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Vådabekämpning – Kan det förhindras? 

 
Sammanfattning: 
 
Vådabekämpningar är inget nytt fenomen när det kommer till militära operationer. För att kunna 
lösa detta problem så måste man ta reda på vilka de största orsakerna till vådabekämpning är samt 
vilka lösningar det finns för att minska risken. I denna uppsats har det genomförts kvalitativa 
litteraturstudier om fenomenet vådabekämpning, från Operation Desert Storm och framåt. 
 
Syftet med uppsatsen är att studera hur arbetet med att förhindra vådabekämpningar skulle kunna 
se ut, samt ta reda på vilka de största anledningarna är till att vådabekämpningar uppstår. 
 
Analysen visar att det finns en rad olika orsaker till att vådabekämpningar uppstår. Vidare så visas 
ett antal åtgärder som kan vidtas för att minska risken för vådabekämpningar. Resultatet visar på 
att det går att reducerar riskerna, men att fenomenet aldrig helt kan försvinna. 
 
Nyckelord: Vådabekämpning, Militär träning, Förluster, Krigföring  
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Friendly Fire – Can it be prevented? 

 
Abstract: 
When it comes to military operations, fratricide is not a new phenomenon. In order to solve the 
problem of fratricide, one has to be aware of its major cause as well as the means by which the 
risk of fratricide can be decreased. This paper presents a qualitative study of literature concerning 
the phenomenon of fratricide from the time of Operation Desert Storm and after.  
 
The purpose of the paper is to learn how the work to prevent fratricide might be organized as well 
as outlining the major causes of fratricide. 
 
The analysis shows that there are several causes to fratricide. It also presents a number of actions 
that can be taken to decrease the risk of it happening. The result shows that even though the risk 
can indeed be reduced the phenomenon as such will never disappear completely. 
 
Key words: Friendly Fire, Fratricide, Blue on Blue, Military training, Losses, Warfare 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I alla konflikter får man förluster orsakade av motståndaren. Tragiskt nog så accepteras 
oftast dessa förluster, för att de ses som nödvändiga för att nå målet. Det som oftast är 
svårt att acceptera är när förlusterna orsakas av egna trupper. Detta kallas för 
vådabekämpning, eller som amerikanerna kallar det, fratricide, blue on blue eller helt 
enkelt friendly fire 
 
Vådabekämpning är inget nytt fenomen, alltsedan människan blev så utvecklad så att vi 
kunde döda varandra på ett annat sätt än med händerna, så har begreppen för 
vådabekämpning funnits i det militära livet.1 Men det är först efter Operation Desert 
Storm2 som militären runt om i världen sett det som ett problem, för i denna konflikt så 
nedkämpade koalitionen fler av sina egna än vad motståndaren gjorde.3  
 
Mitt val att arbeta med detta ämne beror på att jag har under mina år i Försvarsmakten 
upplevt att arbetet med att reducera riskerna för vådabekämpning inte varit prioriterat. 
Detta grundar jag på att i de reglementen och doktriner som styr mekaniserad strid så 
står det ingenting om hur man kan öka vådabekämpningsmedvetenhet eller agera för att 
minska risken för vådabekämpning. De reglementen jag syftar på är Brigadregelmente 
A (BrigR A) Pansarbataljon4, BrigR A Pansarskyttekompani5 samt Brig R A 
Stridsvagnskompani6, doktrinen är Doktrin för markoperationer7. Under Kalla Krigets 
dagar när tyngdpunkten låg på att försvara riket så räknade både militären och det civila 
samhället med att det skulle krävas förluster. Men nu när Försvarsmakten ändrat fokus 
och prioriterar internationella insatser så finns det inte samma acceptans för egna 
förluster, speciellt inte förluster orsakade av oss själva.  
 
Det uppsatsen kan tillföra är att belysa hur arbetet med fenomenet vådabekämpning kan 
se ut. Arbetet kommer att beskriva några av de redskap som finns för att reducera 
riskerna för vådabekämpning, samt hur de kan användas. 

1.2 Problemformulering 
Som det nämnts tidigare så var det först efter Operation Desert Storm som problemet 
med vådabekämpningar kommit upp till ytan. Den amerikanska krigsmaktens arbete 
med detta fenomen har kommit betydligt längre än vad Sveriges försvarsmakt har gjort. 
Med detta som grund så vill jag med detta arbete tydliggöra begreppet vådabekämpning 
och vad som orsakar detta fenomen, samt vilka lösningar det finns för att minska risken 
till att dessa uppstår. Detta beroende på att jag anser att arbetet med att förhindra 
vådabekämpningar bör ha en högre prioritet  
 
 

                                                 
1 Geoffrey Regan.  Blue on Blue, A History Of Friendly Fire. (New York, NY, AVON BOOKS, 1995) s.4 
2 Kodbeteckningen för USA:s anfall mot Irak 1991  
3 Geoffrey Regan.  Blue on Blue, A History Of Friendly Fire. (New York, NY, AVON BOOKS, 1995) s.1 
4 Försvarsmakten. BrigR A Pbat. (Helsingborg, AB Boktryck, 2002) 
5 Försvarsmakten. BrigR A Pskkomp. (Helsingborg, AB Boktryck, 2003) 
6 Försvarsmakten. BrigR A Strvkomp. (Västerås, Edita Västra Aros, 2003) 
7 Försvarsmakten. Doktrin för Markoperationer, (Värnamo, Fälth & Hässler, 2005) 
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1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att beskriva hur arbetet med att förhindra 
vådabekämpningar kan se ut. Vidare så vill jag med hjälp av analysen ta reda på vilka 
faktorer som har en avgörande roll när det kommer till vådabekämpning, samt vilka 
delar som har en viktig del när det gäller att försöka förhindra vådabekämpning.  
 
För att skapa en ram för denna studie om vådabekämpning så måste jag konkretisera 
problemet. Det jag vill få fram med arbetet är först och främst varför vådabekämpningar 
inträffar, samt vad är det som är viktigt när det gäller att motverka vådabekämpningar. 
Detta gör att jag måste ställa mig två frågor som jag vill ha svar på. Med den första 
frågan så vill jag veta varför vådabekämpningar inträffar, vilka är de främsta orsakerna? 
Den andra frågan ska svara på hur man kan motverka vådabekämpningar utifrån de 
orsaker som belysts i den första frågan. Med detta som bakgrund ställer jag följande 
frågor som jag vill ha svar på: 
 
 Vilka är de främsta orsakerna till vådabekämpningar vid markförband? 
 Hur motverkar man vådabekämpningar vid markförband? 

1.4 Avgränsningar 
Jag kommer enbart att avhandla hur vådabekämpning kan reduceras på markarenan. Jag 
kommer inte att belysa hur risken för vådabekämpning kan minskas mellan luft till 
mark. För att avgränsa mig ytterligare så kommer tyngdpunkten med arbetet att ligga på 
hur risken kan reduceras fordon emellan, jag kommer inte att arbeta något med avsutten 
trupp och hur risken kan minskas där. Jag kommer inte att avhandla hur man kan 
reducera risken för vådabekämpning mellan luftförband till markförband. Jag kommer 
dock att använda mig av exempel på vådabekämpningar som skett mellan luftförband 
till markförband. 
Ytterligare avgränsningar jag kommer att göra är de tekniska system som finns. Det 
finns ett antal olika system som är under utveckling som syftar till att göra det lättare för 
egna styrkor att identifiera egna och motståndare. Jag har valt att studera två av de 
system som finns tillgängliga på marknaden. Dessa två system är Combat Identification 
Panels (CIP) och Battlefield Target Identification Device (BTID).  
 
Jag kommer även att avgränsa mig i tid, jag kommer enbart att använda exempel på 
vådabekämpningar från första Gulfkriget (1990-1991) och framåt. Detta är för att 
händelser från denna konflikt och konflikter fram till idag är företeelser som kan hända 
våra svenska förband. Anledningen till att jag inte kommer att gå längre tillbaka i tiden 
är för att taktik och vapensystem har utvecklats så mycket och vådabekämpningar från 
tidigare konflikter inte är relevanta för detta arbete.  
 
Då det finns flera bidragande orsaker till vådabekämpningar så kommer jag enbart att 
belysa de främsta anledningarna till att det händer. De orsaker jag kommer att arbeta 
med delas in i två kategorier. Den första är den mänskliga faktorn och hur man kan 
arbeta för att reducera risken här. Den andra kategorin är den teknologiska faktorn, hur 
teknologin har medfört att antalet vådabekämpningar ökat och vilka system finns det till 
hjälp för oss för att reducera riskerna. 
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1.5 Centrala begrepp 

1.5.1 Situation awareness 
Uttrycket Situation awareness (SA) kommer i detta arbete att ha samma innebörd som i 
NATO, Exercise Bold Quest: Demonstration Handbook. I handboken så beskrivs 
situation awareness på följande sätt:  
 

SA is a ”…general knowledge of the dynamic, operational, and 
tactical situation and the events occurring on the battlespace…” 

within their area of responsibility. 8 
 
Detta menas med att situation awareness är att man hela tiden vet vad som händer på 
slagfältet och var det händer. Detta inom det ansvarsområde där man befinner sig.  

1.5.2 Vådabekämpning 
Vådabekämpning kommer att ha samma betydelse som engelskans fratricide. 
Amerikanska arméns definition på fratricide är: 

 

The unintentional killing or wounding of friendly personnel by fire9 
 

På svenska blir detta: att oavsiktligt döda eller skada egen personal med eldgivning.  

1.5.3 Teknologi 
Teknologi kommer i detta arbete ha betydelsen teknisk utrustning10  

1.5.4 Combat Identification 
Combat Identification (CID) kommer i arbetet att ha samma innebörd som i NATO, 
Exercise Bold Quest: Demonstration Handbook. I handboken så beskrivs combat 
identification på följande sätt: 
 

The process of attaining an accurate characterization of detected 
objects in the joint battlespace to the extent that high confidence, 

timely application of military options and weapons resources 
can occur.11 

 
Detta kan förklaras som en identifikationsprocess, från det att man ser ett fordon, tills 
man har identifierat det som eget eller fientligt och med denna information göra rätt 
vapenval, (See – Identify – Engage)12. 
 
 
 
 
 

                                                 
8 NATO, Exercise Bold Quest: Demonstration Handbook, (2007-09-05) s.4 
9 Bundy, Gary J. Not so friendly fire: considerations for reducing the risk of fratricide (Newport, R.I, 
Naval war collage) s. 4 (att oavsiktligt döda eller skada egen personal med eldgivning)  
10 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ (2008-12-02, 13:42) sökord: teknologi  
11 NATO, Exercise Bold Quest: Demonstration Handbook,  (2007-09-05) s.4 
12 IBID.  (2007-09-05) s.4 
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1.6 Metod 
Den metod jag kommer att använda mig av är en kvalitativ metod med litteraturstudier 
som bas. En kvalitativ metod använder insamlat underlag som analyseras och tolkas. 
 
Artikel och litteratursökningen har främst gjort via Anna Lind bibliotekets databaser. 
Inledningsvis användes främst det svenska sökordet vådabekämpning, senare utökades 
sökorden till engelska ord. Jag använde mig senare av sökorden fratricide, blue on blue 
samt friendly fire. Då dessa sökord gav betydligt mer träffar så valde jag att främst 
arbeta med dessa engelskspråkiga ord. Den databas som jag fick flest träffar på var 
LIBRIS, därför togs beslutet att i första hand utföra sökningarna i denna databas, för att 
sedan komplettera med databasen Military & Goverment Collection.  
 
Jag kommer att dela in arbetet i olika steg, först hitta orsakerna till vådabekämpning för 
att sedan hitta hur dessa orsaker kan förhindras. Fördelen med att dela upp arbetet i 
olika steg är för den ger den mest överskådliga bilden av arbetet. Intervjuer med 
personer med erfarenhet i ämnet kan vara ett annat sätt att nå målet med arbetet, detta 
tillvägagångssätt har jag förkastat då jag inte lyckats att finna personer i Sverige med 
rätt erfarenhet.     
 
Jag kommer även att använda mig av källkritik. Källkritik är en uppsättning metodregler 
som används för att värdera sanningshalten och bedöma trovärdigheten i såväl 
påståenden om historiska förlopp och omständigheterna som nutida uppgifter om 
sakliga förhållanden. Reglerna är ett hjälpmedel för att systematiskt utvärdera utsagor 
om vad som hänt, oavsett om händelserna ägt rum för några ögonblick sedan eller för 
tusen år sedan.13 Den litteratur jag studerar kommer jag att förhålla mig källkritiskt till 
och använda mig av de fyra källkritiska reglerna: äkthet, oberoende, samtidighet och 
tendens.14 
 
Jag kommer antagligen att tolka min litteratur på ett annat sätt än andra personer, detta 
är jag medveten om när jag skriver. De saker jag måste ha i beaktande är att jag har liten 
förkunskap om ämnet, den erfarenhet jag har är från övningen Urgent Quest. Denna 
övning genomfördes 2005 i England, syftet med övningen var att testa och utvärdera 
system och metoder för att minska risken för vådabekämpningar. 

1.7 Material 
Informationen som förekommer i uppsatsen kommer från litteratur, artiklar, uppsatser, 
film samt från rapporter från övningarna Urgent quest samt Bold quest. Den litteratur 
och de artiklar som använts i uppsatsen är skrivna på engelska. Anledningen till att jag 
har valt material som är skrivet på engelska är för att det inte finns tillräckligt med 
information på svenska.  
 
Litteraturen jag valt att använda mig av är Blue on Blue: A History Of Friendly Fire av 
Geoffrey Regan, samt Amicide: The Problem of Friendly Fire In Modern War av Övlt 
Charles R. Shrader. Syftet med dessa två böcker var främst att få en djupare insyn i 
begreppet vådabekämpning. Boken Blue on Blue av Geoffrey Regan är en bok med 
historisk tillbakablick som tar upp vådabekämpning från forntid till modern tid. Regan 
är en erkänd militärhistoriker som har skrivit många böcker i ämnet, nackdelen med 

                                                 
13 Peter Esaiasson m.fl. Metodpraktikan (Vällingby, Elanders Gotab, 2007) s.313 
14 IBID. s.314 
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boken är att den inte avhandlar incidenter efter Falklandskriget och därmed är ganska 
inaktuell. Anledningen till att jag har med boken i arbetet är för att jag ska erhålla en 
större förståelse för vådabekämpningar. Boken Amicide: The Problem of Friendly Fire 
in Modern War av Övlt Charles R Shrader är även den relativt inaktuell, då den är 
skriven 1982. Boken handlar om vådabekämpningar på de tre olika arenorna (sjö, luft 
och mark). Författaren beskriver olika fall av vådabekämpningar från Första 
Världskriget och framåt och anledningarna till att de uppstått. Shrader är en oberoende 
historiker som för närvarande verkställande direktör vid sällskapet för militär historia.15 
Dessa två böcker anser jag uppfyller kriterierna för äkthet och oberoende. Däremot 
samtidigheten är till viss del ett minus då de handlar om händelser för flera hundra år 
sedan. Detta ser jag dock inte som ett problem, då mitt arbete handlar om händelser från 
Gulfkriget och framåt. 
 
Den största delen av mitt arbete har jag byggt på olika artiklar och en uppsats om 
vådabekämpning. Dessa har jag hittat via databasen Military & Goverment Collection 
eller via goggle.com. De artiklar jag senare har valt att arbeta med är till större delen 
artiklar som publicerats på globalsecurity.org. De flesta av dessa artiklar är skrivna av 
officerare vid den amerikanska krigsmakten, detta anser jag öka trovärdigheten i 
källorna ytterligare, då amerikanska armén har stor erfarenhet gällande 
vådabekämpningar. Utifrån äkthetskriteriet så anser jag att dessa är goda källor, då de 
själv deltagit i de händelser de beskriver. Dock så kan det vara ett problem med att 
artiklarna är skrivna av officerare och inte är oberoende gentemot amerikanska 
krigsmakten. För att kunna beskriva vissa tekniska system så har jag varit tvungen att 
komplettera med andra källor. Dessa källor har jag hittat via tillverkarens hemsida 
www.thales-tme.co.uk samt på http://aero-defense.ihs.com. Ett problem med källan från 
tillverkaren är att jag måste vara medveten om tendensen till att de vill sälja sin produkt. 
På sidan http://aero-defense.ihs.com så fanns det en sammanfattning av STANAG 4579, 
äktheten i sammanfattning är hög, då jag själv kontrollerat med ursprungskällan.  
 
Den uppsats jag använt mig av är Not so friendly fire: considerations for reducing the 
risk of fratricide av Gary J. Bundy. Uppsatsen handlar hur vådabekämpningar uppstår 
samt hur man skall försöka att förhindra dessa. Författaren, Gary J. Bundy är överste vid 
amerikanska armén och fått denna uppsats publicerad vid The Naval War College, 
Newport, R.I, USA. Jag har använt mig av denna uppsats för att jag anser att författaren 
har relevanta analyser och slutsatser, en svaghet med detta arbete är dock att den är 
publicerad så sent som 1994. Men den avhandlar många incidenter från Gulfkriget 
vilket i högsta grad är relevant för mitt arbete. 
Denna uppsats uppfyller kriterierna för samtidighet och äkthet och anses av mig som en 
god källa. 
 
För att få större förståelse för de tekniska system som finns för att minska risken för 
vådabekämpning så har jag även fått mycket material av Övlt Owe Grönlund och Lt Jan 
Fredriksson vid Markstridsskolan i Skövde. Owe Grönlund är chef för 
fordonsavdelningen vid Markstridsskolan och har arbetat med igenkänningssystem (IK) 
sedan 2005. Han har medverkat vid både Urgent Quest och Bold Quest, samt även 
genomfört tester i Sverige. Jan Fredriksson arbetar tillsammans med Grönlund och är 
ansvarig för materiellförsök. Det materialet som jag fått av dessa två personer berör 
främst olika tekniska system och består främst av rapporter från övningen Bold Quest. 

                                                 
15 http://www.greenwood.com/catalog/author/S/Charles_R._Shrader.aspx (2009-04-15, 12:35) 
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Materialet är både på svenska och engelska. Andra källor jag fått av dessa två personer 
är Exercise Bold Quest, Demonstration Handbook, NATO, (2007) samt British Defence 
Film Library – Fratricide don´t be a cause, don´t be a victim (2005). Allt det material 
som jag har fått av Grönlund samt Fredriksson anser jag ha en hög grad av äkthet då det 
mesta är framtaget av NATO och är slutsatser dragna efter övningarna Bold Quest och 
Urgent Quest. Bold Quest är en fortsättningsövning på Urgent Quest och genomfördes i 
USA 2007. 
 
Filmen Fratricide don´t be a cause, don´t be a victim är inspelad av brittiska 
försvarsmakten och enligt min bedömning en tillförlitlig källa. Filmen handlar om hur 
man kan minska risken för vådabekämpningar och innehåller material från Irak samt 
övningen Urgent Quest och spelades in 2005. 
 
Ur ett vetenskapligt perspektiv så har jag valt vad jag uppfattar som vedertagna källor. 
Jag får förhålla mig till det faktum att de flesta av mina källor är skrivna på engelska. 
Detta kan vara en svaghet i uppsatsen då jag kan misstolka eller översätta informationen 
felaktigt. Jag måste även förhålla mig till att jag själv inte har någon egen erfarenhet 
gällande skarpa vådabekämpningar. Dock så har jag själv deltagit i övningen Urgent 
Quest, så jag har viss insikt i hur olika tekniska system fungerar och används.     

1.8 Tidigare forskning 
Den forskning som tidigare bedrivits i ämnet är främst artiklar som skrivits av olika 
amerikanska officerare. Jag har inte lyckats identifiera någon tidigare svensk forskning i 
området. Förutom det att Sverige och Markstridsskolan har deltagit i två övningar, den 
första i England (Urgent Quest16) och den andra i U.S.A. (Bold Quest17). Då det nästan 
enbart förekommer amerikanska studier om ämnet så är dessa riktade främst mot den 
amerikanska krigsmakten och hur de kan gå tillväga för att lösa problemet. Med detta 
som grund så kommer jag att försöka studera i hur den svenska Försvarsmakten kan 
arbeta när det gäller att reducera risken för vådabekämpningar. 

1.9 Disposition 
Jag kommer inledningsvis att förklara bakgrunden till det ämnet jag valt, följt utav syfte 
och frågeställning. Senare så presenterar jag mitt val av metod, avgränsningar, tidigare 
forskning samt de begrepp som är centrala i mitt arbete. 
 
Inledningen följs utav en teoridel där jag förklarar olika orsaker och lösningar på 
fenomenet vådabekämpningar. Detta har jag gjort genom en textanalys med litteratur 
som behandlar detta fenomen. 
 
Därefter genomförs en diskussion där jag diskuterar de olika orsakerna och lösningar 
och hur de kan användas. 
 
Slutligen så kommer diskussionen leda till vissa slutsatser, följt av förslag till fortsatt 
forskning 

                                                 
16 Försvarsmakten, Högkvarteret, Uppdrag avseende förberedelser i internationell övning avseende IK-
utrustning, (HKV beteckning: 35 120:67575, 2005-04-29) 
17 Regeringen, Försvarsdepartementet, Bemyndigande att delta i test- och demoverksamhet (övningen 
Bold Quest) samt bemyndigande att utlämna sekretessbelagd information, (HKV beteckning: 
01800:64664, 2007-04-26) 
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2 Teori 

2.1 Orsaker till vådabekämpning 
Orsaker till vådabekämpning kan delas in flera olika kategorier. Enligt Övlt Gary J 
Bundy så kan vådabekämpningar delas in i två kategorier, mänskliga orsaker och 
teknologiska orsaker.18 Detta är idag den vanligaste indelningen av vådabekämpningar. 
Emellertid så anser William Ayers att en tredje kategori också skall beaktas, han menar 
att även omgivningen spelar roll när det kommer till orsaker till vådabekämpningar.19 
Vådabekämpningar tillkommer alltså på grund av att något i dessa kategorier gått fel. 
Nu är det självklart så att det är möjligt att det kan vara en kombination av dessa tre som 
bidrar till en viss enskild händelse.  
 
Den första kategorin innefattar teknologiska orsaker. Utvecklingen har medfört att våra 
vapensystem har blivit så avancerade att vi nu kan nedkämpa motståndare på så långa 
avstånd att det är omöjligt att se vem eller vad vi skjuter på. Kategori två innefattar 
mänskliga orsaker. Denna kategori är den största och mest komplexa. Exempel på 
mänskliga orsaker är: dålig träning, brist på erfarenhet, nonchalans samt stress och 
rädsla som orsakas av striden. Den tredje kategorin innefattar miljön och doktriner. 
Dagens konflikter kan utkämpas i alla slags väder, 24 timmar om dygnet. Problem med 
dimma, mörker och terräng gör det svårare att identifiera motståndare samt veta var jag 
själv är, allt detta innefattas i begreppet situation awareness. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 1:120 
 
Tabellen visar att nästan 50 % av alla vådabekämpningar händer när olika markförband 
möter varandra. Detta beror på att det finns så mycket som kan gå fel på marken. I en 

                                                 
18 Bundy, Gary J. Not so friendly fire: considerations for reducing the risk of fratricide (Newport, R.I, 
Naval war collage) s.11 
19 LCDR William Ayers, Fratricide: Can it be stopped?, 
http://www.globalsecurity.org/military/library/report/1993/AWH.htm (2008-11-05, 17:30) 
20 British Defence Film Library – Fratricide don´t be a cause, don´t be a victim (2005) 0:03:01 
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krigszon så är det oftast mycket som händer på en liten yta, detta leder till förvirring och 
stress hos personerna som är inblandade. Mörker och dåligt väder har också en stor 
inverkan när det skall tas beslut om man ska öppna eld eller inte.21 

2.1.1 Teknologiska orsaker 
Utveckling av teknik är av många sett som den nya och mest farliga orsaken till 
förluster orsakade av vådabekämpningar. William Ayers förklarar här nedan hur 
tekniken påverkar vådabekämpningar. 
 
 Warfare has changed. No longer do opponents line up behind two clearly  

definable neat lines and bang away at each other. Modern American  
warfighting is now frontless and emphasizes night attacks with heavy doses 
of firepower, fast maneuvering, and deep penetration.22 

 
Med den höga hastighet som vissa fordon och vapen fungerar i, så reducerar detta 
reaktionstiden hos soldaterna.  Med dagens vapensystem som kan verka på långa 
avstånd, är det ibland omöjligt att identifiera andra fordon visuellt. Detta bidrar i stor 
grad till vådabekämpningar. Även att ammunitionen har blivit mer dödlig är också en 
bidragande faktor till problemet. Under Operation Desert Storm så hände det vid ett 
flertal tillfällen att stidsvagnsgranater som avfyrats mot irakiska fordon, helt enkelt gick 
rakt igenom dem och träffade egna fordon flera hundra meter bakom.23  
 
Det är inte bara olika stridsvagnar och vapensystem som utvecklats. Utveckling av 
system som kan hitta motståndaren har gått långt, med detta avser jag utvecklingen av 
olika termiska sikten (IR). Dessa system har gjort det möjligt att upptäcka fordon även 
när det är natt eller dåligt väder. Under Operation Desert Storm så nedkämpade en 
amerikansk stridsvagn en annan stridsvagn samt en Bradley Fighting vehicle på grund 
av att identifikationen skedde med IR sikte.24 Anledningen till att identifikationen inte 
skedde med dagsiktet vilket som är brukligt berodde på dåligt väder. Vissa menar att vi 
människor inte klarar av att använda den nya teknologin på ett säkert sätt. I Gary J. 
Bundys uppsats Not so friendly fire så citeras Dr Shrader på följande vis: 
 
 The limits of human ability to control such destructive forces have been 

 approached… the gap between the capabilities of machine and the human 
ability to control them adequately is increasing.25 

 
Det finns en stor lucka mellan hur utvecklingen på nya vapensystem och system som 
hjälper till vid identifikation prioriterats. Det mesta av militärens och försvarsindustrins 
tid, pengar och ansträngningar har gått till att utveckla mer förfinade och dödliga 
vapen.26 Detta har medfört att de teknologiska system som finns ibland är för svåra för 
oss människor att använda. 

                                                 
21 British Defence Film Library – Fratricide don´t be a cause, don´t be a victim (2005) 0:03:10 
22 LCDR William Ayers, Fratricide: Can it be stopped?, 
http://www.globalsecurity.org/military/library/report/1993/AWH.htm (2008-11-05, 17:30) 
23 IBID. (2008-11-05, 17:30) 
24 IBID. (2008-11-05, 17:30) 
25 Bundy, Gary J. Not so friendly fire: considerations for reducing the risk of fratricide (Newport, R.I, 
Naval war collage) s.14 
26 LCDR William Ayers, Fratricide: Can it be stopped?, 
http://www.globalsecurity.org/military/library/report/1993/AWH.htm (2008-11-05, 17:30) 
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2.1.2 Mänskliga orsaker 
Den mänskliga delen i vådabekämpningar är den största och mest komplexa. I de flesta 
fall så skylls vådabekämpningar antingen på att man identifierat ett mål fel och/eller på 
desorientering. Enligt Gary J. Bundy så är detta att förenkla orsakerna alltför mycket. 
Han menar att det finns flera olika orsaker som bidrar till vådabekämpningar, bland 
annat bristfällig ledning och kontroll, dålig kommunikation, försämrad sikt på slagfältet, 
dåligt tränade förband samt förvirring.27 LCDR William Ayers menar även att stress 
samt vanligt slarv är stora orsaker till vådabekämpningar. 
 

No other single factor produces as many instances of friendly fire as  
does the stress of combat… from the nervous soldier who fires his rifle  
before properly identifying his targets to the commander who orders 
his tanks to turn the wrong way in the confusion of an operation.28 

 
En bidragande orsak till stress på slagfältet är all den nya ”high-tech” utrustningen som 
förekommer i dagens konflikter. Psykologer kallar detta för Glass Cockpit Syndrome 
och hänvisar detta till den allt vanligare integreringen av datorer. Det är i situationer när 
föreningen av mycket information, dålig kommunikation mellan medlemmar samt stress 
leder till felbedömningar, detta kan i sin tur medföra att man agerar fel.29 
 
Bristfällig ledning och kontroll innefattar problem som dålig planering, icke utformade 
eldgivningsförfaringssätt och Rules of Engagement (ROE) samt oförmåga eller 
ovillighet att kontrollera elddisciplin. Bristfällig kommunikation är också relaterat till 
dålig ledning, i varje konflikt där kommunikationen varit otillräcklig så har det fått stora 
konsekvenser.30 
 
Dålig träning och brist på erfarenhet leder till mänskliga misstag under strid och 
resulterar i vådabekämpningar. I William Ayers Fratricide: Can it be stopped så citeras 
Colonel George Harmeyer och Major John Antal enligt följande: 
 
 Combat is a confusing, mad mess. Any one who has not experienced the 
 degree of fear and uncertainty that accompanies combat cannot understand 
 the true dimension of the problem of friendly fire.31 
 
Ayers menar här att det är detta som Clausewitz menar med ”krigets dimma” och att 
brist på träning och erfarenhet är den största orsaken till friktioner.32   
 
Även Gary J. Bundy menar att oerfarna soldater är mer sårbara för vådabekämpningar. 
Rädsla, nervositet, upphetsning och utmattning kan leda till missförstånd och förvirring 
hos alla soldater, men speciellt hos soldater med mindre erfarenhet.33 

                                                 
27 Bundy, Gary J. Not so friendly fire: considerations for reducing the risk of fratricide (Newport, R.I, 
Naval war collage) s.11 
28 LCDR William Ayers, Fratricide: Can it be stopped?, 
http://www.globalsecurity.org/military/library/report/1993/AWH.htm (2008-11-05, 17:30) 
29 IBID. (2008-11-05, 17:30) 
30 Bundy, Gary J. Not so friendly fire: considerations for reducing the risk of fratricide (Newport, R.I, 
Naval war collage) s.12 
31 William Ayers, Fratricide: Can it be stopped?, 
http://www.globalsecurity.org/military/library/report/1993/AWH.htm (2008-11-05, 17:30) 
32 IBID. (2008-11-05, 17:30) 
33 Bundy, Gary J. Not so friendly fire: considerations for reducing the risk of fratricide (Newport, R.I, 
Naval war collage) s.12 
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Ytterligare en orsak till mänskliga fel är vanligt slarv. William Ayers tar upp två 
exempel från Operation Desert Storm. Det första exemplet var när ett amerikanskt A-10 
plan öppnar eld mot en byggnad bara några hundra meter ifrån en enhet som accepterar 
kapitulationen av en fientlig soldat. Piloten visste förmodligen inte att byggnaden låg på 
eget territorium. Lyckligtvis så blev det inga egna förluster denna gång. I det andra 
exemplet så beskriver han när två A-10 plan öppnade eld mot en amerikansk konvoj 
vilket resulterade i att två soldater dog. I inget av fallen var det problem med sikten, 
inget mörker, inga strider på marken eller strid mellan markenheter och luftenheter. 
Detta var enbart slarv, någon klantade till det.34 
 
Risken för vådabekämpningar som härrör ur mänskliga orsaker ökar även när olika 
länder arbetar tillsammans. Här spelar faktorer som olika språk, olika taktik, olika 
förfaringssätt, och olika utrustning in till att bidra till nedsatt situation awareness.35 Här 
kan det uppstå problem ifall egna fordon liknar motståndarens fordon eller att soldaterna 
inte har kunskap om vilka typer av fordon som egna styrkor använder sig av. Här ökar 
även risken om avståndet är långt, man ser fordonet under en kort tid eller om det 
uppstår en duelsituation36.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Figur 1:237 
 
Tabellen visar i vilken typ av strid när risken för vådabekämpning är som störst. Under 
anfall så sker nästan 25 % av alla vådabekämpningar. Detta är då truppernas situation 
awareness är som sämst. Enheter kan orientera fel och framrycka i fel riktningar, vilket 
i sin tur leder till att de kan dyka upp på oväntade ställen för resten av förbandet. Därför 
är det av yttersta vikt att veta vad som händer runt omkring på slagfältet. 
 
 
 

                                                 
34 LCDR William Ayers, Fratricide: Can it be stopped?, 
http://www.globalsecurity.org/military/library/report/1993/AWH.htm (2008-11-05, 17:30) 
35 British Defence Film Library – Fratricide don´t be a cause, don´t be a victim (2005) 00.07.10 
36 IBID. 00.08.50 
37 IBID. 00.03.22 
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2.1.3 Omgivningens påverkan 
Genom hela historien så har omgivningen ställt till med problem under krig. Under 
amerikanska inbördeskriget så blev General Stonewall Jackson skjuten av egna soldater, 
när han återkom efter att ha varit ute och rekognoserat i mörkret.38 
 
Operation Desert Storm är ett bra exempel på vilken effekt omgivningen har. Den 
formlösa terrängen medförde att det var extremt lätt att orientera fel, fordon hamnade i 
fel sektorer och blev felaktigt identifierade som fientliga. Detta problem förstärktes av 
det faktum att modern krigföring framhåller mörkerstrid. Dessa faktorer, kombinerade 
med häftiga regn, sandstormar och rök från brinnande olja, var orsaken till 11 av 13 
vådabekämpningar identifierade av amerikanska armén.39   

2.2 Tillgängliga lösningar   
Lösningar på vådabekämpningar kan delas in i två olika områden, institutionella och 
teknologiska lösningar. Institutionella lösningar innefattar: utbildning, träning, doktriner 
och ledarskap och kontroll. Teknologiska lösningar inkluderar utvecklingen av bättre 
utrustning för att identifiera vän från motståndare. Förenklat så innebär detta att 
förbättra människans förutsättningar och förbättra maskinen.40 

2.2.1 Teknologiska lösningar 
Det finns de som menar att den grundläggande orsaken till vådabekämpningar är att 
militären inte klarat av att lösa de teknologiska problem som finns. Många tror att 
vådabekämpningar är ett teknologiskt baserat problem som kan lösas med hjälp av 
utveckling av tekniska system.41 
Det har utvecklats flera teknologiskt baserade system de senare åren. Dessa system som 
utvecklats är både lågteknologiska och högteknologiska. Syftet med systemen är att 
göra det lättare att identifiera egna styrkor mot motståndarens på slagfältet, samt att öka 
vår situation awareness.42   
 
De lågteknologiska system som finns är främst olika typer av symboler och paneler som 
man applicerar på fordon. Ett av dessa system är de såkallade CIPs (Combat 
Identification Panels). Konceptet med dessa paneler är att de skall fästas på egna fordon 
och utrustning och då ändras IR-signaturen på det fordon som är utrustat med CIPs. När 
ett fordon observerar ett annat genom dess termiska sikten så uppträder dessa paneler 
som en ”kall” fläck mot en varm bakgrund. Skyttar i fordonen kan då med hjälp av detta 
avgöra om fordonet är eget eller okänt.43  
 
Det finns dock begränsningar med detta system. Om ett fordon har tappat en eller flera 
paneler, eller om panelerna inte syns för att fordonet står i skydd så tappar panelerna sin 
funktion då andra vagnar inte kan observera dem. En annan begränsning är att dagens 
vapensystem kan verka på otroligt långa avstånd, längre än vad siktena tillåter att oss att 

                                                 
38 LCDR William Ayers, Fratricide: Can it be stopped?, 
http://www.globalsecurity.org/military/library/report/1993/AWH.htm (2008-11-05, 17:30) 
39 IBID. (2008-11-05, 17:30) 
40 IBID. (2008-11-05, 17:30) 
41 Bundy, Gary J. Not so friendly fire: considerations for reducing the risk of fratricide (Newport, R.I, 
Naval war collage) s.15 
42 IBID. s.15 
43 http://www.globalsecurity.org/military/systems/ground/cip.htm (2009-04-22, 16:20) 
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observera och identifiera. Självklart, om en soldat inte kan se målet så kan han inte 
identifiera som eget eller fientligt.44 
 

 
 

Figur 1:345 
 
System som räknas som mer högteknologiska är olika typer av elektroniska 
identifikationssystem. Det mest kända av dessa system är IFF (Identification Friend or 
Foe). IFF system har länge använts av amerikanska flygvapnet, och hjälper piloter att 
skilja mellan egna och motståndare genom elektroniska ”förfrågningar”.46 NATO 
arbetar med att utveckla ett sådant system för marktrupper. Det system som NATO valt 
att arbeta vidare med är Battlefield Target Identification Device (BTID). 
 
Det primära målet med BTID är att underlätta identifikationen av egna styrkor på 
slagfältet i syfte att reducera risken för vådabekämpningar och bibehålla en hög 
effektivitet i striden.47 För att uppnå detta mål så skall avsedda plattformar utrustas med 
NATO BTID eller med delar av det. BTID är ett så kallat fråga – svar system, systemet 
består av två huvudkomponenter. En interrogator (frågare), vilken tillåter en plattform 
att fråga en annan plattform med ett kodat meddelande, samt en transponder (svarare) 
som avkodar meddelandet och skickar tillbaks ett kodat svar.48  
 
 
 

                                                 
44 LCDR William Ayers, Fratricide: Can it be stopped?, 
http://www.globalsecurity.org/military/library/report/1993/AWH.htm (2008-11-05, 17:30) 
45 Fotograf: Johan Lukic, fotot togs under exercise Urgent Quest. (Challengerstridsvagn utrustad med 
CIP)  
46 Bundy, Gary J. Not so friendly fire: considerations for reducing the risk of fratricide (Newport, R.I, 
Naval war collage) s.16 
47 http://aero-defense.ihs.com/document/abstract/KTVQSAAAAAAAAAAA (2009-04-15, 19:17) 
48 IBID. (2009-04-15, 19:17) 
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Figur 1:449 
 
Här ovan visas en figur som visar hur själva fråga till svar processen går till. Viktigt att 
tillägga är att system enbart skall användas till att identifiera egna styrkor, om ett eget 
fordon utrustat med BTID förfrågas av ett annat fordon så kommer skytten i den 
frågande vagnen få denna information i sitt sikte och på det interna 
kommunikationssystemet. Om fordonet inte är utrustat med BTID så kommer istället 
texten OKÄND synas i skyttens sikte, samt att detta kommer att berättas i det interna 
kommunikationssystemet.50 Detta medför att man inte skall använda systemet som ett 
såkallat Friend or Foe system, utan som ett stöd till identifikation av egna styrkor. 
 
På tillverkarens hemsida så finns det även förslag på hur olika plattformar skall kunna 
utrustas med BTID systemet. 
 
 Bara transponder: Plattformar som saknar tyngre vapensystem, exempelvis 

logistikfordon. 
 
 Både transponder/interrogator: Plattformar med tyngre vapensystem, exempelvis 

stridsvagnar och spaningsfordon 
 
 Bara interrogator: För eldledare till granatkastare eller CAS (Close air support)51  
 
I området för att öka situation awareness på stridsfältet så finns det system som är 
utvecklade för att stå för tillförlitlig navigations information. Det mest kända av dessa 
system är amerikanarnas Global Positioning System (GPS).52  
 
Risken med teknologiska hjälpmedel är att de blir för komplexa, även risken med att de 
är avstängda eller att de slutar fungera kan leda till vådabekämpningar. Ifall systemet 
används på ett korrekt sätt så är det till stor hjälp för skytten att bestämma om ett fordon 
är vän eller okänt. Men när systemet inte fungerar korrekt så måste det finnas en annan 
grund för skytten att luta sig mot. Detta kan bland annat vara 
fordonsigenkänningsträning med mera.53 
 

                                                 
49 NATO, Exercise Bold Quest: Demonstration Handbook, (2007-09-05) s. 105 
50 IBID. s.105 
51 http://www.thales-tme.co.uk/Drw-0520.pdf (2009-04-15, 19:30) 
52 Bundy, Gary J. Not so friendly fire: considerations for reducing the risk of fratricide (Newport, R.I, 
Naval war collage) s.16 
53 Defence Film Library – Fratricide don´t be a cause, don´t be a victim (2005) 00.11.00 
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Gary J. Bundy menar att teknologier för att minska risken för vådabekämpning medför 
ett visst mått utav säkerhet, men att denna strategi att sätta för stort hopp till teknologin 
är felaktig. Han menar att teknologiska lösningar inte tillräckligt nog adresserar de icke 
teknologiska orsakerna till vådabekämpning. Anti-fratricide teknologi är också 
mottaglig för kostnadsproblem. Faktum är att de största ansträngningar för att förhindra 
vådabekämpningar är efter en konflikt, under perioder då det oftast är krympande anslag 
till försvaret. Dessa system kommer i direkt strid med mer glamorösa projekt. Därför 
menar Bundy att teknologi enbart kan ha en stödjande roll gällande anti-fratricide 
satsningar.54 
 

 
   

Figur 1:555  

2.2.2 Institutionella lösningar 
Om nu modern krigsföring och dess kännetecken ökar risken för vådabekämpning så 
måste doktriner vara en central del i arbetet med problemet. Doktriner är verktyget som 
kan hjälpa chefen att vara på den tunna linjen mellan egna förmågor och sårbarheter 
gentemot motståndarens medan han planerar och styr en operation. Doktriner är 
speciellt viktigt i utveckling av vådabekämpningsmedvetenhet, införliva förebyggande 
vådabekämpningsåtgärder i operationsplaner samt i design av träningsprogram under 
fredstid.56    
 
Under gemensamma operationer så kan fordon från andra arméer vara lika de fordon 
som motståndarens nyttjar. Därför är det viktigt att utbilda soldater på att identifiera 
egna och motståndarens fordon, både genom optiska riktmedel samt genom att lära sig 
IR signaturen på olika fordon genom termiska riktmedel.57 
 
Sammanvävt med utbildning är träning. Träningen medför att soldaten kan använda sin 
teoretiska kunskap i praktiken. Militär personal måste få så mycket praktisk träning som 

                                                 
54 Bundy, Gary J. Not so friendly fire: considerations for reducing the risk of fratricide (Newport, R.I, 
Naval war collage) s.16-18 
55 Fotograf: engelsk fotograf tog fotot under exercise Urgent Quest. (Stridsfordon 9040 utrustat med CIP 
samt BTID)  
56 Bundy, Gary J. Not so friendly fire: considerations for reducing the risk of fratricide (Newport, R.I, 
Naval war collage) s.18 
57 Defence Film Library – Fratricide don´t be a cause, don´t be a victim (2005) 00.09.00 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2009-04-23  
  Sida 18(27) 
 

  
 

18

möjligt, och träningen måste vara så lik riktiga stridssituationer som möjligt.58 Ett sätt 
att simulera detta är så som amerikanerna gör på deras National Training Center (NTC). 
Under övningar så uppträder egna fordon blandade med motståndarens. Den typen av 
övningar har visat sig vara framgångsrik. Under dessa övningar så minskade antalet 
vådabekämpningar med fem procent.59  
 
Allteftersom fler och fler får sådan här utbildning så borde vådabekämpningsincidenter 
minska ännu mer. William Ayers belyser ett exempel i sin artikel när denna utbildning 
har förhindrat en vådabekämpning. Under Operation Desert Storm slog 2nd Armored 
Tank force ut två irakiska T-55 stridsvagnar. Två andra fordon kunde observeras i 
anslutning till de brinnande fordonen och en skytt på en amerikansk stridsvagn fick 
order att öppna eld. Eftersom skytten hade genomfört en master gunner´s kurs, så 
identifierade han att det var två stycken amerikanska Bradleys genom dess termiska 
signatur. Han informerade sin vagnchef om detta och vagnchefen drog tillbaks ordern. 
Skyttens avancerade träning och snabba reaktioner räddade livet på besättningen på två 
spaningsfordon som orienterat fel.60  
 
Med ökade möjligheter så kommer det även ökade risker. Att lägga för mycket tonvikt 
på vådabekämpningsmedvetenhet kan leda till tveksamhet på slagfältet, vilket ger 
motståndaren fördelen till att skjuta först. William Ayers förklarar det på följande sätt i 
sin artikel: 

 
We might reduce the effectiveness of our combat units to such 
an extent that we’d take greater losses from enemy fire than we 
would prevent in avoiding fratricide.61 

  
Den sista institutionella förbättringen är ledarskap och kontroll. Detta område är 
nedbrutet i två delar, situation awareness och elddisciplin. Situation awareness innebär 
att man vet var man själv är i förhållande till egna styrkor och motståndarens styrkor 
och att informera chefen om detta. Detta är en nyckelfaktor för att reducera 
vådabekämpningar på grund av räckvidden på dagens vapensystem, därför behövs 
realtidsinformation om var egna styrkor och motståndarens styrkor befinner sig, detta 
för att minska risken att skjuta på fel mål. Sätt att öka vår situation awareness är bland 
annat genom ökad utbildning och träning i landnavigation och att betona vikten av att 
hela tiden hålla cheferna uppdaterade på vår egen position och rörelser.62  
 
Elddisciplin är en annan del av striden där förbättring är möjligt. För att ha god 
elddisciplin på förbandet så är det alltid bra att börja med planering. Att veta 
manöverschemat hos egna styrkor samt identifiera beslutspunkter under striden är 
obligatoriskt för chefen för att bibehålla kontrollen. Ett vidare steg är att metoder för att 
öppna eld och eldupphör måste vara tydliga innan operationen börjar.63 William Ayers 
beskriver sin syn på planering och ledarskap i sin uppsats på följande sätt: 
 

                                                 
58 LCDR William Ayers, Fratricide: Can it be stopped?, 
http://www.globalsecurity.org/military/library/report/1993/AWH.htm  (2008-11-05, 17:30) 
59 IBID. (2008-11-05, 17:30) 
60 IBID. (2008-11-05, 17:30) 
61 IBID. (2008-11-05, 17:30) 
62 IBID. (2008-11-05, 17:30) 
63 IBID. (2008-11-05, 17:30) 
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This is the ability of the commander to make his intentions understood from 
his staff all the way down to the soldier operating the weapons system. If every 
one in the unit knows what to do, when to do it and rehearses it, the plan will 
go well and friendly casualties can be avoided.64 

 
Ayers menar vidare att disciplin måste vara påtvingat. Modern strid håller högt tempo 
och är kaotiskt och innehåller ofta situationer när blixtsnabba beslut är nödvändiga. Det 
är då risken för vådabekämpningar är som störst. Chefer måste visa på ledarskap under 
stor press samt tillse att underordnad personal är bra tränade och att strikt disciplin 
bibehålls.65 
 
I filmen Fratricide don´t be a cause, don´t be a victim66 så belyser brittiska 
försvarsmakten ett antal punkter att tänka på under ordergivning, innan strid och under 
strid. Detta är för att öka medvetandet hos soldater och chefer om riskerna med 
vådabekämpning.  
 
Under ordergivning så är det chefens uppgift att tillse att alla underställda har förstått 
vad ordern innebär. Därför måste chefen vara tydlig gällande syfte, order och inriktning. 
 

 Det är inga tvetydigheter, motsägelser eller ofullständighet i ordern. 
 Planen måste ha hög livslängd och inte bli obrukbar för fort. 
 Att alla underställda styrkor är medvetna om andra styrkors position och syfte. 
 Handlingsplaner vid anstiftan till, utsättelse för eller observationer av 

vådabekämpning är tydligt uttryckta och kommunicerade. 
 Att Rules of Engagement (ROE) och dess innebörd är tydligt uttryckt och 

utbredd. 
 Kontrollera att mottagarna förstår via kontrollfrågor.67 

 
Före strid så måste varje soldat tänka igenom uppgiften, särskilt fokus skall läggas på 
följande punkter. 
 

 Att ROE är tydligt och att det inte finns några frågor angående det. 
 Åtgärder för att samordna igenkänningssystem och eldunderstöd är införda. 
 Vad är fientliga styrkors troliga position och avsikt? 
 Vad är egna styrkors troliga position och avsikt? 
 Handlingsplan på åtgärder om man orienterar fel. 
 Informationen är aktuell.68 

 
 
För att minska risken för vådabekämpning under strid så måste varje soldat alltid vara 
medveten var man befinner sig, var motståndaren kan förväntas att vara, samt vara 
                                                 
64 LCDR William Ayers, Fratricide: Can it be stopped?, 
http://www.globalsecurity.org/military/library/report/1993/AWH.htm (2008-11-05, 17:30) 
65 IBID. (2008-11-05, 17:30) 
66 Defence Film Library – Fratricide don´t be a cause, don´t be a victim (2005) 
67 IBID. 00.15.09 
68 IBID. 00.15.46 
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medveten om vad ROE tillåter. Som ett stöd i detta så kan dessa punkter vara till 
soldaternas hjälp. 

 
 Var förväntas du att vara? 
 Informera genom befälskedjan och angränsande enheter om du inte är där du 

förväntas att vara. 
 Potentiella mål befinner sig på en position och uppträder på ett sätt som är 

troligt. 
 Säker identifikation av mål – upptäckt – igenkännande – identifiering. 
 ROE tillåter dig att öppna eld. 
 Om du är osäker. Få klartecken av högre chef.69 

                                                 
69 Defence Film Library – Fratricide don´t be a cause, don´t be a victim (2005) 00.16.23 
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3 Diskussion 
Som det har nämnts i arbetet så finns det delade meningar om hur orsakerna till 
vådabekämpning skall kategoriseras. Gary J Bundy menar på att det finns två 
kategorier, mänskliga samt teknologiska orsaker, medan William Ayers anser att även 
omgivningen skall vara med under en egen kategori. Jag anser att Bundys indelning är 
mer tillfredställande än vad Ayers är. Detta är för att jag anser att omgivningen skall 
räknas in under mänskliga orsaker. Anledning till detta är för att lösningarna till 
problem med omgivningen kan lösas genom att träna människan.   

3.1 Orsaker 
De teknologiska orsakerna till vådabekämpning beror främst på att teknologin har blivit 
såpass komplicerad. Idag har vi i större grad vapen som kan verka på långa avstånd 
samt fordon som kan framrycka i höga hastigheter än vad vi hade att tillgå för 100 år 
sedan. Detta har i sin tur medfört att reaktionstiden hos soldaten har reducerats. Tack 
vare att vapen kan verka på långa avstånd så försvårar det identifikationsprocessen på 
längre avstånd. Soldater kan upptäcka ett mål långt borta, men kan ha det svårt att 
identifiera det som eget eller fientligt. Med utvecklingen av bättre ammunition med 
högre genomslagskraft så är det också viktigare idag att veta om vi har egna trupper i 
anslutning till eller bakom ett fordon som vi skall bekämpa. Detta för att om fel 
ammunition väljs så kan granaten helt enkelt gå igenom det fordon vi skjuter på och 
träffa ett eget fordon längre bort. Därför är det extra viktigt för till exempel en skytt i en 
stridsvagn att veta vilken typ av ammunition som skall användas till vilken typ av mål. 
Utveckling av system som underlättar att hitta motståndaren har också det gjort till att 
vådabekämpningar kan öka. Med detta menar jag främst utvecklingen av termiska 
sikten. Utvecklingen av dessa system har medfört förmågan att hitta motståndare i dåligt 
väder och under mörker. Nackdelen är att det är otroligt svårt att identifiera olika typer 
av fordon på enbart deras IR-signatur.  
 
Tyvärr så finns det en stor lucka mellan hur utveckling av vapensystem och system som 
hjälper människan vid identifikation prioriteras. Militären och vapenindustrin prioriterar 
hellre att utveckla nya och mer dödliga vapen än system som hjälper soldaterna att 
identifiera ett mål som eget eller fientligt. Jag anser att på grund av den 
snedfördelningen som finns inom utvecklingen av ny teknologi så har risken för 
vådabekämpningar ökat. Tack vare att de flesta resurser läggs på att utveckla bättre 
vapen och system, så kommer det att bli ännu svårare i framtiden för oss människor att 
handha materielen. Därför tycker jag att utvecklingen av tekniska system som hjälper 
soldater vid identifikation bör få ett större utrymme.  
 
Den andra kategorin är mänskliga orsaker, den är större och mer komplex än den andra 
kategorin med teknologiska orsaker. I många falls så beskylls vådabekämpningar på 
antingen att soldaterna identifierat ett mål felaktigt och/eller på desorientering. Jag anser 
precis som Gary J. Bundy att detta är att förenkla händelserna. De största mänskliga 
orsakerna anser jag är dålig ledning, dålig kommunikation, dålig sikt, förvirring, dåligt 
tränade förband samt stress. 
 
En stor orsak till att stressen på slagfältet kan ha ökat kan bero på all den avancerade 
utrustning som dagens förband har att tillgå. Det kan vara så att soldater idag får för 
mycket information och om vi inte har förmågan att selektera ut vilken information som 
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är viktig så kan detta leda till ökad stress. Detta kan i sin tur medföra att det begås 
misstag som kanske inte hade gjorts annars.  
 
Dålig ledning innefattas av dålig planering, otydligt ROE samt oförmåga eller ovillighet 
att kontrollera elddisciplin. Självklart om en operation är dåligt planerad så kan detta 
leda till osäkerhet hos soldaterna vilket kan medföra att de agerar fel i vissa situationer. 
Att ha ett tydligt och enkelt ROE anser jag är bland det viktigaste som finns i en militär 
operation. Soldaterna skall inte behöva ställas inför situationer där de inte vet vad de får 
eller inte får göra. Om vi inte har ett tydligt, enkelt ROE så kan detta leda till osäkerhet 
och tvekan hos egna förband, vilket ökar risken för misstag.  
 
Under operationer när många olika nationer samarbetar så ökar även det risken för 
vådabekämpningar. Olikheter i språk, taktik och utrustning gör att risken för att 
nedkämpa egna förband ökar. Problem kan uppstå om egna fordon liknar motståndarens 
eller om inte alla soldater vet vilka typer av fordon som egna styrkar har att tillgå. Figur 
1:2 på sidan 12 visar att mellan 20-25% av alla vådabekämpningar sker under anfall. 
Detta är då truppens situation awareness är som lägst. Egna enheter kan orientera fel 
vilket kan leda till att de framträder på oväntade platser för resten av förbandet. Risk för 
vådabekämpning ökar här om det är flera nationer inblandade i operationen och inte alla 
vet vilken typ av fordon vi har till vårt förfogande. Därför anser jag att det är av yttersta 
vikt att alla i förbandet vet vilka typer av fordon vi har, vet vad som händer runt 
omkring mig samt vet vad vårt ROE tillåter. Om alla soldater vet detta så tror jag att 
risken för vådabekämpningar minskar drastiskt. 

3.2 Lösningar 
De lösningar som finns angående problemen som finns med att minska risken för 
vådabekämpningar delas in i två olika områden. Det första området är institutionella 
lösningar och innefattar träning, utbildning, doktriner samt ledarskap och kontroll. Det 
andra området är teknologiska lösningar och innebär utveckling av utrustning och 
system som hjälper människan att identifiera egna fordon mot motståndarens. 
 
Doktriner har en viktig del i arbetet med att minska riskerna för vådabekämpningar. 
Doktriner skall utvecklas så att de innefattar medvetenhet om vådabekämpning, hur 
chefer skall planera för att minska riskerna för vådabekämpning samt innehålla 
träningsprogram om hur man skall öva under fredstid.  
 
Under gemensamma operationer, så kan egna styrkor förfoga över fordon som liknar 
motståndarens. Därför kan det vara svårt att veta vilka fordon som är egna och vilka 
som tillhör motståndaren. En lösning på detta kan vara att träna besättningar i 
stridsvagnar och pansarskyttefordon med fordonsigenkänningsprogram. Med hjälp av 
dessa program så kan soldater lära sig hur olika fordon ser ut på olika avstånd och 
attityder med både optiska riktmedel och termiska riktmedel. Med hjälp av dessa 
program så kan vi både utbilda soldater i fordonsigenkänning samt träna dem att skilja 
olika fordon från varandra. Jag anser att denna typ av träning är bra. Det är lätt för 
soldaten att mängdträna igenkänning på ett stort antal fordon under en relativt kort tid. 
 
Ledarskap och kontroll är uppdelat i två olika områden, situation awareness samt 
elddisciplin. Situation awareness innebär att man vet var man är själv och var egna 
styrkor är i förhållande till motståndarens. Om alla vet var de befinner sig i förhållande 
till sidoförband så minskar detta risken för vådabekämpningar avsevärt. För att 
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förbandet skall uppnå en hög situation awareness så är det viktigt att ha god kunskap i 
landnavigation samt att hela tiden orientera om egen position och rörelser. Nästa del 
under ledarskap och kontroll är elddisciplin. Grunden till att ha en god elddisciplin är 
planering. Vetskapen om manöverschemat hos egna förband samt att identifiera 
beslutspunkter under striden är ett måste om chefen skall behålla kontrollen. En annan 
viktig del för att uppnå en god elddisciplin är vårt ROE. Metoder för att öppna eld och 
eldupphör måste vara tydliga innan operationen börjar. Därför är det av yttersta vikt att 
alla i förbandet förstår ROE och att inga otydligheter finns. Jag anser att denna del är 
den viktigaste när det kommer till att förhindra vådabekämpningar. Om alla i förbandet 
har ”stenkoll” på deras egen position och var alla egna styrkor är, samt vet när och hur 
man får öppna eld, så minskas risken för misstag avsevärt. 
 
Det finns de som tror att vådabekämpningar är ett teknologiskt baserat problem, som 
kan lösas med hjälp av utveckling av tekniska system. Därför så har det under senare år 
utvecklats flera olika system vars syfte är att hjälpa oss att identifiera egna styrkor mot 
motståndarens, samt att öka vår situation awareness. Dessa system delas in i två 
kategorier, det finns lågteknologiska system samt högteknologiska system.  
 
Till lågteknologiska system räknas främst olika typer av symboler och paneler som vi 
kan applicera på fordon och annan utrustning. Ett av dessa system är Combat 
Identification Panels (CIPs). Som det framgår tidigare så fungerar CIPs att när de 
appliceras på ett fordon så ändras IR-signaturen. Det finns dock vissa nackdelar med 
detta system. Ifall ett fordon tappar en eller flera paneler så tappar de sin funktion, även 
om fordonet står skyddat så kan inte panelerna observeras. Ifall denna kalla kontrast inte 
ses så är det viktigt att påpeka att fordonet automatiskt inte skall identifieras som 
fientligt, utan säger till skytten att han inte har identifierat fordonet som eget och 
ytterligare identifikation krävs. Därför så anser jag att CIPs aldrig kan vara en 
hundraprocentig lösning, utan ett komplement till andra system. 
 
Ett system som räknas som mer högteknologiskt är Battlefield Target Device (BTID). 
Detta system är ett såkallat elektroniskt identifikationssystem. Målet med BTID är att 
underlätta identifikationen på slagfältet genom elektroniska förfrågningar och svar 
mellan plattformar. Liksom CIPs så är BTID framtaget för att identifiera egna fordon, 
alltså om ett fordon skickar en fråga och skytten i fordonet får svaret OKÄNT i siktet så 
betyder det inte att fordonet automatiskt är fientligt. 
 
Ett system som är framtaget för att öka vår situation awareness är amerikanarnas 
Global Positioning System (GPS). Detta system används redan idag i Försvarsmakten 
och är ett bra komplement gällande positionsbestämning och orientering. 
 
Jag anser att teknologiska system som CIPs och BTID inte är en lösning på problemet 
med vådabekämpningar, utan att det är ett komplement till andra åtgärder. Däremot så 
tycker jag att dessa system är ett bra stöd till soldaterna på fältet och att Försvarsmakten 
bör titta på att anskaffa dessa. Speciellt CIPs, då det är ett billigt system i relation till 
BTID och lätt att använda.  
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3.3 Slutsatser 
Under denna rubrik så kommer jag att dra vissa slutsatser kopplade till teorin och 
diskussionen som är presenterad tidigare. För att kunna svara på båda mina 
frågeställningar så kommer jag dela in slutsatserna i två kategorier. Den första delen 
kommer att handla om orsakerna till vådabekämpningar och den andra kategorin 
kommer att handla om hur det kan förhindras. 

3.3.1 Vilka är de största orsakerna till vådabekämpningar vid markförband? 
Att vådabekämpningar inträffar kan bero på flera olika anledningar. Det kan bero på att 
tekniska system inte fungerar som de ska, lika gärna som att människor gör misstag. 
Kunniga inom området brukar kategorisera anledningarna i två olika områden, 
teknologiska och mänskliga orsaker.   
 
Med teknologiska orsaker menas det att vapen och fordon har blivit så avancerade så att 
det blir problem när soldater ska nyttja dem. Samtidigt så har utrustning för att 
underlätta för soldater att identifiera andra fordon inte hållit samma steg i utvecklingen. 
Detta har medfört att det finns ett stort glapp mellan hur pass avancerade vapen och 
fordon är, till vilka hjälpmedel soldater har att tillgå för att inte begå misstag. 
 
Mänskliga orsaker är den stora anledningen till att vådabekämpningar inträffar. Stress, 
dålig kommunikation, bristfällig ledning, dåligt tränade förband och försämrad sikt 
bidrar alla till att soldaters situation awareness nedgår. Detta kan i sin tur leda till att 
soldater begår misstag och att vådabekämpningar uppkommer. 

3.3.2 Hur kan vådabekämpningar förhindras vid markförband? 
Lösningar på vådabekämpning delas in i två områden, teknologiska och institutionella 
lösningar.  
 
Flera teknologisktbaserade system har utvecklats de senare åren. Systemen är både 
lågteknologiska och högteknologiska. I arbetet har tre olika system redovisats Combat 
Identification Panels (CIPs), Battlefield Target Identification Device (BTID) samt 
Global Positioning System (GPS), syftet med dessa system är att underlätta 
identifikationen av egna förband samt att öka vår situation awareness. Användandet av 
teknologiska system anser jag är ett bra komplement när det gäller att minska risken för 
vådabekämpningar. Det finns dock en risk med teknologiska system, systemen kan bli 
för komplexa och för svåra att använda. Systemen kan också vara avstängda, slutat att 
fungera eller att delar trillat av, detta kan då leda till vådabekämpningar. Därför är det 
viktigt att veta att dessa system inte ska användas för att identifiera motståndarens 
styrkor, utan enbart för att identifiera egna förband. 
 
Institutionella lösningar anser jag är där man bör lägga störst kraft i arbetet med att 
minska risken för vådabekämpningar. Att utveckla doktriner till att öka 
vådabekämpningsmedvetenhet samt upprätta träningsprogram i fredstid är en bra början 
på arbetet. Träning och utbildning är även det mycket viktigt för att förhindra 
vådabekämpningar, här är det viktigaste att träna i landnavigation och i 
fordonsigenkänning. Det absolut viktigaste när det kommer till 
vådabekämpningsåtgärder är situation awareness och elddisciplin. Om alla i förbandet 
är medvetna om var man själv befinner sig, var andra delar av förbandet är och vilken 
uppgift de har samt var är det troligt att fienden uppträder, så upprätthåller förbandet en 
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hög situation awareness. Detta tillsammans med ett tydligt ROE som styr när, var och 
hur soldaterna får öppna eld gör att risken för att nedkämpa egna förband minskar 
drastiskt. 
 
Risken med för mycket utbildning och träning i vådabekämpningsmedvetenhet kan vara 
att det leder till tveksamheter i striden, att soldaterna aldrig kommer till skott, vilket 
leder till att motståndaren får denna möjlighet. 
 
Resultatet av arbetet är att vådabekämpningar aldrig helt kan försvinna. Men med rätt 
sorts utbildning och utrustning så kan risken för dessa händelser reduceras kraftigt. 

3.4 Förslag på fortsatt forskning 
Detta arbete beskriver bara teoretiskt varför vådabekämpningar uppstår och hur man 
kan arbeta med detta problem. Nästa steg i forskningen bör vara att undersöka hur 
Försvarsmaktens doktriner skall utvecklas för att möta detta problem. I förlängningen 
kan detta leda till förslag på utvecklad utbildning hos soldater och chefer i 
vådabekämpningsmedvetenhet. 
 
Detta arbete kan även ligga till grund för fortsatt forskning kring begreppet 
vådabekämpning. Jag anser att det kan vara intressant att forska i hur moralen påverkas 
hos enheter som blivit utsatta för vådabekämpningar. Det kan även vara intressant att 
forska i vilka hur man kan minska risken för vådabekämpningar mellan fordon och 
avsutten trupp. 
 
 Hur bör Försvarsmaktens doktriner och reglementen utvecklas för att öka 

vådabekämpningsmedvetenhet? 
 Hur påverkas moralen hos förband som varit utsatta för vådabekämpningar? 
 Vilka burna system finns att tillgå för att minska risken för vådabekämpningar 

på markarenan? 
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