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Är den svenska försvarsmakten anpassad för internationellt arbete? 

En fallstudie av den svenska försvarsmakten 
 
Den svenska försvarsmakten har genomgått en förändring mot ett insatsförsvar från ett 
invasionsförsvar. I dagsläget genomför Försvarsmakten insatser internationellt, tillsammans med 
flera olika nationer, något som ställer krav på interoperabilitet.  
Försvarsmakten har genomfört insatser i Afghanistan sedan 2002 och har där varit med om 
utvecklingen av IED-hotet och på så sätt blivit tvungen att genomföra en anpassning.  
Hur långt har denna anpassning kommit, främst i form av utbildning och direktiv utgivna av 
Försvarsmakten? Ett tydligt mål är uppsatt men finns underlaget för att nå detta mål? 
I uppsatsen kommer jag att jämföra de styrningar som finns i målet, NATO 2294 och AJP 3.15, med 
de direktiv som Försvarsmakten har gett ut och de krav som ställs på utbildning.  
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Counter-IED 

Is the Swedish Armed Forces adapted for international operations? 
A comparison between NATO and the Swedish Armed Forces concerning C-IED operations.  

 
The Swedish Armed Forces have transformed from being mainly a national defence force to 
becoming a mission-based force, capable of being deployed within and outside the Swedish border.  
Currently, the Swedish Armed Forces are operating internationally, with several other nationalities 
It has therefore become important for the Armed Forces to be capable of operating with other nations, 
this. 
Since the beginning of 2002, the Swedish Armed Forces has been operating in Afghanistan and 
experienced the changes in the level of IED-threat and has been forced to adapt to it.  
How far has this adaptation come, with focus on training and instructions?  
There is a goal stated, but do the necessary qualities exist? 
In this paper I will compare the goal, NATO STANAG 2294 and AJP 3.15, with the instructions 
and the demands on training that the Swedish Armed Forces has developed.  
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1. Inledning 

1.1. Problemformulering 
Att kunna genomföra såväl övningar som insatser tillsammans med andra nationers 
försvarsmakter är idag ett viktigt område för den svenska försvarsmakten1. Detta ställer krav 
på interoperabilitet hos berörda delar, och i slutändan hela Försvarsmakten. I dagsläget 
genomför Försvarsmakten insatser med både NATO och EU och måste således kunna agera 
tillsammans med andra nationer.  
En av dessa insatser är insatsen i Afghanistan, en NATO-ledd insats i ett område där 
motståndaren inte är av reguljär karaktär. 
Att agera och verka i ett sådant område ställer krav på val av medel och metoder för att nå 
framgång, ett levande arbete som kontinuerligt måste förändras och anpassas i samband med 
att situationen i området förändras.  
En faktor som påverkar valet av medel och metod är hur den irreguljära motståndaren väljer 
att föra sin strid. Exempelvis vilka vapensystem som nyttjas.  
 
IED2 är ett effektivt och billigt vapensystem som i stor omfattning används av den irreguljära 
motståndaren i flertalet områden runt om i världen.  
Att agera i ett område som har ett existerande IED-hot påverkar de militära styrkorna som en 
försvarsmakt har i just det området. Utbildning, planering samt val av medel och metoder är 
alla delar som påverkas av den rådande hotbilden. Ett förbands förmåga till att anpassa sig 
efter hotbilden är av stor vikt för att kunna bibehålla möjligheten till att kunna verka och 
agera i insatsområdet.  
I Afghanistan är IED ett vanligt förekommande vapen för att angripa ISAF styrkor, såväl 
svenskar som andra nationer har blivit attackerade i respektive ansvarsområde och tvingas att 
anpassa sina metoder efter detta rådande hot. Insatsen i Afghanistan är i dagsläget 
Försvarsmaktens största internationella insats, personalmässigt, och borde således även vara 
ett prioriterat område. 
 
”Counter IED innebär att vi höjer garden, finslipar vårt arbetssätt och lär oss tolka tecken i 
omgivningen. Inget är just nu mer prioriterat runt våra utlandsmissioner än det här. Vi 
kommer inte dra oss undan eller låsa in oss. Just det är nämligen motståndarnas mål.”3 
 
C-IED är ett uttalat prioriterat område vid alla internationella insatser men efterlevs det? 

1.2. Syfte och frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur långt Försvarsmakten har kommit med arbetet som 
berör C-IED, detta med utgångspunkt i det mål som Försvarsmakten satt upp, NATO 
STANAG 22944. Vad jag kommer att titta på är främst kraven på utbildning och hur den 
genomförs, jag har då valt att fokusera på den utbildningen som genomförs innan ett förband 
åker på insats i Afghanistan. Detta eftersom det är den mest relevanta utbildningen och den 
mest relevanta insatsen för ämnet. Jag tittar även på det underlag som den svenska 
försvarsmakten har arbetat fram. Dessa områden jämför jag mot NATO dokumenten inom 
samma område, dvs. STANAG 2294 som beskriver träning och utbildning, samt AJP 3.15 
                                                
1 Skrivelse 2003/04:84 Sveriges samarbete inom Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR) och Partnerskap för 
fred (PFF) 
2 Improvised Explosive Device 
3 Generalmajor Anders Brännström Insats&Försvar 3:2008 Sid.13 
4 HKV 03 200:54747 Försvarsmaktens Plan för C-IED verksamhet 2010-2012 Sid. 4 
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som berör samma område fast i formen av en doktrin. Syftet är att se ifall Sveriges 
försvarsmakt har arbetat fram underlag för att kunna nå det uppsatta målet.  
 
Den svenska insatsen i Afghanistan etablerades januari 20025 och har således pågått under 
tiden som det har skett förändringar i hotbilden genom åren. Detta innebär att även den 
svenska insatsen borde ha förändrats och till del anpassats, i form av medel, metod och 
tillhörande utbildning. Ett resultat av detta är att underlag har börjat tas fram i form av 
tydligare och mer omfattande utbildningsdirektiv, handböcker samt en grundsyn inom 
området är också framtaget. 
De frågeställningar jag har valt att fokusera på är: 
 

 Hur långt har arbetet kommit med underlag för att nå det uppsatta målet inom C-IED 
utbildning? Detta utifrån de jämförelsedimensioner som senare presenteras. 

 Hur väl implementerade är gällande C-IED metoder, med fokus på utbildningen inför 
och insatsen i Afghanistan, vad säger de aktuella utbildningsdirektiven. Finns det ett 
likhet med STANAG 2294? 

 Om det finns krav några problem inom C-IED området, vilka är dessa? 

1.3. Avgränsning 
Jag kommer att avgränsa uppsatsen till att gällande granskning av utbildning endast titta på 
utbildningen av de styrkor som den svenska försvarsmakten skickar till Afghanistan. Detta 
eftersom insatsen i Afghanistan är den som har det mest omfattande IED-hotet.  
Jag kommer att behålla en synvinkel som gör att uppsatsen hela tiden framställs ur ett C-IED 
perspektiv. Anledningen till att jag gör dessa avgränsningar är för att skapa en uppsats som är 
relevant och aktuell kopplat mot min frågeställning, med utgångspunkt i den svenska  
försvarsmakten. Fokus är främst Afghanistan och det arbetet som svenska styrkor genomför i 
insatsområdet samt den utbildning som styrkorna genomgår.  
Detta för att på ett för läsaren enkelt sätt tydliggöra eventuella brister eller problem inom 
området, utan att förlora fokus på C-IED biten. 
En naturlig avgränsning i tid kommer att bli från januari 2002, det vill säga när den svenska 
försvarsmakten etablerade insatsen i Afghanistan, fram till idag och den utbildningen som 
FS19 har fått direktiv för samt de dokument som styr kommande FS missioner, det vill säga 
hur man planerar för framtida insatser i Afghanistan.   

1.4. Tidigare forskning 
C-IED är en metod för att lösa ett specifikt problem och hot. Denna metod är ofta en del av ett 
arbete med större omfattning och på högre nivåer. 
Som figuren nedan visar så är C-IED en del av flera olika områden och aktiviteten sköts inte 
alltid av en militär styrka. Jag har valt att lägga fokus på C-IED inom området som i figuren 
kallas Irreguljära Motståndare.  
C-IED är då som metod en den av det större arbetet för att besegra en irreguljär motståndare, 
alltså en del av Counter Insurgency (COIN).  
Utifrån detta har jag då valt att ta avstamp i tidigare forskning inom området COIN, något 
som är väldigt omfattande och flera olika synvinklar finns på området. 
Jag har valt att utgå ifrån två olika författare som på lite olika sätt beskriver metoden COIN. 
Anledning till att jag valt dessa två är för att de just ger aningen olika synvinklar, som 

                                                
5 www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/ åtkommet 2010-04-19 11:36 
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kompletterar varandra enligt mig. De är även aktuella för min uppsats eftersom deras 
beskrivningar tydligt kan kopplas mot C-IED.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Bild Counter IED6 
 
Jag kommer att i korthet presentera vad den tidigare forskningen säger om COIN utifrån de 
två valda författarna.  
 
John A. Nagl har skrivit boken Learning to Eat Soup with a Knife, en bok som beskriver olika 
erfarenheter dragna från verkliga COIN-operationer. Nagl definierar även på vilka olika sätt 
COIN-operationer kan genomföras och vad som skiljer dem åt. Det är främst den definitionen 
jag kommer att utgå ifrån eftersom den är aktuell för kopplingen mot C-IED arbete.  
Nagl delar upp hur COIN-operationer kan genomföras i två olika områden, det finns en direkt 
metod och en indirekt metod. För den påläste kan dessa liknas mot metoder med samma namn 
inom konventionell krigföring.  
 
Den direkta metoden inom COIN innebär att ett krig alltid är ett krig och kan på så sätt lösas 
på samma sätt, oavsett vilken typ av krig det är. Genom att angripa motståndaren på ett direkt 
sätt och nedkämpa denne kommer kriget att vinnas. Draget till sin spets kan detta innebära att 
alla invånare i krigsområdet nedkämpas. Detta eftersom insurgenterna är en del av folket och 
på så sätt blir folket motståndaren eftersom det inte finns någon tydlig gräns eller uppdelning 
mellan befolkningen och insurgenterna7.  
 
Den indirekta metoden innebär att fokus också läggs på lokalbefolknings förtroende. 
Samtidigt som beväpnade insurgenter bekämpas så skall stödet från lokalbefolkningen till 
insurgenterna också tas bort.  
Genom att detta stöd försvinner kommer insurgenterna inte längre ha stöd för sina operationer 
och lokalbefolkningen kommer inte längre se dem som en del av invånarna. Målet är att det 

                                                
6 Försvarsmaktens Förhandsutgåva Grundsyn Counter IED Sid. 7 
7 Nagl, John A., Learning to eat soup with a knife: counterinsurgency lessons from Malaya and Vietnam, 
University of Chicago Press, Chicago, 2005[2002] Sid. 27-28 
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ska bli en uppdelning mellan lokalbefolkning och insurgenter, i syfte att lättare kunna vidta de 
åtgärder som behövs för att insurgenterna skall misslyckas. Den indirekta metoden ses ofta 
som en mer hållbar och effektiv lösning på ett insurgentbaserat problem.8  
 
Colin S. Gray har skrivit boken Irregular Enemies and the essence of Strategy: Can the 
American way of war adapt? 
Boken är fokuserad på det amerikanska sättet att föra krig och Gray för en diskussion utifrån 
denna krigföringen huruvida den fungerar i ett COIN-koncept eller inte.  
Jag har valt att fokusera på bitarna gällande COIN och inte lika mycket på de delarna som 
endast beskriver och berör amerikans krigföring.  
Gray gör en uppdelning av COIN i nio stycken olika områden som på olika sätt bidrar till 
framgång i krigföringen. Det är dessa nio som jag främst har valt att fokusera på eftersom 
dessa är mer generella och inte specifika för det amerikanska sättet att föra krig.  
 
Som första punkt nämns vikten av att skydda befolkningen, ifall befolkningen känner sig 
skyddad och säker finns goda förutsättningar för att lyckas med COIN-arbetet. Gray beskriver 
att denna taktik dock kan kännas mindre tilltalande för en militär styrka, att ha som första 
prioritering att skydda befolkningen istället för att angripa motståndaren. Detta kan ses som 
en förlust av initiativ och att motståndaren då tillåts styra kriget.9  
 
Den andra punkten trycker på vikten av underrättelse, och vikten av pålitlig underrättelse.  
Pålitlig underrättelse kommer främst från befolkningen i helhet och detta medför att tilliten 
från befolkningen måste vinnas och förtroendet till insurgenterna måste samtidigt försvinna. 10 
 
Den nation eller styrka som genomför COIN-operationer måste förstå att konceptet i sin 
helhet handlar om politik och ideologi. Detta beskrivs i den tredje punkten. Gray menar med 
detta att hänsyn måste tas till rådande situation, kriget är politik i sin ytterlighet och måste då 
anpassas efter den politiska och ideologiska situationen i området. 11 
 
I sin fjärde punkt förklarar Gray att målet sällan egentligen är insurgenterna själva. Målet är 
främst befolkningen, den styrkan som vinner befolkningen ges möjlighet att vinna kriget.  
Med detta menar Gray dock inte att insurgenter inte kan nedkämpas om tillfälle ges, men 
befolkningens säkerhet skall finnas i åtanke. Väpnat våld kan även leda till att förtroendet från 
befolkningen minskar, ifall det innebär att exempelvis hus och infrastruktur förstörs.12  
 
Kraftsamling av alla typer av resurser är den femte punkten. Eftersom COIN berör mer än 
bara militära enheter krävs det att allt, militär, civilt, ekonomiskt och politiskt fokuseras på 
rätt saker och styrs utifrån ett mål.  
Återigen ligger vikten vid att det är befolkningen som är målet, resurserna behöver 
koncentreras till att vinna befolkningen för att på så sätt göra insurgenterna kraftlösa.13  
 
Ytterligare en koppling till befolkningen beskriver Gray i den sjätte punkten, vikten av kultur.  

                                                
8 John A. Nagl (2005) Sid. 28 
9 Gray, Colin S., Irregular enemies and the essence of strategy: can the American way of war adapt?, Strategic 
Studies Institute, U.S. Army War College, Carlisle, Pa., 2006 Sid. 20 
10 Ibid Sid. 20-21 
11 Ibid Sid. 21-22 
12 Ibid Sid. 22-23 
13 Ibid Sid. 23-24 
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Lokalbefolkningen kan ha en kultur som skiljer sig helt och hållet från den som en militär 
styrka är van vid. Eftersom befolkningen är avgörande för resultaten av en COIN-operation, 
är det av högsta vikt att förståelse för rådande kultur finns. Saknas denna förståelse saknas 
även förutsättningarna för att kunna bygga upp ett ömsesidigt förtroende med befolkningen.14  
 
Alla militära enheter behöver någon form av säkert område att kunna utgå ifrån, en bas eller 
motsvarande. Detta gäller även för insurgenter och genom att förneka dem tillgången till detta 
säkra område kan arbetet för insurgenterna försvåras och viss effekt nås.  
Dock menar Gray att en COIN-operation kan nå framgång utan att fokus har lagts på detta, 
och om framgång nås bör inte detta prioriteras. Detta beskrivs dock som en punkt som är av 
viktig karaktär, genom att ta bort säkra områden och utomstående stöd för insurgenterna 
kommer dessa att försvagas. Men en operation kan lyckas även utan denna punkten.15  
 
En punkt som enligt Gray ofta glöms bort är tidsdimensionen. Tid kan användas som ett 
vapen, både av insurgenterna och av COIN-utövarna. Exempelvis har insurgenterna tiden på 
sin sida eftersom de är på sin hemmaplan, de verkar och bor i samma område. En styrka som 
skickas till området kommer försvinna efter en viss tid och ersättas av en annan.  
Det skall inte heller glömmas bort att COIN är ett koncept som generellt sett tar lång tid, 
främst eftersom målet är att bygga upp ett förtroende och skapa tillit. Oavsett teknisk standard 
på en militär enhet kommer en sådan operation att ta tid. 16 
 
Grays nionde och sista punkt berör vikten av att underminera motståndarens politik.  
Genom att underminera deras orsak till upproret kan stor effekt nås, främst genom att stödet 
från lokalbefolkningen försvinner och insurgenterna istället står ensamma mot områdets 
invånare. Genom att erbjuda lokalbefolkningen en politik som är mer lockande för dem, kan 
COIN-utövarna rasera insurgenternas agenda och genom det nå framgång. 17 
 
Gemensamt för båda dessa teorier om COIN är att folket är en viktig del för att lyckas med 
sin operation. Detta främst genom ett förtroende som kan skapas med olika metoder, 
exempelvis genom säkerhet som Gray nämner.  
Säkerhet är en stor del av C-IED området, då det är viktigt att ta i beaktande att C-IED inte 
genomförs endast för egna styrkors säkerhet.  
En insurgent som använder sig av IED strukturerar upp sig i ett system med olika 
befattningar, ett så kallat IED-system. Undermineringen av detta system är på samma sätt 
viktigt som Grays sista punkt.  
 
Nagl beskriver två olika metoder för att besegra insurgenter, direkt och indirekt. Båda 
metoderna berör C-IED arbete, eftersom det handlar om att både nedkämpa insurgenten som 
använder sig av IED-vapnet samtidigt måste ett indirekt arbete ske där insurgentens stöd 
försvinner och dennes möjlighet till att verka minskar.  
Det är med den synen jag har utgått ifrån vald forskning och relaterat områdena COIN och C-
IED med varandra.  

1.5. Disposition 
Jag har valt att strukturera uppsatsen på följande sätt: 

                                                
14 Colin S. Gray (2006)  sid 24-25 
15 Ibid Sid. 26 
16 Ibid Sid. 26-27 
17 Ibid Sid. 27-28 
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Först avser jag att presentera den metod som jag har valt att använda under arbetet, detta för 
att ge läsaren en inblick i hur jag arbetat och varför jag valt att arbeta på det sättet. Under det 
avsnittet presenterar jag även den teori som jag utgår ifrån. Denna teori är själva grunden i C-
IED och utgör därför en ganska klar utgångspunkt för mitt fortsatta arbete när jag sedan 
jämför teorin mot den svenska Försvarsmakten.  
Anledningen till att jag gör detta är för att presentera det befintliga arbetet inom området för 
läsaren och på så sätt visa vad jag kommer att jämföra mot. Denna teori är också till del 
starten i min presentation av vad C-IED, en introduktion för läsaren.  
Under teorin väljer jag att göra en mycket kortare presentation av styckena, dock är det 
samma stycken som senare kommer att jämföras med den svenska Försvarsmakten.  
Presentationen av teorin är till del även en kortare beskrivning av det material jag har valt att 
utgå ifrån. 
Efter metod och teoriavsnittet följer en beskrivning av centrala begrepp som ska ge läsaren en 
grund i vad IED och IED-system är. Dessa begrepp tycker jag är väsentliga för att läsaren 
skall förstå vad C-IED är och kunna följa med i presentationen av både NATO styrningar och 
det svenska arbetet. En förståelse för dessa begrepp är också viktig för att kunna följa med i 
min diskussion av resultatet i jämförelsen.  
Beskrivningen av centrala begrepp anser jag även vara viktig för att kunna påvisa att de olika 
delarna inte är fristående fenomen, utan att alla berör varandra och då även berör C-IED.  
Därefter följer en mer omfattande presentation av både NATO och Sveriges försvarsmakt 
samt jämförelse av dessa.  
Slutligen redovisar jag de slutsatser jag har dragit av jämförelsen, här presenteras även de 
relevanta delarna av intervjuera som genomförts.  

1.7 Metod och material 
 
Metod 
Jag avser att använda mig av metoden komparativ fallstudie, där den svenska Försvarsmakten 
och dess befintliga dokument och direktiv kommer vara själva fallet. Utifrån Försvarsmakten 
kommer jag sen att jämföra de metoder som de har stadgat mot den teori och de punkter som 
jag har beskrivit, detta för att se om Försvarsmakten stämmer in på teorin eller inte. Teorin i 
detta fall är även det mål som är uppsatt av Försvarsmakten.  
Genom att använda metoden fallstudie så begränsar jag min undersökning till att bara beröra 
Försvarsmakten utifrån de punkterna som är min teori. Samtidigt tycker jag dock att det är en 
relevant begränsning, eftersom det är just Försvarsmaktens arbete jag kommer att undersöka.  
Teorin, de punkter jag jämför utifrån, beskrivs som avslutning i detta avsnitt. 
 
En fallstudie innebär att jag som författare närmre undersöker en specifik sak eller del, i detta 
fall hur Försvarsmaktens arbete och styrningar för området C-IED18 ser ut.  Jag undersöker 
alltså ett verkligt fall, och hur detta beter sig i verkligheten, men utan att påverka eller 
förändra någonting19.  Utöver handböcker och Grundsyn C-IED kommer jag även att 
undersöka de direktiv som finns för förband som skall genomföra insats i Afghanistan. Detta 
gör jag eftersom jag anser att de direktiven som finns för detta i högsta grad är relevanta för 
huruvida Försvarsmakten strävar efter att uppfylla det mål som är uppsatt. Mitt fall består 
alltså av handlingar som på olika sätt berör C-IED relaterad verksamhet, i Sverige och inför 
insats utomlands.  

                                                
18 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, 3., omarb. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2003. Sid. 33 
19 Wallén, Göran, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 1996 Sid. 115 
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Den lilla delen som jag då undersöker, representerar då alltså Försvarsmakten i just min fråga. 
Det resultat jag får fram i fallstudien jämförs sedan mot de valda teorierna för att se ifall mitt 
fall stämmer överens med forskning och teorier inom ämnet.  
Det är därför jag anser att fallstudie är en passande metod för min undersökning, just genom 
att undersöka fallet kommer jag öka min kunskap om det och därefter kunna jämföra det mot 
teorin och för fallet aktuell fakta.   
Det resultat jag kommer fram till i form av olika slutsatser är dock extremt specifika för just 
mitt fall och bör absolut inte ses som generella. Detta just eftersom förutsättningarna mellan 
liknande fall kan skilja väldigt mycket åt och eftersom jag främst utgår ifrån Försvarsmaktens 
egna handlingar som del av fallstudien.  
Fördelen med att genomföra en fallstudie för min jämförelse är, att jag utifrån den valda 
teorin på ett väldigt enkelt sätt kan jämföra och presentera likheter eller olikheter.  
 
För att få fram en annan syn på just mitt valda område, har jag valt att genomföra kortare 
intervjuer med personer som jobbar inom detta. Jag har valt att göra detta för att få fram hur 
en person med spetskompetens ser på området och eventuellt kunna tydliggöra svagheter eller 
brister inom det.  
Intervjuerna kommer att genomföras skriftligen med tre olika personer som alla jobbar aktivt 
med olika delar av C-IED området. Samtliga intervjuade har på något sätt arbetat med detta 
skarpt utomlands, och har därför enligt mig, en syn som det är viktigt att ta hänsyn till och ta 
vara på. Jag får genom intervjuerna en möjlighet att få fram väldigt relevanta synpunkter på 
området, synpunkter som inte finns med i de handböcker Försvarsmakten har inom ämnet. 
Dessa synpunkter är även väldigt aktuella sett ur ett tidsperspektiv.   
Av dessa tre personer har två jobbat som ställföreträdande gruppchef och den tredje som SO 
EOD i staben. De har jobbat utomlands vid olika tidpunkt och som jag ser det har då inte 
upplevt samma problem samtidigt utan deras svar blir mer generella.  
 
Material 
Jag kommer att utgå ifrån NATO STANAG 2294, vilket är en överenskommelse gällande C-
IED träning och utbildning, med tydliga styrningar och mål. 
Utöver 2294 kommer jag att grunda min teori i AJP 3.1520, vilket är en NATO doktrin 
gällande C-IED arbete för bland annat ISAF styrkan. Dessa två dokument berör varandra 
väldigt mycket och omfattar i stort samma saker. Därför har jag valt att utgå ifrån båda två. 
AJP 3.15 är väldigt nära relaterad till 2294, eftersom 3.15 är en beskrivning av hur C-IED 
arbete genomförs, 2294 är däremot en beskrivning av vad och hur träning och utbildning av 
enheter skall genomföras.  
I stort kan man säga att 2294 utgår ifrån 3.15 och beskriver utifrån det övningar och vilken 
typ av utbildning som skall genomföras för att arbetssätten i 3.15 skall kunna genomföras.  
  
Jag har valt att välja dem dokumenten som grund eftersom jag anser att det är högst relevant 
för Försvarsmaktens arbete. Detta delvis eftersom dokumentet 2294 är ett uttalat mål, det skall 
implementeras, men även eftersom interoperabilitet är en väldigt viktig del för ett 
insatsförsvar. Det blir inte heller mindre viktigt i en tid när den svenska Försvarsmakten 
genomför insats under NATO-ledning.  
 
Utifrån de två dokumenten kommer jag här presentera utvalda delar i korthet, detta för att ge 
läsaren en kort introduktion till hur C-IED som teori ser ut. 

                                                
20 Allied Joint Publication. Allied Joint Doctrine for Countering Improvised Explosive Devices (C-IED) 
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Presentationen här blir i mer generella stycken än vad som kommer att ske senare, delvis för 
att inte det ska bli en repetition och delvis för att hålla det kortare.  
Namnen på styckena är författarens egen översättning från engelska. 
 
Jämförelsedimensioner 
 
Strategi21 
Stycket berör de olika strategierna som används för att skapa ett fungerade C-IED arbete, i 
stort kan de delas upp i motåtgärder mot såväl själv IED som mot det system eller nätverk 
som ligger bakom IED. Utbildning är också en del av stycket, såväl utbildning generellt, som 
innan insats, men även utbildning under insats i området.  
 
Genomförande22 
Här ges en förklaring till hur olika arbeten skall genomföras, på de olika nivåerna.  
I stora drag kan detta stycket delas in i elva olika områden som på olika sätt berör arbetet 
kring C-IED. 
 
Staben23 
För att effektivt kunna jobba med C-IED ges i detta stycke förklaringar på hur staben bör 
delas in och arbete med olika viktiga områden, för att nå en framgång.  
Den stora indelningen är i sju olika sektioner, men diverse olika uppgifter och arbete. 
Sektionerna i sig kan vara indelade i undersektioner med mer specifika uppgifter, ett exempel 
på detta är EOD som då hamnar under sektionen som kallas Core C-IED Functions, det vill 
säga den sektion som endast är till för C-IED arbetet.  
 
Eftersom det rör sig om doktrin, grundsyn och utbildningsanvisning, framtagna av de enheter 
som använder sig av dem, har jag inte granskat dessa på ett kritiskt sätt. Jag motiverar detta 
med att det rör sig om metoder och tillvägagångssätt, anpassade efter de enheter som arbetat 
fram dessa. På så sätt utgår jag ifrån att det som stor i exempelvis doktrinen faktiskt är det 
som gäller för de försvarsmakter som nyttjar sig av just den doktrinen.  
 
Förutom detta material kommer jag även att ta delar ur de intervjuer jag har genomfört, dessa 
kommer främst att ingå i jämförelse delarna samt i slutsatserna. 

2. Centrala begrepp 
Nedan följer en ytlig beskrivning av de begreppen som jag anser vara viktiga för läsaren att ha 
kunskap om, mestadels i syfte att kunna följa det resonemang jag kommer att föra senare i 
avhandlingen. Genom att ha kunskap om dessa begrepp skapas även grunden för att kunna 
förstå vad C-IED är och hur det arbetet genomförs.    

 

 

 
 
                                                
21 AJP 3.5 Final Draft Sid. 21 
22 Ibid Sid. 23 
23 Ibid Sid. 27 
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2.1 IED 
 
a device placed or fabricated in an improvised manner, incorporating destructive, lethal, 
noxious, pyrotechnic or incendiary chemicals, and designed to destroy, incapacitate, harass 
or distract.  It may incorporate military stores, but is normally derived from non-military 
components24 
 
IED är som bekant en förkortning av Improvised Explosive Device, alltså en sprängladdning 
som nyttjas eller är tillverkad på ett improviserat sätt. Syftet och sättet laddningen verkar kan 
variera och ursprunget kan vara såväl militära delar som egentillverkade.  
 
En IED kan variera från något väldigt tekniskt enkelt och litet, till väldigt avancerade 
laddningar och storlekar på flera hundra kilon.  
IED är alltså ett begrepp för alla improviserade sprängladdningar, oberoende av storlek och 
typ. 
 
En motståndare som nyttjar sig av IED:er kommer att dynamiskt anpassa sig och nyttjandet av 
vapensystemet efter vårt eget agerande och beteende. Detta för att uppnå en maximal effekt 
mot oss. Anpassning sker genom val av plats för själva laddningen, vilken typ av laddning 
samt storlek25.  Allting för att ligga ett par steg före oss i sitt tänk och agerande.  
Denna anpassning kan innebära saker som att IED-attacken kombineras med eldöverfall av 
antingen direkt eller indirekt eld. Det kan handla om attrapper för att lära sig om vårt agerande 
vid ett IED-fynd. Sekundära laddningar är också förekommande, vilket innebär att den första 
detonationen följs av fler, men varierande tidsmellanrum. Detta kan vara för att få mer av vår 
personal in i målområdet innan den sekundära laddningen detonerar26.  
Dock är det inte bara den irreguljära motståndaren eller terroristen som nyttjar sig av en IED, 
det är ett vapensystem som är billigt och effektivt, ett sätt för en underlägsen motståndare att 
orsaka stor skada27.  
 
Det är viktigt att ha i åtanke att precis som vi, så strävar motståndaren efter att hela tiden hitta 
våra svagheter och kartlägga vårt beteende28, för att kunna optimera sina anfall mot oss. Ifall 
vi inte har detta i åtanke hela tiden, är det lätt att motståndaren snabbt når framgång. 
Motståndaren nyttjar IED på ställen som i stort är samma som den svenska Försvarsmakten 
lär ut för att genomföra ett eldöverfall. På ställen där det är lätt att med minsta möjliga medel, 
nå högsta möjliga effekt.  
Det handlar om avstånd till målet, möjligheter till att omgruppera, ett fritt skottfält till målet, 
ett skydd vid eldställningen29.  
Eftersom en IED inte alltid följs upp av ett eldöverfall gäller denna jämförelse inte konstant, 
dock bör man utgå ifrån att en IED nästan alltid bevakas av motståndaren, i syfte att se 
resultat för att kunna förbättra och dra lärdom. 
 
Konstruktionen av IED varierar enormt och därför brukar de delas in i olika typer. 
Jag kommer kort presenterar vilka olika typer det finns och för- resp nackdelar med dessa.  

                                                
24 AJP 3.15 Sid. 13 
25 Hbok Militära operationer i IED miljö, MSS 2008, Bilaga 1, Sid. 10.  
26 Ibid Sid. 11 
27 NATO STANAG 2294 Sid. 1 
28 Hbok Militära operationer i IED miljö, 2008 Sid. 10 
29 Ibid Sid. 15 
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En vanligt förekommande indelning av IED är enligt utlösningsmetod och kan då vara som 
denna; fjärr- tids- och offerutlöst30.  
 
Fjärrutlöst: Med en fjärrutlöst IED menas en IED som utlöses på avstånd med någon form 
av länk mellan angriparen och sprängladdningen.  
Angriparen väljer själv när han/hon skall utföra anfallet, detta oftast helt beroende på målets 
aktivitet. Det går alltså att med en fjärrutlöst IED ta hänsyn till många olika faktorer, 
exempelvis en tredje parts agerande i området. Motståndaren har alltså med denna typ, 
möjlighet att bibehålla ett förtroende från lokalbefolkningen genom att inte orsaka skada på 
dem utan endast på det avsett målet.   
Motståndaren har också en god möjlighet att kombinera en IED-attack med fjärrutlösning 
tillsammans med ett eldöverfall. Just eftersom motståndaren själv väljer när han/hon vill 
detonera laddningen. I stort så kan denna typ av IED liknas vid en reguljär styrkas 
mineldöverfall.  
Länken mellan skytten och laddningen kan baserade på antingen radio eller kabel. 
 
Radioutlöst IED är en laddning som används med någon form av radioutlösning, exempelvis 
mobiltelefoner. Detta medför alltså att beroende på vald teknik för utlösning kan angriparen 
variera sitt avstånd till målet väldigt mycket, det har förekommit anfall med ett par tusen 
meter mellan målet och angriparen31. 
Länken är trådlös vilket medför att arbete med att spåra skytten till laddningen blir svårare. 
Möjligheten till avstånd är också på motståndarens sida, det går att uppnå god observation och 
samtidigt ha möjlighet till att undvika upptäckt.  
Däremot är det möjligt att störa ut radiosändaren som angriparen nyttjar sig av, och på så sätt 
skapa ett skydd.  
 
Kabelutlöst IED innebär att en kabel är dragen till angriparens position. Avståndet är normalt 
kortare än det som används vid en radioutlöst, främst eftersom kabeldragningen är 
tidskrävande.  Den fysiska länken mellan laddningen och angripare gör att möjligheten att 
spåra motståndaren är större, och att angriparen även är låst till en position.  
Tekniken kan dock även ses som en fördel för angriparen, det är en pålitlig teknik som inte 
går att störa ut och har en förhållandevis enkel funktion.  
 
Just fjärrutlösta IED:er är vanliga främst eftersom angriparen själv styr över den, risken för att 
bekämpa någon annan än målet är mindre än med de andra sorterna. Även möjligheten till att 
samordna ett anfall är på motståndarens sida vid denna typ av IED.  
 
Tidsutlöst32: 
En tidsutlöst IED har en förutbestämd tid då den skall detonera, detta sker med en fördröjning 
av något slag, exempelvis en elektronisk fördröjning i form av en klocka.  
Eftersom laddningen detonerar på en bestämd tid, används denna typen oftast mot fasta 
installationer, exempelvis byggnader. 
De har fördelen att de kan placeras i lång tid innan attacken skall ske och attacken sker helt 
utan angriparens påverkan.  
Nackdelarna är att angriparen inte vet vilken aktivitet som pågår just när IED detonerar, den 
detonerar oavsett vilken aktivitet målet har.  

                                                
30 Hbok Militära operationer i IED miljö, 2008 Sid. 19 
31 Ibid Sid. 20 
32 Ibid Sid .25 
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Offerutlöst33:  
En offerutlöst IED innebär att det är offret själv som på något sätt utlöser sprängladdningen.  
Den vanligaste typen är en IED som har någon form av trycksensor som utlöser laddningen, 
liknande en vanlig fordonsmina som detonerar när ett fordon rullar på den.  
Detta innebär dock att vem som helst kan utlösa en IED av denna typ, såväl målet som 
oskyldig tredje part kan råka belasta trycksensorn.  
Med anledning av detta kan det i anslutning till en offerutlöst finnas olika typer av tecken som 
syftar till att varna lokalbefolkningen. Därför är det viktigt att observera förändringar hos 
lokalbefolkningen, som ofta kan vara informerad om IED.  
Ett annat sätt som används för att undvika att fel person utlöser laddningen är att den 
kombineras med någon form av radioutlösare, det vill säga att laddningen armeras och 
aktiveras via radio, innan det vanliga tändsystemet kan användas.  
En offerutlöst IED kan ofta placeras ut långt innan den ska användas, den kan även placeras ut 
för att sedan lämnas på platsen, just eftersom angriparen ej måste vara aktiv i själva attacken.  
 
Utöver den här indelningen så finns det fler kategorier av IED:er, delvis efter hur de verkar 
samt även hur de används. Jag kommer inte gå in djupare på dessa utan endast nämna några 
exempel på vad som finns. 
 
Sidverkande IED34, som namnet tyder på en IED som är avsedd att verka i sida på målet, ofta 
har de någon form av riktad verkan för att penetrera pansar 
 
Fordonsburen IED35, är en laddning som är placerad i ett fordon, detta skapar möjligheter till 
större laddningar samt transport till området där den är tänkt att detonera.  
 
Självmordsbombare36 är en person som bär någon form av IED med eller på sig, söker själv 
upp målet.  

2.2 IED-system37 
Ett IED-system kan snabbt beskrivas som all den verksamhet som pågår runt en och fram till 
en IED-attack.  
Förståelsen för hur ett IED-system är uppbyggt och fungerar, är en grund till att förstå hur ett 
effektivt C-IED arbete genomförs och struktureras.  
Därför väljer jag att i denna punkt presentera delar av vad ett IED-system är och hur det 
fungerar. 
Stommen i ett IED-system är ett antal nyckelpersoner som har olika uppgifter och genomför 
olika delar som leder fram till IED-attacken. Arbetet sker även skedesvis från start till 
avslutad attack och utvärderingsarbete.  
För att skapa en IED och utföra attacken krävs en finansiär, någon som betalar för såväl 
utrustning, förarbete och rekrytering. Denna finansiär kan vara av olika karaktär, stater, lokala 
maktpersoner eller andra som vill ge sitt stöd.  
För att skapa det nätverk av personer som behövs krävs även en eller flera personer som 
jobbar med att rekrytera nödvändig personal. Det behövs även någon inom nätverket som är 

                                                
33 Hbok Militära operationer i IED miljö, 2008 Sid 23 
34 Ibid Sid. 26 
35 Ibid Sid. 27 
36 Ibid Sid. 29 
37 Fu Grundsyn C-IED, Sid. 12 
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områdeskunnig, en person som kan utbilda på teknik och taktik. Ofta har denna person 
kunskap om målets agerande och uppträdande.  
Själva IED måste tillverkas, för detta krävs det någon med kunskap om hur denna skall 
tillverkas för att nå den önskade effekten i målet.  
Det behövs personer som kan placera ut IED på ett ställe som de vet att målet kommer passera 
över eller röra sig i närheten av, detta ställer krav på kunskap om hur målet agerar och även 
tillit från lokalbefolkningen för att inte riskera att bli avslöjad.  
Själva arbetet inom ett IED-system kan delas upp i tre faser, dessa är Resurser och Planering 
därefter Genomförande och slutligen Exploatering38.  
Den inledande fasen omfattar främst uppstartsarbete med saker som rekrytering och 
utbildning, även tillverkning av IED. 
Därefter följer själva genomförandet, detta med transport av IED till utvald plats och det följs 
av attacken i sig.  
Sista fasen, exploatering39, innebär att resultatet observeras. Anledningen är självklart delvis 
för att se vilken effekt IED fick, men även för att ta lärdom av eventuella misstag och fel, 
samt att lära sig av målets beteende vid en attack.   
Personerna i ett IED-system strävar klart efter att ligga steget före sitt mål i form av teknik 
och taktik, för att nå maximal effekt med de attackerna som genomförs.  
 

3. NATO och den svenska Försvarsmakten 
 
I nedanstående avsnitt följer en djupare beskrivning av såväl NATO styrningar samt C-IED 
inom den svenska Försvarsmakten. 
Jag kommer att utgå från de punkterna som nämndes under metodavsnitten, för varje punkt 
sker en presentation av både NATO och den svenska Försvarsmakten. I slutet på varje punkt 
kommer jag göra en jämförelse av de båda för att visa eventuella skillnader eller likheter. 
Anledning till att jag gör detta är för att på ett för läsaren lätt sätt presentera de båda vilket jag 
anser kommer att underlätta för förståelsen inför jämförelsen.  
Dock har NATO och Försvarsmakten valt att dela in arbetet i olika huvudpunkter, därför 
kommer jag att leta efter samma information även fast den kan finnas under olika 
huvudpunkter. 
Ur NATO synpunkt har jag utgått från STANAG 2294 och AJP 3.15, från den svenska 
Försvarsmakten har jag utgått från Försvarsmaktens Förhandsutgåva Grundsyn Counter IED 
(Fu Grundsynd C-IED) som grund, utöver den finns äver Hbok Militära Operationer i IED-
miljö som ytterligare beskriver tillvägagångssätt och utbildning.  
 
 

 

 
 

 
 

                                                
38 Fu Grundsyn C-IED, Sid. 13 
39 Ibid Sid. 14 
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3.1 Strategi 
 
NATO 
Strategin för C-IED delas här upp i tre olika stycken, dessa är Besegra IED-systemet, Besegra 
anordningen, samt Träning och utbildning.  
 
Besegra IED-systemet40 (Defeat the system) 
Att besegra IED-systemet är en strategi som berör hela kedjan runt en IED-attack. Åtgärderna 
för att lyckas är omfattande och inte endast militära, de kan vara såväl humanitära som 
politiska, nationella som internationella. Åtgärderna syftar till att förneka IED-systemet 
möjlighet till att kunna verka, draget till sin spets sker detta genom att de vitala 
komponenterna i systemet tas bort, exempelvis finansiärer, tillverkare och rekryterare. Detta 
är ett förebyggande arbete i syfte att hindra en IED från att användas.  
Genom att ta vara på information som samlas innan och efter en IED-attack och övrig 
underrättelseinformation om motståndaren, kan kartläggning av motståndarens förmåga 
genomföras. En kartläggning av detta kan då bidra till antaganden om hur nästa attack kan 
komma att se ut, och i vilken omfattning motståndaren har möjlighet att genomföra dessa.  
 
Besegra anordningen 41 (Defeat the device) 
Denna del av strategin är aktuell när tidigare punkt misslyckats, alltså när själva IED är 
utplacerad och fokus landar då på IED istället för på IED-systemet.  
Genom att upptäcka IED kan egna styrkor undvika den och på så sätt undgå att utsättas för 
attacken. Upptäckten innebär också att egna specialenheter inom området, 
ammunitionsröjningspersonal, kan vidta de åtgärder som behövs för att antingen kontrollerat 
detonera IED och på ett säkert sätt undvika onödiga skador eller neutralisera den och då helt 
undvika detonation. En upptäckt av IED medför även möjlighet till ökad kunskap om fiendens 
tillverkning och nyttjande av medel.  
 
Träning och utbildning42 (Train the forces) 
Här framställs att alla delar av styrkan, skall ha den för befattningen krävda utbildningen och 
träningen inom C-IED. Det är av stor vikt att denna träning och utbildning genomförs, inom 
alla delar av förbandet.  
Punkten är uppdelad i fyra olika träningsskeden. 
NATO har kopplat till punkten träning och utbildning styrdokumentet STANAG 2294. Detta 
dokument beskriver vilka övningar och vilken typ av träning som skall genomföras för att 
förmåga i C-IED skall uppnås.  
 
Missionsutbildning, syftar till att skapa en gemensam lägsta nivå hos NATO- och 
partnerländerna. Detta för att med rätt kunskap och färdighet uppnå förutsättningarna för att 
kunna genomföra gemensamma operationer i en IED-miljö.  
Detta innebär att det krävs en standardisering som tydligt anger vad som skall uppnås.  
 
Utbildning på plats, innebär att utbildning och träning byggs på i den för förbandet aktuella 
miljön, med den aktuella hotbilden. Det är av stor vikt att denna utbildning genomförs så snart 
som möjligt efter ankomst till insatsområdet. Eftersom hotbilden varierar med tiden måste 

                                                
40 AJP 3.5 Final draft, Sid. 21 
41 Ibid Sid. 21-22. 
42 Ibid Sid. 22-23 
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även utbildningen på plats kunna variera, så att den hela tiden är aktuell med den rådande 
hotbilden.  
 
Träning med värdnationen, denna träning är naturligtvis endast möjlig i de fall där styrkan är 
inbjuden av värdnationen. Det vill säga att styrkan är där eftersom värdnationen önskar detta.  
Det skall då genomföras träning och utbildning med värdnationens egna styrkor, dessa skall 
lära sig C-IED arbete till den nivå det behövs i landet. Det är även önskvärt att värdnationen 
själva slutligen kan ansvara för sin egen träning och utbildning inom området, inledningsvis 
med stöd både i form av utrustning men även i form av kunskap. 
 
Taktik, teknik och åtgärder, utgör grunden för att kunna uppträda i en IED-miljö och 
förändras hela tiden, till stort är det tillvaratagandet av erfarenheter som bidrar till denna 
förändring och förbättringen. Taktik, teknik och åtgärder är viktigt för att kunna upptäcka 
misstänka punkter och områden för eventuella attacker. Det handlar även om att undvika att 
bli förutsägbar i dess olika bemärkelser, exempelvis vilja vägar som nyttjas.  
Åt motsatt håll är det även eftersträvansvärt att kartlägga motståndarens taktik, teknik och 
åtgärder för att på så sätt kunna ligga före denne.  
 
Svenska Försvarsmakten 
 
Besegra Motståndaren43 
Aktiviteter inom punkten skall syfta till att antingen förstöra hela motståndarens IED-system 
eller delar av. Aktiviteterna är inte tvunget låsta till det området som styrkan agerar i, utan kan 
även vara åtgärder för att hindra systemet på högre nivåer.  
Åtgärder som syftar till att minska det stöd som lokalbefolkningen har till motståndaren ingår 
också under denna punkt.  
 
Taktik- och teknikanpassning44 
Anpassningen innebär att valet av medel och metoder görs beroende på situationen, taktiken 
och tekniken anpassas. Allting i syfte att minimera och skydda sig mot de effekter en IED har. 
Även exploateringen anpassas så att egna styrkor till fullo utnyttjar den information som finns 
om motståndaren. Utifrån den informationen anpassas sedan agerandet för att ligga före 
motståndaren hela tiden.  
 
Utbildning och övningar 45 
Samtliga nivåer behöver besitta färdigheter och kunskaper inom området C-IED för att arbetet 
skall lyckas. Oavsett nivå så behöver alla chefer göra de prioriteringar som krävs för att egna 
styrkors uppträdande inte blir lätt att förutspå. Egen utveckling av taktik och teknik, och även 
överspridning av erfarenheter och hantering av dessa skall prioriteras.  
Utbildningsdirektiv för de styrkor som verkar i Afghanistan beskriver även en specifik C-IED 
utbildning. Det grundpaket som alla genomför är på totalt ca 12h och är alltså det ända kravet 
på samtliga delar av styrkan. Utöver detta tillkommer tillämpad utbildning i form av ex eskort 
i ett område med IED-hot. Hur omfattande denna tillämpade utbildningen är varierar beroende 
på befattning, dock rör det sig om ca 40-80h totalt.46 
 

                                                
43 Fu Grundsynd C-IED Sid. 15 
44 Ibid Sid. 16 
45 Ibid Sid. 16 
46 Mj Nicklas Folmerz. C FS-avd IntUtbE 
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Jämförelse strategi NATO – Svenska FM 
Det är tydligt att se att den svenska Försvarsmakten i stora drag har nyttjat sig av samma 
områden inom strategi som beskrivs av NATO. Innehållet i områdena skiljer sig dock till 
delar.  
Styrningarna från NATO är generellt sett mer omfattande och mer detaljerade, detta märks 
tydligast i beskrivningen av hur träning skall genomföras.  
Den svenska Försvarsmaktens dokument anger endast att alla nivåer skall besitta kunskap 
inom C-IED området och förstå varför det egna uppträdandet inte ska bli lätt att förutspå. 
Olika former av träning och utbildning nämns inte, något jag tror är farligt att glömma bort.  
Exempelvis så beskrivs från NATO att utbildning på plats skall genomföras, i syfte att träna i 
den miljön enheten senare skall verka i. Likaså att träna med värdnationen, något som är 
högaktuellt för just svenska enheter i Afghanistan. 
Genom att utbilda en egen styrka med kapacitet och kompetens inom området hos den 
nationella styrkan kan säkerheten snabbt höjas, något som kan leda till att internationella 
enheter snabbare kan lämna området. Därför anser jag att denna punkt inte bör glömmas bort 
inom de svenska dokumenten. Dock ser jag en möjlighet att vissa av de bortglömda punkterna 
faktiskt genomförs, trots att de inte tas upp i Försvarsmaktens Förhandsutgåva Grundsyn 
Counter IED. Exempelvis att träning faktiskt genomförs på plats i Afghanistan, eftersom detta 
kan styras mer av respektive chef väl på plats. Dock anser jag att punkten bör tas upp som en 
riktlinje i de dokument som tas fram inom området.    
 
Gällande utbildning och träning av förband har såväl NATO som svenska Försvarsmakten 
ytterliggare dokument för detta. STANAG 2294 är ett styrdokument för den standardiserade 
träning som berörda länder skall genomföra gällande C-IED. Den beskriver vilken typ av 
träning och utbildning som skall göras. Likheterna mellan aktivitetsområdena i AJP 3.15 och 
utbildningsområdena i 2294 är stora och syftar tydligt till att uppfylla samma mål.  
Markstridsskolan (MSS) har på uppdrag av HKV framställt Handbok Militära Operationer i 
IED miljö. En handbok som beskriver såväl IED, IED-system samt till del C-IED verksamhet.  
Den har även en del som endast beskriver träning och utbildning som syftar till att enheter 
säkrare skall kunna verka i en miljö med IED-hot.  
Förutom dessa styrningar finns även utbildningsdirektiv för hur C-IED utbildning ska 
genomföras inför insats i Afghanistan. Dessa direktiv är uppdelade i tre områden, 
grundläggande soldatutbildning, stabsutbildning samt förbandsutbildning.  
Dessa direktiv gäller för utbildningen av förbandet inför insats, och styr inte en eventuell 
träning väl på plats. Tydligare direktiv om detta hade, enligt mig, medfört att enheterna hade 
närmat sig det mål som finns uppsatt att nå. 
Den svenska handboken beskriver tydligt hur utbildning kan genomföras, dock saknas detta i 
utbildningsdirektiven för FS-styrkorna. Grundpaketet är väldigt litet, 12h ska räcka som 
grundläggande utbildning för hela styrkan att bygga vidare på.  

3.2 Genomförande 
 
NATO 
På den högre, strategiska nivån måste C-IED arbetet sträva efter att isolera det IED-system 
som finns i regionen eller landet från utomstående influenser, ekonomiskt stöd och tillförsel 
av materiel.  
På de lägre nivåerna, operativ och taktisk ligger fokus istället på att med spetsinriktade 
operativa genomföranden påverka IED-systemet i just det skedet som systemet befinner sig i 
för tillfället. Aktiviteten anpassas alltså efter motståndaren för att nå högsta möjliga effekt.  
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Dessa operativa nyckelgenomföranden delas in i fem stycken olika områden beroende på 
motståndaren.  
 
Förutse (Predict)47: 
Ett kontinuerligt och välfungerande underrättelsearbete skapar möjligheten att lära sig hur 
IED-systemet fungerar och är strukturerat, det krävs även för att lära sig om den teknik och 
taktik som motståndaren använder sig av.  
Ytterligare bidrar underrättelse även till att förutse eventuella attacker, exempelvis genom 
spaning i olika former.  
Med tillgång till den informationen måste ett arbete genomföras för att hindra IED-systemet 
från att verka,  
Direkta fysiska åtgärder tas i form av bevakning och patrullering av personer som ingår i 
systemet, förstörelse av den materiel som systemet skall använda. 
IED-systemet bör även störas ut med hjälp av olika informationsoperationer riktade med 
viktiga personer och på så sätt plocka bort vitala länkar ur systemet.  
 
Upptäcka (Detect)48: 
Trots omfattande arbete är det osannolikt att alla IED går att förutse, därför är det viktigt att 
det finns åtgärder för att möjliggöra upptäckt av IED.  
Främst består detta i utrustning, i form av delvis avancerade delar så som sensorer för att 
upptäcka exempelvis metall men även enklare utrustning i form av kikare och annan optiskt 
utrustning.  
 
Neutralisera (Neutralise)49: 
Neutralisering av en IED krävs för att egna förband och civila ska kunna röra sig fritt i det 
området. I stort delas neutralisering in i två olika bitar, permanent och temporärt. 
Med hjälp av specialutbildare ammunitionsröjningsgrupper, så kallade IEDD50-grupper, kan 
IED neutraliseras permanent, detta kan även bidra i yttersta grad till viktig information om 
den teknik som motståndaren använder, till skillnad mot när en IED går till detonation och 
stora delar av bevisen förstörs. 
Med hjälp av tekniken kan även en viss typ av IED neutraliseras tempopärt, genom att 
störsända kan radioutlösta IED temporärt neutraliseras. Detta är dock inte ett 100 procentigt 
skydd och störsändningen kan även påverka egen utrustning.  
 
Mildra (Mitigate)51: 
När tidigare punkter misslyckats och en IED väl går till detonation ligger vikten vid att 
reducera den verkan som IED har.  
Tekniskt sett kan verkan mildras främst genom skydd, i form av kroppsskydd hos individen 
och exempelvis bepansrade fordon.  
Ur en taktisk synpunkt reduceras verkan genom att exempelvis ta ut avstånd mellan fordon 
och undviker på så sätt att flera fordon drabbas av en IED.  
Åtgärderna efter en attack är också viktiga för att mildra effekten, motståndaren kommer 
sträva efter att förstärka effekten genom att sprida information om att egna förband ej kan 
upprätthålla säkerhet i området. Genom att förneka motståndaren möjlighet till att sprida 
denna information kan effekten minskas.  
                                                
47 AJP 3.15, Sid. 23 
48 Ibid Sid. 24 
49 Ibid Sid .25 
50 Improvised Explosive Device Disposal 
51 AJP 3.15 Sid. 25 
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Exploatera (Exploit)52: 
Oavsett i vilket stadium ett IED-system befinner sig skall våra egna styrkor försöka att 
utnyttja den informationen som finns och som går att få tag på. All C-IED relaterad 
information bör utnyttjas med annan underrättelse för att skapa goda förutsättningar inom 
arbetet. En förändring i tänk kan också leda till att man utnyttjar tillgångarna till max, en 
levande bombtillverkare går att utnyttja mer än en död exempelvis.  
 
Svenska Försvarsmakten 
Förutse53 
Genom en omfattande och aktiv informationsinhämtning med tillhörande bearbetning skapas 
en grund för att kunna förutse kommande attacker. Ingående delar i detta berör bland annat 
kartläggning av vilka personer som är aktiva inom IED-systemet, hitta sårbarheter och 
fastställa taktik och teknik hos motståndaren.  
Alla underrättelse resurser bör ha en förberedelse och inriktning att jobba mot IED-systemet, 
oavsett huvuduppgift.  
 
Förebygga och förhindra 54 
Arbetet omfattar såväl fysiska åtgärder som informationsoperationer. De fysiska kan vara ett 
direkt hindrande av personer ingående i IED-systemet, exempelvis en bombtillverkare.  
Informationsoperationer kan, som tidigare nämnt, bidra till att egna styrkor får information 
som kan leda till att en attack går att förhindra, exempelvis information om var en IED 
kommer att placeras.  
Ett avgörande arbete är samarbetet mellan civila och militära, i syfte att skapa ett förtroende 
från lokalbefolkningen för våra egna styrkor. Genom att vinna detta förtroende har 
motståndaren ett svårare arbete eftersom de då förlorar lokalbefolkningens stöd i sin kamp.  
 
Upptäcka 55 
De två tidigare punkterna lyckas inte alltid, och medför heller inte alltid att användandet av en 
IED upphör helt. Därför är förmågan att upptäcka IED av stor vikt.  
Detta ställer krav på att information om motståndarens taktik och tillvägagångssätt tas tillvara, 
och på så sätt kan egna enheter ligga före motståndaren i sin planering och sina 
genomförande.  
Teknik kan bidra till att upptäcka IED, främst i form av olika sensorer och sökare, såväl enkla 
medel som kikare och annan optik kan nyttjas.  
Det är dock av stor vikt att inte tro att tekniken löser alla problem, den enskilde soldaten och 
alla enheter måste besitta förmågan att hela tiden utveckla sitt agerande och uppträdande, 
samt leta efter eventuella misstänka områden i terrängen.  
 
Oskadliggöra56 
Vid upptäckt av en IED ligger fokus på att den oskadliggörs för att förhindra att egen trupp 
eller oskyldiga ur tredje part skadas vid en möjlig detonation.  
Oskadliggörande delas upp i två olika metoder, antingen temporärt eller permanent.  

                                                
52 AJP 3.15 Sid. 26 
53 Fu Grundsyn C-IED Sid. 16-17 
54 Ibid Sid. 18 
55 Ibid Sid. 19 
56 Ibid Sid. 19 
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Med temporärt menas att IED tillfälligt blir obrukbar, detta med hjälp av telekrig och fungerar 
endast mot radioutlösta IED. Viktigt är dock att tänka på att telekrig inte innebär ett 100% 
skydd med IED, detta på grund av främst teknikanpassning från motståndaren.  
Permanent innebär att IED blir oskadliggjord eller hanteringssäkrad, detta gör EOD eller 
IEDD-grupper med speciellt utbildning för detta. Detta kan också medföra underrättelse om 
hur motståndaren konstruerar och använder sina IED.  
 
Skydd (Mildra) 57 
Olika åtgärder måste vidtas för att reducera den effekt en IED har vid en lyckad detonation. 
Detta innebär bland annat att varje individ använder sig skyddsutrustning i form av hjälm, 
kroppsskydd, skyddsglasögon etc. Även rätt typ av fordon skall nyttjas, splitter- och 
minskydd reducerar kraftigt effekten från en detonation. Dessa är alla skydd i fysisk form, 
men lika viktigt är egna förbands uppträdande. Ett uppträdande som motståndaren inte är van 
vid bidrar till en ökad skyddsnivå för enheten. Genom att inte uppträda på ett sätt som går att 
förutse fullt ut, vid till exempel checkpoints och camper medför att motståndaren får svårare 
att optimera sin IED-attack. 
 
Exploatera58 
Genom en ständig exploatering av de attacker som genomförs kan motståndaren kartläggas 
och dennes kapacitet och nyttjande fastställas. Exploateringen sker genom undersökning av 
det bevismaterial som säkras. Kartläggningen av motståndaren bidrar till att alla tidigare 
nämnda punkter blir lättare att genomföra.  
Exploatering genomförs på tre olika nivåer inom NATO operationer, och den svenska 
Försvarsmakten skall ha förmågan att genomföra den första nivån.  
Nivå 1 innebär att förband på plats skall kunna säkra bevis och dokumentera attacken. Utifrån 
detta skall analys av det tekniska, taktiska och forensiska kunna genomföras. Analysen 
genomförs i syfte att ta fram ett underlag om motståndarens kapacitet samt för att skapa 
förutsättningar för nivå 2.  
Nivå 2 är för tillfället under utredning och fokus är då att det ska vara egen nationell förmåga 
till denna nivå. 
 
Jämförelse Genomförande NATO – Svenska FM.  
Både AJP 3.15 och Fu Grundsyn C-IED strukturerar upp avsnittet i flera olika 
aktivitetsområden. I stora drag är det samma områden, den svenska Försvarsmakten har dock 
till del en annorlunda struktur främst i form av vad som är underpunkter och vad som är egna 
områden.  
Jag kommer att jämföra de områdena som finns i båda dokumenten och därefter se ifall det 
finns områden som saknas i någon av dem. Ordningen som de presenteras i stämmer överens 
mellan de båda och därför kommer även jämförelsen att ske i den ordningen.  
Grunden för att förutse kommande attacker, konstateras i båda fallen vara god underrättelse 
och informationsinhämtning. Detta syftar till att kartlägga motståndaren på olika sätt och 
nivåer. Skillnaden är här ganska begränsad, AJP tar området ett steg längre genom att 
beskriva hur området förutse kan genomföras, exempelvis genom spaning. AJP delar även 
upp området i flertalet underpunkter som mer detaljerat beskriver hur arbetet kan bedrivas. 
Förutse delas upp i områdena Prevent, Physical och Information.  
Prevent omfattar i detta fall ungefär detsamma som i den svenska beskrivningen Förebygga 
och Förhindra. Dock är området mer omfattande i AJP, och exempelvis i underpunkten 

                                                
57 Fu Grundsyn C-IED Sid. 19 
58 Ibid Sid. 20 
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Physical tas möjligheterna upp att nedkämpa eventuella delar ur ett IED-system om rådande 
regler tillåter detta.  
Fu Grundsyn C-IED använder sig av området Förebygga och Förhindra, ett område som inom 
AJP är underpunkter till Förutse. I sin helhet omfattar dessa samma områden, men med olika 
namn och huvudpunkter, till viss del olika fokus också. Eftersom de har blivit strukturerade 
på olika sätt gör jag även antagandet att synen på områdena varierar något, trots att innehållet 
är detsamma.  
Exempelvis ligger fokus i Fu Grundsyn C-IED ofta på något som skulle kunna beskrivas som 
en mer fredlig nivå, att vinna lokalbefolkningens förtroende beskrivs som viktigt. Inom AJP 
tas möjligheten till fysisk verkan mot motståndaren upp som arbetssätt. Skillnad finns även i 
området Mildra/Mitigate, både AJP och Fu Grundsyn C-IED ser taktiska möjligheter till att 
mildra effekten av en eventuell attack. Dock på olika sätt, AJP beskriver hur ett rent fysiskt 
uppträdande kan mildra, exempelvis genom ett tillräckligt avstånd mellan fordon i en kolon. 
Fu Grundsyn C-IED har mer fokus på att taktiskt inte bli förutsägbar, något som också leder 
till att effekten av en attack kan mildras, eftersom motståndaren inte fullt ut kan kartlägga 
beteendet.  Båda punkterna anser jag vara av stor vikt och beröra samma område, fast på 
aningen olika sätt.  
Fu Grundsyn C-IED har gällande exploatering använt sig av densamma som finns i AJP, dock 
är den svenska beskrivningen inte endast fokuserad militärt, utan en kombination av militärt 
och polisiärt.  
I övrigt stämmer områdena överrens och vikten av att varje nivå rapporterar in till C-IED 
personal beskrivs på samma sätt.  
 
AJP har generellt en mycket mer omfattande beskrivning av respektive område, det som jag 
tar upp i min beskrivning är endast en summering. Varje område beskrivs grundligt och 
utförligt även ofta med ett omfattande syfte. Min syn på detta är att AJP 3.15 är en handling 
som berör högre nivåer än Fu Grundsyn C-IED. AJP är menad för främst NATO styrkor, men 
även för exempelvis ISAF. Detta innebär att den ska kunna gälla för väldigt varierande 
enheter och insatser, det ser jag som en bidragande anledning till att doktrinen är så väl 
genomarbetade och uttömmande.    
 

3.3 Staben 
 
NATO 
Att lyckas med C-IED operationer är omfattande verksamhet där fokus inte endast ligger på 
IED-hotet, synergi effekt nås när C-IED samordnas med annan verksamhet. Det är detta som 
staben måste samordna. C-IED inriktad stabspersonal skall ej planera enskilda C-IED 
operationer, utan fungera som ett stöd inom staben och bidra till planeringen av operationer.  
C-IED personal bör således fokusera på arbetet inom de arbetsgrupper som finns inom staben.  
Jämförelse av för- och nackdelar med att ha integrerad C-IED personal utspridd i staben, eller 
som en egen grupp bör genomföras när staben struktureras.  
Den C-IED inriktade personalen bör få direkt kontroll över de relaterade funktionerna som 
styrkan förfogar över, dessa kan vara ex EOD och IEDD-grupper.  
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Svenska Försvarsmakten 
Den svenska Försvarsmaktens fokus när det gäller staben ligger främst på att kunna bidra med 
personer till diverse C-IED relaterade befattningar. Med hänsyn till detta måste då alltså 
stabsofficerare ha en god kunskap inom området C-IED, även högre staber behöver besitta 
denna kunskap. Fokus ligger på detta eftersom det inte är möjligt för Försvarsmakten att på en 
högre nivå (strategisk eller operativ) på egen hand genomföra olika typer av C-IED 
operationer utomlands.  
För att skapa den kunskapen som behövs hos staber och stabsofficerare krävs det att C-IED 
operationer övas och de tidigare sex nämnda aktivitetsområdena tränas.  
Organisationsmässigt har den svenska Försvarsmakten valt att i svenska staber använda sig av 
stabsofficerare som på särskilda positioner jobbar främst med IED-relaterad verksamhet. 
Detta till skillnad mot hur en stab ser ut i ett område där IED-hotet är stort, exempelvis 
Afghanistan, där det istället skapas celler som specifikt jobbar med IED-området.  
En svensk stab kan vid behov skapa en grupp som skall jobba med att koordinera all 
verksamhet som berör C-IED operationer, i den gruppen ingår då personal som har kunskap 
om alla de områden som bidrar till C-IED, exempelvis telekrig, underrättelse och IEDD.   
 
Jämförelse Staben NATO – Svenska FM. 
Enighet råder gällande att C-IED operationer inte är isolerade operationer med fokus på IED-
hot endast.  
AJP gör inom stabsområdet en mer omfattande djupdykning där fokus verkligen ligger på en 
C-IED stabsofficers roll och uppgifter i staben. Den beskriver också med en annan struktur de 
olika ingående delarna i stabsarbetet, allt från planering av operationer till nyttjande av reda 
C-IED funktioner.  
Fu Grundsyn C-IED ger en mindre omfattande beskrivning av hur en stab påverkas av C-IED 
arbete. Den ger dock en tydlig beskrivning på tänkbara C-IED arbetsuppgifter för en stab.  
En anledning till att dessa två skiljer sig så kraftigt åt tror jag är skillnaden i vilken nivå 
arbetet kan genomföras på.  
Försvarsmakten kommer inte inom överskådlig framtid i en internationell insats att på 
strategisk och operativ nivå kunna genomföra C-IED operationer helt med egna resurser. 
Vårt bidrag blir att kunna leda och samordna olika operationer, stödja med förband och 
kompetenser eller motta stöd från utländska förband och kompetenser59 
Fokus har alltså medvetet av den svenska Försvarsmakten lagts på att kunna bidra till 
internationella operationer med specifika befattningar inom staber.  
Skillnaden är alltså att AJP har planer för stabsarbete på alla nivåer, eftersom kapaciteten är så 
pass mycket högre.  

4. Slutsatser från jämförelserna   
Den första och absolut mest generella slutsatsen jag drar utifrån jämförelserna är att den 
svenska Försvarsmakten har anpassat innehållet I NATOs AJP för att passa en mindre 
försvarsmakt där alla nivåer inte finns inom området. Detta är en ganska naturlig anpassning 
anser jag, eftersom NATO har omfattande erfarenheter inom ämnet och på så sätt har en 
stabilare grund att konstruera en doktrin ifrån. För en mindre försvarsmakt är det då enkelt att 
utgå från en mer omfattande doktrin och ta de delarna som är nödvändiga och anpassa dem. 
Den stora skillnaden är omfattningen i beskrivningen av hur  C-IED genomförs. 
Denna skillnad genomsyrar alla delarna av Fu Grundsynd C-IED, dock ej på något negativt 
sätt. Skillnaderna är överlag ofta punkter som inte är helt aktuella för den svenska 
Försvarsmakten, men för arbete på högre nivåer, exempelvis inom NATO.  
                                                
59 Fu Grundsynd C-IED Sid. 22 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum   
Kd Gustav Brandt 2010-06-14 24 (31 ) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

Skillnaden i beskrivning av träning är som tidigare beskrivet ganska omfattande. Slutsatser 
ifrån detta är lite svårare att dra, orsakerna kan vara olika. Exempelvis kan det vara så att de 
övriga träningspunkterna, exempelvis träning på plats i insatsområdet, inte anses vara 
nödvändiga i dagsläget. Försvarsmakten kan vara av uppfattningen att missionsutbildningen 
är tillräckligt omfattande för att täcka upp det behov som finns. Denna slutsats blir dock inte 
förankrad eftersom det inte står motiverat i Fu Grundsynd C-IED något om just träning på 
plats.  
Inte heller i de utbildningsanvisningar som finns gällande FS-styrkorna och deras 
missionsutbildning står det något om utbildning i insatsområdet. Detta leder till att ifall det 
skall genomföras utbildning på plats, blir detta upp till respektive chef att väl i insatsområdet 
ta det initiativet. Detta medför risken att det kan variera väldigt mycket mellan olika 
tidsperioder, beroende på chefens ambition väl på plats. Och för att kunna utbilda på plats, 
krävs det resurser som kan genomföra utbildningen. Detta innebär antingen extra personal just 
för detta, eller att personal med denna kompetens endast arbetar med utbildning istället för 
deras huvudtjänst.  Intervjuunderlag60 visar att utbildning genomförs på plats, och att nivån 
inför denna ansågs vara mycket låg. Detta tyder enligt mig på brister i missionsutbildningen, 
antingen att den inte är tillräckligt omfattande eller att den inte utbildar på rätt saker.  
Detta kan vara ett fristående fenomen för just den styrkan, men eftersom något har missats 
finns risken att det är förekommande i fler fall. Dessutom visar två olika intervjuer på samma 
problem, att nivån gällande C-IED är väldigt låg på styrkan. Exempelvis kan vissa enheter 
inte hantera den tilldelade utrustning som skall användas inom C-IED området.  
Detta problemet styrks ytterligare i den tredje genomföra intervjun med SO EOD61 där 
problemet även beskrivs på en stabsnivå. 
Utifrån detta vågar jag dra slutsatsen att utbildninge är direkt undermålig och ej tillräckligt 
omfattande med hänsyn till det rådande hot som Försvmakten möter i Afghanistan.  
Det är inte endast problem med träningen som påvisas, utan brister i att tänka inom ramen för 
C-IED, något som är ett mer omfattande problem enligt mig. Detta kräver mer arbete och bör 
vara en del av vardagen på förband i Sverige, just för att senare underlätta vid en 
internationell insats.  
Gällande utbildning av inhemska enheter eller lokalbefolkningen i insatsområdet, är detta en 
punkt som fokus inte ligger på i grundsynen på C-IED inom Försvarsmakten. Detta tyder på 
att just det området inte har varit prioriterat och att tanken inte varit att främst skapa stabilitet i 
området utan att ha egen förmåga inom C-IED. En slutsats utifrån detta är att det underlag 
som finns inte är tillräckligt omfattande för ett längre arbete med planering för långvarig 
säkerhet. Istället är fokus på ett kortare arbete.  
Det är tydligt att i framtagandet av Fu Grundsyn C-IED har AJP 3.15 använts som 
utgångspunkt, sedan anpassats till den svenska Försvarsmakten. Detta leder till att målet 
uppnås, även utifrån de jämförelsedimensioner jag använder mig av, dock gäller det bara vad 
som finns i underlag för vidare arbete.  
Ifall man vidare utgår från hur väl C-IED som tankesätt är i utbildningsdirekt och liknande, då 
blir svaret mindre exakt. Det finns underlag för att nå utbildningsmålet, STANAG 2294, men 
exempelvis direktivet för FS-styrkorna, når inte det enskilda målet. En förutsättning för att det 
målet skall uppnås, är att mer än 12h utbildning läggs inom området. C-IED är ett mycket mer 
omfattande område än ett par lektionspass, det är något som skall genomsyra varje 
operationsplanering och finnas med i olika typer av utbildningspass. Att ha C-IED som en del 
av utbildning är inte något som endast bör genomföras inför en insats i ett område med IED-
hot, utan även annars. Genom att i större omfattningen ha det som en del av utbildning, 

                                                
60 Bilaga 1 samt 2 
61 Bilaga 3 
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kommer det även skapas bättre förutsättningar för att verkligen lyckas med C-IED arbete i ett 
skarpt läge. Detta gäller för samtliga nivåer, från enskild soldat upp till staber.  
Problemet som kvarstår, enligt mig, är just detta. Fokus ligger, av naturliga skäl, på att utbilda 
de soldater som skall till ett område med IED-hot,  

5. Sammanfattning 
 I den här uppsatsen har jag presenterat området C-IED med de kringområden som finns i 
form av IED-system och IED.  
NATO AJP 3.15, som är en doktrin för C-IED arbete, har presenterats utifrån tre stycken 
jämförelsedimensioner. Dessa tre är Strategi, Genomförande och Staben.  
Presentationen av doktrinen bör ses som en väldigt kort sammanfattning och delger inte all 
information.  
På samma sätt har den Försvarsmaktens Förhandsutgåva Counter IED presenterats, utifrån 
samma tre punkter.  
Dessa två olika dokument jämförs sedan för att påvisa likheter och skillnader. 
Utifrån den jämförelsen presenteras sedan slutsatser kring huruvida det uppsatta målet har 
uppfyllts eller inte av den svenska försvarsmakten. Jag lyfter även fram de brister som finns 
inom området, utifrån både jämförelsen samt genomförda intervjuer med personer som jobbar 
med olika delar av C-IED.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
Intervjuunderlag för C-uppsats 
 
Intervjuperson Stf gruppC IEDD-grupp, insats Afghanistan. 
 

 Fick ni delta i någon, för FS gemensam, C-IED utbildning innan insats? 
- I vilken utsträckning i så fall? 

Nej. Då vi genomför träning inför insats separat så hade vi egentligen ingenting 
gemensamt med övriga i förbandet (FSXX/XX) vad gäller utbildning. 

 
 

 Hur uppfattade ni den rådande utbildningsnivån inom C-IED, generellt hos FSXX? 
Låg, mkt låg. Nästan all utbildning i CIED genomfördes på plats i insatsområdet. 
 
 
 Fick ni utbilda delar ur övriga styrkan i någon omfattning gällande C-IED (väl på plats 

dvs) 
- Fördelar/nackdelar med detta i så fall? 

Ja, det gjorde vi. Både teoretisk och praktisk utbildning genomfördes. Den enda fördelen 
är att utan den utbildningen så skulle de inte haft någon alls. Annars finns det bara 
nackdelar. CIED är en så pass viktig bit i vårt uppträdande nere i Afghanistan att den 
borde finnas med förbandet redan från början. Alla delar som vi utbildade på kunde man 
redan ha genomfört på Livgardet, är min uppfattning. 

 
 Genomförde ni någon utbildning med lokalbefolkningen rådande ex hotbild och 

rapportering? 
Nej. 
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Bilaga 2 
Intervjuunderlag för C-uppsats Stf GrpC IEDD-grupp. 
 

 Fick ni delta i någon, för FS gemensam, C-IED utbildning innan insats? 
- I vilken utsträckning i så fall? 
- Det kan jag inte påstå att vi fick egentligen. Vi hade enskild missionsutbildning 

då vi inte tillhörde förbandet under hela missionen. Vi hade givetvis utbildning 
i C-IED, men detta i egen regi och prövades på detta under 
missionsprövningen på SWEDEC. Det vi gjorde var att söka väg (med och 
utan minsökare), leta kabel längs/ut från väg samt 5/20 sök. Ska dock säga att 
det nog mer var utifrån vår tjänst än som C-IED träning. 

 
 

 Hur uppfattade ni den rådande utbildningsnivån inom C-IED, generellt hos FSXX? 
 

- Jag anser att förbandet hade fått en alldeles för dålig utbildning innan de 
roterade ner till missionsområdet. De jag såg kunde tex inte använda en 
minsökare, jag anser att plutonerna i stort saknade ett tänk för hur de skulle 
nyttja sin C-IED utbildning, det saknades en helhets bild av hur det skulle 
användas enligt mig. Egentligen allt från hur man använder tilldelad mtrl till 
hur soldaterna skall fördelas och vad man letade efter. Detta anser jag dock att 
man ändrade på, dels för att man växte in i uppgiften och vågade mer. Men 
även för att de fick mer utbildning av tex EOD/IEDD. Så efter ungefär halva 
missionen anser jag att de hade en god nivå i alla fall på skytte kompaniet. 
Dock är ju detta helt fel, den utbildningsnivån borde de haft redan när de 
roterade. 

 
- Man hade också (framförallt i staben) svårt att göra en hotbildsbedömning, jag 

anser att de (G3) inte alls tittade på statistik, dvs hur det ser ut i de olika 
delarna, och hur man borde agera utifrån det. Nu hade man samma 
(ogenomtänkta) hotbild i hela landet. 

 
- Vad det gäller övriga delar ur förbandet, tex MOT:ar och understöds delarna, 

kan jag inte riktigt uttala mig om. Det jag dock såg, va att det slarvades väldigt 
mycket med användandet av rätt skyddsutrustning på dessa enheter, allt ifrån 
att kavla ner ärmar till att använda tilldelade skyddsglasögon och hjälm.  

 
 Fick ni utbilda delar ur övriga styrkan i någon omfattning gällande C-IED (väl på plats 

dvs) 
- Fördelar/nackdelar med detta i så fall? 
- Som jag skrev på föregående fråga så fick vi utbilda/vidare utbilda övriga delar 

ur förbandet (egentligen uteslutande skyttekompaniet), framförallt i 
taktik/teknik. Jag tycker att det är bra att vi(som generellt är bättre på detta) 
vidareutbildar dem på plats. Dels för att fräscha upp deras kunskaper och för 
att delge dem den senaste hotbilden och för att det är viktigt att samträna alla 
enheter. Dock MÅSTE de till en bättre utbildning innan de roterar ner, krav på 
att kunna använda tilldelad utrustning (minsökare) tycker jag ändå måste 
kunnas ställas. 

 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum   
Kd Gustav Brandt 2010-06-14 29 (31 ) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

 Genomförde ni någon utbildning med lokalbefolkningen rådande ex hotbild och 
rapportering? 

- Nä inte på min enhet i alla fall 
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Bilaga 3 
 

Intervju med SO EOD på en FS-mssion 
 

 Fick du, som SO EOD, delta i någon C-IED utbildning under missionsutbildningen 
inför FSXX?  

Nej av den enkla anledningen att jag dels är den som satt ihop grunderna i C-IED och dels 
var jag inte med på missionsutbildning på LG, då jag var på annan plats. Jag har dock 
varit lärare på de senaste 3 missionsutbildningar, så jag anser mig kunna svarar ändå. 
 

- I så fall, i vilken utsträckning genomfördes detta? 
     Alla får ett grundpaket och sedan genomförs en del pratiska träningar. 

 
 
- Upplevde du, som har kompetens inom området, att något saknades under 

denna utbildningen? 
    Det som saknas är idag två saker: 
 

- hos soldaterna och lägre befäl så är det praktisk träning i mängd samt viss 
förståelse för NÄR man skall genomföra de olika åtgärderna (dvs kunna läsa 
situationen) 

-  Hos högre befäl är det dels den praktiska träningen (att vara soldat) både ur 
soldatperspektivet och C-IED perspektivet men framförallt förståelsen för hur 
man offensivt skall använda C-IED i normal verksamhet. 

-  
Med detta menar jag att man förstår innebörden av begreppet C-IED men inte vad det 
egentligen handlar om och hur viktigt det är. 

 
 
 
 

 Väl i insatsområdet. Till vilken utsträckning upplevde du att staben hade förståelse för 
vad C-IED är och innebär? 

Vissa, ett fåtal, har denna insikt men den stora huvuddelen förstår inte vilken impact C-
IED har för den vardagliga tjänsten. Tex fortsätter man köra ”felaktiga” fordon trots att C-
IED i just denna hotbilden klarar ut att vi måste ha rätt fordon med rätt kapacitet. Det är 
inte förrän vi får skade som man anstränger sig för att byta fordon och då oftast ur ett 
medieperspektiv och inte ur C-IED. Hade man haft förståelse för C-IED så hade vi haft 
helt andra materielslag och omfång på vår materiel i tex Afghanistan.  
 
Vidare, hade man haft mer förståelse för C-IED så hade vårt agerande idag varit ett annat i 
Afghanistan. 

 
 

 Hur upplevde du stödet för C-IED verksamhet? Ges det stöd som behövs för att kunna 
jobba fullt ut inom området? 

Med hänsyn till tidigare svar, inte speciellt bra. Det blir bättre och bättre men Sverige har 
mycket att hämta in vad avser att använda C-IED. Många gånger fastnar vi i de allra mest 
rudimentära delarna av C-IED. De sakerna är rena GSU saker som skall vara klara långt 
innan en mission. 
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 Var C-IED en prioriterad verksamhet från högre chefs sida? 
 Till innebörden JA, men i att använda den i verkligheten tex i ett bedömande, mindre 

bra. Vi måste utbilda alla våra chefer i att verkligen förstå innebörden av C-IED. 
För att slå mot nätverket så får alla i grunderna se den berömda linjalen och hur viktigt det 
är att slå mot alla nivåer, men att få en chef idag att använda rätt ROE för att nå detta, det 
kommer du att ha svårt att hitta. 

 


