standard Supermatic Citation med klassisk 
militärvinkel på kolven. Det ergonomiska består av en nätskuren kolv 
och tumhylla.

Match Gun (Darth Vader) hör till de mer extrema pistolmodellerna. 
Den har ett avancerat tekniskt innanmäte och kolven har en skön 
anatomisk utformning. Patronmatning à la ”Kanonerna på Navarone” 
med magasinet i Winchestermodell under pipan.

Morini CM 22M RF utmärker sig genom sin extremt låga kärnlinje 
och lätta vikt, modell ”Elite” väger bara 880 gram (aluminium). ”Soft 
absorber” rekyldämpning. Flera kolvvinklar finns, bl.a. en rakare 
modell. Kullagrat avtryck med lägre utväxling.

Första generationen Unique (överst) från 
1970-talet överraskade med anatomisk kolv, 
justerbart handstöd och ett flertal pipvikter. Unique 
genomgick många förbättringar och lanserade ett 
flertal nya modeller under åren, både i kaliber .22 
lr och .32 Strax innan produktionen lades ned kom 
denna exklusiva modell med stora möjligheter till 
individuell anpassning.
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När det gäller tjänstevapen 
handlar det ofta om att 
människan får kompromissa 
och anpassa sig 
konstruktionen. Det klarade 
uppenbarligen Bertil Johansson 
(bilden) som på Stockholms 
kretsmästerskap i precision 
1966 satte alla skotten i tian 
med sin pistol m/07. 
Foto: Bertil Brink.

Ägaren har själv gjort en kolv till denna Feinwerkbau AW93 som 
passar just honom. Foto: Peter Siegel.

Tjänstepistolen Glock är 
designad för att passa så många 
som möjligt och tåla hårdhänt 
behandling.

Även nya anatomiska kolvar kan behöva anpassas till skytten, 
här några tips.

Här kan man behöva raspa/fila 
bort material för att tummens 
”ledknota” intill tumvecket inte 
ska trycka mot kolven. Ibland 
behöver man också slipa bort 
ytterligare material baktill.

Här kan man behöva slipa bort material så att kolven bättre 
följer handens naturliga vinkling uppåt på vänstersidan.

Har man stora händer kan man helt enkelt behöva 
kapa bort en bit av stödet för handen så att man 
bättre ”kommer runt” kolven och får ett fastare 
grepp. Har man små händer kan det istället 
behöva läggas på lite plastiskt trä eller dylikt.

Även här kan man behöva 
slipa bort lite material för att 
pekfingrets första ”ledknota” 
inte ska trycka hårt mot kolven.

För att öka friktionen mot handen 
kan man prova att limma på bitar 
av grov slipduk eller halktejp på 
strategiskt valda punkter.

flyttbara framåt/bakåt för att 
passa olika fingerlängder har 
funnits ganska länge, men själ-
va avtrycket har förfinats intill 
fulländning med elektronisk 
avfyring som kronan på ver-
ket.
 En annan detalj är olika 
fiffiga rekylbromsar som nu 
finns i ett flertal pistoler på 
marknaden.
 Till allt detta kan läggas 
utvecklingen av riktmedlen. 
Kornet var tidigare inte ut-
bytbart vilket också gällde 
siktbladet som hade en stan-
dardbredd på skåran. Det blev 
alltså ytterligare en stor för-
bättring då det kom pisto-
ler med utbytbara korn, eller, 
som på flera modeller, korn 
som kan vridas i tre lägen och 
därmed enkelt skapa tre olika 

kornbredder. Dessutom kan 
siktet numera justeras utan 
verktyg och bredden på sikt-
skåran är justerbar.
 Vad gäller grundkonstruk-
tionen finns det tre koncept 
att välja bland. Dels modellen 
där magasinet sitter i kolven 
som länge varit förhärskan-
de, dels toppmatade modeller 
och sedan de som har maga-
sinet framför varbygeln.
 Med magasinet i kol-
ven blir kolvvinkeln av kon-
struktionsskäl mer rak, den så 
kallade ”militärvinkeln”. På 
pistoler med toppmatat ma-
gasin kan kolven vinklas mer, 
vilket även gäller pistoler med 
magasinet framför varbygeln. 
Här är variationsmöjligheter-
na stora. Kolven justeras runt 
en kulled upp/ned och den 

m/07.
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Toppmatade Walther SPP-E får nog sägas vara ”sista skriket” bland tävlingspistolerna i kaliber .22. 
Förutom stora möjligheter till ergonomisk anpassning har den elektroniskt avtryck och pneumatisk 
rekyldämpning. Man har också lyckats eliminera rörlig hane och ersatt den med en s.k. ”striker” som 
löper linjärt mot patronen inuti slutstycket.

Sikte med alla inställnings-
möjligheter.

Vridbart korn 
för tre olika 
bredder.

Toppmatning av magasin ger större 
utrymme för justering av kolvvinkeln. 
Det gäller givetvis också när magasinet 
är placerat framför varbygeln.

Pneumatisk 
rekyldämpning

kan även vinklas i sida för in-
dividuell anpassning av grep-
pet.

Slutligen R som i Revolver. 
 Visserligen tävlade man med 
den gamla armérevolvern 
m/87, men det stora genom-
brottet för tävlingsskytte med 
revolver kom med Smith & 
Wessons klassiska modell K38, 
vilken finns i flera kalibrar 
och som håller utmärkt kva-
litet än i dag. Den har nume-
ra fått stark konkurrens av till 
exempel Manurhin. Många 
föredrar att skjuta precision 
B med revolver och inom 
fältskyttet har revolvern som 
bekant en egen klass.
 Revolverns grundkon-
struktion gör att man inte 
har så stort utrymme för ny-
tänkande, även om små för-
bättringar gjorts. Vad som 
däremot blivit mycket bättre 
på senare tid är utbudet av ut-
märkta anatomiska kolvar till 
revolvrar och lite förfinade 
riktmedel och avtryck.
 Fabrikanterna måste utgå 
från en normal hand som ska 
hålla i vapnet. Vi är alla oli-
ka och även om de moder-
na pistolerna har väldigt bra 
justeringsmöjligheter handlar 
det ibland om kompromisser 
och man får själv anpassa sig 
till vapnet. Särskilt gäller detta 
tjänstevapnen, där till exem-
pel tjocka kolvar kan vara ett 
problem för små händer.
 Du kan kontrollera hur 
bra ditt vapen är ergonomiskt 
anpassat till dig själv genom 
följande:
 Fatta tag i pistolen/revol-
vern och lyft. Känns det bra 
och bekvämt i anläggningen 
mot målet? Rätt vinkel? Vap-
net pekar rakt fram? Kor-
net hamnar struket i skåran? 
Känns handleden stadig utan 
att behöva justera läget? Lig-
ger avfyringsfingret fritt från 
kolven och i 90o mot avtryck-
aren så att draget sker rakt 
bakåt?
 Har du inte svarat ”nej” 
på någon av frågorna är du att 
gratulera. Du har nu mycket 
bra ergonomiska förutsätt-
ningar för att skjuta bra resul-
tat. Blir svaret nej på någon av 
frågorna kan du behöva göra 
justeringar.

 Är det bara kolvvinkeln 
som behöver ändras är detta 
numera lätt gjort på moder-
na pistoler i B- och C klassen 
(även luftpistol). Det gäller 
också justering av avtrycka-
rens avstånd till fingret. Om 
kolven ändå inte passar han-

Smarta funktioner som utvecklats 
under åren.

Walther modell 8, 6,35 mm är inget för stora händer.

den perfekt, blir det till att 
karva bort eller lägga på mate-
rial tills du känner att greppet 
blir både bekvämt och stadigt 
utan att klämma. Känns inte 
balansen bra (mittpunkten 
bör ligga strax framför av-
tryckaren) finns möjlighet att 

montera pipvikter på de flesta 
pistoler och revolvrar.

Slutligen – betyder ergono-
min allt? Svaret är förstås nej. 
Det blir ofrånkomligen så att 
människan i många fall får 
kompromissa med den be-
fintliga ergonomin på vap-
nen. I synnerhet när det gäller 
tjänstevapen.
 Men hav förtröstan, på 
Stockholms kretsmästerskap 
i precision 1966 sköt Bertil 
Johansson alla skotten i tian 
med sin gamla tjänstepistol 
m/07. Han hade uppenbar-
ligen tränat in ett grepp som 
fungerade. Kolven på m/07 
är knappast optimal vad gäl-
ler ergonomi/anatomi. Den 
skulle passa många och skytten 
fick anpassa sig till pistolen.


