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1  Inledning 

 

Problemet med soldater som blir vådabekämpade av egna kamrater är lika gammalt som krig i 

sig självt är. I nästan alla krig och konflikter, från antiken till dags dato, har förluster orsakats 

av egna förband. När motståndaren orsakar förluster finns oftast en motvillig acceptans hos 

förbandet som drabbas. Soldaterna vet att för att lyckas med uppgiften, till exempel, rensa en 

byggnad är sannolikheten stor att förbandet kommer att drabbas av förluster. När egna 

förband orsakar förlusterna är acceptansen låg. 

Historiskt sett har arméer genom tiderna använt sig av olika metoder för att känna igen sina 

egna förband på slagfältet. Några exempel som kan nämnas är regementsfanor och enhetligt 

färgade uniformer, men även andra metoder har använts under historiens gång. Ett exempel är 

när Sverige och Danmark drabbade samman i slaget vid Lund 1676. Den svenska armén 

använde sig då av igenkänningstecken i form av halmkärvar i sina hattar (Eklund, 2011, 

2;Wikipedia, 2016).   

Identifiering och igenkänning av kontakter på stridsfältet benämns vanligen i engelskt 

språkbruk som Combat Identification (CID). I vår teknologiska tidsålder förlitar moderna 

styrkor sig allt mer på att tekniska system ska hjälpa dem avseende igenkänning och 

identifiering av egna förband. Som all teknik har även system framtagna för detta ändamål 

möjligheter och begränsningar, vilket gör att deras förmåga att framgångsrikt genomföra CID 

varierar. 

Exempel i modern tid på dålig CID som ledde till vådabekämpning återfinns under Gulf-

kriget. Vid 28 tillfällen skedde vådabekämpning av amerikanska förband och vid dessa 

tillfällen dog sammanlagt 35 soldater och 72 skadades – 23 procent av totalt 615 förluster. 

När det gäller amerikanska arméns förluster avseende fordon under samma krig var siffran 77 

procent – sju av sju Abrams stridsvagnar, och 20 av 25 Bradley stridsfordon. Detta var första 

gången i historien som egna trupper orsakade större förluster genom vådabekämpning än vad 

motståndaren lyckades åstadkomma (Townshend Bickers, 1994, 150; Regan, 1995, 4). 

System för CID kan delas in efter dess egenskaper; passiva, som till exempel IR-reflekterande 

färg eller tejp. Eller aktiva, som till exempel infraröda fyrar och kemiska ljus. Andra aktiva 

system är så kallade fråga-/svarsystem, vilka kan vara radio- eller laserbaserade. 
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2 Problemformulering 
 

Vådabekämpning har många engelska/amerikanska namn som friendly fire, fratricide, 

amicide och blue on blue. För de flesta försvarsmakter betyder friendly fire att förbandet eller 

den enskilde soldaten blir bekämpad av sina egna. Det är inte en heltäckande term, även om 

den används av de flesta, men den tjänar sitt syfte då alla förstår den. Fratricide är mer inexakt 

då det betyder dödandet av sin egen broder, vilket kan utökas till att gälla även vapenbröder. 

En annan, kanske mer korrekt term, är amicide som betyder dödandet av vänner. Blue on blue 

som används av NATO är mer neutralt och täcker alla kategorier ovan. 

Grunden för att förebygga och undvika vådabekämpning är, förutom förmågan att identifiera 

kontakter på stridsfältet, en god lägesuppfattning. De faktorer som bidrar till att en vän, 

istället för fienden, av misstag bekämpas är enkla att identifiera, men inte enkla att eliminera.  

Enligt Townshend Bickers (1994, 150) finns det sex bidragande faktorer: 

Den första är terrängen: är landskapet bevuxet och tillåter skyl eller är 

det öppet. Det andra är vädret: dålig sikt i regn, dimma, sandstormar. 

Den tredje är typen av operation: snabba förflyttningar, tungt eld-

understöd, patrullerande är alla mer bidragande till vådabekämpning 

än statisk krigföring. Den fjärde är modern teknologi som har 

konstruerat vapen med lång räckvidd och ökad dödlighet. Den femte 

är vårdslöshet, slarv: den mänskliga egenskapen som aldrig kommer 

att bli utrotad. Den sjätte är stridsutmattning: under stress gör även 

erfarna kirurger misstag, så även soldater, sjömän och flygare. 

För ett förband som har blivit utsatt för vådabekämpning kan effekterna bli förödande. 

Vådabekämpning ökar risken, både för förluster och för att uppdraget misslyckas. Ett 

förbands förmåga att överleva och fungera kan påverkas allvarligt av vådabekämpning.  

Observationer av förband som har upplevt vådabekämpning visar att 

dessa enheter uppvisar ovilja att utföra operationer vid dålig sikt, ned-

satt förtroende för förbandsledningen, ifrågasättande av egen förmåga 

hos chefer, tveksamhet till att använda understödjande vapensystem, 

ökat kontrollbehov, förlorad initiativförmåga, minskad aggressivitet 

vid eldgivning och förflyttning, tendens att vilja avbryta operationer, 
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förlust av stridsvärde samt en generellt sänkt sammanhållning och 

stridsmoral (CALL, 1992, 6).  

Soldatigenkänning är en viktig förmåga att bemästra, speciellt i urban miljö. För att uppnå 

detta måste soldater ha en god förmåga vad gäller CID. Vilken teknik eller vilka system finns 

idag tillgängliga för marksoldater som stöd för CID? Vilka för- respektive nackdelar har dessa 

CID-system? Blir dessa system påverkade av väder och vind? Fungerar systemen dygnet runt 

eller påverkas de av olika ljusförhållanden? Hur fungerar de med olika sensorer? Hur 

störtåliga är systemen och går de att pejla? Vilken räckvidd har systemen och hur säker är 

identifieringen? Kan de olika systemen fungera tillsammans och i sådana fall hur?  Hur är 

funktionen inne i byggnader? Vilken träning behövs för att använda dem? Behövs det en 

gemensam metod vid användandet? Vilka kostnader är kopplade till användandet? 

Som synes är det många områden där kunskapen om CID-systems förmågor och eventuella 

begränsningar behöver klarläggas.   

För soldater som ska verka i den komplexa miljön som urban miljö utgör, där striden är 

tredimensionell, krävs ett bra stöd som möjliggör ett korrekt beslut att bekämpa eller inte 

bekämpa ett mål. Ger då dagens olika tekniska system för CID detta stöd, det vill säga har de 

någon militär nytta? Om systemen har militär nytta, vid vilka situationer? Skiftar den militära 

nyttan mellan systemen beroende på vilken uppgift soldaterna ska lösa? Är det alltid ett och 

samma CID-system som har störst militär nytta? Bidrar systemen under militära operationer 

till lösandet av uppgiften vid strid i urban miljö?  

Då förekommande litteratur främst beskriver historiskt hur vådabekämpning har skett och 

dess orsaker, eller presenterar tekniska system som är utformade för att motverka 

vådabekämpning, eller diskuterar hur doktriner ska utvecklas, saknas en viktig pusselbit, den 

sammanvägda nyttan av CID-system.  En värdering av CID-systemens militära nytta är alltså 

nödvändig.    

  

2.1 Frågeställning 

Vilken är den militära nyttan med så kallade Combat Identification Systems i urban miljö? 
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3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att jämföra olika CID-system konstruerade för avsutten trupp för att 

öka kunskapen avseende den militära nyttan systemen har med avseende på minskad risk för 

vådabekämpning när ett förband sätts in i urban miljö. 

4 Teori 
 

4.1 Teori för studien 

För att studera hur olika tekniker för soldatigenkänning kan reducera risken för 

vådabekämpning behövs en teori för studien. Den teori som kommer att användas i det här 

fallet baseras på ämnet militärteknik. Militärteknik har sin grund i flera olika ämnen från 

skilda discipliner och förenar samhällsvetenskapens förståelse av den militära professionen 

med naturvetenskapens fundament samt ingenjörsvetenskapens påbyggnad och dynamik 

(Andersson et al, 2007, 9). Militärteknik är ett ämne som dels studerar teknik specifik för 

militära syften, dels studerar teknikens inverkan på taktik och operationer (Axberg et al, 2013, 

9). Teori inom militärteknik utgår från synsättet att tekniska system är soldatens arbetsredskap 

och att en förståelse för dessa redskap är central för att kunna utöva professionen 

framgångsrikt. Genom att tillämpa mer avancerad teknik, ny teknik eller annan teknik än 

motståndaren kan avgörande fördelar erhållas på taktisk och operativ nivå (Axberg et al, 

2013, 35-36). 

All militär verksamhet strävar att nå målen för en militär insats till en så låg kostnad som 

möjligt. Militär nytta är ett av de centrala begreppen i militärtekniken och syftar till att mäta 

hur ett objekt eller en metod kan bidra till att militära mål nås till lägre kostnader. 

Kostnadsbegreppet inom militär nytta syftar inte enbart till pengar utan kan lika gärna vara 

sparade liv eller undvikande av politiska risker (Axberg et al, 2013, 16). Den militära nyttan 

är ett komplext begrepp som är beroende av kontexten som den mäts i. Hotbilden eller hur 

objekten används skiljer från situation till situation och kan ge skilda utslag vad gäller om de 

är till militär nytta eller inte (Axberg et al, 2013, 15f). 

Enligt Andersson et al (2015, 25) behövs, för att kunna göra en bedömning av ett objekts 

militära nytta, kunskap om tre variabler: objektet självt, den militära användaren och i vilken 

kontext som den militära användaren ska använda objektet.  
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Om ett bedömt objekt bidrar till den samlade förmågan, hos ett förband eller system, har det 

ur militärteknisk synvinkel militär nytta. Det innebär att om någon vill bedöma nyttan hos ett 

tekniskt system måste denne vara medvetna om hela den samlade förmågan. Det vill säga när 

denne någon frågar sig själv vilken militär nytta har det ena eller det andra objektet måste han 

eller hon alltid fråga sig själv – som en del av vilken förmåga (Andersson et al 2015, 26). I 

den här uppsatsen motsvaras det bedömda objektet av de CID-system som ska värderas och 

hur de som en del av den militära användarens samlade förmåga har militär nytta. 

En militär organisation är hierarkisk, den består av enheter och förband på olika nivåer med 

olika förmågor, syften, och mål. Det innebär att den militära nyttan av ett tekniskt system 

också varierar beroende på i vilket system av förmågor det ska integreras i. Den militära 

nyttan av ett objekt kan alltså vara hög på taktisk nivå, medan samtidigt låg vid de operativa 

och strategiska nivåerna. För att kunna bedöma det tekniska systemets nytta, måste först den 

militära organisationen identifieras och i vilken styrka objektet ska integreras i (Andersson et 

al 2015, 27). Den militära användaren motsvaras i den här uppsatsen av en militär styrka och 

dess utrustning.  

För att kunna göra en bedömning måste den som ska genomföra bedömningen förstå den 

militära användarens syfte med att använda det bedömda objektet. Bedömaren måste också ha 

klart för sig den samlade förmågan i vilket objektet är tänkt att integreras i. Militära 

operationer består karakteristiskt av militära mål fastställda inom en operationsplan för en 

specifik miljö. Därför måste vi, för att kunna bedöma den militära nyttan av objektet, som en 

del av en samlad förmåga, ta med alla faktorer som på något sätt kan påverka den militära 

användarens framgång i operationen i den miljön (kontexten). Det vill säga, den bedömda 

militära nyttan av objektet har endast betydelse om den relateras till den tänkta användningen 

– antingen uttryckt som krav på objektets planerade bidrag till den samlade förmågan eller 

inom ett planerat uppdrag (Andersson et al 2015, 27). I den här uppsatsen utgörs miljön 

(kontexten) av ett scenario där den militära användaren löser en specifik taktisk uppgift.  

Militär nytta består enligt Andersson et al (2015, 25) av tre dimensioner: militär effektivitet, 

militär lämplighet och ekonomisk överkomlighet. Dessa är inte utbytbara. Det vill säga, för att 

en teknik eller ett system ska ha militär nytta, måste den för en militär användare leverera 

önskad effekt, vara lämplig för ändamålet och ekonomisk överkomlig i den speciella kontext 

den är tänkt att användas. 
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Militär effektivitet är ett mått på hur väl objektets sammanlagda förmågor bidrar till att uppnå 

de operativa målen när det används i den kontext, och av den militära användaren, den är 

tänkt att användas i. Militär effektivitet omfattar också tid, kostnad och risk (Andersson et al 

2015, 25). Med militär effektivitet avses i den här uppsatsen hur väl de olika CID-systemen 

förmågor bidrar till lösandet av uppgiften.   

Militär lämplighet omfattar till vilken grad ett objekt med tillfredställelse kan användas i 

militära sammanhang när det används i den kontext, och av den militära användaren, den är 

tänkt att användas i. Hänsyn är då tagen till hur objektet interagerar med andra system och 

förmågor. Militär lämplighet omfattar också träning, utrustning, personal, infrastruktur, 

metod, doktriner, organisation, information och logistik (Andersson et al 2015, 25). Med 

militär lämplighet avses i den här uppsatsen hur väl de olika CID-systemen interagerar och är 

kompatibla med andra system som finns i scenariot, men även vilken träning och metod som 

personalen behöver. 

Ekonomisk överkomlighet är ett mått på hur väl de, av en militär användare, allokerade 

resurserna avseende ett objekt uppfyller de behov som ges av kontexten och av den militära 

användaren. Ekonomisk överkomlighet kan omfatta kostnaderna för systemet under dess 

livstid, alternativt den totala kostnaden för ägaren av systemet, eller andra mått på kostnader 

som ägaren till systemet har – och också de övriga resurser som har allokerats i budgeten 

(Andersson et al 2015, 25). Med ekonomisk överkomlighet avses i den här uppsatsen de 

personal- och materielkostnader som uppkommer i scenariot.  

Eftersom den militära nyttan varierar beroende på organisation, uppgift och situation anses 

teorin lämplig för att undersöka hur väl ett tekniskt system kommer att fungera i ett specifikt 

sammanhang.   

 

4.2 Tidigare studier inom området 

De studier som tidigare bedrivits i ämnet är främst amerikanska. Företrädesvis är det 

officerare inom amerikanska försvarsmakten som har skrivit avhandlingar och artiklar. Ett 

exempel är boken Amicide: The Problem of Friendly Fire in Modern Warfare av 

överstelöjtnant Charles R Shrader, US Army (1982). I boken beskrivs olika fall av 

vådabekämpningar under första världskriget och framåt, samt anledningarna till att de 

uppstått.   
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När det gäller svenska studier finns det två uppsatser skrivna på Försvarshögskolan. En av 

uppsatserna är Vådabekämpning – Kan det förhindras? skriven av Johan Lukic. I uppsatsen 

studeras hur arbetet med att förhindra vådabekämpningar skulle kunna se ut. Författaren 

studerar också de viktigaste orsakerna till att vådabekämpningar inträffar.  

I sin studie kommer Lukic fram till att det finns en rad olika sådana orsaker och redovisar 

även ett antal åtgärder som kan minska risken för vådabekämpning. När det gäller orsaker är 

det framförallt att tekniska system som inte fungerar som de ska, men det kan också vara 

människor som gör misstag enligt Lukic. För att minska risken så anser han att CID-system 

bör användas som komplement, men att utveckla doktriner för att öka medvetenhet avseende 

vådabekämpning samt att upprätta träningsprogram är de viktigaste åtgärderna. Lukic menar 

att det går att reducera riskerna, men att fenomenet vådabekämpning aldrig kommer att helt 

kunna försvinna. 

Den andra uppsatsen är Identifierings- och igenkänningssystem för markförband, lösningen 

för att undvika vådabekämpning? av Jonas Eklund. Syftet med uppsatsen är att belysa 

möjligheter och begränsningar hos olika tekniska system för att identifiera kontakter på 

stridsfältet, främst med avseende på att minska risken för vådabekämpning. I uppsatsen 

beskriver Eklund olika historiska händelser där vådabekämpning skett och kopplar dessa mot 

hur olika tekniska system eventuellt hade kunnat minska risken. Uppsatsen beskriver också ett 

antal olika tekniska system för identifiering av kontakter på stridsfältet. En av slutsatserna 

som Eklund drar är att det behövs integrering av flera olika system för att undvika 

vådabekämpning. Som exempel nämner han system för identifiering, samband, ledning, 

navigering och eldledning. 

Några tidigare studier som beskriver militär nytta med CID-system har ej hittats. Min avsikt 

med denna studie är att försöka ge ett nytt perspektiv, det vill säga, att belysa den militära 

nyttan med CID-system när dessa används i urban miljö. 

 

4.3 Centrala begrepp 

Följande definitioner har använts i denna uppsats. 

Aktiva system, system som emitterar egengenererad elektromagnetisk strålning i olika 

väglängder, till exempel radio-, NIR och TIR (Letalick et al, 2011, 17). 
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Combat Identification, att klassificera, känna igen och identifiera en kontakt (Eklund, 2011, 

60).  

Detektera, upptäcka, påvisa närvaro av (SAOL, 2006). Här innebär detektera förmåga att 

upptäcka en kontakt  

Identifiera, känna igen, bestämma (SAOL, 2006). Här innebär identifiera förmåga att känna 

igen en kontakt som egen, civil eller fientlig  

Klassificera, indela i klasser, inrangera (SAOL, 2006). Här innebär klassificera förmåga att, 

till exempel, urskilja om ett fordon är lastbil eller en stridsvagn (Eklund, 2011, 60). 

Kontakt, en person, föremål eller objekt som upptäcks (Eklund, 2011, 60). 

Lokalisera, ange platsen för (SAOL, 2006), till exempel en kontakt. 

Passiva system, system som inte emitterar egengenererad elektromagnetisk strålning, men 

som har förmågan att reflektera denna strålning i något eller några våglängdsband (Letalick et 

al, 2011, 17).  

Upptäcka, att erhålla en kontakt visuellt eller via en sensor, till exempel att ett varmt föremål 

upptäcks i ett termiskt sikte (Eklund, 2011, 60).  

5 Metod 
 

5.1 Metodbeskrivning 

Jag har genomfört en komparativ studie av olika typer av CID-system genom att jag har 

jämfört deras möjligheter och begränsningar i ett scenario. De olika typsystemen har 

kvantitativt jämförts inom respektive dimension (militär effektivitet, militär lämplighet och 

ekonomisk överkomlighet). Sammanvägningen av dimensionerna har genomförts kvalitativt, 

det vill säga, vilken skillnad systemen har avseende militär nytta. 

Jämförelsen har genomförts genom att CID-systemens möjligheter och begränsningar har 

analyserats utifrån de krav som ställs av den militära användaren och av scenariot på 

systemen vid lösandet av en taktisk uppgift. För att få ett resultat som visar vilket av systemen 

som ger störst militär nytta, har själva jämförelsen hela tiden skett enligt teorin. Det vill säga, 

för att kunna göra en bedömning av CID-systemens militära nytta, behövs kunskap om tre 

variabler: CID-systemen själva, den militära styrkan och i vilken kontext som den militära 

användaren ska använda systemen. De resultat som studien har kommit fram till kan inte med 

automatik översättas till ett annat scenario, utan är endast giltiga i den här specifika 

http://www.synonymer.se/?query=upptäcka
http://www.synonymer.se/?query=påvisa
http://www.synonymer.se/?query=närvaro
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jämförelsen. Slutligen redovisades, utifrån resultatet, ett antal slutsatser avseende CID-

systemens militära nytta.  

Undersökningen inleddes med en övergripande beskrivning av begreppen signatur och 

signaturanpassning, samt en beskrivning av olika sensorers funktionssätt. Den inledande delen 

av undersökningen syftade till att ge förståelse om grundläggande fysikaliska egenskaper i vår 

omgivning och hur olika sensorer fungerar. Inledningen syftade också till att skapa förståelse 

för hur vår omgivning påverkar oss och sättet hur olika sensorer används. 

Därefter genomfördes en indelning av CID-systemen utifrån deras egenskaper, data och 

funktion. I samband med detta så beskrevs även deras för- respektive nackdelar ur ett 

militärtekniskt perspektiv. Syftet med denna beskrivning var att skapa kunskap om de 

bedömda CID-systemen.  

Sedan följde en beskrivning av det scenario där CID-systemen ska användas. Här beskrevs 

även hur kompaniets sensorsystem såg ut. Denna del av undersökningen syftade till att ge 

kunskap om den militära styrkan och den miljö (kontext), som den militära användaren ska 

använda CID-systemen i, och hur den påverkar användandet. 

För att sedan få fram kriterier för jämförelse analyserades vilka krav den militära användaren 

och scenariot ställer på CID-systemen ur ett stridstekniskt perspektiv. Kriterierna viktades 

även utifrån vilken betydelse de har för den undersökta aspekten.   

Metoden som användes för att värdera systemen inom respektive dimension, är den så kallade 

multimålmetoden. Metoden bygger på att olika alternativ utvärderas utifrån ett antal givna 

faktorer som sedan vägs samman (Axberg et al, 2013, 114). Här har de givna faktorerna, det 

vill säga kriterierna för jämförelsen, endast vägts samman för respektive dimension. 

Anledningen till detta är att värderingen av dimensionerna är helt separata och inte kan 

jämföras med varandra. Motivet till en separat värdering, är att om man lägger till många 

kriterier för jämförelse inom bara en dimension och sedan summerar ihop alla dimensionerna 

blir resultatet missvisande. 

I diskussionsdelen gjordes en kvalitativ sammanslagning av de tre dimensionerna för att 

komma fram till den militära nyttan hos CID-systemen vid användandet i scenariot. Syftet 

med detta var att belysa alla dimensionerna inom militär nytta och hur dessa påverkar 

resultatet. Detta för att få ett resultat som visar vilket av systemen som ger störst militär nytta, 

istället för att endast mäta vilket system som tekniskt sett är det bästa.  
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I den avslutande delen av uppsatsen besvarades frågeställningen och rekommendationer för 

fortsatta studier gavs.   

 

5.2 Källkritik 

När det gäller vissa systems prestanda har kontroll gjorts mot gällande NATO Standardization 

Agreements (STANAG, 2009).   

De tekniska system som används i studien bygger på öppna källor, vilket kan innebära risk för 

lägre tillförlitlighet. För att minimera risken för felkällor vad avser data och prestanda 

används uppgifter från fler källor för att säkerställa ett så korrekt resultat som möjligt. 

Information har i huvudsak inhämtas genom litteraturstudier, samt studier av rapporter och 

artiklar inom ämnet vådabekämpning.   

I undersökningen har rapporter och handböcker från FOI använts. FOI bedriver forskning, 

metod- och teknikutveckling, samt utredningsarbete på uppdrag av Försvarsmakten och anses 

därför vara en tillförlitlig källa. Dock skall påtalas att vissa rapporter, till exempel En 

tekniköversikt över IK-system, är en sammanställning av andrahandskällor. 

FOI gav 2004 ut SAT-handbok Mark. Handboken har främst används till att beskriva fysiken 

bakom signatur-, sensor- och signaturanpassning.    

En stor del av informationen är hämtad från FOI-rapporten: En tekniköversikt över IK-system 

vars primära avsikt var att internt öka kompetensen inom FOI avseende tekniker för IK-

system. Informationen i denna rapport är hämtad från tillverkare och vetenskapliga studier 

och anses ha för den här studien relevanta data. 

Bokserien Lärobok i Militärteknik har använts i undersökningen. Läroboksserien är framtagen 

av lärare vid Försvarshögskolan och är avsedd att användas som kurslitteratur vid de skolor 

som har utbildning inom ämnet militärteknik (Andersson et al, 2007, 11). Böckernas innehåll 

har granskats och godkänts av Militärvetenskapliga institutionens publikationsråd och anses 

därför vara trovärdiga källor. 

Litteratur som har använts i studien, till exempel Blue on Blue: A History Of Friendly Fire av 

Geoffrey Regan och Friendly Fire (1995): Accidents in Battle from Ancient Greece to the 

Gulf War av Richard Townshend Bickers (1994) är relativt inaktuella då dessa är skrivna på 

1990-talet. Båda dessa böcker ger en historisk tillbakablick genom att ta upp vådabekämpning 
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från forntid till modern tid. Syftet med användandet av dessa böcker var främst att skapa en 

djupare insyn i begreppet vådabekämpning och dess orsaker.   

Office of Technology Assessment (OTA), en amerikansk myndighet, har studerat ett antal 

vådabekämpningar och där analyserat orsakerna bakom dessa vådabekämpningar. Rapporten 

är också intressant eftersom OTA även har studerat olika typer av tekniska system med 

förmågan att reducera antalet vådabekämpningar. 

6 Undersökningen 
 

6.1 Signatur 

Ordet signatur betyder beteckning och märke och kommer från latinets signatura. Med 

signatur avses allt det som karakteriserar ett objekt och som underlättar en klassificering och 

identifiering av ett objekt (Bohman ed, 2004, 42).    

6.1.1 Elektromagnetisk strålning 

Runt omkring oss finns strålning av olika våglängder och typer, men nästan all strålning har 

samma fysikaliska grund och kallas elektromagnetisk strålning. ”Alla kroppar, all materia 

som är varmare än absoluta nollpunkten, det vill säga noll (0) grader Kelvin, eller  

-273 grader Celsius, avger strålning. Ju varmare materialet är, desto mer effekt och kortare 

våglängd har strålningen” (Artman och Westman, 2007, 54). Elektromagnetisk strålning delas 

normalt in i olika områden, som exempelvis optik- eller radioområdet. För båda dessa 

områden behövs det en eller flera strålningskällor som sänder ut strålning. Dessa 

strålningskällor kan vara naturliga eller artificiella.   

Det optiska området kan delas upp i två områden. Uppdelningen av området brukar göras 

efter de fenomen som bestämmer vilken signatur som erhålls; reflexionsområdet som omfattar 

ultraviolett strålning (UV), visuell strålning (VIS) och nära infraröd strålning (NIR) samt 

emissionsområdet som består av termisk infraröd strålning (TIR). Inom emissionsområdet är 

signalnivån beroende av ett antal faktorer. Temperaturen på ytskiktet är en faktor, materialets 

förmåga att absorbera och transmittera värme en annan, men även reflekterad strålning 

inverkar på signaturen (Bohman ed, 2004, 43-44).   

Den elektromagnetiska strålningen utnyttjas på olika sätt av de elektrooptiska sensorerna 

beroende på hur de är konstruerade. Strålningen som används av de elektrooptiska sensorerna 
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kan vara av olika form. Det kan vara emitterad strålning från själva objektet eller reflekterad 

strålning från andra strålningskällor (Artman och Westman, 2007, 53).   

Vid solsken kan reflexer, så kallad spegelreflexion, förekomma hos högreflekterande objekt 

för korta våglängder, som till exempel plåttak och glasrutor (Klum et al, 2005, 57). Diffus 

reflektion förekommer från alla föremål i vår omgivning och det är det som vi som människor 

kan observera med vår syn. Ytan och formen på det som reflekterar den elektromagnetiska 

strålningen avgör graden av reflektion. Det mänskliga ögat, bildförstärkare och tv-kameror är 

exempel på sensorer som på olika sätt nyttjar reflekterad elektromagnetisk strålning (Artman 

och Westman, 2007, 56). 

 

 

        Ultravioletta UV  0,05 - 0,40  mikrometer 

Kortvåg  UV 0,20 - 0,29  mikrometer 

Mellanvåg UV 0,29 - 0,32  mikrometer 

Långvåg UV 0,32 - 0,40  mikrometer 

 

        Visuella   VIS  0,40 - 0,70  mikrometer 

 

        Infraröda  IR  0,70 - 14,0  mikrometer 

        Nära infraröda NIR  0,70 -   2,0  mikrometer 

        Termiskt infraröda TIR 2,0   - 14,0  mikrometer 

Kortvåg TIR 2,0   -   3,0  mikrometer 

Mellanvåg  TIR 3,0   -   5,0  mikrometer 

Långvåg  TIR  8,0   - 14,0  mikrometer 

Figur 1: Olika våglängdsområden som utnyttjas av elektrooptiska sensorer 

(Artman och Westman, 2007, 53). 

 

6.1.2 Atmosfärens påverkan 

Signaturen hos ett objekt påverkas även av atmosfären och det bör därför beaktas. Atmosfären 

dämpar signaturen hos ett objekt genom att den elektromagnetiska strålningen absorberas av 

luftens molekyler. Det är främst vattenånga och koldioxid i luften som absorberar strålningen, 

men strålningen sprids ut och dämpas även i luftens aerosoler. Absorptionen i luftens 

molekyler varierar mycket med våglängd. Dämpningen i luftens aerosoler uppvisar däremot 

ett relativt svagt beroende av våglängd (Klum et al, 2005, 57). Detta innebär att i vissa 

områden där luftfuktigheten är hög, fungerar inte långvågiga IR-system bra, eftersom 

transmissionen i luften minskar vid hög luftfuktighet. Den dämpning av signaturen som 
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atmosfären medför påverkar alltså i praktiken ett sensorsystems räckvidd (Bohman ed, 2004, 

35).   

Det finns tre våglängdsområden där atmosfärsabsorptionen är låg. Atmosfärsabsorptionen i 

dessa tre våglängdsområden bidrar till så kallade atmosfärsfönster. Det första 

atmosfärsfönstret är våglängdsområdet 0,2 – 1,4 mikrometer. Vårt mänskliga öga är känsligt i 

delar av detta våglängdsområde (0,4 – 0,8 mikrometer). Nästa atmosfärsfönster är 

våglängdsområdet 3 – 5 mikrometer. Här återfinns objekt som har en temperatur runt 400 

grader Celsius, till exempel en varm pipa på en soldats eldhandvapen. Det tredje och sista 

atmosfärsfönstret är våglängdsområdet 8 – 12 mikrometer. Här återfinns objekt som emitterar 

värmestrålning runt 20 grader Celsius, till exempel människor (Artman och Westman, 2007, 

55).   

 

6.2 Signaturanpassning och kontrast  

Styrande för hur en sensor uppfattar ett objekt är kontrasten mellan objektet och bakgrunden. 

”En svart prick syns tydligt på en vit yta. På samma sätt syns ett varmt objekt tydligt mot en 

kall bakgrund i en IR-kamera” (Artman och Westman, 2007, 16).   

Men även negativ kontrast kan uppträda. Exempel på det är när ett plåttak eller glasruta 

speglar in himlen som är kallare än marken, detta medför att dessa objekt ser kalla ut i en IR-

sensor. I naturen är temperaturskillnaderna som störst en klar dag när instrålningen från solen 

är som kraftigast, vilket ger höga kontraster. Mulet väder ger lägre kontraster och regn- eller 

snöväder ger ännu lägre (Klum et al, 2005, 57). För att ett objekt ska få liten kontrast mot 

bakgrunden så behöver det vara välkamouflerat. ”Ett välkamouflerat objekt har liten kontrast 

mot bakgrunden, dvs. det har samma färg, temperatur eller annan signatur som bakgrunden” 

(Artman och Westman, 2007, 16). 

Signaturanpassning syftar ytterst till att förhindra upptäckt och åstadkommes genom att 

kontrasten mellan ett objekt och dess bakgrund minimeras (Bohman ed, 2004, 9).  

Signaturreduktionen kan vara aktiv eller passiv, ett exempel på båda samtidigt är att dämpa 

sin värmesignatur och imitera omgivningen genom att bära IR-dämpande kamouflagekläder.  

Det finns inget självändamål med signaturanpassning. Syftet med signaturanpassning är att 

skapa överlevnad genom att undgå detektion, lokalisering, klassificering, identifiering 

och/eller mållåsning (Bohman ed, 2004, 11). Kan man under en militär operation utnyttja 
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signaturanpassning och därmed inte bli upptäckt, kan värdefull tid vinnas. 

Signaturanpassningens främsta mål är att påverka motståndarens sensorer. Kännedom om 

dessa sensorers egenskaper är därför av stor vikt. 

 

6.3 Sensorer 

Svenska Akademiens ordlista (2006) har följande definition för ordet sensor ”en apparat 

inrättad att känna av fysisk stimulering”. ”Sensorer är för vapen- och ledningssystem vad de 

fem sinnena är för människan” (Artman och Westman, 2007, 12). Genom sensorer samlas 

information in och bearbetas för att sedan användas som beslutsunderlag. Sensorer är alltså en 

förutsättning för att få beslutsunderlag och utan beslutsunderlag kan inga bra beslut fattas. Ju 

bättre information en beslutsfattare har tillgängligt, desto klokare och bättre underbyggda 

beslut kan han då ta (Artman och Westman, 2007, 12-13). 

Utvecklingen av teknik i allmänhet och för sensorer i synnerhet har medgivit att dessa har fått 

större och större täckning, räckvidd och upplösning. Även sensorers kapacitet att verka i 

mörker och dåligt väder har ökat. Om man kombinerar en sensor med annan utrustning, som 

är lämplig för ändamålet, ges möjligheter till att detektera, lokalisera, klassificera, och 

identifiera ett objekt (Artman och Westman, 2007, 15).  

 

6.3.1 IR – sensor 

Infraröd (IR) är det våglängdsområde som ligger direkt utanför det visuella området, vilket 

kan ses i figur 1 på sidan 15. Olika IR-sensorer arbetar efter olika principer men alla har de 

gemensamt att de detekterar emitterad strålning från ett objekt (Artman och Westman, 2007, 

56). Det finns, som tidigare beskrivits, tre så kallade atmosfärsfönster, där atmosfären inte 

dämpar emitterad strålning från ett objekt i högre grad. Militär utrustning använder 

huvudsakligen IR-sensorer som är känsliga inom dessa våglängdsområden, det vill säga nära 

infraröda (NIR) och termiskt infraröda (TIR) (Artman och Westman, 2007, 56).  

”Själva detektorn i en IR-sensor som reagerar på den infallande IR-strålningen kan vara av 

olika typer: termisk detektor eller fotondetektor” (Artman och Westman, 2007, 57).  

Den temperaturskillnad som orsakas av den infallande strålningen mäts av den termiska 

detektorn, vanligen kallad bolometer. När vikt och pris är viktigare än prestanda används 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Sida 18 (52) 

Mj Anders Öqvist 

HSU T 16-18 2016-06-30 

   

termiska detektorer. Tillämpningar där termiska detektorer används, återfinns på soldat- och 

gruppnivå i form av handburna system (Artman och Westman, 2007, 57). 

En av fördelarna med en IR-sensor är att den har hög kontrast, viket underlättar vid detektion 

av ett objekt. En annan fördel är att IR-sensorer fungerar under dygnets alla timmar, det vill 

säga både under dagtid och i totalt mörker. De kan dessutom detektera objekt gömda bakom 

rök och dimma. IR-sensorer har även nackdelar, en av dem är att de har dåligt skärpedjup, en 

annan är att de inte kan detektera objekt bakom till exempel vanligt glas. Det är även svårt för 

en IR-sensor att identifiera objekt, då konturer som har samma temperatur inte kan urskiljas 

(Artman och Westman, 2007, 69).  

 

6.3.2 Bildförstärkare 

”Ordet ”bildförstärkare” är en direkt översättning av engelskans Image Intensifier.” (Artman 

och Westman, 2007, 59).  

Funktionsprincipen för en bildförstärkare är att den förstärker det befintliga reflekterande 

ljuset som finns. Det förstärkta ljuset projiceras sedan på en display synbart för ögat. För att 

kunna fungera måste en bildförstärkare ha tillgång till någon form av ljus att förstärka. Det 

ljuset behöver inte vara starkt, det räcker till exempel med mån- eller stjärnljus. Om 

bildförstärkaren ska användas i totalt mörker, till exempel inomhus, så behöver 

bildförstärkaren kunna generera sitt eget stödljus. Vissa modeller av bildförstärkare har detta 

inbyggt (Artman och Westman, 2007, 59).  

Principiellt består en bildförstärkare av ett objektiv, en fotokatod, ett bildförstärkarrör, en 

fosforplatta och ett okular. Objektivets uppgift är att samla in ljuset från omgivningen på en 

fotokatod. Fotokatoden omvandlar sedan det av objektivet insamlade ljuset till elektrisk 

ström. Den elektriska strömmen, eller rättare sagt elektronerna, förstärks i ett 

bildförstärkarrör. De förstärkta elektronerna träffar sedan en fosforplatta som i sin tur 

omvandlar elektronerna åter till ljus. En förstärkning av ljuset i storleksordningen 60 000 

gånger har då åstadkommits. Det förstärkta ljuset som lämnar fosforplattan passerar genom ett 

okular som anpassar ljuset till det mänskliga ögat (Artman och Westman, 2007, 59). 

I tidiga bildförstärkare, generation 1, behövde flera förstärkarrör seriekopplas för att uppnå 

tillräcklig ljusförstärkning, något som gjorde dem stora och tunga. I efterföljande generationer 

används en annan konstruktionsprincip. Här har man använt en mikrokanalplatta för 
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ljusförstärkningen. Mikrokanalplattans främsta egenskap är att den genom sin konstruktion 

kan förstärka elektroner mellan 50 000 – 100 000 gånger, trots att den bara är cirka 0,5 

millimeter tjock. Dessa kan på grund av denna konstruktionsprincip göras mindre, men 

framförallt lättare än första generationens bildförstärkare (Artman och Westman, 2007, 60-

61). 

Följande beskrivning av de olika generationernas karakteristik är hämtad från sid 61 i 

Lärobok i militärteknik, Sensorteknik (vol 2). 

Generation 1: Tunga, otympliga och strömkrävande. Ger även grynig 

bild och är känslig för starkt ljus.  

Generation 2: Betydligt mindre, lättare och mindre strömkrävande än 

generation 1. Fungerar bäst i månljus. Den har sämre vinkel-

upplösning än generation 1, men i övrigt generellt bättre prestanda. 

Generation 3: Ny fotokatod som är mer ljuskänslig än generation 2, 

vilket ger generation 3 bättre prestanda i dåliga ljusförhållanden som 

t.ex. stjärnljus. Räckvidden vid dessa låga ljusnivåer ca 50 % bättre än 

hos en motsvarande generation 2-bildförstärkare. Fortfarande är dock 

bildförstärkaren känslig för bländning från starka ljuskällor. 

Generation 3+: Bl. a. har förstärkningsreglering tillförts på 

bildförstärkarröret, vilket gör att bildförstärkaren inte längre riskerar 

att bländas ut av starka ljuskällor. Detta medger avsevärt mycket 

bättre möjligheter att nyttja den i urban miljö där ljuskällor riskerar att 

blända ut tidigare generationer av bildförstärkare. 

 (Artman och Westman, 2007, 61).   

En bildförstärkare har dålig vinkelupplösning i förhållande till det mänskliga ögat och den 

överför inte färger, vilket är en nackdel. För att skapa sig en omvärldsuppfattning använder 

människan sig av det perifera seendet. En bildförstärkare har ett relativt smalt synfält (cirka 

40 grader) vilket innebär att det perifera seendet uteblir, vilket också är en nackdel. 

Fördelarna med en bildförstärkare är att en användare kan se i mörker och bilden som 

presenteras är lätt att tolka eftersom den är lik det ögat ser i dagsljus (Artman och Westman, 

2007, 62).   
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Vid användandet av en bildförstärkare finns det en mängd olika saker att ta hänsyn till.  

Beroende på modell av bildförstärkare som används fås olika för- respektive nackdelar. 

Används en bildförstärkare som täcker båda ögonen, en så kallad NVG (Night Vision 

Goggles), så fås bättre djupseende än om bara en används som täcker över ena ögat. Dock tar 

det lång tid att få tillbaka mörkerseendet om NVG tas av. Ytterligare en nackdel med att 

använda en bildförstärkare som bara täcker ena ögat är att det kan upplevas som väldigt 

ansträngande för hjärnan (Artman och Westman, 2007, 62).  

Man kan också främst förlita sig på de egna ögonens mörkerseende och bara använda 

bildförstärkaren ibland. Nackdelen med det förfarandet är att mörkerseendet ”förstörs” efter 

varje gång. Hur man ska använda en bildförstärkare är inte självklart. Vilken metod som ska 

användas är upp till användaren beroende på vilken utrustning som finns till förfogande, samt 

vad som passar i den aktuella situationen. Det som kan konstateras är att bildförstärkarens 

fördelar överväger dess nackdelar vid strid i mörker (Artman och Westman, 2007, 62). 

 

6.4 Indelning av CID-tekniker och deras för- respektive nackdelar 

När det gäller CID-tekniker för soldatigenkänning består de till stor del av märkningssystem.  

Dessa märkningssystem ger användaren möjlighet att märka upp till exempel soldater, 

utrustning och fordon. Märkningssystemen har här delats in i passiva och aktiva system. 

Passiva system genererar ingen egen IR-strålning, vilket aktiva system gör. Det finns även 

aktiva system, till exempel fråga-/svarsystem som använder IR och radio som en del av 

kommunikationen (Letalick et al, 2011, 17, 22).  

Urvalet av CID-tekniker för undersökningen är gjort efter principen att det ska vara system 

som är personburna och inte är integrerade med andra system, till exempel 

ledningsstödsystem. 

 

6.4.1 Passiva system 

Passiva system möjliggör CID av egna enheter utan att soldaten som bär systemet behöver 

genomföra en aktiv handling. Som nämnts ovan genererar passiva system inte egen IR-

strålning, utan bygger på reflektioner från en extern belysningskälla. Belysningskällan kan 

vara konstruerad, som till exempel en NIR-belysare, men den kan också vara naturlig som 

solen eller himlen (Letalick et al, 2011, 18). Egenskapen att utnyttja retroreflex är en fördel då 
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den minskar risken att en motståndare ska upptäcka reflektionen. Passiva system kan också 

minska den egenemitterade IR-strålningen, vilket blir fallet när himlen reflekteras (Letalick et 

al, 2011, 18; Klum, 2005, 57). Olika typer av IR-reflekterande märkningssystem inom både 

NIR- och TIR-våglängdsbanden finns idag på den civila marknaden, det finns även 

kombinationer av dessa. Det som är gemensamt för de olika typerna är att ett lågemissivt 

material har använts i respektive våglängdsband (Letalick et al, 2011, 18; Boyd, 2005, 569). 

Användandet av reflextejper, tyger och paneler är vanligt förekommande eftersom de kan 

fästas på fordon, utrustning eller kläder. Fördelarna är att egenskaperna möjliggör stor 

flexibilitet avseende applicering och utformning. Ett exempel är förmågan att kunna byta och 

ändra signatur, och till och med möjligheten att säkerställa en unik signatur för en enskild 

soldat. 

NIR-reflekterande material syns som ett lysande fält i en bildförstärkare när det belyses med 

en NIR-strålningskälla. Om det NIR-reflekterande material belyses med en IR-diod från en 

vanlig bildförstärkare kan en klar reflex ses på upp till 70 meters avstånd (Letalick et al, 2011, 

18; Kerif Night Vision, 2016). Belyses det istället med en IR-laser kan reflexen ses upp till 

900 meter, om en bildförstärkare med sex gångers förstoring används (Kerif Night Vision, 

2016). TIR-reflekterande material syns som ett vitt eller svart fält i termiska bildalstrande 

system, till exempel termiska sikten. Tekniker som tillhör denna grupp är IR-reflekterande 

färg, tejp, tyg eller identifikationspaneler (Letalick et al, 2011, 18; Cejay Engenering, LLC, 

2014). 

Om man betraktar märkningssystemen i det visuella våglängdsområdet, det vill säga det 

spektrum som det mänskliga ögat uppfattar, ser märkningssystemen ut som svarta fält (Kerif 

Night Vision, 2016). Det innebär att om de, till exempel är fästa på en uniform, så syns de 

mycket dåligt, vilket är en nackdel. Förutom att de inte syns bra visuellt kan de inte upptäckas 

dagtid med en bildförstärkare. En annan nackdel är att passiva märksystem förändrar 

signaturen i ett specifikt våglängdsband vilket ”förstör” objektets signaturanpassning 

(Letalick et al, 2011, 18). Om en motståndare använder belysare i NIR-våglängd blir påverkan 

på signaturen större, vilket innebär risk för upptäckt. För att undgå upptäckt måste de passiva 

systemen täckas över eller döljas på något annat sätt. Detta innebär, sett utifrån taktisk 

synvinkel, att dessa system blir mer användbara när motståndaren inte har förmåga att se i de 

våglängdsområden där de passiva märksystemen verkar (Letalick et al, 2011, 19). 
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6.4.2 Aktiva system 

Aktiva system kan bestå av objekt som emitterar elektromagnetisk strålning i olika 

väglängder, till exempel radio-, NIR och TIR. 

I sin enklaste form kan aktiv IR-märkning bestå av så kallade LightSticks, det vill säga 

ljusstavar som avger synligt ljus i olika våglängder, såväl som strålning i våglängdsområdet 

NIR. Ljusstavarna kan vara kemiskt aktiverade eller batteridrivna (Letalick et al, 2011, 19-

20). Kemiskt aktiverade NIR-stavar kan ha ett våglängdsområde mellan cirka 700 nanometer 

och 880 nanometer, medan en batteridriven ljusstav kan ha ett mer exakt våglängdsområde, 

som till exempel 880 nanometer (Eklund, 2011, 25). Även batteridrivna ljusstavar finns 

tillgängliga i ett antal färger (Letalick et al, 2011, 20; Kerif Night Vision, 2016).  

Ljusstavar i sig anger ingen identitet, men om stavarna fästs på utrustningen, till exempel på 

baksidan av hjälmen, kan en form av unik signatur skapas. Fördelen med att använda 

ljusstavar i olika våglängder är att de ger synlighet i både dagsljus och mörker vilket samtidigt 

också är en stor nackdel avseende signaturanpassningen. De största fördelarna med 

batteridrivna ljusstavar kontra kemiskt aktiverade, är att de förstnämnda har längre räckvidd, 

längre verkanstid samt att de går att stänga av, medan en kemiskt aktiverad stav inte går att 

stänga av efter att den blivit aktiverad (Letalick et al, 2011, 20). Kemiskt aktiverade ljusstavar 

kan dock döljas, till exempel genom att stoppas i en ficka. 

Ett annat IR-märkningssystem är så kallade IR-fyrar. Dessa är elektroniskt drivna sändare och 

finns i ett antal våglängdsområden från NIR till TIR. NIR-fyrar består av lysdioder medan de i 

TIR har en annan konstruktion (Cejay Engenering, LLC, 2014; Kerif Night Vision, 2016; 

Letalick et al, 2011, 20). En del av dessa fyrar har inbyggd logik vilket gör att de kan sända ut 

strålning, ljus eller värme beroende på typ av fyr, allt enligt ett ändringsbart mönster (Cejay 

Engenering, LLC, 2014; Kerif Night Vision, 2016; Letalick et al, 2011, 20). Genom att 

använda den inbyggda logiken i fyrarna kan även här skapas en unik signatur, vilket är en 

fördel och signaturen kan dessutom ändras från dag till dag. Nackdelen även här är att IR-

fyrar påverkar signaturanpassningen på motsvarande sätt som ljusstavar, (men de kan 

samtidigt också ha längre räckvidd, vilket kan vara en fördel) (Letalick et al, 2011, 20-21). En 

annan nackdel är att de blinkande signalerna från en IR-fyr kan misstolkas som 

mynningsblixtar och även blända ut bildförstärkare om inte intensiteten hos fyren kan justeras 

(NATO, 2009, B10).    
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De soldatburna IR-fyrsystemen kan drivas av ett niovoltsbatteri (Kerif Night Vision, 2016) 

och är så små att de med lätthet kan fästas på till exempel stridsvästen (Eklund, 2011, 26).  

IR-fyrar kan med hjälp av bildförstärkare synas på längre avstånd än tio kilometer (Boyd, 

2005, 570). 

Det finns ytterligare aktiva märkningssystem bestående av en väv av optiska fibrer. Väven 

utgör en flexibel utbredd ljuskälla som strålar i NIR-området och som kan appliceras på 

kläder och utrustning. Intensiteten i väven kan justeras i tre steg, och utsignalen 

amplitudmoduleras i tre olika format (Letalick et al, 2011, 21). Även optiska fibrer kan skapa 

en unik signatur som kan ändras från dag till dag. Signalen kan, enligt tillverkarens uppgifter, 

upptäckas med en bildförstärkare på upp till 24 kilometers avstånd (Letalick et al, 2011, 21).  

Ytterligare en nackdel som alla aktiva IR-märksystem har, är att vid användandet i täta 

lövverk, rök, dimma och damm kan en så kallad halo av reflekterat IR-ljus bildas runt källan 

till strålningen, precis som runt en strålkastare på en bil (NATO, 2009, B11). 

Rent taktiskt innebär det återigen att de aktiva systemen blir mest användbara när 

motståndaren inte har förmåga att se i de våglängdsområden där de aktiva märksystemen 

verkar (Letalick et al, 2011, 19). 

 

6.4.3 Fråga-/svarsystem 

Fråga-/svarsystem bygger på att en fråga skickas från en interrogator, här kallad utfrågare. För 

att kunna skicka en fråga så behövs en sändare, den kan antingen vara radio- eller 

laserbaserad. I laserfallet kan den utfrågande signalen till exempel vara i det IR-spektrala 

området. Sändaren aktiverar en modulerad eller omodulerad respons från mottagaren 

(Letalick et al, 2011, 21).  

Fråga-/svarsystemen har många fördelar, de fungerar dygnet runt, har en god allväders-

kapacitet och en räckvidd som överstiger de flesta handeldvapens normala verkansavstånd. 

Möjligheten att genomföra en säker identifiering på avstånd utanför handeldvapnens normala 

verkansavstånd är en av systemens största fördelar. Ovanstående fördelar gäller naturligtvis 

bara om alla enheter i förbandet har systemen. Ska förbandet samverka med andra förband 

som inte har dessa system hjälper det inte hur säkert eller bra systemen fungerar.  
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Ett exempel på ett system som arbetar med en kombination av laser och radio är Individual 

Combat Identification Device (ICID) från tillverkaren General Dynamics. Systemet består av 

två delar, en vapenmonterad frågedel som innehåller en frågelaser och en radiomottagare, 

samt hjälmmonterade optiska mottagare och radiosändare med antenner. ICID arbetar enligt 

principen att en riktad laserfråga skickas från den vapenmonterade frågelasern. De optiska 

mottagarna detekterar och verifierar signalen, därefter skickar radiosändaren på hjälmen ett 

kodat meddelande som talar om att den är en vän tillbaka till radiomottagaren. Funktionssättet 

är en nackdel för laser-radio-systemet då det kan pejlas och positionsbestämmas om 

motståndaren besitter den förmågan. Enligt tillverkaren skall ICID kunna identifiera en vän på 

avstånd upp till 1 100 meter (General Dynamics, 2002).  

Ett annat exempel är det laserbaserade systemet Dismounted Combat ID with Target Location 

& Navigation (DCID-TALON) från tillverkaren Cubic. Detta är ett fråge-/transpondersystem 

som är avsett att användas för säker identifiering av soldater, fordon och flygplan. Systemet 

består av optiska ”taggar” av en enkronas storlek som kan fästas på fordon, hjälmar och sys in 

i uniformer, samt ett vapenmonterat sikte med frågelaser (Cubic, 2013).  

DCID-TALON använder en pulsmodulerad ögonsäker laser för att ”fråga ett mål” och i 

samband med detta sänder den ut en väckningskod. Laserpulserna detekteras av den optiska 

taggen om den känner igen väckningssignalen. När taggen har blivit väckt slås 

retrofunktionen på och frågaren får tillbaka sin signal, varpå den börjar sända en 

autentiseringssekvens som sedan moduleras tillbaka av taggen. Då handskakningen är 

avklarad kan data, till exempel ID, koordinater med mera skickas genom att taggen modulerar 

den frågande strålen (Letalick et al, 2011, 23). Ett korrekt svar består av den retroreflekterade 

delen av utfrågande laserpulser. Ordet ”FRIEND” (vän) kommer då att synas i siktet. Om 

målet inte bär rätt optiska taggar kommer siktet att presentera ordet ”UNKNOWN” (okänd). 

Med ett handhållet hjälpmedel kan både sikte och de optiska taggarna programmeras med 

”kod för dagen” (Cubic, 2013). Syftet med ”kod för dagen”, är att skapa en unik signatur som 

bara gäller under en specifik tidsrymd.  Den unika signaturen säkerställer att inga andra än 

soldaterna ingående i förbandet blir identifierad som vänner. Om en motståndare skulle ha 

kommit över en utrustning, med gammal kod, kommer han att presenteras som okänd. 

DCID-TALON har även en laseravståndsmätare som kan mäta avstånd över mer än en 

kilometer, en laserpekare, GPS- mottagare och en vinkelsensor som presenterar resultatet i 

siktet i form av målets avstånd, vinkel och koordinater. Det laser-optiska taggsystemets 
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förmåga att mäta in mål kan även användas för att snabbt lokalisera sig själv i förhållande till 

andra enheter, vilket kan förbättra lägesuppfattningen. En annan fördel med systemet är att det 

kan sända information om position och status i samband med ID-svaret. DCID-TALON ska, 

enligt tillverkaren, ha en korrekt identifikationssannolikhet på över 99 procent (Boyd, 2005, 

570) och en räckvidd på mer än 800 meter (Cubic, 2013). 

Båda systemen har en nackdel i användandet av laser som ”utfrågare” och det är att de, om de 

belyser en motståndares fordon, kan utlösa en laservarnare som ger motståndaren invisning. 

De har samtidigt fördelen att kunna ändra krypto och frekvenser, respektive ”kod för dagen”, 

vilket medger unik signatur, dock kräver båda systemen extrautrustning för detta, vilket utgör 

en nackdel. Ur telekrigssynpunkt är system som arbetar med laseroptiska taggar att föredra då 

de inte sänder ut strålning, det vill säga att signaturanpassningen inte blir påverkad.   

 

6.5 Beskrivning av scenario 

Beskrivningen av scenariot är hämtat från FOI-rapporten: En tekniköversikt över IK-system. 

FOI har själva hämtat scenariot från EDA-projektet WOLF. WOLF (Wireless rObust Link for 

urban Force operation), ett projekt som finansierats inom ramen för ett gemensamt program 

inom EDA (European Defence Agency). Syftet med WOLF var att ta fram ett koncept för 

taktisk kommunikation i urban miljö lämplig för EU-styrkorna i olika operationer (Hansson et 

al, 2011, 33).  

Inom EDA-projektet WOLF har ett scenario och tre vinjetter utvecklats. Med 

vinjett menas här delar av ett scenario. 

Vinjetten ”rensa byggnad” kan även användas för att studera behovet 

av ett IK-system. Att rensa eller säkra en byggnad innebär att fienden 

kan finnas väldigt nära, kanske på andra sidan dörren. Man måste 

reagera väldigt snabbt, vilket kan få förödande konsekvenser om man 

uppfattar situationen felaktigt. 

Oroligheter förekommer i staden Noping i Someland. Noping är en 

medelstor stad med ca 100 000 invånare med en stadskärna bestående 

av 8-våningsbyggnader i betong. 
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I utkanten av stadskärnan är husen 3-4 våningar höga. Förorterna 

består av villa- och industriområden. Dessutom finns flygplats, 

järnvägsstation och hamn. 

Oroligheterna beror på en beväpnad fraktion. SLA (Someland 

Liberation Army), som använder hamnen för illegal handel. SLA har 

ockuperat staden under en tid, vilket orsakat invånarna en påtaglig 

stress. Gruppen består av ca 100 rebeller organiserade som en 

paramilitär grupp. Därtill kommer ytterligare ca 50 sympatisörer som 

agerar efter order men även på egen hand. SLA betraktas som 

terrorister. SLA kontrollerar också delar av den lokala polisen. 

En internationell styrka beordras till området för att avväpna SLA och 

bistå med humanitär hjälp. Den internationella styrkan består av 3 

kompanier och tillhörande underhållsförband, totalt ca 1 000 soldater.  

(Letalick et al, 2011, 11) 

 

6.5.1 Vinjett – Säkra Byggnad 

Beskrivningen av vinjett – Säkra Byggnad är också den hämtat från FOI-rapporten: En 

tekniköversikt över IK-system.  

Ett av den internationella styrkans kompanier får i uppdrag att rensa 

och säkra tre byggnader som förmodas användas av SLA. 

Byggnaderna är 8 våningar höga och cirka 50 meter långa. Utanför 

byggnaderna finns en tunnelbanestation med två nedgångar. 

Kompanichefen ger order om att säkra byggnaderna. Kompaniets tre 

plutoner får följande uppgifter: 

 Grön pluton, understödjer operationen genom att:  

- Säkra områdena utanför byggnaderna  

- Säkra tunnelbanan och hindra ev. SLA-medlemmar att fly undan 

via tunnelbanan 

- Säkra omgivningen från eldunderstöd till SLA 

 Blå pluton, intar byggnaderna från norr 
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 Röd pluton, stödjer anfallande, blå, pluton genom att ta hand om 

SLA-fångar och skadade samt ge en bra lägesbild av förloppet. 

 

Blå pluton går in och påbörjar systematisk genomsökning och 

rensning av samtliga rum. Trapphusen är långsmala med ett litet 

fönster i bortre änden på varje våning. Ljusinsläppet från fönstret är 

litet och belysning saknas då elen är bortkopplad. När två grupper når 

tredje våningen i det andra huset möts de av skottlossning. En av 

soldaterna i första gruppen blir allvarligt skadad. Grupperna påkallar 

förstärkning och bemöter fientlig eld. 

Kommunikationen med övriga grupper är dålig, så informationen om i 

vilken omfattning förstärkning kommer är bristfällig.  

(Letalick et al, 2011, 11) 

 

6.6 Beskrivning av sensorsystem på kompani 

All personal ingående i kompaniet är utrustad med bildförstärkare och mörkerriktmedel. 

Kompaniet är enligt scenariot organisatoriskt indelat i tre plutoner. Varje pluton är utrustad 

med en TIR-kamera med lång räckvidd för observation. Plutonerna är i sin tur indelade i tre 

grupper, där varje grupp är utrustad med två termiska sikten och en laseravståndsmätare. 

Genom att utrusta kompaniet med dessa sensorer kommer förutsättningarna för att skapa 

förmågan att framrycka, observera och bekämpa i mörker att finnas. Grupperna kommer även 

att ha egen förmåga att mäta avstånd både i dager och också mörker.  

 

6.7 Framtagande och viktning av kriterier  

Den övergripande målsättningen vid analys av de krav den militära användaren och scenariot 

ställer på CID-systemen ur ett taktiskt perspektiv är att vid all form av skjutning undvika 

vådabekämpning och att också kunna använda CID-systemen som stöd för identifiering av det 

egna förbandet, dygnet runt. Detta innebär att CID-systemen ska fungera i de situationer som 

förbandet i scenariot kan råka ut för, till exempel posttjänst, spaning, framryckning i patrull, 
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samverkan med annan trupp, planering och genomförande av operationer på grupp-, plutons- 

och kompaninivå.  

En annan målsättning är att förbandet ska ha en så låg signatur som möjligt i alla 

våglängdsband, dygnet runt. Denna målsättning innebär att CID-systemen kan användas utan 

att röja förbandet, det vill säga att de bidrar till att uppnå det operativa målet i scenariot. 

Kravet på låg signatur vid användning av CID-systemen blir ett kriterium för jämförelse.  

Ytterligare en målsättning är att de olika CID-systemen ska kunna interagera med och vara 

kompatibla med andra system som finns i scenariot. Målsättningen att kunna vara kompatibla 

med andra system blir då ett krav och också ett mått på systemens militära lämplighet. Kravet 

på kompatibilitet med olika sensorer blir ett kriterium för jämförelse.   

Vilken form av träning och metod som personalen behöver för att kunna använda de olika 

CID-systemen i scenariot varierar. Avancerade system kräver normalt mer träning, varför 

kravet på olika grader av träning identifieras. Graden av träning kommer också att variera 

beroende på vilken metod som väljs. Utan en gemensam genomtänkt stridsteknik och metod 

avseende användandet av CID-systemen kommer varken förbandet eller systemens förmågor 

att kunna utnyttjas till sin fulla potential. Kraven på träning och metod blir därmed kriterier 

för jämförelsen. Dessa kriterier kan påverka risken för vådabekämpning.   

Ekonomisk överkomlighet är ett mått på hur väl de, av en militär användare, allokerade 

resurserna avseende ett objekt uppfyller de behov som ges av kontexten. En analys blir därför 

nödvändig då styrkan inte har obegränsad ekonomi. Med ekonomisk överkomlighet avses här 

de resurser gällande personal- och materielkostnader som uppkommer. All militär verksamhet 

strävar att nå målen för en militär insats till en så låg kostnad som möjligt. Studien vill här 

värdera hur CID-systemen kan bidra till att nå det militära målet i scenariot till en lägre 

kostnad. Detta innebär att kriteriet materielkostnad avgör om CID-systemen finns i förbandet 

eller ej. De värderade kostnaderna är i relativa tal i jämförelse med varandra och är endast 

giltiga i denna kontext. Personalkostnaderna finns, oavsett om CID-systemen finns eller ej, 

vilket innebär att den kostnaden inte är avgörande då systemen nästan alltid kan skickas iväg 

för reparation eller bytas ut. Tillgång på underhållspersonal i scenariot är alltså inte 

gränssättande. 

För att systematiskt analysera och ta fram de krav scenariot ställer på CID-systemen studeras 

hur de olika plutonerna löser sina uppgifter. De krav som kommer fram vid analysen gäller 
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naturligtvis alla ingående plutoner i kompaniet. Plutonerna skall kunna byta uppgifter med 

varandra.  

Grön pluton har, bland annat, uppgiften att understödja operationen genom att säkra områdena 

utanför byggnaderna. Det innebär att plutonen initialt framrycker och säkrar tänkta 

observationsplatser. Observationsplatserna har valts ut vid planeringen av operationen. 

Observationsplatserna bör ha ett högt läge för att kunna överblicka ett så stort område som 

möjligt. Redan här kan identifieras ett antal krav på CID-systemen: för det första, för att 

soldaterna ska kunna rycka fram med CID-system måste dessa vara anpassade för att bära på 

uniform och stridsväst/kroppsskydd med hjälp av kardborre, remmar och dylikt.  

Utformningen av systemen måste vara sådan att de inte fastnar i omgivningen, eller kan skada 

soldater eller civila. Då en stridsutrustad soldat totalt bär på cirka 20 till 25 kilo utrustning, är 

kravet på storlek och vikt på CID-systemen av stor betydelse. Då systemen är framtagna för 

militärt bruk anses kravet på ändamålsenlig utformning vara uppfyllt. 

Nästa identifierade krav är att systemen ska kunna utgöra ett stöd vid planeringen, det vill 

säga att systemens egenskaper bidrar till lösandet av uppgiften. Exempel på egenskaper som 

bidrar till lösande av grön plutons uppgifter är att säker identifiering kan genomföras dygnet 

runt, helst på ett längre avstånd än soldaternas handeldvapens normala verkansavstånd 

(räckvidd). Då egenskaper hos systemen avseende säker identifiering, räckvidd och dygnet 

runt-kapacitet är variabler som varierar och direkt påverkar den övergripande målsättningen 

kommer dessa krav att bli kriterier för jämförelsen. Egenskaperna, säker identifiering dygnet 

runt och räckvidd, är väsentliga vid val av observationsplatser då grön pluton även ska säkra 

omgivningen från eventuellt eldunderstöd för SLA.  

Grön plutons förmåga att säkert kunna identifiera sina egna påverkas av möjligheten till unik 

signatur. För att signaturen ska vara unik behöver den kunna ändras. Ju mer unik signaturen är 

på egna enheter, ju lättare blir det att genomföra en säker identifiering, varför det kravet 

kommer att bli ett av kriterierna för jämförelse. Att systemen har unik signatur bidrar också 

till den övergripande målsättningen.  

Grön pluton, som till största delen löser sina uppgifter utomhus, har ett krav på att CID-

systemen som används fungerar i alla väderförhållanden. Systemen måste även tåla vatten, 

damm och kyla. Allväderskapacitet, det vill säga hur väderberoende de är, blir då ytterligare 

ett krav som kommer att tas med som ett kriterium för jämförelsen.  
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Plutonerna är även utrustade med termiska kameror. Dessa används av grön pluton bland 

annat vid lösandet av uppgiften övervakning av området. CID-systemens kompatibilitet med 

de termiska kamerorna blir då ett krav, vilket sorteras in under militär lämplighet. CID-

systemen behöver vara detekterbara genom fönster för att grön pluton ska kunna genomföra 

övervakning med säker identifiering. Kravet på att CID-systemen ska vara detekterbara 

genom fönster tas därför med som ett kriterium för jämförelsen.  

Blå pluton har till uppgift att systematiskt söka igenom och rensa samtliga byggnader. Denna 

uppgift innebär framryckning i trapphus, källare samt in och ut ur lägenheter. Då elektriciteten 

är bortkopplad i byggnaderna innebär detta att plutonen framrycker i svagt ljus eller totalt 

mörker. Ljusförhållandena beror på var i byggnaderna blå pluton befinner sig, samt tiden på 

dygnet. Ett krav som då identifieras är att CID-systemen måste fungera i byggnader i totalt 

mörker, vilket blir ett av kriterierna för jämförelse. Blå pluton är som alla plutoner utrustat 

med bildförstärkare. Ett krav som då identifieras är CID-systemens kompatibilitet med dessa. 

Kravet är sedan tidigare ett av kriterierna för jämförelse under militär lämplighet.  

En av grupperna i den blå plutonen har efter sammanstötning med motståndaren fått en av 

sina soldater skadad. De kallar på förstärkning och besvarar den fientliga eldgivningen. 

Situationen för de två grupperna är nu ytterst stressande, dels har en kollega blivit allvarligt 

skadad och kräver hjälp, dels har grupperna bristfällig information om var förstärkningen 

befinner sig. För att inte vådabekämpa förstärkningen som utgörs av röd pluton, ställs åter 

kravet på säker identifiering, men nu i en miljö fylld av krutrök, mynningsblixtar samt 

explosioner från chock- och rökgranater. Med säker identifiering menas i den här situationen 

att CID-systemen hos soldaterna inte får förväxlas med till exempel mynningsblixtar vid 

användandet av bildförstärkare. Krav på unik signatur blir återigen identifierat. Här 

identifieras också en faktor som påverkar användandet av systemen, nämligen tidsfaktorn. 

Hinner blå pluton använda CID-systemen vid sammanstötningen med motståndaren? 

Tidsfaktorn blir alltså ett av kriterierna för jämförelsen.  

Systemen behöver även förmåga att se och synas genom rök, att kunna se och synas genom 

rök är egenskaper som varierar mellan CID-systemen, varför även dessa blir kriterier för 

jämförelse.  

Röd pluton har till uppgift att stödja blå pluton. När röd pluton rycker fram till byggnaderna 

kommer de att observeras av grön pluton, både visuellt och genom plutonens sensorer. Kravet 
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på säker identifiering och kompatibilitet med sensorer, samt unik signatur identifieras 

återigen.  

CID-systemen bör ha en låg strömförbrukning för att få lång verkanstid i operationsområdet. 

Kravet på låg strömförbrukning uppfylls då samtliga CID-system har motsvarande eller lägre 

strömförbrukning jämfört med övrig ingående utrustning, till exempel bildförstärkare, vilket 

innebär att det kravet inte blir ett av kriterierna för jämförelsen. 

Viktningen av de olika kriterierna är gjord efter deras relevans mot den ovan angivna 

övergripande målsättningen, det vill säga, att vid all form av skjutning undvika 

vådabekämpning och att också kunna använda CID-systemen som stöd för identifiering av det 

egna förbandet, dygnet runt. Viktningen är indelad i tre skalsteg. Skalan som har använts är 

faktorn 3 för mest viktig och faktorn 1 för minst viktig. Som mest viktiga anses de kriterier 

som ger påverkan på hela förbandet om dessa inte uppfylls. De kriterier som har viktats som 

medel, är de som påverkar en mindre del (grupp) av förbandet om dessa inte uppfylls. De 

minst viktiga kriterierna, är de vars påverkan endast blir på en enskild soldat eller stridspar 

om dessa inte uppfylls.   

Kriterierna låg signatur, säker identifiering, räckvidd, dygnet runt-kapacitet och unik signatur 

är variabler som varierar och direkt påverkar den övergripande målsättningen. Det här är 

egenskaper hos systemen som bidrar till lösandet av uppgiften och påverkar hela förbandets 

förmåga. Om, till exempel kriteriet låg signatur ej uppfylls, kan hela förbandet röjas.  

Kriterierna har därför viktats som hög, det vill säga faktorn 3. 

De två kriterier som därefter följer i viktighetsgrad är allväderskapacitet och funktion i 

byggnad i totalt mörker. Anledningen till denna viktning, är att om dessa kriterier ej uppfylls 

får det påverkan på mindre del av förbandet, inte hela förbandet. Det är dessutom svårt att 

utforma system som klarar varje möjlig väderlekstyp eller tänkbar användningssituation. 

Dock bör systemen fungera i de flesta förekommande vädertyper, samt i urban miljö. 

Viktighet för kriterierna har viktats som medel, det vill säga faktorn 2. 

Detekterbarhet genom fönster och synlighet genom rök är de kriterier som anses ha lägst 

viktighet. Anledningen till denna viktning, av dessa kriterier, är att dessa två egenskaper är 

väldigt specifika. Om dessa kriterier ej uppfylls får det endast påverkan på enskild soldat eller 

enskilt stridspar. Dock förekommer situationer där dessa egenskaper är önskvärda, vilket 
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styrks av scenariot, men egenskaperna är inte gränssättande. Viktigheten för kriterierna har 

viktats som låg, det vill säga faktorn 1.  

Kriterierna metod och kompatibilitet med olika sensorer inom dimensionen militär lämplighet 

anses vara viktigast då dessa påverkar den övergripande målsättningen och hela förbandets 

förmåga att lösa tilldelad uppgift. En genomtänkt stridsteknik och rätt val av metod avseende 

hantering av CID-systemen, samt att dessa är kompatibla med förekommande sensorer bidrar 

till lösandet av uppgiften. Viktigheten är hög för kriterierna, det vill säga faktorn 3. 

Kriteriet träning är inte gränssättande. Anledningen är att träning i handhavande av systemen 

behövs, men CID-systemen är inte så avancerade att det kriteriet är avgörande. Kriteriet har 

viktats som medel, det vill säga faktorn 2. 

Kriteriet tidsfaktor är inte heller de gränssättande. Anledningen är att endast de som befinner 

sig i den aktuella stridssituationen berörs, inte hela förbandet. Kriteriet har viktats som medel, 

det vill säga faktorn 2. 

Inom dimensionen ekonomisk överkomlighet anses kriteriet materielkostnad vara det 

viktigaste. Anledningen till detta är att all militär verksamhet strävar att nå målen för en 

militär insats till en så låg kostnad som möjligt och här avgör materielkostnaden direkt om 

CID-systemen finns i hela förbandet eller ej. Viktighet för kriterierna har viktats som hög, det 

vill säga faktorn 3. 

Personalkostnaderna viktas inte lika högt, då tillgången på underhållspersonal i scenariot inte 

är gränssättande för lösandet av uppgiften.  Viktighet för kriteriet har viktats som medel då 

det kan påverka mindre del (grupp) av förbandet, det vill säga faktorn 2. 

Sammanfattningsvis har följande kriterier för jämförelser av CID-systemen framkommit. 

Kriterierna är uppräknade i viktighetsordning i respektive dimension enligt nedan.  

Värderingen av dimensionerna är helt separata och kan inte jämföras med varandra. 
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6.7.1 Kriterier militär effektivitet 

För att se hur olika CID-system kan minska risken för vådabekämpning i urban miljö jämförs 

systemen huvudsakligen utifrån nio olika kriterier när det gäller militär effektivitet. I tabellen 

nedan redovisas kriterierna och bedömningsgrunder.   

Skalan som har använts är 0 till 2. Värdet 0 innebär generellt att kriteriet inte uppfylls eller 

CID-systemet uppvisar otillräckliga egenskaper. Värdet 1 innebär att CID-systemet precis 

eller till del uppfyller kriteriet. Värdet 2 innebär att CID-systemet uppfyller mer än vad 

scenariot kräver. 

Kriterierna är bedömda enligt (beskrivningen avser värdet 1): 

Låg signatur: syns systemet i ett våglängdsband eller del av tid. 

Säker identifiering: kan systemet identifieras utan bekräftelse. 

Räckvidd: har systemet samma räckvidd som normalt verkansavstånd. 

Dygnet runt-kapacitet: har systemet del av dygnet runt kapacitet. 

Unik signatur: kan signaturen ändras på systemet. 

Alla vädertyper: kan systemet användas i nästan alla vädertyper. 

Funktion i byggnad i totalt mörker: kan systemet med hjälp av en sensor användas i en 

byggnad i totalt mörker. 

Detekterbar genom fönster: kan systemet detekteras genom fönster med hjälp av sensor. 

Synlighet genom rök: kan systemet till del ses genom rök.  

 

 

 

 

 

 

 

  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Sida 34 (52) 

Mj Anders Öqvist 

HSU T 16-18 2016-06-30 

   

Tabell 1: Bedömningsgrunder avseende hur väl CID-systemen uppfyller kriterier för 

jämförelse inom militär effektivitet   

Uppfyllnad 

 

Kriterier 

0 1 2 Vikt-

nings-

faktor  

Låg signatur  Syns i flera 

våglängdsband eller 

hela tiden 

Syns i ett 

våglängdsband eller 

del av tid 

Syns inte 3  

Säker identifiering Inte alls 

 

Identifiering utan 

bekräftelse 

Identifiering med 

bekräftelse 

3 

Räckvidd Kortare räckvidd än 

normalt 

verkansavstånd d.v.s. 

under 100 m 

Samma räckvidd som 

normalt 

verkansavstånd d.v.s. 

100 - 250 m 

Längre räckvidd än 

normalt 

verkansavstånd d.v.s. 

mer än 250 m 

3 

Dygnet runt-

kapacitet 

Nej  Bara natt  Dygnet runt   3  

Unik signatur Kan inte ändras  Kan ändras Kan lätt ändras 3 

Alla vädertyper Sämre i regn och 

dimma  

Sämre i regn  Bra i samtliga 2  

Funktion i byggnad 

i totalt mörker 

Nej Endast med sensor 

kan systemet 

användas 

Kan användas i totalt 

mörker 

2 

Detekterbar genom 

fönster 

Nej Detektion endast med 

sensor   

Ja 1 

Synlighet genom 

rök 

Nej Ja och Nej   

(beroende på rökens 

täthet) 

Ja 1 
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6.7.2 Kriterier militär lämplighet 

För att kontrollera den militär lämplighet när det gäller CID-systemen kommer de att jämföras 

avseende tre kriterier.  I tabellen nedan redovisas kriterierna och bedömningsgrunder.   

Skalan som har använts är 0 till 2. Värdet 0 innebär generellt att kriteriet inte uppfylls eller 

CID-systemet uppvisar otillräckliga egenskaper. Värdet 1 innebär att CID-systemet precis 

eller till del uppfyller kriteriet. Värdet 2 innebär att CID-systemet uppfyller mer än vad 

scenariot kräver. 

Kriterierna är bedömda enligt (beskrivningen avser värdet 1): 

Metod: kräver metoden endast en snabb genomgång vid färdiga till strid. 

Kompatibilitet med olika sensorer: är systemet kompatibel med någon sensor. 

Träning: krävs träning upp till en dag. 

Tidsfaktor: hinner soldaten använda CID-systemet vid långsamma stridsförlopp. 

 

Tabell 2: Bedömningsgrunder avseende hur väl CID-systemen uppfyller kriterier för 

jämförelse inom militär lämplighet  

Uppfyllnad 

 

Kriterier 

0 1 2 Vikt-

nings-

faktor  

Metod (kräver mer 

eller mindre 

utbildningstid) 

 Särskild avdelad 

utbildningstid 

Snabb genomgång på 

metod vid färdiga till 

strid  

Ingen 

metodutbildning 

krävs 

3 

Kompatibilitet med 

olika sensorer 

Nej  Endast en typ Alla förekommande 

typer  
3  

Träning (i 

handhavande av 

systemet) 

 Mer än en dags 

träning 

Upp till en dags 

träning 

Mycket lite träning 

(mindre än en timma) 

2 

Tidsfaktor 

(användning 

anpassat till 

stridsförlopp) 

Nej Långsamma förlopp 

(övervakning, 

understöd, spaning) 

Snabba förlopp 

(sammanstöt, rensa 

byggnad) 

2 
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6.7.3 Kriterier ekonomisk överkomlighet 

CID-systemen kommer när det gäller ekonomisk överkomlighet att jämföras avseende 

kostnader för två kriterier. I tabellen nedan redovisas kriterierna och bedömningsgrunder.    

Skalan som har använts är från 0 till 2. Värdet 0 innebär generellt att kriteriet innebär höga 

kostnader. Värdet 1 innebär att CID-systemet har medelhöga kostnader. Värdet 2 innebär att 

CID-systemet har låga kostnader. 

Kriterierna är bedömda enligt (beskrivningen avser värdet 1): 

Materiel: kostnaderna är bedömda i relativa tal jämfört med varandra, det innebär att ett 

system som inte behöver reservdelar eller behöver stödsystem. 

Personal: krävs det att en soldat får särskild utbildning för att kunna avhjälpa fel, vilket är 

kostnadsdrivande.   

Tabell 3: Bedömningsgrunder avseende hur väl CID-systemen uppfyller kriterier för 

jämförelse avseende ekonomisk överkomlighet   

Uppfyllnad 

 

Kriterier 

0 1 2 Vikt-

nings-

faktor  

Materiel (kostnad i 

sig, reservdelar, 

utbytesenheter, 

med mera) 

Större materiel-

system (ett system 

som kräver 

regelbundna 

underhållsåtgärder, 

med mera)    

 

Inga stödsystem 

(systemet fungerar 

utan stöttning av 

andra system) 

Förbruknings-

materiel (trasig 

materiel slängs och 

ersätts med ny) 

3  

Personal (speciellt 

utbildad eller ej) 

Tekniker Soldat med särskild 

utbildning 

Alla soldater (ingen 

särskild utbildning 

krävs för att avhjälpa 

fel) 

2 
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7 Resultat 
I tabellerna nedan finns de värden som framkomit efter undersökningen av de olika CID-systemen egenskaper. För att summera dem har de 

tilldelats poäng. Poängen, inom parantes, har givits efter hur bra de anses uppfylla kriterier för jämförelse. Skalan som har använts är värdet 2 

bäst och värdet 0 sämst. Poängen multipliceras sedan med den vikningsfaktor som avgör hur viktigt kriteriet anses vara. Skalan som har använts 

är faktorn 3 viktigast och faktorn 1 minst viktig. Slutligen adderas de poäng respektive system har fått för att få fram ett slutresultat. Summan av 

poängen visar vilket CID-system som anses bäst uppfylla kriterierna i respektive dimension. Värderingarna av dimensionerna är helt separata och 

kan inte jämföras med varandra. 

Tabell 4: CID-system i jämförelse med kriterier för militär effektivitet 

System 

 

Kriterier 

NIR-tejp och 

väv 

TIR-tejp 

och väv 

Visuell- 

ljusstav   

NIR-

ljusstav   

NIR-fyr 

och fiber 

TIR-fyr Fråga-Svar-

system 

Laser-Radio 

Fråga-Svar-

system 

Laser-optisk-

tagg 

Vikt-

nings-

faktor 

Låg signatur Syns i ett 

våglängdsband 

eller del av tid 

Syns i ett 

våglängds-

band eller 

del av tid 

Syns i flera 

våglängds-

band eller 

hela tiden 

Syns i ett 

våglängds-

band eller 

del av tid 

Syns i ett 

våglängds-

band eller 

del av tid 

Syns i ett 

våglängds-

band eller 

del av tid 

Ja (motståndaren 

besitter ej 

förmågan till 

pejling i 

scenariot) 

Ja  

Poäng 3(1) 3(1) 0(0) 3(1) 3(1) 3(1) 6(2) 6(2) 3 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Sida 38 (52) 

Mj Anders Öqvist 

HSU T 16-18 2016-06-30 

   

 

System 

 

Kriterier 

NIR-tejp och 

väv 

TIR-tejp 

och väv 

Visuell- 

ljusstav   

NIR-

ljusstav   

NIR-fyr 

och fiber 

TIR-fyr Fråga-Svar-

system 

Laser-Radio 

Fråga-Svar-

system 

Laser-optisk-

tagg 

Vikt-

nings-

faktor 

Säker 

identifiering 

Identifiering utan 

bekräftelse 

Identi-

fiering 

utan 

bekräftelse 

Identi-

fiering 

utan 

bekräftelse 

Identi-

fiering 

utan 

bekräftelse 

Identi-

fiering 

utan 

bekräftelse 

Identi-

fiering 

utan 

bekräftelse 

Identifiering med 

bekräftelse 

Identifiering med 

bekräftelse 

 

Poäng 3(1) 3(1) 3(1) 3(1) 3(1) 3(1) 6(2) 6(2) 3 

Räckvidd ≤ 70 m med 

belysning av IR-

diod 

  ≤ 900 m med 

belysning av IR-

laser 

≤ 300 m < 100 m 

vid 

strålande 

sol, i vissa 

fall över 1 

km  

 

≤ 2 km 

 

> 10 km, i 

vissa fall 

över 35 km 

> 1,5 km, i 

vissa fall 

över 8 km 

> 1100 m > 800 m  

Poäng 0(0) 6(2) 0(0) 6(2) 6(2) 6(2) 6(2) 6(2) 3 

Dygnet-runt kapacitet Bara natt Ja Ja Bara natt Bara natt Ja Ja Ja  

Poäng 3(1) 6(2) 6(2) 3(1) 3(1) 6(2) 6(2) 6(2) 3 

Unik signatur Kan lätt ändras Kan lätt 

ändras 

Kan lätt 

ändras 

Kan lätt 

ändras 

Kan lätt 

ändras 

Kan lätt 

ändras 

Kan ändras 

(kräver speciell 

utrustning) 

Kan ändras 

(kräver speciell 

utrustning) 

 

Poäng 6(2) 6(2) 6(2) 6(2) 6(2) 6(2) 3(1) 3(1) 3 
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System 

 

Kriterier 

NIR-tejp och 

väv 

TIR-tejp 

och väv 

Visuell- 

ljusstav   

NIR-

ljusstav   

NIR-fyr 

och fiber 

TIR-fyr Fråga-Svar-

system 

Laser-Radio 

Fråga-Svar-

system 

Laser-optisk-

tagg 

Vikt-

nings-

faktor 

Alla vädertyper Sämre i regn   Sämre i 

regn   

Sämre i 

regn   

Sämre i 

regn   

Bra i 

samtliga 

Bra i 

samtliga 

Bra i samtliga Bra i samtliga  

Poäng 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 4(2) 4(2) 4(2) 4(2) 2 

Funktion i byggnad i 

totalt mörker 

Endast med 

sensor kan 

systemet 

användas 

Endast 

med sensor 

kan 

systemet 

användas 

Kan 

användas i 

totalt 

mörker 

Endast 

med sensor 

kan 

systemet 

användas 

Endast 

med sensor 

kan 

systemet 

användas 

Endast 

med sensor 

kan 

systemet 

användas 

Endast med 

sensor (soldaten 

måste kunna se 

för att använda 

systemet) 

Endast med 

sensor (soldaten 

måste kunna se 

för att använda 

systemet) 

 

Poäng 2(1) 2(1) 4(2) 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 2 

Detekterbar genom 

fönster 

Detektion endast 

med sensor   

Nej Ja Detektion 

endast med 

sensor   

Detektion 

endast med 

sensor   

Nej  Ja Ja  

 

Poäng 1(1) 0(0) 2(2) 1(1) 1(1) 0(0) 2(2) 2(2) 1 

Synlighet genom rök Ja och Nej Ja Ja och Nej Ja och Nej Ja och Nej  Ja Ja och Nej Ja och Nej  

Poäng 1(1) 2(2) 1(1) 1(1) 1(1) 2(2) 1(1) 1(1) 1 

Summa 21 30 24 27 29 32 36 36  
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Tabell 5: CID-system i jämförelse med kriterier för militär lämplighet 

 System 

 

Kriterier 

NIR-tejp och 

väv 

TIR-tejp 

och väv 

Visuell- 

ljusstav 

NIR-

ljusstav 

NIR-fyr 

och fiber 

TIR-fyr Fråga-Svar-

system 

Laser-Radio 

Fråga-Svar-

system 

Laser-optisk-

tagg 

Vikt-

nings-

faktor 

Metod (kräver mer 

eller mindre 

utbildningstid) 

Särskild avdelad 

utbildningstid 

Särskild 

avdelad 

utbildnings

tid 

Särskild 

avdelad 

utbildnings

tid 

Särskild 

avdelad 

utbildnings

tid 

Särskild 

avdelad 

utbildnings

tid 

Särskild 

avdelad 

utbildnings

tid 

Ingen 

metodutbildning 

krävs 

Ingen 

metodutbildning 

krävs 

 

Poäng 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 6(2) 6(2) 3 

Kompatibilitet med 

olika sensorer 

Endast en typ  Endast en 

typ 

Nej Endast en 

typ 

Endast en 

typ 

Endast en 

typ 

Nej Nej  

Poäng 3(1) 3(1) 0(0) 3(1) 3(1) 3(1) 0(0) 0(0) 3 

Träning (i 

handhavande) 

Mycket lite 

träning 

Mycket lite 

träning 

Mycket lite 

träning 
Mycket lite 

träning 
Mycket lite 

träning 

Mycket lite 

träning 

Upp till en dags 

träning 

Upp till en dags 

träning 

 

Poäng 4(2) 4(2) 4(2) 4(2) 4(2) 4(2) 2(1) 2(1) 2 

Tidsfaktor 

(användning anpassat 

till stridsförlopp) 

Långsamma 

förlopp 

Lång-

samma 

förlopp 

Lång-

samma 

förlopp 

Lång-

samma 

förlopp 

Lång-

samma 

förlopp 

Lång-

samma 

förlopp 

Långsamma 

förlopp 

Långsamma 

förlopp 

 

Poäng 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 2 

Summa 9 9 6 9 9 9 10 10  
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Tabell 6: CID-system i jämförelse med kriterier för ekonomisk överkomlighet 

System 

 

 

Kriterier 

NIR-tejp och 

väv 

TIR-tejp 

och väv 

Visuell- 

ljusstav 

NIR-

ljusstav 

NIR-fyr 

och fiber 

TIR-fyr Fråga-Svar-

system 

Laser-Radio 

Fråga-Svar-

system 

Laser-optisk-

tagg 

Vikt-

nings-

faktor 

Materiel (större 

materielsystem, 

stödsystem, 

reservdelar, utbytes-

enheter, med mera) 

Förbruknings-

materiel 

Förbruk-

nings-

materiel 

Förbruk-

nings-

materiel 

Förbruk-

nings-

materiel 

Förbruk-

nings-

materiel 

Inga 

stödsystem 

Större materiel-

system 

 

Större materiel-

system 

 

 

Poäng  6(2) 6(2) 6(2) 6(2) 6(2) 3(1) 0(0) 0(0) 3 

Personal (speciellt 

utbildad eller ej) 

Alla soldater Alla 

soldater 

Alla 

soldater 

Alla 

soldater 

 Alla 

soldater 

Soldater 

med 

särskild 

utbildning 

Tekniker Tekniker  

Poäng 4(2) 4(2) 4(2) 4(2) 4(2) 2(1) 0(0) 0(0) 2 

Summa 10 10 10 10 10 5 0 0  
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Tabell 7: Sammanställning för CID-system i jämförelse med kriterier 

System 

 

Kriterier 

NIR-tejp och 

väv 

TIR-tejp 

och väv 

Visuell- 

ljusstav 

NIR-

ljusstav 

NIR-fyr 

och fiber 

TIR-fyr Fråga-Svar-

system 

Laser-Radio 

Fråga-Svar-

system 

Laser-optisk-

tagg 

Militär effektivitet   

 

           

Poäng 21 30 24 27 29 32 36 36 

Militär lämplighet                 

Poäng 9 9 6 9 9 9 10 10 

Ekonomisk 

överkomlighet 

                

Poäng 10 10 10 10 10 5 0 0 
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8 Diskussion avseende CID-systemens militära nytta 
För att kunna göra en helhetsbedömning av CID-systemens militär nytta måste hänsyn tas till 

alla dimensionerna, det vill säga militär effektivitet, militär lämplighet och ekonomisk 

överkomlighet. Det går inte att vikta någon av dimensionerna som viktigare än någon annan, 

då militär nytta kan jämföras med en trebent pall, där de tre benen utgörs av dimensionerna. 

Om något av benen (dimensionerna) skulle anses som viktigast hela tiden förlorar pallen sin 

balans (jämvikt) och faller omkull. De tre benen (dimensionerna) har hela tiden ett inbördes 

förhållande till varandra. Vilken dimension som för tillfället väger tyngst beror på de aktuella 

förutsättningarna eller den situation som råder, samt den kontext systemet är tänkt att 

användas i. Det innebär att ett beaktande av alla tre dimensionerna, alltid måste ske när en 

bedömning av om ett system har militär nytta eller ej.   

Sammanställningen visar att fråga-/svarsystemen är de CID-system som har den högsta 

militära effektiviteten, tätt följt av TIR-fyrsystemet. Det vill säga, rent tekniskt uppfyller dessa 

system kriterierna bäst. Fråga-/svarsystemens förmåga att genomföra en säker identifiering på 

avstånd utanför handeldvapnens normala verkansavstånd är en av systemens största fördelar 

och det är för detta de är utformade. Att kunna genomföra en säker identifiering innan 

eventuell bekämpning inleds minskar risken betydligt för vådabekämpning.  

Den militära lämpligheten är hög för fråga-/svarsystemen. Systemen är enkla att använda, 

vilket gör metoden snabb och enkel, vilket är en stor fördel. Systemen slås på och kodas samt 

funktionskontrolleras med därför avsedd utrustning - klart! Så länge systemet fungerar som 

det är tänkt så blir användandet enkelt och snabbt. Fråga-/svarsystemens oförmåga att 

samverka med olika sensorer är en av deras största nackdelar, å andra sidan är de inte 

utformade för detta. En annan nackdel är att om endast fråga-/svarsystem används och dessa 

inte fungerar har soldaten inget stöd avseende identifiering. Ett exempel är när systemet frågar 

och inte får korrekt svar på grund av att antingen den som blir tillfrågad ej har ett system, eller 

att systemet är trasigt.   

Ses till den ekonomiska överkomligheten för fråga-/svarsystemen redovisas tydligt den stora 

nackdelen, kostnaden för systemen i sig. Att utrusta ett förband med sådana system blir initialt 

mycket kostsamt. Ska mer trupp tillföras till den internationella styrkan stiger kostnaden 

ytterligare. Dessa system kommer också, förutom själva kostnaden för systemen, att behöva 

utbytes- och reservdelar. Fråga-/svarsystemen är de system som är mest personalkrävande i 
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jämförelse. För dessa system kommer särskilt utbildning på systemet att krävas. Utbildningen 

av soldaterna kommer att vara återkommande och även särskilt utbildad underhållspersonal 

kommer att krävas och den kostnaden finns kvar även på längre sikt. Även kostnader för 

systemens extrautrustning måste beaktas. 

Signaturanpassningen blir inte nämnvärt påverkad av fråga-/svarsystemen med undantaget när 

ett laser-radio-systemet svarar på ID-frågan. Om motståndaren besitter förmågan att pejla och 

positionsbestämma CID-systemet är det en stor nackdel, å andra sidan har motståndaren inte 

denna förmåga i scenariot, varför det inte bedöms ha någon betydelse.  

CID-system som kan detekteras av termiska sikten har precis som fråga-/svarsystemen stor 

militär effektivitet och lämplighet, vilket redovisas i sammanställningen. Här uppnås säker 

identifiering av enheter dygnet runt, vilket är en stor fördel. Passiva TIR-system som TIR-tejp 

och väv har relativ kort räckvidd, å andra sidan kan de detekteras genom rök. TIR-fyrar har 

bra räckvidd och kan även de detekteras genom rök.  

TIR-tejp och väv har egenskaper som gör dem väderberoende, å andra sidan har de andra 

egenskaper som möjliggör stor flexibilitet avseende applicering och utformning. Ett exempel 

är förmågan att kunna byta och ändra signatur, och till och med möjligheten att säkerställa en 

unik signatur för en enskild soldat, vilket utgör en stor fördel. Genom den inbyggda logiken i 

TIR-fyrarna kan även här en unik signatur skapas, vilket är en fördel och signaturen kan 

dessutom ändras från dag till dag.  Nackdelen är att TIR-fyrar påverkar signaturanpassningen 

i ännu högre grad än TIR-tejp och väv, detta eftersom deras räckvidd är så mycket längre.  

Alla uppräknade fördelar förutsätter dock att alla i förbandet har tillgång till termiska 

sensorer. Utan termisk sensor går inte TIR-tejp och väv eller TIR-fyrar att detektera med 

säkerhet. I scenariot är inte alla soldater utrustade med termisk sensor vilket är en nackdel.  

Det CID-system som intar en särställning i undersökningen är visuella ljusstavar, det enda 

system som kan detekteras av det mänskliga ögat utan sensorer och med god säkerhet, vilket 

är en stor fördel. Å andra sidan så blir signaturanpassningen kraftigt påverkad och 

motståndaren har även möjlighet att ganska enkelt kopiera signaturen, samtidigt som 

räckvidden är kort. Paradoxalt nog kan det konstateras att visuella ljusstavars största fördel 

samtidigt är deras största nackdel.  

Den vanligaste förekommande sensorn i scenariot, bildförstärkare, kan detektera NIR-system 

vilket ger en säker identifiering av enheter, å andra sidan är räckvidden kort för passiva NIR-
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system som NIR-tejp och väv och förmågan finns endast under del av dygnet. I dagsljus är 

NIR-tejp och väv svåra att detektera, då dessa ser ur som svarta matta remsor, vilket är en stor 

nackdel. Passiva NIR-system som NIR-tejp och väv kräver inte någon aktiv handling av den 

som bär systemen, men å andra sidan måste alla ingående enheter ha tränat relativt mycket 

enligt en fastställd metod för att få önskad effekt. 

NIR-tejp och väv har egenskaper som gör dem väderberoende och svåra att detektera genom 

rök, vilket också är en nackdel, å andra sidan har de precis som TIR-tejp och väv andra 

egenskaper som möjliggör stor flexibilitet avseende applicering och utformning. Här kan 

också en unik signatur för enskild soldat säkerställas, vilket utgör en stor fördel. 

Aktiva NIR-system som ljusstavar, fyrar och fibrer har mycket god räckvidd, vilket ger oss 

säker identifiering på långa avstånd, långt över handeldvapnens normala verkansavstånd. Med 

dessa system kan säker identifiering erhållas på avstånd över understödsvapensystemens, till 

exempel en tung kulsprutas, normala verkansavstånd, vilket är en stor fördel. Å andra sidan är 

det samma nackdel som för NIR-tejp och väv gällande möjlighet till säker identifiering under 

endast del av dygnet. 

Med aktiva NIR-system kan också unika signaturer skapas genom den inbyggda logiken i 

NIR-fyrar och fiber. Signaturen kan även ändras från dag till dag. Nackdelen är att aktiva 

NIR-system påverkar signaturanpassningen i ännu högre grad än passiva NIR-system, detta 

eftersom deras räckvidd är så mycket längre och att även en så kallad halo av reflekterat IR-

ljus, kan bildas under vissa förhållanden. 

NIR-system är lätta att använda, de är billiga samtidigt som de är kompatibla med 

bildförstärkaren som är den vanligast förekommande sensorn i scenariot. Dessa faktorer gör 

att det i scenariots internationella förband blir lätt att skapa ett enhetligt CID-system, vilket är 

en stor fördel. 

Kostnadsskillnaden mellan passiva och aktiva system är i jämförelse inte stor, dock behöver 

aktiva system ersättas löpande då de förbrukar sig själva (kemiska ljusstavar) eller batterier. 

Passiva- och aktiva system är inte personalkrävande vilket är en fördel. Soldaterna kan själva 

byta ut och underhålla märksystemen. Det är snarast tillgången till märksystemen som är 

gränssättande.  
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Här ovan har diskuterats CID-systemens för-respektive nackdelar ur ett rent tekniskt och 

generellt perspektiv.  Studeras själva stridsförloppet vid lösandet av uppgiften rensa byggnad, 

framträder tydligt en aspekt som skiljer plutonerna åt, nämligen tidsfaktorn.  

Grön pluton som bland annat har uppgiften att understödja operationen genom att säkra 

områdena utanför byggnaderna, kommer att ha relativt gott om tid att identifiera en kontakt. 

Identifieringen kommer att ske på långa avstånd, varför kravet på säker identifiering, innan 

eventuell bekämpning sker, är av yttersta vikt. Här kommer användningen av CID-system 

med lång räckvidd, till exempel, termiska system och fråga-/svarsystemen väl till pass och 

den militära nyttan är hög. Blå pluton däremot, som rensar byggnad efter byggnad verkar i ett 

helt annat tidsspann. Striden med motståndaren när man rensar en byggnad är snabb och 

våldsam. En av målsättningarna med rensning är just att hålla ett högt stridtempo för att 

motståndaren inte ska hinna göra motstånd. De psykologiska påfrestningarna är avsevärda 

genom att fienden är tätt inpå, och truppen är eller riskerar att bli omringad och dessutom hela 

tiden kan utsättas för beskjutning. Soldaterna hinner troligtvis inte använda CID-system, 

speciellt inte ett fråga-/svarsystem, det vill säga den militära nyttan är generellt låg.   

Om CID-systemen, på grund av den ekonomiska överkomligheten, skulle finnas i en mindre 

mängd i förbandet, fås då någon nytta av systemen? Det beror på. Har endast delar av 

förbandet tillgång till CID-system kommer militär nytta fås i varierande grad beroende på 

vilket system som har valts, det vill säga kompatibiliteten med aktuell sensor är avgörande. Är 

olika NIR-system valda kommer nyttan endast att finns under den mörka delen av dygnet, 

dock ser alla soldater i förbandet märksystemet. Även motståndaren, SLA (Someland 

Liberation Army), kommer att se märkningen, om han har tillgång till bildförstärkare. 

Sannolikheten är stor att SLA har dessa sensorer då de är organiserade som en paramilitär 

organisation och förfogar över stora ekonomiska resurser. Framförallt bildförstärkare av 

generation 2 finns att köpa relativt billigt på den civila marknaden. Den militära nyttan vid 

detta val blir alltså låg.  

Väljs termiska CID-system kommer endast de soldater som är utrustade med termiska 

sensorer att se sina kamrater. Då endast ett fåtal soldater är utrustade med någon form av 

termisk sensor blir den militära nyttan här ännu lägre än för NIR-systemen, detta trots att 

identifiering kan göras dygnet runt. Även här finns relativt billiga termiska sensorer att köpa 

på den civila marknaden vilket innebär att motståndaren, SLA, kan inneha dessa sensorer.  
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Det finns dock en stor fördel vid användandet av både NIR- och TIR-system utöver den rent 

ekonomiska, och det är att soldaterna inte behöver lära sig ett nytt system. Bildförstärkare och 

termiska sensorer som kan detektera dessa CID-system finns redan i förbandet och förmågan 

att använda dessa sensorer är redan väl intränad. Det som måste tränas in är dock den metod 

som ska användas beroende på vilken hotbild som finns och vilken förmåga som 

motståndaren har. 

Om fråga-/svarsystemen skulle finnas i en mindre mängd i förbandet och tilldelas, till 

exempel, till den enhet som har understödsuppgift, kommer då någon militär nytta fås av 

systemet? Här kommer ett antal frågor att behöva ställas. Har enheten utbildning på systemet 

och om den har det, hur länge sedan var det sedan enheten använde systemet?  Behöver 

metoden vid strid ändras? För att överhuvudtaget kunna använda fråga-/svarsystemen behövs 

att varje soldat är utrustad med svarsdelen av systemet. Det innebär att kostnaden blir hög, 

men den militära nyttan låg, då endast ett fåtal av förbandets soldater kommer att kunna få 

stöd vid identifiering. Siktesplatsen på vapnet för de soldater som har frågedelen av fråga-

/svarsystemet kommer också att vara upptagen. Det innebär att, till exempel, ett termiskt sikte 

inte kan användas, vilket är en stor nackdel då just termiska sensorer på grund av sina 

egenskaper är väl lämpade för övervakning och har stor militär nytta.  

 

8.1 Svar på frågeställningen 

Frågeställningen som gavs i början av uppsatsen var: 

Vilken är den militära nyttan med så kallade Combat Identification Systems i urban miljö? 

Oavsett vilket CID-system som väljs, är den militära nyttan låg för ett förband som är insatta i 

urban miljö. Skälet till detta är att det är övervägande snabba stridsförlopp i urban miljö. Det 

finns dock ett undantag. CID-systemen ger militär nytta när ett förband eller delar av ett 

förband har en uppgift där stridsförloppen är långsamma, till exempel övervakning. De CID-

system som särskilt utmärker sig vid övervakning är TIR-systemen. Vid lösande av 

övervakningsuppgiften används redan termiska sensorer. Det innebär att egenskaperna hos 

TIR-system, som till exempel god räckvidd, dygnet runt kapacitet, unik signatur, förmåga att 

synas (detekteras) genom rök och dimma kan nyttjas på ett bra sätt. Skulle förbandet få 

förstärkning utifrån kan även dessa identifieras. Här återfinns den främsta militära nyttan med 

att använda CID-system i urban miljö. 
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8.2 Slutsatser 

Resultatet kan upplevas som förvånande när man studerar sammanställningen, vilket 

naturligtvis kan bero på hur undersökningen är genomförd. Bedömningen av hur väl systemen 

uppfyller de olika kriterierna i jämförelsen skulle kunna göras annorlunda, vilket skulle 

påverka resultatet. Det är på liknande sätt när det gäller viktningen av kriterierna. Häri ligger 

en svaghet i studien. 

Jämförelsen ger inte en faktisk kostnad för varje system, utan visar på vilket system som har 

lägst kostnad jämfört med de andra. Resultaten av jämförelsen är alltså endast giltig i den här 

specifika jämförelsen.  

De tre dimensionernas, militär effektivitet, militär lämplighet och ekonomisk överkomlighet 

förhållande till varandra varierar. Vilken dimension som för tillfället väger tyngst beror på de 

aktuella förutsättningarna eller den situation som råder, samt den kontext systemet är tänkt att 

användas i. Det innebär att ett beaktande av alla tre dimensionerna alltid måste ske vid 

bedömning av ett systems militär nytta.   

Som konstaterat i undersökningen har CID-systemen olika egenskaper, vilket innebär att flera 

olika system kan komma att behöva användas för att minska risken för vådabekämpning. För 

att öka effektiviteten hos CID-system bör dessa integreras med andra system som 

ledningssystem, navigeringssystem, geografiska system, eldledningssystem, vilket även är en 

slutsats som Jonas Eklund kommer fram till i sin uppsats (2011, 53). 

Det är av yttersta vikt och stor militär nytta att ett CID-system är enhetligt i en stridsenhet 

som verkar inom samma operationsområde. Kombinerar man olika CID-system måste också 

alla kunna detektera dessa, det vill säga, kompatibilitet med ingående sensorer måste finnas.    

Risken för vådabekämpning ökar om de ingående förbandsenheterna inte har en gemensam 

och intränad metodik i användandet av systemen. En gemensam och fastställd metod för hur 

CID-systemen ska utnyttjas i den internationella styrkan är en förutsättning för att få ut mesta 

möjliga militära effekt och nå det uppsatta operativa målet. Utan en gemensam metod 

kommer varken förbandet eller systemens förmågor att kunna utnyttjas till sin fulla potential.      

För att minska risken för vådabekämpning behöver taktik och doktrin ses över. Användandet 

av CID- system behöver styras upp i reglemente. Alla användare, inte minst chefer, behöver 

utbildas och tränas i användandet av dessa system. Dels för att lära sig CID-systemens 
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tekniska för- respektive nackdelar, men även förstå deras taktiska möjligheter och 

begränsningar. 

Om Försvarsmakten inför CID-system behöver reglementen och instruktioner med stor 

sannolikhet ses över. 

Vådabekämpning av civila kan få stor inverkan på en internationell insats. Idag saknas 

förmågan att identifiera civila hos CID-systemen, vilket är en generell svaghet. I dagens så 

kallade hybridkrigföring utnyttjar motståndaren ofta civila för att dölja sig, och kamouflera 

sina avsikter.  

Om motståndaren besitter förmågan att detektera de våglängdsområden där både de passiva 

och aktiva märksystemen verkar blir dessa CID-system mer eller mindre oanvändbara. Rent 

taktiskt innebär det att dessa CID-system snarare blir en belastning och ej går att använda som 

det är tänkt. Systemens militära nytta under militära operationer, likt lösandet av uppgiften 

strid i urban miljö, blir låg. Slutsatsen är att passiva och aktiva CID-system blir mest 

användbara när motståndaren inte har förmåga att detektera dessa.  

Det finns en mängd olika anledningar till varför vådabekämpningar sker och tyvärr kan inte 

CID-system eliminera att det sker, men de kan bidra till att reducera risken för att det ska ske.  

Avslutningsvis håller jag med Geoffrey Regan i sin analys avseende vådabekämpning: 

However, I contend that the message of two thousand years of friendly 

fire is that in final analysis, it is men who make mistakes, through the 

stress that war imposes, and that this stress is fundamentally linked 

with fear on their part: fear of death and mutilation, and fear of failure 

and humiliation. When men are afraid, they will always shoot first 

rather than identify a target or drop bombs too early rather than risk 

the flak. Mistakes will be reduced when men have less fear. But then 

that would not be war, and they would not be men (Regan, 1995, 240). 
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9 Fortsatta studier 
Försvarsmakten är just nu i ett upphandlingsskede avseende märkutrustning inom IR-området 

för soldater. Det innebär att en del av förutsättningarna för att kunna utveckla en förmåga 

avseende identifiering och igenkänning snart kommer att finnas. Utrustning är dock bara en 

del av en förmåga, den andra och kanske viktigaste, är en fastställd intränad metod. Fortsatta 

studier för hur Försvarsmaktens doktriner bör utvecklas är ett område som skulle vara 

intressant att studera. En utveckling av doktriner kan även på sikt medföra nya 

utbildningsreglementen. 

Ett område som inte har berörts i denna studie, är hur man kan minska risken för våda- 

bekämpning mellan fordon och avsutten trupp. För att utveckla den förmågan bör studier 

avseende integrationen mellan CID-system och framtida system genomföras. Detta innefattar 

integration med framförallt ledningsstödsystem, sensorer och verkanssystem. Sett till det stora 

antalet vådabekämpningar som har skett historiskt mellan flyg- och markförband är 

naturligvis även detta område intressant för fortsatta studier. 

Stora ansträngningar görs idag för att signaturanpassa våra plattformar. Hur kommer dessa 

signaturanpassningar att påverkas av CID-system? Studier avseende vilka skydd som behöver 

tas fram mot telekrigsåtgärder som signalspaning, störning och pejling är också intressanta. 

Ett annat område som skulle vara intressant för fortsatta studier är hur konceptet militär nytta 

ska tillämpas, och i samband med detta även studier av hur metoden för militär nytta ska 

analyseras kan utvecklas. 
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