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Abstract: The purpose of this essay is to shed light on possibilities and limitations regarding 

different systems for identification of contacts on the battlefield, mainly for the purpose of 

reducing fratricide. The essay will also shed light on if the introduction of systems for 

identification on the battlefield is the best one single method that will reduce fratricide. The 

purpose is that the reader will achieve an understanding of how different systems for target 

identification will reduce the risk for fratricide. In addition the possibilities and limitations of other 

systems in the field of combat identification will also be addressed. 

 

The essay describes different events where fratricide has occurred and connects these events with 

the possibilities and limitations of the identification systems described and how these systems 

could have reduced the risk for fratricide. 

 

The essay also describes different systems for target identification and combat identification. 
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Förord 

Uppslaget till detta ämnesval kom i samband med diskussioner på Försvarshögskolans mäss 

med kollegor från Försvarshögskolans Militärtekniska avdelning. Diskussionen rörde hur 

olika sensorer samt identifierings- och igenkänningssystem kunde tänkas påverka förmågan 

till verkan. På förslag från professor Martin Norsell påbörjade jag då en artikel på ämnet. 

Efter kontakt med övlt Ove Grönlund på Markstridsskolan i Skövde så fick jag möjligheten 

att deltaga i en Försvarsmaktsstudie i igenkänning och identifiering för förband inom 

markarenan. Resultat av ovanstående blev till slut en uppsats i ämnet istället för en artikel. 

 

Arbetet med uppsatsen har varit intressant och lärorikt, speciellt då jag genom studien haft 

möjlighet att diskutera innehållet med personal från både Försvarshögskolan, 

Markstridsskolan, representanter från Försvarsmaktens förband, Försvarets Materielverk och 

Totalförsvarets forskningsinstitut. 

 

Jag vill rikta tack till alla de som hjälpt till med uppsatsen. Jag vill rikta ett speciellt tack till 

min handledare Åke Sivertun, Docent vid Försvarshögskolan, samt till Ove Grönlund och Jan 

Fredriksson vid Markstridsskolan för min möjlighet att deltaga i den studie de genomför i 

ämnet igenkänning och identifiering. 
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Identifierings- och igenkänningssystem för markförband, 

lösningen för att undvika vådabekämpning? 
av  

Major Jonas Eklund 

 

Inledning 
Försvarsmaktens inriktning har under de senaste försvarsbesluten ändrats mot en allt högre 

grad av internationella insatser. I samband med dessa internationella insatser så kan en lägre 

tolerans för egna förluster uppfattas, detta jämfört med en militär insats i Sverige mot en 

militär angripare. En typ av förluster som kan betraktas som onödiga är förluster orsakade av 

egna eller allierade förband, d.v.s. förluster orsakade genom vådabekämpning. 

 

Under Gulf-kriget så orsakade vådabekämpningar 23 % av de amerikanska förlusterna 

avseende personal samt 77 % av förlusterna avseende fordon.
1
 Fram till slutet på januari 

månad 2006 så hade amerikanska armén 27 incidenter med vådabekämpning under 

”Operation Iraqi Freedom (OIF)”. Förutom konsekvensen egna förluster så har 

vådabekämpningar haft påverkan på strategisk och politisk nivå. Bland annat en amerikansk 

vådabekämpning av brittiska förband uppmärksammades på internationell politisk nivå.  

 

En vådabekämpning under amerikanska inbördeskriget som antagligen också fick allvarliga 

konsekvenser var vådabekämpningen av sydstatsgeneralen Thomas Jonathan "Stonewall" 

Jackson den 2 maj 1863. Jackson skottskadades av egna trupper i samband med att han med 

sin stab var ute på en rekognoseringsritt. Åtta dagar senare dog han i lunginflammation i 

sviterna efter skadorna. Hans död påverkade dels genom förlusten av en skicklig militär 

ledare men också genom sänkt moral hos sydstaternas soldater och civilbefolkning. 

 

Inom svensk historia så har Karl XII död debatterats avseende om han dog av eld från norsk 

eller svensk sida. Hans död bidrog i vilket fall som helst till att Sverige förlorade det stora 

nordiska kriget varvid den svenska stormaktstiden tog slut.
2
  

 

                                                 
1
 Regan Geoffrey: Blue On Blue, Avon Books (1995), s. 4. 

2
 http://www.ne.se/karl%C2%A0xii, http://www.ne.se/lang/stora-nordiska-kriget. Hämtat: 2009-10-09, kl: 13:07. 

http://www.ne.se/karl%C2%A0xii
http://www.ne.se/lang/stora-nordiska-kriget
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Förluster p.g.a. vådabekämpningar kan trots effekterna av dessa ibland ses som acceptabla. 

Under första världskriget inträffade vådabekämpningar i relativt stor omfattning, ofta genom 

egen indirekt eld. Att skjuta omedelbart framför eget framryckande infanteri med artilleri, 

som ibland lämnade övrigt att önska avseende precision, hade sina risker. Dessa risker måste 

dock vägas mot risken att bli nedkämpad av eld från fiendens skyttegravar. Om den egna 

indirekta elden upphörde för tidigt eller flyttades bakåt alltför snabbt så kunde fienden hinna 

besätta sina skyttegravar innan man han fram. Detta kunde då medföra större förluster av 

fientlig eld än förluster p.g.a. egen indirekt eld alltför nära eller p.g.a. en eller annan egen 

förlupen artillerigranat. 

 

Effekter av vådabekämpningar redogörs för av bland annat ”Center for Army Lessons 

Learned – CALL”. CALL hävdar bland annat att vådabekämpningar kan orsaka ett motstånd 

mot operationer vid dålig sikt, dåligt förtroende för chefer, dåligt självförtroende hos chefer, 

tveksamhet till att nyttja understödjande vapensystem, stort kontrollbehov, förlorad initiativ-

förmåga, minskad aggression hos förband vid rörlig strid, avbrutna operationer, onödiga 

förluster i stridsvärde samt en generellt sänkt sammanhållning och stridsmoral.
3
 

 

För att minska risken för vådabekämpning så är förmågan att kunna känna igen (IK) eller 

identifiera (ID) egna enheter och förband en viktig förmåga. För att kunna detta så har man 

under lång tid använt sig av olika metoder. Dessa har utgjorts av olika tecken och symboler på 

uniformer, fanor, flaggor m.m. Även 

andra visuella men också akustiska 

igenkänningssignaler har använts. Under 

slaget vid Lund 1676 använde sig den 

svenska armén av halmkärvar i hatten 

som igenkänningstecken. Akustiska 

signaler har skett genom att ropa ett 

lösenord men också med hjälp av olika 

horn där då blåsts en igenkänningssignal. 

Bild 1: Jämtlands Fältjägarregementes  

igenkänningssignal med jägarhorn.   

Foto: Text- och bildgruppen Ösd.garn. 

 

                                                 
3
 CALL: Fratricide Risk Assessment for Company Leadeship, CALL Handbook No 92-3, CALL (1992), s. 4. 
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På senare tid så har allt mer tekniska system för IK/ID eller Combat Identification (CID) 

kommit till användning. Dessa system är mer eller mindre komplicerade med olika fördelar 

och nackdelar samt bidrar i olika utsträckning till förmågan att genomföra CID. 

Problemformulering 

Identifiering och igenkänning av kontakter på stridsfältet benämns Combat Identification 

(CID). Identifiering och igenkänning kan dock ske i varierande grad från att man endast kan 

skilja egna från en motståndare till att en enskild identitet kan urskiljas. Vilka olika former av 

tekniska system för CID finns då idag samt vilka möjligheter och begränsningar har dessa 

system? Hur påverkas de av yttre förutsättningar som väder och ljusförhållanden? Hur kan 

dessa olika system fungera tillsammans? Är införandet av ett tekniskt system för CID den 

enskilt bästa lösningen för att undvika vådabekämpning inom markarenan? Hur väl kan dessa 

olika tekniska system väntas fungera i dagens militära operationer som kan ske som både 

gemensamma och multinationella operationer? Är införandet av ett tekniskt system för CID 

den enskilt bästa lösningen för att undvika vådabekämpning inom markarenan? En annan 

aspekt är om införandet av olika system för CID kan få oönskade konsekvenser inom andra 

områden än just CID som signaturanpassning och förmågan att avge verkan? 

 

Hur kan olika tekniska system för igenkänning och identifiering bidra till att minska risken för 

vådabekämpningar av markförband? 
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Metod 

Jag ämnar genomföra en komparativ studie genom att jämföra möjligheter och begränsningar 

med olika typer av CID-system. En kvantitativ studie genomförs inte då det är olika typ-

system som jämförs, inte specifika system. En kvantitativ studie av specifika system hade 

också krävt tillgång till hemliga data och prestanda. 

 

Jämförelsen genomförs genom att systemens möjligheter och begränsningar analyseras utifrån 

olika förekommande sensorer, ljusförhållanden och väderförhållanden. Systemens möjligheter 

och begränsningar jämförs också utifrån ett antal historiska exempel. Systemen jämförs också 

utifrån tillämpningar på ett antal moderna system. Slutligen så redovisas ett antal slutsatser, 

bl.a. hur väl de olika systemen hade minskat risken för vådabekämpning kopplat mot olika 

orsaker till varför vådabekämpningar sker. 

 

För att kunna belysa möjligheter och begränsningar med olika typer av CID-system så har 

flera olika metoder använts.  

 

För att kunna redovisa fördelar och nackdelar med olika system så krävs en grundläggande 

kunskap avseende olika systems konstruktion och funktion. För att erhålla denna kunskap så 

har olika CID-system konstruktion och funktion beskrivits. Då syftet med detta alster inte är 

att utbilda på de olika CID-systemen så behövs inte heller en mer djupgående beskrivning av 

systemen.  

 

För att förtydliga de olika systemens funktion så har också metoden klassificering använts. 

För att en klassificering skall kunna användas för att analysera olika system så bör 

klassificeringen vara tillförlitlig, lämplig och uttömmande. Dessutom så skall klasserna vara 

ömsesidigt uteslutande och det bör inte finnas tomma klasser. I detta alster uppfylls i stort 

kraven med undantag för uttömmande då ingen klass ”övriga” finns. Då syftet med alstret 

främst är att uppnå förståelse så bedöms klassificeringen ändå fylla sitt syfte.
4
 

 

Då syftet är att läsaren skall få förståelse för möjligheter och begränsningar så har metoden 

fallstudie använts i relativt stor omfattning. Fallstudier genomförs genom att delar av ett 

händelseförlopp eller flera används för att representera verkligheten i stort. Fördelen med 

                                                 
4
 Ejvegård Rolf: Vetenskaplig metod, Studentlitteratur (2003), s. 35. 
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denna metod är att inte alla olika fall, eller tillräckligt många för att statistiskt representera 

verkligheten, behöver redovisas. I detta alster beskrivs olika orsaker till att vådabekämpning 

uppstår och möjligheter samt begränsningar för olika CID-system att minska risken för 

vådabekämpning. Syftet är inte att identifiera den metod som effektivast kan minska antalet 

vådabekämpningar varför ett statistiskt säkerställt urval av fall inte är nödvändigt.
 5

 Fallstudier 

bör användas tillsammans med andra metoder och i detta fall så har metoden hypotesprövning 

använts. Detta har skett genom att olika historiska och mer nutida vådabekämpningar har 

redovisats och sedan har olika CID-system redovisats med avseende på hur de kunnat påverka 

händelseförloppet. Detta kan ses som en verifiering respektive falsifiering av hypotesen att de 

olika systemen kunnat påverka händelseförloppet som ledde fram till vådabekämpningen.
6
 

Metoden kan också ses som en komparativ metod eller jämförande metod då olika systems 

påverkan på händelseförloppen beskrivs.  

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att belysa möjligheter och begränsningar med olika CID-system med 

avseende på att minska risken för vådabekämpningar samt att belysa om införande av CID-

system är den enskilt bästa metoden för att undvika vådabekämpningar. Syftet är att läsaren 

skall uppnå en förståelse för vad olika typer av CID-system kan bidra med för att minska 

risken för vådabekämpningar. Utöver detta belyses andra nackdelar och fördelar med CID-

system förutom just inom området CID. 

Avgränsningar 

Uppsatsen avhandlar CID-system för markarenan och då för CID av kontakter på marken. 

Uppsatsen berör inte CID för system inom markarenen avsedda för bekämpning av luftmål 

men väl CID-system som kan identifiera markmål för flygande system. CID-system inom den 

marina arenan berörs ej. 

 

Specifika ekonomiska skillnader mellan system belyses inte då det är olika typ-system som 

beskrivs och kostnader på ett system kan variera p.g.a. en mängd olika faktorer, t.ex. 

internationella avtal. 

 

                                                 
5
 Ejvegård Rolf: Vetenskaplig metod, Studentlitteratur (2003), s. 33. 

6
 Ejvegård Rolf: Vetenskaplig metod, Studentlitteratur (2003), s. 37. 
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Rättsliga skillnader mellan systemen belyses inte heller då detta kan variera mellan olika 

insatser. 

 

I litteraturen samt i artiklar och rapporter så har ett urval av exempel på vådabekämpningar 

skett. Urvalet har främst skett i syfte att belysa olika orsaker till att vådabekämpningar sker. 

Angivna exempel på vådabekämpningar skall därför inte ses som ett statistiskt underlag för i 

hur stor grad olika typer av vådabekämpning sker eller har skett. Angivna exempel på 

vådabekämpningar i texten skall endast ses som underlag för att kunna beskriva olika typer av 

vådabekämpning samt hur eventuella tekniska system kunnat eller inte kunnat påverka 

situationen. 

 

Uppsatsen avhandlar inte medveten vådabekämpning, så kallade ”fragging” där man medvetet 

mördar sina officerare eller kamrater, främst p.g.a. att detta är mer ett ledarskapsproblem och i 

dessa fall då inte löses med tekniska system för igenkänning och identifiering. 

Disposition 

Inledningsvis belyses historik och olika exempel på vådabekämpningar hämtat från litteratur 

och rapporter. Urvalet av olika exempel på vådabekämpningar har skett för att belysa olika 

orsaker till att vådabekämpningar sker. Detta för att sedan analysera om tekniska system för 

CID kunnat minska risken för att vådabekämpningarna skulle ske. Urvalet har inte skett med 

avseende på vilka orsaker som är vanligast förekommande. 

 

Därefter beskrivs tekniska system som kan minska risken för vådabekämpningar. 

Beskrivningen omfattar främst vilka våglängdsområden som systemen använder sig av samt 

räckvidder och om systemen påverkas av olika miljöfaktorer som regn och dimma. Systemen 

klassificeras också som aktiva eller passiva system. Härvid beskrivs också CID-system med 

avseende på kompatibilitet med andra fordonsmonterade system som sensorer och varnings- 

motmedelssystem. Utöver detta så beskrivs vilka andra fördelar samt nackdelar systemen kan 

ha för den militära verksamheten. 

 

Därefter så redovisas hur de olika tekniska systemen hade kunnat påverka de olika typfall som 

inledningsvis redovisats. Redovisningen omfattar även hur de olika systemen kan tillämpas på 

idag vanligt förekommande system inom markarenan. Denna redovisning bygger på hur 

systemen kunnat eller inte kunnat påverka de olika historiska fallen. 
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Avslutningsvis så beskrivs hur ett CID-system kan komma att påverka ett 

bekämpningsförlopp samt tänkbar framtida utveckling avseende CID-system. 

Datainsamling och urval 

Huvudsakligen så har inhämtande av information skett genom litteraturstudier samt studier av 

artiklar och rapporter inom ämnet vådabekämpning. Artiklar och litteratur har sökts och 

erhållits via Anna Lindh-biblioteket. Utöver detta så har information hämtats genom sökande 

på Internet samt genom sökande i STANAG´s databas. Utöver detta så har intervju skett med 

övlt Ove Grönlund på MSS som sakkunnig inom området. 

 

Den forskning som studerats under arbetet har i huvudsak varit inom områden rörande orsaker 

till varför vådabekämpning uppstår men också till del konsekvenser av genomförda 

vådabekämpningar. Exempel på böcker i ämnet är Regan Geoffrey: Blue On Blue samt 

Shrader Charles R: Amicide: The Problem of Friendly Fire in Modern War. I Shraders bok tas 

även orsaker till vådabekämpning upp. Viss forskning finns också avseende medveten 

vådabekämpning, d.v.s. när någon medvetet bekämpat egen personal t.ex. p.g.a. 

ledarskapsproblem. Office of Technology Assessment (OTA) har studerat ett antal 

genomförda vådabekämpningar och har där tittat på orsaker till vådabekämpningarna men 

också på vilka typer av tekniska system som kunnat reducera antalet vådabekämpningar.
7
  

 

För denna uppsats så har ovanstående böcker samt rapporter från OTA använts tillsammans 

med rapporter och undersökningar från specifika händelser genomförda av General 

Accounting Office (GAO). 

Källkritik 

Regan´s bok Blue on Blue använder sig i huvudsak av andra- respektive tredjehandskällor, 

dock har en del kunnat styrkas via Shrader´s undersökning Amicide som i högre grad 

använder sig av förstahandskällor. Rapporter från GAO, CALL och USCENTAF bygger på 

rapporter avseende specifika händelser där bland annat intervjuer skett med inblandad 

personal och får anses vara tillförlitliga källor. Avseende prestanda på vissa system så har 

information bland annat kontrollerats mot gällande NATO standardization agreements 

                                                 
7
 Office of Technology Assessment: Who goes there: Friend or FOE?, OTA Congress of the United states 

(1993), s. 23-25. 
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(STANAG). Där företag angetts som källa så avser denna källa i första hand bilder för att 

exemplifiera olika system. Prestanda avser generellt för typsystemen och där har data från 

hemsidor jämförts med Markstridsskolans rapporter från övningar med CID-system (Urgent 

Quest samt Bold Quest). Angivna prestanda skall därför inte ses som exakta värden för 

specifika system. Som underlag för hur olika förhållanden påverkar de olika systemen så har 

MSS rapporter samt STANAG 2129 använts. Eventuellt så har MSS använt samma STANAG 

som underlag men STANAG bör kunna anses som en säker källa för de system som anges 

uppfylla denna STANAG. Samtliga använda rapportar har varit fastställda. Inga hemliga 

källor har använts.  

Teori 
Förmåga att undvika vådabekämpning beror på förmågan att identifiera upptäckta kontakter 

på stridsfältet men också på förmågan till god lägesuppfattning. Denna förmåga måste kunna 

uppnås i samverkan med andra vapenslag och nationer samt under en mängd olika 

förhållanden. Risken för vådabekämpning kommer dock aldrig att helt kunna elimineras. 

 

Idag är vi i samband med våra internationella insatser betydligt mer känsliga för förluster än 

vad vi varit tidigare. Speciellt känsliga är vi för förluster orsakade av vådabekämpning. 

Konsekvenserna av vådabekämpningar kan bli allvarliga på förbandsnivå men också på 

strategisk och politisk nivå. I arméns utvecklingsplan kopplas också förluster till möjligheten 

att personalförsörja våra förband men också mot framtida kostnader. 

 

”Ytterligare en aspekt som påverkar personalförsörjning är den syn på förluster och 

mänskliga umbärande som råder i samhället. Antalet individer som har personlig 

erfarenhet av kris, konflikt och krig påverkar samhällets inställning. Det påverkar också 

vad samhället är villigt att offra, även i form av förluster och skadad personal, för att 

skydda sina säkerhetspolitiska intressen”.
8
 

 

”Det är vidare kostnadsdrivande att utforma förbanden så att de kan verka med liten 

risk för att drabbas av skador eller förluster”.
9
 

 

                                                 
8
 Försvarsmakten, HKV: Rapport från perspektivstudien 2009 (2010), s. 110. 

9
 Försvarsmakten, HKV: Rapport från perspektivstudien 2009 (2010), s. 134. 
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Högkvarteret har identifierat att vi har brister i vår förmåga att undvika vådabekämpning. I 

Arméns utvecklingsplan så skrivs bl.a. att: 

 

”Generellt finns brister avseende vår förmåga att undvika vådabekämpning (Blue on 

Blue) då vi till stor del saknar ID/IK- och ”Blue force tracking”-förmåga. Viss förmåga 

uppnås genom fordonsuppföljningssystemet som används i US”.
10

 

 

I Arméns utvecklingsplan skrivs vidare att förmågan att identifiera kontakter på stridsfältet 

behöver utvecklas, bl.a. genom införande av tekniska system. 

 

”För att möta kraven på verkan finns ett behov av att utveckla förmågan: 

att upptäcka, identifiera och klassificera mål. Detta gäller även vår egen förmåga att 

följa våra egna förband avseende läge, verksamhet och status. En fortsatt utveckling av 

ID/IK-system och andra metoder för att undvika vådabekämpning erfordras. Denna 

utveckling bör ske i internationell samverkan för att möjliggöra interoperabilitet”.
11

 

 

Man kan då fråga sig om det finns tekniska system som förhindrar eller minskar risken för 

vådabekämpningar. En annan fråga är hur väl dessa system fungerar och om det räcker med 

en typ av system. I arméns utvecklingsplan så antyds att det är flera system men också andra 

metoder. Högkvarteret skriver också i ovanstående citat att armén bör utveckla förmågan till 

lägesuppfattning (SA) och att det finns ett behov av interoperabilitet. Detta överensstämmer 

med den teori som anges överst under ovanstående rubrik. 

 

  

                                                 
10

 Försvarsmakten, HKV: Arméns Utvecklingsplan (AUP) 2010—2020 (2009), Bilaga 1, s. 107. 
11

 Försvarsmakten, HKV: Arméns Utvecklingsplan (AUP) 2010—2020 (2009), Bilaga 1, s. 147. 
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Empiri 

Historia 

Vådabekämpning av egna eller allierade har under alla tider varit ett förekommande fenomen 

inom stridande förband. Vid tiden för Kristi födelse och under medeltiden så manövrerade 

stora förbandsenheter mot varandra som sedan med skär och stickvapen gick lös på varandra. 

Dessa strider kunde närmast beskrivas som kaosartade slagsmål på liv och död mellan 

enskilda individer. Vådabekämpning kunde ske genom att man träffade sina kamrater när man 

i trängseln vilt svingade yxor och svärd. Vådabekämpning kunde också ske p.g.a. att 

enheterna saknade uniformer och därför misstog sina kamrater för fiender. Arméer kunde 

också bestå av förband från flera olika länder varvid skillnader i klädsel och språk kunde göra 

att någon misstog vän för fiende, inte helt olikt dagens internationella insatser. Stångvapen 

hade egenskapen att de var spetsiga i båda ändar för att man skulle kunna sticka eller hugga 

ned en soldat till häst och sedan lättare kunna avsluta hans liv med den andra änden på 

stångvapnet. Vid trängsel och när två förband stormade mot varandra så kunde det hända att 

stångvapnets bakre ände skadade eller dödade egna bakom det stångvapenbeväpnade ledet. 

Detta då vapnet trycktes bakåt av den framstormande fienden.
12

 Vådabekämpning kunde 

alltså ske genom att de vapen som användes inte hade tillräcklig precision, genom att man inte 

kunde identifiera sin fiende, p.g.a. bristande kommunikation eller p.g.a. rena olyckor i stridens 

hetta. Vådabekämpning skedde också p.g.a. vapnens bristande design utifrån den stridsteknik 

som användes. Dessa problemområden förekommer även idag. 

Första världskriget 

Artilleri var en viktig komponent under första världskriget men doktrin och taktik avseende 

användandet av artilleri hade kommit längre i utvecklingen än vad de tekniska systemen hade 

gjort. Artilleriet saknade den precision och tillförlitlighet som doktrin och taktik krävde. En 

ytterligare försvårande faktor för artilleriet som system var också bristen på adekvata 

sambandssystem för att kunna leda den indirekta elden. En konsekvens av ovanstående 

tillsammans med artilleriets eldkraft var en stor mängd vådabekämpningar. Den franske 

generalen Percin bedömde antalet döda fransmän p.g.a. egen indirekt eld till 75 000 stycken 
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 Regan Geoffrey: Blue On Blue, Avon Books (1995), s. 22-27. 
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under första världskriget.
13

 Även idag så sker en utveckling mot ökad precision med artilleri i 

syfte att minska risken för oönskade sidoeffekter. 

Andra världskriget 

Under andra världskriget så hade artillerisystemen och sambandssystem förbättrats men taktik 

och doktrin hade nu förändrats. I och med införandet av en mer rörlig strid p.g.a. motorisering 

och mekanisering samt det tyska så kallade blixtkriget så fördes förband in på djupet av 

motståndarens gruppering. Detta gjorde att det uppstod andra problem som bidrog till 

vådabekämpningar. Högre tempo, mindre tydliga linjer mellan egna och motståndarens 

förband, egna förband på djupet samt förband utspridda över större ytor var några av 

konsekvenserna. Detta gjorde bl.a. att kommunikation och därmed positionsbestämning av 

egna förband kunde vara svårt att uppnå. Resultatet av detta tillsammans med användandet av 

en ny komponent, flyg för markmålsbekämpning, gjorde att eldunderstöd i form av artilleri 

och flyg även under andra världskriget orsakade egna förluster.
14

 Trots bättre 

navigationssystem så sker även idag vådabekämpningar av markförband med eget flyg. 

 

Ett exempel är efter dagen D i början av juli 1944 de allierade försöker bryta sig ut från 

Normandie. 19:e kåren som bl.a. bestod av 13:e divisionen och 3:e pansardivisionen är en av 

de enheter som skall bryta sig ut. Den nionde juli 1944 beordrar brigadgeneral Bohn, 3:e 

pansardivisionen, ett av sina stridsvagnskompanier att ta höjd 91 som en del i utbrytningen 

från Normandie. Samtidigt riskerar 13:e divisionen att utsättas för ett motanfall av två tyska 

divisioner. Ett pansarvärnskompani ur 13:e divisionen, som befinner sig i en defensiv 

position, observerar på eftermiddagen en stridsvagn 900 meter framför sin position. 

Kompanichefen frågar uppåt om det finns några egna förband framför hans position och får 

ett tvetydigt svar tillbaka. I samband med detta öppnar stridsvagnen eld mot hans kompani 

samtidigt som ytterligare sju stridsvagnar dyker upp och öppnar eld. Pansarvärnskompaniet 

skjuter då tillbaka men på 350 meters avstånd identifieras stridsvagnarna som egna, de som 

general Bohn beordrat ta höjd 91. Stridsvagnskompaniet fortsätter dock anfallet rakt igenom 

kompaniet och orsakar ett antal egna förluster innan stridsvagnskompaniet fortsätter och 

anfaller ytterligare ett eget förband. En av stridsvagnarna bekämpar ett eget 

pansarskyttefordon på 10-15 meters avstånd. Bidragande orsaker till denna incident, sett från 

pansarvärnskompaniets sida, var dålig sikt som gjorde att man inledningsvis inte kunde 

                                                 
13

 Shrader Charles R: Amicide: The Problem of Friendly Fire in Modern War, Combat Studies Institute (1982), 

s. 2. 
14

 Regan Geoffrey: Blue On Blue, Avon Books (1995), s. 98. 
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identifiera varandra samt att de väntade ett fientligt stridsvagnsanfall från den riktning som de 

egna stridsvagnarna kom. Stridsvagnskompaniet å sin sida hade navigerat fel på väg mot höjd 

91 och hade också problem med att på 900 meters avstånd identifiera pansarvärnskompaniet 

som ett eget förband. Pansarvärnskompaniet slog dessutom ut kompanichefens vagn i 

samband med att de besvarade elden vilket antagligen bidrog till att kompaniet, p.g.a. 

utebliven ledning, fortsatte anfallet mot pansarvärnskompaniet. Mer svårförklarligt är varför 

stridsvagnskompaniet inte avbröt sitt anfall, på 10-15 meters avstånd borde de ha kunnat 

identifiera förbanden som egna men kompanichefens bortfall kan ha påverkat situationen. 

Stridsvagnskompaniet lyckades senare under samma dygn ta höjd 91 där de anfölls av eget 

flyg som de tidigare beordrat in mot de tyska ställningarna men som försenats av dåligt 

väder.
15

 

Korea och Vietnam 

Även under FN-insatsen i Korea 1950-1953 så skedde flera vådabekämpningar, både inom 

och mellan nationer inom FN-styrkorna. Den 26 november 1950 så tvingades 2:a 

sydkoreanska kåren till reträtt efter att ha attackerats av kinesiska förband. Amerikanska 

förband misstog dock de tillbakaryckande sydkoreanska förbanden för anfallande 

nordkoreanska förband och öppnade eld. I samband med den sydkoreanska reträtten så hade 

den amerikanska divisionsstaben beslutat att förstärka fronten med en turkisk brigad som även 

denna öppnade eld mot de tillbakadragande sydkoreanska förbanden. Dessutom så togs ett 

antal sydkoreanska soldater som ”krigsfångar”.
16

 

 

Miljön och stridernas karaktär i Vietnam var några av de bakomliggande orsakerna till 

vådabeskjutningar i Vietnam. Så mycket som 5 % av amerikanska förluster i Vietnam kan ha 

berott på vådabeskjutningar och olyckor. Exempel på hur miljön påverkat kan ses i ett 

exempel från oktober 1966 när en amerikansk soldat skjuts ihjäl under en patrull i djungeln. 

Han hade gått åt sidan för att uträtta sina behov och när han återvände till stigen så misstogs 

han för en fiende och vådabekämpades. I september 1971 så bekämpar två australienska 

plutoner från samma kompani varandra i samband med en operation i tät djungel. Den ena 

plutonens tätman öppnar, trots instruktioner om motsatsen, eld mot en misstänkt rörelse i 

djungeln vartefter de två plutonerna öppnar eld mot varandra.
17
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 Regan Geoffrey: Blue On Blue, Avon Books (1995), s. 105-108. 
16

 Regan Geoffrey: Blue On Blue, Avon Books (1995), s. 120-121. 
17

 Regan Geoffrey: Blue On Blue, Avon Books (1995), s. 125-126. 
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En annan typ av vådabekämpning där miljön påverkat inträffade vid två tillfällen 1968 samt 

även den 17 februari 1970. I dessa fall skedde vådabekämpning genom eget artilleri med 

växtligheten som bidragande orsak. Vid incidenten 1970 så hade indirekt eld med luftbrisad 

begärts in mot ett mål 400 meter från egen position men p.g.a. den höga växtligheten så 

detonerade granaterna i trädtopparna ovanför egen trupp. Incidenterna 1968 liknade 

incidenten 1970 men i det ena fallet var granaterna inställda med tidsfördröjning. Granaterna 

träffade vid detta tillfälle trädtoppar ovanför egen trupp och avvek rakt ned i den egna 

positionen där de sedan detonerade. Vid dessa tre tillfällen dog 8-10 egna soldater och 29 

skadades.
18

 En av de mest allvarliga incidenterna med artilleri i Vietnam orsakades dock inte 

av miljön utan istället av den mänskliga faktorn. 1967 så råkar ett amerikanskt artilleriförband 

använda laddning sju istället för laddning fyra varvid förbandet träffar ett annat eget 

artilleriförband. Detta förband öppnar omedelbart moteld och under en 23 minuter lång 

artilleriduell får de båda förbanden totalt 90 förluster, varav 13 döda.
19

 

Indirekt och direkt bekämpning under perioden WWII till Vietnam 

En amerikansk studie avseende vådabekämpningar under andra världskriget, Korea och 

Vietnam, visar på att det finns ett antal olika orsaker till vådabekämpning med direkt eld, 

indirekt eld och flygunderstöd. 

Artilleri och granatkastare 

Konflikt Id Mekaniska 

fel 

Koordinering 

mellan förband 

Batteri-

plats 

Pjäs-

plats 

Eld-

ledning 

Okänd Totalt 

WWII 2 1 23 1   21 48 

Korea   2    1 3 

Vietnam 1 4 7 4 9 9 13 47 

% 3 5 33 5 9 9 36 100 

Flyg 

Konflikt Id Mekaniska fel Koordinering  Pilot, övrig besättning, FAC Okänd Totalt 

WWII 9 4 13 16 35 77 

Vietnam 2 2 10 7 1 22 

% 11 6 23 23 37 100 

Direkt eld från markförband mot markförband 

Konflikt Id Otränade förband/brist på disciplin Koordinering mellan förband Okänd Totalt 

WWII 12 5 15 2 77 

Korea 1 2 1   

Vietnam 2 4 10 4 22 

% 26 19 45 10 100 

Tabell 1: Orsaker till vådabekämpningar inom markarenan 

Av ovanstående vådabekämpningar med artilleri och granatkastare så har 30 % skett vid 

normal sikt och 25 % vid reducerad sikt. Vid övriga 45 % så framgår ej siktförhållandena. 
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Med flyg så har av ovanstående vådabekämpningar 37 % skett vid normal sikt och 31 % vid 

nedsatt sikt. I koordinering mellan förband ingår när indirekt eld begärts mot upptäckta mål 

inom ett annat förbands område men där ingen kontroll skett om områdesansvarigt förband 

haft enheter i närheten av det upptäckta målet. Fel på pjäsplats omfattar bland annat pjäser 

laddade med fel laddning eller där fel värden ställts in på pjäs. Fel på batteriplats omfattar 

bland annat felaktiga beräkningar eller där en pjäsplats getts fel data, t.ex. angett fel laddning. 

Fel begångna hos eldledare omfattar felaktig egen position eller måluttag men också felaktig 

observationsriktning med konsekvens att man vid eldreglering flyttat elden till eget förband. 

Vid en incident under Vietnamkriget så leder en eldledare indirekt eld från fyra batterier 

samtidigt vilket orsakade att han gav en felaktig eldreglering till ett batteri. När det gäller 

vådabekämpning med flyg så ingår navigeringsfel, missförstånd vid målbeskrivning, 

desorienterad personal eller att flygpersonal inte sett eller känt igen igenkänningsmarkering på 

markförband i begreppet ”fel begångna av pilot, besättning och FAC”.
20

 

Gulf- och Irak-kriget 

Trots den högre tekniska nivån hos allierade förband under Gulf- och Irak-krigen samt den 

förhållandevis öppna terrängen så uppstod under dessa två krig också ett antal 

vådabekämpningar. Dessa skedde både i form av flyg- och helikopteranfall mot markförband 

samt mellan markförband. Den 27 februari 1991 vådabekämpar 3:e skvadron ur 3:e 

mekaniserade kavalleriregementet delar av 54:e ingenjörbataljon, 2:a brigaden, 1:a 

mekaniserade divisionen. På eftermiddagen dagen innan så hade ett fordon ur C-kompaniet, 

54:e ingenjörbataljon havererat varvid delar ur kompaniet med tre fordon kvarstannade i 

väntan på bärgning medan övriga delar fortsatte. 3:e mekaniserade kavalleriregementet hade i 

sin tur uppgift att anfalla och förstöra ett flygfält. Klockan 02:30 den 27:e februari så hör de 

enheter ur ingenjörförbandet som väntar på bärgning fordon och kan via bildförstärkare 

identifiera fordonen som egna stridsvagnar och stridsfordon (Abrams och Bradley). Enheterna 

ur 3:e mekaniserade kavalleriregementet öppnar dock eld mot ingenjörerna varvid en soldat 

stupar och en skadas. Bidragande orsaker var att de två förbanden tillhörde två olika kårer, 7:e 

armékåren och 18:e luftburna kåren, samt att det var en molnig natt vilket innebar att sikten 

var begränsad. Anfallsmålet för 3:e mekaniserade kavalleriregementet (flygplatsen) låg till del 
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dessutom på kårgränsen vilket gjorde att förband anföll över densamma.
21

 Samordning av 

förbandsgränser var här en bidragande orsak. 

 

En incident som kunde ha slutat i en vådabekämpning skedde i februari 1991. 

Attackhelikoptrar ur 1:a flygregementet hade fått i uppgift att identifiera och stoppa vad som 

kunde vara Irakiska anfallande förband. I samband med detta så varnar en av helikoptrarnas 

radarvarningssystem för först en fientlig spaningsradar och sedan för att en fientlig radar 

mållåst på helikoptern. I riktning mot den fientliga radarn så observeras på 3800 meters 

avstånd tre fordon. Vid kontroll via radio med markkontrollen så får man dock reda på att 

egna förband skall finnas inom 300 meter från de fientliga fordonen. P.g.a. svårigheter med 

identifieringen så öppnas inte eld. Vid tester dagen efter så visar det sig att de egna 

markförbandens spaningsradar, p.g.a. ett tekniskt fel, identifierades (utav attackhelikopterns 

radarvarningssystem) som fientliga istället för egna.
22

 I detta fall kunde ett mjukvarufel 

kunnat bidraga till en vådabekämpning. 

 

En incident i februari 1991 som slutade i en vådabekämpning involverade också 

attackhelikoptrar och markförband. 1:a infanteridivisionen och 1:a kavalleridivisionen hade 

anfallit över gränsen in i Irak och där fem kilometer in grupperat förband som en skyddande 

skärm mot anfallande irakiska förband. Under den 16:e så görs flera observationer av 

misstänkta fientliga förband och på kvällen så skjuter enheten bland annat pansarvärnsrobot 

mot tre misstänkta fordon som man sedan förlorar kontakten med. Dagen efter så får 1:a 

flygregementet i uppgift att lokalisera fordonen och bekämpa dem. Tre attackhelikoptrar (AH-

64) gav sig iväg efter att i eldledningssystemet lagrat målens sista kända position. 

Helikoptrarna närmade sig stridsgrupperna bakifrån och hade då fått informationen att de 

kunde bekämpa allt norr om öst-västlig linje 25. Inga mål sågs norr om de egna förbanden och 

de vek då av österut vartefter två mål upptäcktes på 6000 meters avstånd i riktning 68 grader. 

Man bedömde att målen var på öst-västlig linje 29 vilket var en felbedömning med tanke på 

kompassvinkeln. Med rätt vinkel så hade målen istället bedömts vara på öst-västlig linje 25. 

Målen mättes in med laser för att få en exakt position. Efter detta så försökte de identifiera 

målen som egna eller fientliga. I denna process så lästes fel koordinater upprepade gånger. 

Man läste upp de innan uppdraget lagrade koordinaterna för fiendens senast kända position 
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(38R NT 95592445), inte de inmätta målen (38R NT 91502700). En av helikoptrarna avfyrade 

därefter två stycken robotar mot vad han trodde var två fientliga fordon norr om den skärm 

som stridsgrupperna bildat. I själva verket bekämpade han två egna fordon i skärmens nord-

östra del.
23

 Väder och den mänskliga faktorn var här bidragande faktorer. Fler incidenter 

under gulf-kriget, trots den höga tekniska nivån och den öppna terrängen, omfattar bland 

annat tre incidenter 26-27 februari 1991. I det ena fallet så öppnar en brittisk stridsvagn eld 

mot ett brittiskt stridsfordon varvid en soldat skadas av splitter. Dålig sikt p.g.a. en pågående 

sandstorm var troligtvis bidragande. Den andra incidenten sker när en amerikansk stridsvagn 

på 1500 meters avstånd öppnar eld mot två brittiska bepansrade spaningsfordon. Detta sker 

trots klar sikt och tydliga markeringar på de brittiska fordonen. Bidragande tros vara att de 

brittiska fordonen stannat för att ta emot kapitulering från irakiska fångar varvid den 

amerikanska besättningen misstar dem för irakier. Två soldater skadas. Den tredje incidenten 

sker när brittiska stridsvagnar öppnar eld mot två brittiska pansarskyttefordon med två 

skadade soldater som följd. Bidragande tros vara att endast stridsvagnarnas infraröda sikten 

användes vilket gjorde att de inte såg igenkänningstecknen.
24

  

 

Även i det senare Irak-kriget så förekom vådabekämpningar, bl.a. vid striderna i Bagdad. Den 

7 april 2003 så öppnar stridsfordon (Bradley) eld mot en position på 2000 meters avstånd som 

hålls av egna förband under deras framryckning mot Bagdad centrum. Stridsfordonet 

bekämpar bland annat en beväpnad pick-up tillhörande ett eget specialförband och man träffar 

en Bradley från ett annat kompani samt ett eldledningsfordon, dock utan att orsaka några egna 

förluster.
25

 Bristande samordning i form av tids- och rumsseparering var här bidragande 

orsaker. Den 28 mars 2003 så inträffar dock en vådabekämpning med dödlig utgång då fem 

brittiska fordon (två pansarskyttefordon SPARTAN och tre lätta stridsvagnar SCIMITAR) 

vådabekämpas av två amerikanska attackflygplan (A-10). De två attackflygplanen hade i 

uppdrag att genomföra Close Air Support och hade just upptäckt och attackerat en fientlig 

artilleripjäs samt två fordon. De upptäcker då fyra fordon två till tre kilometer längre västerut. 

Man ser färgmarkeringar på fordonen som gör att målen misstänks vara allierade men efter att 

två gånger frågat markkontrollen om egna förband i området och fått nekande svar så 

bekämpas fordonen. Färgmarkeringarna tros efter en noggrannare kontroll vara raketer eller 

raketramper. Fordonen var dock ur brittiska 16:e luftburna brigaden och utgjorde en 
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spaningspatrull. Två lätta stridsvagnar nedkämpas och ett pansarskyttefordon skadas samt fyra 

soldater skadas och en soldat stupar.
26

 Bristande samordning mellan allierande förband i 

kombination med bristande samband var här bidragande orsaker. 

Sammanfattning 

Vådabekämpningar kan ske av en mängd olika skäl varav felaktig identifiering är ett av 

skälen. I ovanstående exempel så kan några orsaker urskiljas till varför felaktig identifiering 

sker men också andra orsaker till varför vådabekämpningar sker. Första Världskrigets 

vådabekämpningar p.g.a. egen indirekt eld kan härledas till en prioritering av verkan framför 

skydd men också till brister i förmåga till att leda den indirekta elden samt den bristande 

precisionen i skjutande system.  

 

Exemplet på vådabekämpning från Andra Världskriget som tas upp ovan berodde på en 

felaktig identifiering men denna i sin tur kan härledas till svårigheter att följa upp egna 

förbands position men också till svårigheter att orientera och kommunicera.  

 

Exemplet från Korea-kriget visar på samma problematik. En felaktig identifiering sker och 

svårigheter att kommunicera gör att vådabekämpningen inte kan förhindras. Ovanstående 

exempel talar för att system för identifiering, samband och navigering borde vara integrerade. 

 

Även exemplen från Vietnam-kriget visar på brister att följa upp egna förbands position och 

brister i kommunikation. I exemplen där artilleri vådabekämpar egna förband p.g.a. att 

granaterna träffar trädkronorna ovanför egen trupp så är problemet inte position, identifiering 

eller samband utan däremot ett bristande underlag. Här skulle kanske en integrering av 

befintligt ledningssysten med ett geografiskt informationssystem kunnat hjälpa. Exemplet där 

artilleriförbanden bekämpar varandra hade inte kunnat undvikas med dessa system i det 

inledande skedet men svaret från det andra systemet hade kanske kunnat undvikas. 

 

Tabell 1 visar på ett antal orsaker till att vådabekämpningar skett under perioden from Andra 

Världskriget tom Vietnamkriget. Koordinering mellan förband anges som orsak i 23 och 45 % 

av fallen. I 23 % av fallen där vådabekämpning skett med flyg eller artilleri så anges att 

vådabekämpningarna berott på fel begångna av personal. Här ingår dock navigeringsfel, 
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felaktig position, felaktig observationsriktning, felaktigt måluttag eller desorientering. Av 

detta så kan man dra slutsatsen att inte inbart felaktig identifiering orsakar vådabekämpningar 

men också att det kan finnas ett behov av att integrera system för identifiering (TI) med 

sambandssystem, ledningsstödssystem, navigeringssystem, geografiska informationssystem 

och olika eldledningssystem. 

 

Gulf-kriget och Irak-kriget visar på samma problem trots fler och bättre tekniska system, för 

både identifiering, samband, ledning, navigering och eldledning. Sensorerna har förbättrats 

avsevärt sedan Andra Världskriget. Trots detta så inträffade ett antal vådabekämpningar. 

Detta kan tyda på att systemen behöver integreras så att man når en högre grad av 

lägesuppfattning. 
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Teknik för att minimera riskerna för vådabekämpning 

Det finns flera olika metoder och tekniska system som kan bidra till att man inte 

vådabekämpar allierade eller egna enheter och förband. I huvudsak så kan dessa metoder och 

system delas in i tre områden, igenkänning (TI), lägesuppfattning samt taktik och doktrin. 

Dessa tre bidrar tillsammans till att identifiering av kontakter på stridsfältet (CID – Combat 

Identification) kan genomföras. Någon fastställd definition av begreppen finns dock inte och 

begreppen igenkänning respektive identifiering används ibland med olika betydelse. 

 

I stort så kan ett bekämpningsförlopp beskrivas med att man först måste upptäcka och 

lokalisera ett mål. Målet måste sedan klassificeras och därefter identifieras innan beslut om 

insats bör ske. Efter beslut om insats så sker leverans av stridsdel, verkan i mål samt 

verkansvärdering. Denna process kan ses som en bekämpningskedja som måste brytas för att 

inte vådabekämpning skall ske. Med de flesta vapensystem så måste ett mål bestämmas som 

en egen eller fientlig kontakt innan beslut om insats sker, annars finns risk för 

vådabekämpning. System för att minimera risken för vådabekämpning kan dock behöva 

fungera inom hela bekämpningskedjan. Detta då fortsatt vådabekämpning har skett efter ett 

första eldöppnande och efter en verkansvärdering, t.ex. av 1. flygregementet i februari 1991. 

Upptäckt av ett mål kan ske om bara en varm punkt visas i ett termiskt sikte. För att 

klassificering av målet skall kunna ske så bör målet kunna klassificeras som t.ex. stridsvagn 

eller lastbil. Igenkänning och/eller identifiering kräver att man ser att det är t.ex. en Leopard-

stridsvagn eller t.o.m. en Leopard 2A5. Här så kan begreppen igenkänning och identifiering 

delas upp så att igenkänning innebär att man ser att stridsvagnen är en Leopard 2 medan 

identifiering innebär att man identifierar stridsvagnen som en svensk STRV 122 (Leopard 2). 

Den högsta klassen av identifiering kan innebära att man kan identifiera vilken individ 

kontakten är, t.ex. kompanichefsvagn på 411.stridsvagnskompaniet. Som mått för att kunna 

upptäcka, klassificera eller identifiera en kontakt visuellt med hjälp av optronik så kan de så 

kallade Johnson och Ratchet kriterierna användas. Kriterierna används bland annat för att 

kunna utvärdera optronik såsom bildförstärkare och infraröda sikten. 

 

Bild 2: Exempel på krav avseende upplösning på optroniska system för att kunna upptäcka, klassificera 

samt identifiera en kontakt. Illustration: Jonas Eklund. Källa: SAAB 
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Kopplat mot detta så bör också olika sensorer analyseras utifrån på vilka avstånd de kan 

upptäcka, klassificera, känna igen och identifiera en kontakt. En radar kanske kan upptäcka en 

kontakt på långa avstånd men kanske inte överhuvudtaget kan känna igen eller identifiera en 

kontakt. För den högsta graden av identifiering så måste kanske vagnens nummer kunna läsas. 

En termisk sensor kanske kan upptäcka på relativt långa avstånd men känna igen på betydligt 

kortare avstånd och kanske inte identifiera överhuvudtaget. En bildförstärkare kanske har kort 

avstånd för upptäckt men kan på nästan samma avstånd också känna igen och identifiera en 

kontakt. Allt beroende på vilken signatur kontakten har i olika våglängdsområden men också 

beroende på väder, vind, ljusförhållande, terräng m.m. 

 

Förutom specifika tekniska system avsedda för CID så kan chefer och staber använda sig av 

stridslinjer eller förbandsgränser för att tydliggöra i vilka områden förband befinner sig. Man 

kan också använda linjer (öst-väst eller nord-syd) som indikerar var som längst egna enheter 

kan vara i någon bestämd riktning. Mindre enheter kan också momentant identifiera sig med 

hjälp av rök eller andra pyrotekniska åtgärder samt om så situationen medger, verbalt med 

t.ex. lösenord. En vanlig metod är också tecken eller symboler målade på fordon eller burna 

på uniform, dessa kan också utgöras av färgade dukar eller dukar av reflekterande material. 

Andra metoder för att kunna urskilja egna enheter eller kontakter från fientliga är att analysera 

kontaktens uppträdande, utseende, ljud eller bara genom att analysera vart kontakten befinner 

sig vid en viss tidpunkt i förhållande till tidigare lägesangivningar. Mer tekniska lösningar kan 

inkludera att analysera en kontakt utifrån värmesignaturer eller analysera radar- och/eller 

radioutsändningar från en kontakt, t.ex. en radars signatur. För att ovanstående metoder skall 

fungera så kan det krävas goda väderförhållanden, kunskaper om olika teckens betydelse samt 

kunskaper om olika enheters uppträdande och materiel. I vissa tekniska system så krävs också 

tekniska bibliotek över signaturer hos olika sändare som t.ex. radarstationer.
27

 

 

I fallet med attackhelikoptern som i Gulf-kriget uppfattade att en fientlig radar mållåst på 

honom så skulle hans radarvarningssystem även kunna identifiera egna radarstationer men 

p.g.a. ett tekniskt fel så varnade systemet istället för en fientlig radar med risk för 

vådabekämpning som följd. Vådabekämpningen skedde dock inte, antagligen p.g.a. att man 

genom att följa upp egna förbands position på kartan kunde misstänka att det var egna förband 

som observerades. 
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Tekniska system för Target Identification och Combat Identification 

Specifika tekniska TI-system och CID-system kan vara passiva eller aktiva med avseende på 

om de reflekterar eller emitterar någon signal. Aktiva kan också fungera så att en interrogator 

ställer en fråga via radio som sedan en transponder svarar på och på så sätt identifierar sig. Då 

är både frågeställaren (interrogatoron) och kontakten/målet (transpondern) aktiva. 

Combat Identification Panels28 

Ett exempel på ett passivt system är så kallade Combat Identification Panels (CIP) som ändrar 

ett objekts termiska signatur. CIP utgörs normalt av kvadratiska paneler som i det termiska 

området av det elektromagnetiska spektrumet ses som ett kallt område i förhållande till 

omgivningen. Detta fungerar normalt så att den kalla himlen reflekteras i panelen mot den 

som observerar mot objektet. En förutsättning är dock att den som observerar mot objektet 

använder sig av ett termiskt sikte. Hur väl CIP fungerar beror på ett antal olika faktorer där 

bland annat kvalitén på IR-siktet hos den som observerar panelen kan vara avgörande samt 

operatörens förmåga att ställa in en korrekt bild. CIP är också beroende av en viss vinkel i 

förhållande till den som observerar mot objektet. Detta uppnås med vinklade plåtar i panelen. 

Om vinkeln är felaktig så reflekteras ej den kalla himlen varvid panelen ej syns. Plåtarna i 

panelen kan vid behov vinklas bort så panelen ej syns om fienden taktikanpassar. Andra 

faktorer som påverkar är låg molnbas, överhängande växtlighet och andra hinder som gör att 

den kalla himlen ej kan reflekteras i panelerna. Panelerna är också känsliga för smuts på de 

vinklade plåtarna. Generellt så kan sägas att CIP fungerar väl upp till 1500 meter medan man 

på avstånd över 2500 meter, speciellt om målet rör sig, får problem med att se panelerna. CIP 

är främst till för att användas mellan markförband men kanske också till viss del fungera 

mellan markförband och flygförband. 

 

Bild 3: CIP (till vänster i visuellt och i mitten i infrarött) och TIP (till höger med visuell sida utåt).  

Foto: Jonas Eklund (bilderna är redigerade) 
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Ett liknande passivt system är Thermal Identification Panels (TIP) som är reflekterande dukar 

som syns i det termiska infraröda området (3-12 µm). Dukarna är vändbara med en 

reflekterande sida i TIR-våglängdsområdet samt en orange sida för användning i dagsljus. 

Problemet är att den orangea sidan ej syns i termiska sikten utan endast i det visuella 

våglängdsområdet. Dessa dukar är främst till för igenkänning mellan markförband och flyg.
29

 

Även TIP är beroende av en vinkel mot sensorn när de används med den termiskt 

reflekterande sidan utåt. Dessa dukar kan också användas av infanteri som igenkänning mot 

flyg då de kan vikas ihop samt snabbt vikas upp vid behov. Ett problem med dessa dukar kan 

vara kontrasten mot bakgrunden vintertid då även bakgrunden då är kall.  

 

Både CIP och TIP ändrar ett fordons termiska signatur men är ej aktiva. Ses CIP/TIP så kan 

man nog utgå från att man redan sett fordonet varvid påverkan på fordonets 

signaturanpassning är minimal. Nivå på identifiering är dock låg då det enda man ser är att ett 

fordon har en kall kvadrat utöver sin normala signatur. Dessa två system medger en viss 

möjlighet att känna igen fordonet som ett eget fordon men ger ingen möjlighet att identifiera 

fordonet avseende förbandstillhörighet eller identitet. 

Reflekterande tejp 

Ett annat passivt system är reflextejper och reflextyger som reflekterar NIR-strålning. Dessa 

kan utgöras av tejper, band eller tygbitar som kan fästas på fordon, stridsvästar eller kläder. 

Visuellt ses de som en liten fyrkantig tygbit (ca 2,5 cm) eller för fordon som ett svart streck 

(ca 5 cm brett). Dessa reflekterar endast i våglängdsområdet NIR och kan tydligt ses i en 

bildförstärkare om de belyses med en NIR-strålningskälla. Om reflexen belyses med en NIR-

laser så skall reflexen kunna ses på 900 meters avstånd i en bildförstärkare med sex gångers 

förstoring. Dessa reflexer nyttjar retroreflex vilket minskar risken för att motståndaren skall se 

reflektionen. Problemet med dessa är att de inte kan ses i termiska sikten eller dagtid då de 

nyttjar bildförstärkare.
30
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Påverkan på signaturanpassning kan betraktas som försumbar men om en motståndare 

använder belysare i NIR-våglängd så kan påverkan på signaturen bli avsevärt större. Detta 

system medger en något högre förmåga till identifiering då tejpen kan klistras i olika mönster. 

En teknik är att tejpa en vinkel eller ett V och vända detta V åt olika håll beroende på 

identitet. Detta skulle då kunna ge en indikation på förbandstillhörighet. Frågande systems 

signatur påverkas dock markant då en belysare i NIR-våglängd måste tändas. Detta torde 

upptäckas på långa avstånd om en motståndare använder bildförstärkare men också blända 

bildförstärkaren. 

 

Bild 4: Exempel på användande av NIR-reflexer. Längst bak på tornet anges vagnsidentitet och pluton. 

Vinkel framtill anger vilket kompani vagnen tillhör beroende på hur den är vänd. I detta fall 2.a 

kompaniet. Ringar på eldröret anger vilken bataljon vagnen tillhör. I detta fall 2.a bataljonen. 

Illustration: Jonas Eklund 

 

Motsvarande material som i CIP finns även som tejp. Dessa kan då tejpas på ytor och 

reflekterar då den kalla himlen på samma sätt som CIP och TIP. Dessa nyttjar inte retroreflex 

och behöver inte belysas. Beroende på bredd på tejpen så kan denna markering jämföras med 

TIP. 

RFID 

RFID (radar frequency identification device, även kallat RF-tag) är passiva system främst för 

flygs identifiering av markförband. När en radar på ett flygplan belyser ett fordon med RFID 

så moduleras signalen och reflekteras åter till sändaren. Moduleringen av den reflekterade 

radarsignalen kan sedan användas för identifiering. Systemet bygger på en version av 

retroreflex men för våglängder i radarområdet. En fördel med systemet är att det kan hantera 

”frågor” i form av belysning av flera radarsystem samtidigt. Den som blir belyst av radar får 

dock ingen information om vem eller vad som belyst eller att det överhuvudtaget skett. En 

nackdel med systemet är om flera fordon i närheten av varandra belyses samtidigt så erhålls 

multipla modulerade svar. Detta kan då ge problem med att urskilja målen från varandra. 

Systemet förutsätter att radar används.
31
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Systemet uppges ge retroreflex endast om den är belyst av rätt frekvenser varför påverkan på 

signaturanpassning borde vara obefintlig till minimal. Frågande systems signatur påverkas 

dock då frågan via radar måste nå RF-tagen samt också nå tillbaka till radarn. Dock så 

används normalt systemets ordinarie radar varför skillnaden blir obefintlig jämfört med 

signaturen då radarn normalt är påslagen. 

Systemet uppges också returnera en 

modulerad signal men det är något oklart 

om moduleringen anger ”egen” eller om 

den också anger någon form av identitet. 

 

Bild 5: RF Combat Identification Tag.  

Foto: Markstridsskolan Skövde 

 

Aktiva fyrar 

Aktiva svarssystem kan vara system som sänder ut radio- eller annan strålning antingen i det 

nära infraröda våglängdsområdet eller i det termiska infraröda våglängdsområdet. En fördel 

med aktiva system ur signaturanpassningssynpunkt är att de kan stängas av medan passiva 

måste täckas över eller på annat sätt döljas. En annan fördel med vissa aktiva system är att 

signalen kan pulsa eller på annat sätt varieras så att en högre grad av identifiering kan uppnås. 

Om detta inte görs så medger systemen oftast bara upptäckt med en viss grad av igenkänning, 

knappast identifiering. 

 

Thermal Identification Beacons (TIB) kan bestå av en värmekälla med en roterande reflektor 

eller av element som snabbt värms och kyls vilka i ett IR-sikte uppfattas som en blinkande 

varm punkt. TIB kan normalt ses på minst 1500 meter och upp till 4000 meter men begränsas 

vertikalt av reflektorn om sådan används. Med vissa system och rätt sensor så är räckvidden 

under rätt förutsättningar > 8 km. Tät dimma, damm, samt starka vindar kan påverka 

räckvidden på TIB negativt. Sändare i det nära infraröda våglängdsområdet ses med hjälp av 

bildförstärkare och påverkas även dessa av dimma och damm men inte alls av vind. 

Möjligheten att se sändare i NIR-området påverkas dock betydligt mer av rök än sändare i IR-

området. Ett annat problem med dessa aktiva system är att de syns lika väl för en motståndare 

som för en själv beroende på vilka optiska/optroniska system motståndaren använder. Dessa 
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system kombinerar ibland sändare i NIR samt TIR-våglängdsområdet.
32

 Detta innebär dock 

att signaturen påverkas negativt i både NIR-våglängdsområdet och i det termiska 

våglängdsområdet.  

 

 

 

Ett exempel på en enkel aktiv sändare är så kallade LightSticks som är ljusstavar som avger 

såväl synligt ljus i olika våglängder som strålning i våglängdsområdet NIR (se bild höger). 

Dessa kan vara batteridrivna eller kemiskt aktiverade. Stavar i NIR-området är endast synliga 

i bildförstärkare medan övriga kan synas både visuellt och i bildförstärkare. Kemiskt 

aktiverade NIR-stavar kan ha ett våglängdsområde på ca 760 nm men med en spridning 

mellan 700 och 880 nm medan en elektrisk ljusstav kan ha ett mer exakt våglängdsområde, 

t.ex. 880 nm.
33

 Dessa ger normalt ingen identitet men om man använder sig av flera stycken 

som placeras på specifika platser så kan de ge en viss indikation. Ett exempel kan vara att 

placera dem i höger eller vänster fordonsantenn eller i båda. Nackdelen med dessa är att de 

syns väl även i motståndarens bildförstärkare. En metod är att placera dem bak på tornet så att 

de bara syns bakifrån men de ger då bara identifiering i den riktningen. 
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Ett annat exempel på aktiva sändare i NIR-området är elektriskt drivna sändare med lysdioder 

som normalt kan ha en våglängd på 880 nm. Dessa kan användas både mellan markförband 

samt mellan markförband och flyg. Dessa syns i bildförstärkare men ej visuellt och ej i 

termiska sikten. Utrustningarna kan drivas av ett vanligt 9V batteri och kan utan problem 

fästas i t.ex. en stridsväst. Vissa har möjlighet till kodning då de kan fås att blinka enligt ett 

programmerbart mönster. Modeller finns också som endast är avsedda för igenkänning mellan 

markförband och flyg. Räckvidden på dessa kan beroende på väderförhållanden vara mycket 

god, ibland över 35 km. I många bildförstärkare finns en lysdiod i NIR-området som kan 

användas för stödjande belysning i mörka utrymmen men som också kan användas för 

igenkänning. En nackdel med dessa system är att de kan blända ut bildförstärkare om inte 

intensiteten kan varieras. En annan nackdel med dessa system är att vissa blinkande signaler 

kan i bildförstärkare missförstås för eldgivning. Detta är naturligtvis olyckligt då detta kan 

öka risken för vådabekämpning. Även NIR-fyrar påverkar signaturanpassningen på 

motsvarande sätt som ljusstavar men de kan också ha en längre räckvidd.
34

  

 

Bild 8: Exempel på små NIR-fyrar. Till vänster en med blinkade signal med fast frekvens. Till höger en 

med ställbar frekvens. Den högra är hemmagjord av Kn Lars Martinsson till en kostnad av ca 60 kr, 

FHS. Foto: Jonas Eklund 

                                                 
34

 Night Vision Systems, DRS Technologies. 

http://www.nightvisionsystems.com/prod/prodCatIndex.aspx?ID=9. Hämtat 2010-01-13, kl: 08:30. 

Bild 7: Kemiska lysstavar. Längst till höger är en lysstav vars reaktion endast syns i NIR-våglängd. 

Foto: Jonas Eklund 

http://www.nightvisionsystems.com/prod/prodCatIndex.aspx?ID=9


 

 27 

Fråge-, svarssystem 

Andra aktiva system är så kallade fråge-/svarsystem där det observerande systemet via radio- 

eller mikrovågor (upp mot 40 GHz) sänder en fråga till kontakten.
 35

 Exempel på system är 

BCIS eller BTID. Om kontakten har en motsvarande transponder så skickar den tillbaka ett 

svar varvid kontakten identifieras. Räckvidden på systemen varierar men 1000 meter och även 

över 5000 meter förekommer. Dessa system kan också medge att information sänds i 

samband med svaret som position, identitet och status vilket bidrar till att skapa en god 

lägesuppfattning. Vissa system kan också upprätta en datalänk mellan sig där informationen 

kontinuerligt eller med tidsintervall sänds varvid detta sedan visas lokalt i ett ledningssystem 

på t.ex. ett kompani. Informationen kan också vidareförmedlas till ett centralt ledningssystem 

för uppföljning av förbands position inom t.ex. en brigad. 

 

Fråge-/svarsystem kan vara separata enheter men kan också vara integrerade i befintliga 

radar- och eldledningssystem. Frågefunktionen kan vara integrerad i eldledningssystemets 

laseravståndsinstrument så att frågan ställs i samband med att avståndet till målet mäts. 

Interrogatorn bör vara riktad och ha en så pass smal lob att endast mål inom 

eldledningssystemets observationsområde svarar så att inte mättnad av systemet sker. Om 

interrogatorn är integrerad i eldledningssystemet och med dess laseravståndsinstrument så kan 

även filtrering i avstånd ske. Svar kan då presenteras i form av ”vän”, ”okänd” och ”sektor” 

där ”sektor” indikerar att ”vän” finns inom sektorn för interrogatorn men hitom eller bortom 

det av eldledningssystemet uppmätta avståndet. I systemet finns då inbyggt att svar inom en 

viss marginal från uppmätt avstånd indikeras som vän medan svar bortom eller hitom 

marginalen från uppmätt avstånd indikeras som sektor. Transpondern är normalt 

rundstrålande från vagnen men kan ha begränsningar i höjdled. En viktig faktor är också 

räckvidden på transpondern. Om räckvidden bara är 1000 meter så kommer frågor på längre 

avstånd att indikera ”okänd” då interrogatorn inte kommer att uppfatta något svar om 

skjutavståndet är 4000 meter.
36

 En potentiell risk med fråge-/svarssystem är att man via 

telekrigföring (m.h.a. t.ex. störsändare) skulle kunna utlösa transponderfunktionen och 

därmed skulle ett helt förbands enheters positioner röjas alternativt mättas. 
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Bild 9: Princip för fråge- och svarssystem. Källa: Försvarsmakten. Illustration: Jonas Eklund 

 

I ovanstående bild så beskrivs principen för ett identifieringssystem med fråge-/svarsfunktion. 

Om vagn A ställer en fråga så kommer vagn D att ge svaret ”vän” då den befinner sig inom 

interrogatorns frågesektor. Vagn B och E kommer att ge svaret ”sektor” då de befinner sig 

hitom respektive bortom systemets filtrerade avstånd. Detta sker dock endast om systemet kan 

identifiera avstånd genom att vara integrerat med vagnens eldledningssystem. Vagn C ger 

inget svar då den är utanför systemets frågesektor vilket då indikeras genom att ”okänd” visas 

i systemet. Inte heller vagn F ger något svar då den är en fientlig vagn vilket också indikeras 

genom ”okänd” i systemet.
37

 

 

Andra fråge-/svarsystem kan bygga på laser där en fråga ställs med hjälp av en laser som 

reflekteras via ett prisma med slutare hos kontakten. Om laserstrålen är rätt kodad så öppnar 

slutaren och strålen reflekteras tillbaka varvid kontakten identifieras. Dessa system är dock 

mer väderberoende och beroende av fri sikt till prismat jämfört med system som använder sig 

av mikrovågor. Fördelen med systemet är att prismat (transpondern) ej är rundstrålande vilket 

är bättre ur signaturanpassningssynpunkt vid t.ex. telekrigshot. Det finns också aktiva system 

som både använder laser och radio. Ett sådant system är Dismounted Soldier Identification 

Device (DSID). Systemet används främst av trupp till fots och bygger på att en fråga ställs 

med hjälp av en laserbaserad interrogator på vapnet. En transponder svarar genom att via 

radio skicka ett krypterat svar som identifierar kontakten som vän. Systemet kan integreras 

med fordonsburna vapensystem. Användandet av laser som interrogator kan dock medföra 

problem med att ”träffa” transpondern vid dålig sikt.
 38
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Bild 10: Exempel på DSID. Frågande system ställer fråga via laser. Svarande system svarar via radio. Ett 

korrekt svar tänder en varning i frågande systems sikte. Illustration: Jonas Eklund 

 

Fråge-, svarssystem har nackdelen att både interrogator och transponder är aktiva. De som 

sänder i olika radiovåglängder påverkas antagligen inte så mycket ur 

signaturanpassningssynpunkt då det för närvarande inte finns så mycket sensorer för spaning 

och eldledning mot fordon i det använda våglängdsbandet. När systemen använder sig av 

laser eller är integrerade med laseravståndsmätare i eldledningssystem så kan de dock utlösa 

laservarnare om man belyser en motståndare varvid denne också kan få invisning. De kan 

också tänkas utlösa varnings- och motmedelssystem (VMS) på både egna och motståndarens 

fordon. Ett annat problem med vissa av ovanstående system är att systemen är krypterade 

vilket kräver att alla användare har samma krypto och frekvenser. 

 

En viktig del vid design eller val av TI-system är att analysera vilken mental bild systemet 

förmedlar till operatören. Den mentala bilden bör så långt som möjligt överensstämma med 

det aktuella systemets funktion. Ett system som vid en fråga genererar svaren ”vän” eller 

”fiende” ger kanske bilden att i båda fallen fås ett svar från den kontakt man ställt frågan till. 

Att en fientlig kontakt skulle svara på en TI-fråga är ytterst tveksamt, även om det kanske 

vore önskvärt. Även svarsalternativen ”vän” och ”okänd” kan ge en felaktig bild. Svaret 

”vän” indikerar att kontakten svarat på frågan men svaret ”okänd” indikerar också att 

kontakten svarat men att TI-systemet inte känner igen svaret. I själva verket så har man inte 

fått något svar alls vilket, för att ge en korrekt mental bild, inte borde indikeras alls. Om man 

vill ha en indikation från systemet att frågan sänts från interrogatorn så kanske detta bör 

indikeras på ett annat sätt. Svaret ”okänd” kan för operatören ge den mentala bilden att 

kontakten är fientlig och inte svarat eller att ett svar erhållits från en transponder som kanske 
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sitter på en fientlig kontakt. Alternativt så kan systemet vid svar ”okänd” ge bilden att ett svar 

erhållits från en allierad kontakt eller en kontakt ingående i ett angränsande förband med ett 

annat krypto, frekvens eller ”språk” som interrogatorn inte förstår.
39

 För att öka möjligheten 

för operatören att få en korrekt mental bild så kan TI-system behöva kompletteras med andra 

system som ökar operatörens lägesuppfattning, t.ex. system för uppföljning av egna förband 

(Blue Force Tracking eller BFT). 

 

Fråge-, svarssystem som inte kräver fri sikt mellan interrogator och transponder är system 

som använder sig av radio (RBCI). Systemen bygger på att en radio och ett navigationssystem 

är ihopkopplade.
40

 När mål mäts in ett för t.ex. bekämpning med flyg så sänds automatiskt en 

fråga ut via radio med information om bekämpningsområdets plats och verkansområde för 

valt bekämpningssystem. Detta kräver att val av verkanssystem är gjort innan 

positionsbestämning av målet sker. Eventuella radiosystem sammankopplade med 

navigationssystem som finns inom verkansområdet svarar automatiskt att de finns inom 

verkansområdet varvid operatören kan välja att stoppa bekämpningen. Systemet kräver att 

eventuella förband inom verkansområdet har radiotäckning till det system som ställer frågan 

samt att systemen använder samma frekvenser och krypton. Exempelvis så har 

artillerisystemet ARCHER en räckvidd på 50 km medan truppradiosystemet RA 180 har en 

räckvidd på ca 20 km. Detta är då med högantenn på interrogator samt fordonsantenn på 

transponder.
41

 En lösning på problematiken är att använda radiosystem med längre räckvidd 

men som då kräver större antenninstallationer och som har sämre dataöverföringskapacitet. 

En annan lösning kan vara att använda ett täckande telesystem som truppradiosystemen 

ansluter till. RBCI-systemen kan också behöva ställa mer än en fråga i följd i syfte att kunna 

vara säker på att få in svar från transpondrarna. RBCI-systemen är aktiva system som därmed 

också kan pejlas och störas. Då systemen normalt använder befintliga truppradiosystem, 

satellitkommunikationssystem eller andra liknande system så finns idag ett antal system som 

kan bedriva pejling, störning eller annan signalspaning i dessa våglängdsområden. Detta 

försvåras dock av att systemen normalt bara sänder när de fått en fråga vilket minskar risken 

för upptäckt, dock inte störning. Ett problem vid insatser med stora förband eller vid 
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multinationella insatser kan vara att få alla att använda samma krypton, nycklar och 

frekvenser eller att få alla under samma gemensamma ledningssystem. 

 

 

 

System för lägesuppfattning (BFT) 

Som alternativ eller komplement till de system som hittills beskrivits, som ibland kallas 

system för identifiering av kontakter (target identification, TI), så finns ledningssystem och 

stridsledningssystem eller så kallade Blue Force Tracking-system (BFT). BFT-system bidrar 

till lägesuppfattning (situational awereness, SA) genom att egna förband följs på en 

datorskärm och där presenteras på en kartbild. BFT kan integreras med vissa typer av fråge-

/svarssystem men i huvudsak så följs egna enheter genom att deras position erhålls via GPS 

som sedan via radio överförs till övriga enheter via ett ledningssystem. Dessa system kallas 

också system för Radio Based Situational Awareness (RBSA). BFT-system behöver dock inte 

använda radio utan även mobiltelefonnät kan användas eller olika former av 

satellitkommunikation. Vid användande av radio så finns samma problem som med RBCI-

systemen avseende räckvidden på radio med direktvåg. En fördel med BFT är att om en eller 

flera enheter saknar TI-system så kan de fortfarande identifieras med hjälp av presentationen 

av systerförband på kartbilden. Om en enhet i ett förband saknar både fungerande TI-system 

och BFT så kan den kanske fortfarande identifieras med hjälp av observerande enhets BFT 

genom att man ser övriga enheter i samma förband (t.ex. en pluton). När en attackhelikopter i 

februari 1991 bekämpade två egna fordon p.g.a. en felläsning av koordinater så hade kanske 

vådabekämpningen kunnat undvikas med ett BFT-system. Om piloten på sin datorskärm sett 

att de två mål han mätt in med eldledningssystemet varit grupperade bland andra egna enheter 

Bild 11: Exempel på princip för ett RBCI. Skjutande system frågar via radio om någon finns inom 

det planerade målområdet. System inom målområdet svarar automatiskt. Illustration: Jonas 

Eklund 
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och i höjd med egen stridslinje så hade han kanske inte skjutit. Nu presenterades målets 

position bara som en uppsättning koordinater, inte grafiskt på en datorskärm med karta och 

där stridslinjer samt övriga egna förband också presenteras. En annan fördel med BFT-system 

är att de också kan presentera upptäckta fientliga mål via antingen manuell inmatning eller via 

inmätning med t.ex. eldledningssystem. Om detta skett vid ovanstående vådabekämpning så 

hade piloten kunna se att den inmatade misstänkta fientliga positionen inte alls överensstämde 

med hans egna inmätta kontakt. Manuellt inmatade fientliga kontakter försvinner efterhand 

baserat på inställningar i systemet. Egna enheter uppdateras normalt automatiskt, antingen 

med tidsintervall eller om en enhet förflyttat sig en viss sträcka. En nackdel med detta är om 

ledningssystemet inte klarar av täta uppdateringsintervaller. Ett av systemen i bruk idag inom 

US Army (FBCB2) uppdaterar idag var femte minut eller efter en förflyttning på 800 meter. 

Dessa 800 meter kan idag vara avgörande för om en vådabekämpning sker eller inte sker. I 

framtiden så ses möjligheter till uppdatering efter varje 100 m.
42

 Snabbare system är system 

som bygger på att transpondrar med täta intervaller sänder ut egen plattforms position och 

identitet samt mottagare som visar detta på en display. Ett sådant system är Mode S ADS-B 

(Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) som bygger på ett system för 

flygtrafikledning. Detta system sänder position varje sekund samt identitet var femte sekund 

på frekvenser runt 1090 MHz. Nackdelen med systemet är att det alltid sänder vilket kan 

underlätta pejling och signalspaning. Föregångaren till systemet ställde ett stort antal frågor 

per sekund via en roterande antenn. Frågorna utlöste ett svar med identitet och med hjälp av 

tiden för svaret att anlända samt vinkeln på antennen så räknade man ut positionen på 

transpondern. Detta system är knappast användbart på markförband.
43

 

 

Vid bekämpning med flyg och artilleri eller vid förbekämpning samt ytmålsbekämpning så är 

det inte säkert att området kan observeras via Line of Sight. Då hjälper normalt inte de flesta 

TI-system (RBCI är ett undantag) medan BFT-system kan upptäcka egna enheter inom 

målområdet.  
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Nackdelen med BFT-systemen är att de är aktiva system som sänder ut signaler som kan 

pejlas och/eller störas. RBCI-systemen sänder normalt endast vid en ställd fråga medan BFT-

systemen sänder med jämna intervaller. För att minska risken för detta så krävs system som 

använder sig av krypton och/eller frekvenshopp vilket kan försvåra interoperabilitet och 

kompabilitet. 

 

En stor tänkbar fördel med BFT-system är att de torde enklare möjliggöra en integrering av 

sambandssystem, navigeringssystem, geografiska informationssystem, eldledningssystem, 

sensorer och identifieringssystem än andra tekniska system. 

 

Bild 12: Exempel på taktiskt terminal i ledningsstödssystem med möjlighet till BFT. Källa: FMV  
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Analys 

Kompatibilitet 

Insatser genomförs normalt med kombinerade vapen och kan dessutom ske som 

multinationella gemensamma operationer med kombinerade vapen. Detta gör att eventuella 

TI-system måste vara kompatibla med de sensorer man kan tänkas använda och då helst flera 

typer av sensorer. En enklare sammanställning av vanligt förekommande TI-system ger dock 

vid hand att om flera olika typer av TI-system används så måste också flera sensorer 

användas. T.ex. så kanske en stridsvagn bör ha möjlighet att använda bildförstärkare på 

vagnchef samt termisk IR hos skytten. P.g.a. de olika sensorernas egenskaper så bör kanske 

vagnchefen snabbt kunna växla mellan bildförstärkare och termisk IR. 

System Visuellt Bild-

förstärkare 

Termisk IR Radar Fråge-/svarssystem 

interogator 

NIR-fyr Nej Ja Nej Nej Nej 

NIR-reflex Som svart 

tejp 

Ja, om NIR-

belyst 

Nej Nej Nej 

CIP Nej Nej Ja Nej Nej 

TIP Ja, orange 

sida utåt 

Nej Ja, kamouflerad 

sida utåt  

Nej Nej 

TIB Nej Ja** Ja Nej Nej 

Fråge-/svarssystem 

transponder 

Nej Nej Nej Nej Ja* 

RF-tag Nej Nej Nej Ja* Nej 

Tabell 2: Kompatibilitet mellan sensorer och CID-system 

*om krypto, frekvenser, programvara m.m. är kompatibla. **om kombinerad NIR/TIR-fyr. 

 

Systemens förmåga att samverka med sensorer påverkas också av möjligheterna att använda 

systemen vid olika tider på dygnet samt av deras väderberoende. Enligt CALL så är ett av 

problemen med vådabekämpning en ovilja hos förband att uppträda vid mörker och/eller 

nedsatt sikt. Detta torde ställa krav på att TI-system bör vara relativt väderoberoende samt 

möjliga att använda dygnet runt. Den bästa lösningen är kanske ett system som påverkas lite 

eller inte alls av väder, som har dygnet runt kapacitet och som kan ”ses” i flera olika sensorer. 

Enligt nedanstående tabell så är detta dock svårt att uppnå.  

System Visuellt Bild-

förstärkare 

Termisk IR Radar Fråge-/svarssystem 

interogator 

NIR-fyr - 3, natt - - - 

NIR-reflex 3, dag 3, natt - - - 

CIP - - 2, dag & natt - - 

TIP 3, dag - 2, dag & natt* - - 

TIB - 3, natt** 2, dag & natt - - 

Fråge-/svarssystem 

transponder 

- - - - 1, dag & natt 

RF-tag - - - 1, dag & natt - 

Tabell 3: Väderberoende och dygnet runt kapacitet hos CID-system. 3 är mer väderberoende än 1. 

* rätt sida måste vara vänd utåt, orange sida för visuella våglängdsområdet syns ej i termisk IR-sensor.  

**om kombinerad NIR/TIR-fyr. 
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Ett fråge-, svarssystem fungerar både dag och natt samt har normalt litet väderberoende 

(optiska antagligen något mer än högfrekvent radar) men är tekniskt avancerade och 

antagligen dyrare än många andra system. Bildförstärkare med NIR-reflexer är relativt billiga 

system men är väderberoende och fungerar endast nattetid, dock så kan de användas även på 

soldatnivå. Termisk IR är relativt väderoberoende, även om snö och regn i vissa fall kan 

minska effektiviteten. Termisk IR fungerar både natt och dag men är för det mesta 

fordonsmonterade och framförallt CIP, TIP samt TIB är i första hand fordonsmonterade. En 

nackdel med TI-system som går att ”se” med flera olika sensorer är att för varje ytterligare 

våglängdsområde man sänder i, desto sämre blir signaturanpassningen varvid upptäcktsrisken 

ökar. Detta motsäger lite alla de ansträngningar vi idag gör för att signaturanpassa våra 

plattformar i olika våglängdsområden. Innebörden skulle kunna bli att vi endast kan använda 

oss av TI-system i en konflikt mot en tekniskt underlägsen motståndare. Ett alternativ skulle 

kunna vara att använda system i våglängder med kort räckvidd för att minska risken för 

upptäckt. Räckvidden på många av dagens vapensystem gör dock att räckvidden på våra TI-

system också bör vara långa. En fördel med att ha väl signaturanpassade plattformar som är 

svåra att upptäcka är att de skapar mer tid för operatören till att genomföra en identifiering. 

En annan aspekt på kompatibilitet är att eventuella TI-system måste vara kompatibla med 

övriga system i en plattform. Ett exempel på system kan vara varnings- och 

motverkanssystem (VMS) som kan finnas på stridsfordon. Om VMS har en sensor som 

reagerar på laser så får ju systemet inte utlösa om ett fråge-, svarssystem använder laser för att 

ställa frågan. Systemet kan ju också vara integrerat med en laseravståndsmätare för att avgöra 

om egna enheter finns inom systemets frågesektor. Om fråge-, svarssystemet använder radio 

med höga frekvenser så finns risk att ett eventuellt VMS förväxlar frågan med en 

radarmålsökare eller en markradar. Om VMS ger invisning till frågande system så kommer 

både frågande vagn och svarande vagn att se en vagn som siktar mot densamma vilket ökar 

risken för att båda tolkar situationen som hotfull och frågan som utlöste VMS som ett hot.
44
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Tillämpning av TI-system och CID-system 

För att svara på frågan om CID-system är lösningen för att undvika vådabekämpning inom 

markarenan så bör man analysera orsakerna till att vådabekämpningar sker. En undersökning 

av 58 stycken vådabekämpningar med direktriktad eld under Andra Världskriget, 

Vietnamkriget och Koreakriget visar på att koordinering mellan förband var den största 

orsaken till att vådabekämpningarna skedde (45 %). Felaktig identifiering (26 %) och 

bristande erfarenhet (19 %) gav tillsammans ungefär samma risk för vådabekämpning som 

koordinering mellan förband. Samma undersökning visar att det inte var någon skillnad i 

antalet vådabekämpningar beroende på om 

förbanden genomförde anfallsstrid eller 

försvarsstrid. Vådabekämpningarna blev dock 

vanligare ju längre ifrån varandra de olika 

förbanden var ledningsmässigt. Dåligt samband, 

dålig orientering (navigation), dålig ledning samt 

dålig sikt ökade risken för vådabekämpning.
45

 

Figur 1: Fördelning av orsaker till vådabekämpning  

p.g.a. direktriktad eld (Källa: US Army) 

 

Av ovanstående undersökning framgår att 26 % av vådabekämpningarna berodde på felaktigt 

igenkänning eller felaktig identifiering av egna enheter som fientliga. Detta innebär dock inte 

att TI-system hjälpt i 26 % av fallen. TI-system hade kanske också kunnat kompensera för 

bristande koordinering eller bristande erfarenhet. Å andra sidan så hade kanske inte TI-system 

hjälpt i alla av de olika fallen med felaktig identifiering. Därför bör man inte bara analysera 

orsakerna till vådabekämpningar utan också huruvida olika TI och CID-system hjälpt i de 

olika fallen.  

 

Data från 77 olika vådabekämpningar med direktriktad eld vid US Army National Training 

Center (NTC) visar på att 17 % av vådabekämpningarna kunnat undvikas med TI-system. 33 

% av vådabekämpningarna hade kunnat undvikas om inblandade enheter haft system som 

kunnat visa egna fordons position medan 50 % av vådabekämpningarna hade kunnat undvikas 

om inblandade enheter haft system som visat egna förbands position.
46
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Ovanstående indikerar att man behöver både system för identifiering av kontakter (TI) men 

också system för ökad lägesuppfattning (BFT). Detta skulle innebära att för att få en så hög 

förmåga som möjligt till CID och därmed ett så gott skydd som möjligt mot vådabekämpning 

så krävs både system för igenkänning/identifiering och system för ökad lägesuppfattning. 

Ovanstående data är dock från ett begränsat antal vådabekämpningar varvid det är svårt att 

säga om system för TI eller system för BFT ger högst förmåga avseende CID och skydd mot 

vådabekämpning. Då tekniska system, taktik och teknik har förändrats genom åren så är 

kanske inte heller all data relevant. En annan aspekt är att konflikternas art har varierat varvid 

det som var gällande under Gulf-kriget eller Irak-kriget kanske inte gäller i nuvarande konflikt 

i Afghanistan. Man måste se över vilken teknisk nivå motståndaren har samt också vilka 

tekniska system han har. Utöver detta så måste man analysera motståndarens uppträdande och 

taktik. En irreguljär motståndare som uppträder okonventionellt kan ställa andra krav på TI 

och BFT än en konventionell motståndare som genomför konventionell krigföring. En 

högteknologisk motståndare kan också ha andra möjligheter att genomföra teknisk anpassning 

mot våra system. 

 

De exempel som tagits upp under rubriken historia är inte representativa för att påvisa hur ofta 

olika orsaker till vådabekämpning förekommer. De kan dock visa på att vådabekämpningar, 

som ovan beskrivits, kan förekomma p.g.a. en mängd olika anledningar. De kan också 

användas för att exemplifiera om, och i så fall hur, olika CID-system hade hjälpt i de specifika 

olika fallen. Att CID-system inte alltid hjälper kan bland annat se i nedanstående olika fall. 

 

Vådabeskjutningen den 28 mars 2003 mot brittiska vagnar ur 16:e luftburna brigaden av 

amerikanska A-10 flygplan skedde trots användandet av paneler (TIP). Den röda färgen 

misstogs dock för raketer eller raketramper och identifieringen skedde via vanliga kikare 

vilket antagligen bidrog till vådabekämpningen. TIP hade antagligen inte heller hjälpt nattetid 

då inte alla A-10 är utrustade med termiska sikten (kan tillföras via montering av kapsel). 

Detta innebär att användande av CIP inte heller hade hjälpt då den kalla reflektionen från 

panelerna inte kan ses i vanliga kikare. CIP är dessutom målade i samma färg som fordonen 

varför de är svåra att se med kikare. På vissa A-10 har man använt sig av IR-kameran i planets 

markmålsrobotar för att få IR-kapacitet. Bilden från roboten länkas in till en monitor i 

flygplanet så att piloten ser en IR-bild. Om flygplanen hade ovanstående konfiguration vid 

detta tillfälle så hade det ändå inte hjälpt. Detta eftersom britterna använde TIP dagtid, med 

den orangea sidan utåt, som inte syns i IR-våglängdsområdet. Dock så hade CIP kunnat hjälpa 
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om piloterna använt sig av robotarnas IR-kamera. A-10 saknar också radar varför RF-tag inte 

hade hjälpt vid denna vådabekämpning. A-10 piloterna är dock utrustade med BIF varför 

NIR-fyr hade kunnat hjälpa om vådabekämpningen skett nattetid. I detta fall så hade ett fråge-

/svarssystem (BTID/RBCI) kunnat hjälpa eller ett system för positionsuppföljning av förband 

(BFT). BFT-system fanns och användes men ändå skedde vådabekämpningen. En bidragande 

orsak kan ha varit att det var enheter från två skilda länder varför den som ledde in flygplanen 

inte kunde se det brittiska förbandet i sitt system. 

 

I samband med vådabekämpningen av ingenjörerna den 27 februari 1991 så användes TI-

system. Fordonen hade igenkänningstecken på sidorna, troligtvis i form av NIR-reflekterande 

tejp. Dessa tecken observerades inte av det anfallande mekaniserade förbandet, kanske p.g.a. 

att både skytt och vagnchef använde termiska sikten. Eldgivningen avbröts först efter att 

ingenjörerna skjutit ett grönt signalskott som kunde observeras visuellt. Även om anfallande 

förband använt bildförstärkare så är det inte säkert att detta hade hjälpt, såvida man inte belyst 

reflexerna med en stark NIR-källa. Även i detta fall så hade ett fråge-/svarssystem (BTID) 

kunnat hjälpa eller ett system för positionsuppföljning av egna fordon (BFT). Detta hade 

förutsatt att fråge-/svarssystemen varit kompatibla mellan kårerna eller i fallet med BFT att 

respektive kår sett även andra kårers fordon, vilket kanske varit tveksamt. Ett BFT-system 

som endast följer upp förband hade inte fungerat då de som bekämpades var skilda från eget 

förband p.g.a. en fastkörning. I samband med vådabekämpningen så försökte ingenjörerna 

stoppa eldgivningen genom att blinka med en NIR-lampa i en bildförstärkare samt genom att 

tända en NIR-fyr men detta upptäcktes ej. NIR ses vare sig i termiska sikten eller visuellt 

varför anfallande förband hade behövt använda sig av bildförstärkare. Hade ingenjörerna 

använt sig av en TIB så hade de kanske kunnat bli identifierade eller om vagncheferna använt 

sig av bildförstärkare. 

 

I fallet 1991 då en amerikansk attackhelikopter bekämpar två egna fordon så hade inte NIR-

fyrar hjälpt då den använde sig av IR-sikten. I detta fall så hade kanske CIP eller TIB hjälpt 

men vädret var dåligt och inledningsvis så var avstånden långa varför det inte är säkert att 

dessa hade kunnat observeras. Ett fråge-/svarssystem (BTID eller RBCI) hade antagligen 

fungerat p.g.a. deras frekvenser. Hade det varit den modernare versionen av AH-64 

attackhelikopter (AH-64D Longbow) som använder sig av en eldledningsradar i Ka-bandet så 

hade också RFID (RF-tag) kunnat minska risken för vådabekämpning. I detta fall så befann 
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sig också vagnarna tillsammans med egna enheter varför ett BFT-system för uppföljning av 

egna förband hade kunnat hjälpa. 

 

För att bättre kunna belysa hur olika typer av CID-system kan tillämpas eller bör tillämpas så 

exemplifieras nedan tillämpningen av olika system. I den första tabellen (tabell 4) visas 

tillämpning i de fall som tidigare beskrivits som olika exempel på vådabekämpning. I tabell 5 

visas exempel på tillämpning i vanliga förekommande vapensystem kopplat mot om man 

observerar fordon eller trupp. Ur tabellerna kan utläsas att inget heltäckande system finns som 

hade fungerat i alla listade exempel. Man kan också utläsa att i något fall hade inget system 

hjälpt, vådabekämpning hade ändå skett. I tabellerna ses också problematiken med att 

använda sensorer som ser i olika våglängdsområden vilket komplicerar användandet av CID-

system. I tabell 6 sammanfattas olika tänkbara lösningar. Resultaten antyder att integration av 

flera system bör ske samt att både förmåga till TI och SA bör finnas för att minska risken för 

vådabekämpningar. 

 

Tabellerna skall i första hand ses som exempel på hur de olika tekniska systemen kan 

tillämpas och tar inte hänsyn till huruvida bristande träning, oerfarenhet, ROE och t.ex. stress 

påverkar. De olika avstånd som systemen fungerar på har också utelämnats då detta påverkas 

av en mängd faktorer men också av de olika fabrikatens prestanda. Dock så kan generellt 

sägas att CID-system beroende av bildförstärkare (BIF) har kortast räckvidd följt av termiska 

sikten (IR) och därefter fråge-/svarssystem. NIR-fyrar för IK i kombination med 

bildförstärkare kan dock ha längre räckvidd vid klart väder än både CIP och BTID. System 

för positionsuppföljning av förband kan ha mycket lång räckvidd beroende på typ av 

sambandsmedel.  

 

I bild 14 och bild 15 ges exempel på två tänkbara lösningar avseende hur markförband kan 

utrustas med olika tekniska system för CID. Bild 14 omfattar främst fråge- svarssystem 

medan bild 15 främst omfattar system som kan ses i skjutande systems sensorer. Lösningen i 

bild 14 ger normalt en högre grad av identifiering samt också en större möjlighet att integrera 

systemen med andra system som eldledningssystem och ledningsstödssystem. Vinklade pilar 

anger att information avseende identitet/igenkänning kan eller måste överföras till skjutande 

enhet med något sambandssystem från det system som observerar kontakten.
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Tabell 4: Exempel på tillämpning av olika system på några av de typsituationer som tidigare beskrivits under kapitlet historia 

 System 

Situation CIP/TIP Reflextejp RFID TIB/NIR-sändare Fråge-

/svarssystem 

BFT 

(lägesuppfattning) 

Vådabekämpningar 

med eget artilleri under 

första världskriget. 

Dessa vådabekämpningar skedde frekvent och med stora förluster. I de fall där det berodde på bristande teknik hos de 

skjutande systemen och där förlusterna p.g.a. egen indirekt eld bedömdes bli lägre än av de fientliga kulsprutor p.g.a. 

att egen indirekt eld låg får långt fram så hade inga av ovanstående system hjälpt. Under kriget så användes dock ljusa 

markeringar bak på ryggen på egna förband för att lättare kunna leda den indirekta elden. 

Vådabekämpningen 

1944 (med moderna 

system) när ett 

stridsvagnsförband 

bekämpar ett 

pansarvärnskompani 

Kanske inte, 

främst p.g.a. 

dålig sikt. Först 

vid kortare 

avstånd. 

Nej, p.g.a. dålig 

sikt och dagtid 

används ej BIF. 

Tejpen syns först 

på korta avstånd 

visuellt och i sida.  

Nej. Kräver 

radar. 

Kanske inte, 

främst p.g.a. dålig 

sikt. Först vid 

kortare avstånd. 

Ej NIR p.g.a. 

dagtid. 

Ja, rätt frekvens 

för att tränga 

igenom vid dåligt 

väder. 

Ja, grunden var en 

felorientering som 

hade kunnat 

upptäckas med 

BFT. Även ID 

hade kunnat ske. 

Vådabekämpningarna 

Vietnam med infanteri i 

oktober 1966 och i 

september 1971 i 

samband med 

operationer i tät 

djungel.  

Nej. Främst 

fordonsburna 

system. 

Nej, används 

främst i mörker 

och med 

belysande NIR-

ljus och ses i BIF. 

Nej Nej, inte TIB. Ej 

heller NIR då de 

främst används i 

mörker och ses i 

BIF. 

Ja, DSID vid fri 

sikt. Lite mer 

tveksamt i tät 

djungel. 

Nej, dessa system 

är främst 

fordonsburna. 

Vådabekämpningen 

under Vietnamkriget 

när artilleri besköt ett 

annat artilleriförband 

p.g.a fel laddning.  

Nej Nej Nej Nej Nej.  

A-bek från det 

beskjutna 

förbandet hade 

kanske kunnat 

stoppas med ett 

RBCI-system. 

Nej.  

A-bek från det 

beskjutna 

förbandet hade 

dock kunnat 

stoppas. 

Vietnamkriget när 

artilleri besköt egna 

förband p.g.a. 

växtlighet. 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej, möjligtvis 

om systemet 

innehåller 

detaljerad tg.data. 
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Februari 1991 när 

attackhelikoptrar ur 1:a 

flygregementet med 

radarvarnare 

identifierar en egen 

radar som fientlig. 

Ja, kanske men 

långt avstånd. 

Nej, antagligen 

för långt avstånd 

och kräver 

belysning med 

NIR 

Ja, med den nyare 

versionen av AH-

64 med radar 

(Longbow). 

Ja, kanske men 

långt avstånd. 

Ja Ja 

Vådabekämpningen av 

ingenjörerna den 27 

februari 1991 

Ja Nej, termiska 

sikten användes. 

Nej. Kräver 

radar. 

Ja Ja, om samma 

krypto, frekvens 

m.m. 

Ja, om andra kårer 

visas med upp-

lösning på fordon 

Februari 1991 när en 

brittisk strv i sandstorm 

öppnar eld mot ett eget 

strf. 

Antagligen inte, 

främst p.g.a. 

dålig sikt. Först 

vid kortare 

avstånd. 

Nej, p.g.a. dålig 

sikt och dagtid 

används ej BIF. 

Nej. Kräver 

radar. 

Antagligen inte, 

främst p.g.a. dålig 

sikt. Först vid 

kortare avstånd. 

Ja, rätt frekvens 

för att tränga 

igenom vid dåligt 

väder. 

Ja 

Februari 1991 när en 

amerikansk strv öppnar 

eld mot brittiska strf. 

Ja Nej, dagtid varför 

BIF ej användes. 

Termiska sikten 

användes. 

Nej. Kräver 

radar. 

Ja, TIB dagtid. Ja, om samma 

krypto, frekvens 

m.m. 

Ja, om allierade 

förband visas. 

Vådabekämpningen  

1991 då en attack-

helikopter bekämpar 

två egna fordon 

Ja Nej, p.g.a. dålig 

sikt och dagtid 

används ej BIF. 

Ja, med den nyare 

versionen av AH-

64 med radar 

(Longbow). 

Ja Ja Ja 

Vådabeskjutningen den 

28 mars 2003 mot 

brittiska vagnar ur 16:e 

luftburna brigaden 

Användes (TIP-

dagtid orange) 

men misstogs 

för raketer. 

Nej, dagtid 

används inte BIF. 

Kanske synligt 

VIS om 

tillräckligt nära. 

Ja, om 

kompatibla 

system. 

Ja, dock tveksam 

räckvidd på NIR. 

A-10 har inte 

alltid TIR. 

Ja, om kompatibla 

system. 

Ja, om allierade 

förband visas. 

7 april 2003 när 

stridsfordon öppnar eld 

mot en egen position i 

Baghdad, bl.a. mot pbv, 

strf och SF-fordon. 

Ja, användes 

antagligen (ej 

SF-fordon) men 

eld öppnades 

ändå. 

Nej, dagtid 

används inte BIF. 

Nej. Kräver 

radar. 

Ja, dock ej NIR. Ja Ja, användes 

antagligen men 

eld öppnades 

ändå. 
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Tabell 5: Tillämpning av olika CID-system på olika tekniska system 

Mål 

Skytt 

Infanteri Fordon 

TKSP: I huvudsak så användes sikten i 

det visuella området. Tunga kulsprutor 

kan dock utrustas med både 

bildförstärkare och termiska vapensikten. 

Övriga i gruppen kan ha bildförstärkare. 

System för uppföljning av position (BFT) av 

egna förband kan till del hjälpa men kräver 

oftast att egna fordon finns i omedelbar närhet 

(<300 m) då systemen är fordonsburna. 

Fråge-/svarssystem för avsutten trupp (DSID) 

är ett system som kan användas i detta fall 

men systemet kräver fri sikt. 

Vid strid i mörker kan reflextejp användas 

men kräver då bildförstärkare och belysning i 

NIR-våglängdsområdet vilket kan ske med 

hjälp av t.ex. vapenmonterad NIR-belysare 

(ATPIAL eller AN/PEQ- 2). 

NIR-sändare nattetid samt användande av 

bildförstärkare på vapensystemet. 

System för uppföljning av position av egna förband 

kan till del hjälpa men kräver oftast att egna fordon 

finns i omedelbar närhet av skytten då systemen är 

oftast är fordonsburna. 

Vid strid i mörker kan reflextejp användas men 

kräver då bildförstärkare och belysning i NIR-

våglängdsområdet vilket kan ske med hjälp av t.ex. 

vapenmonterad NIR-belysare (ATPIAL eller 

AN/PEQ- 2) eller på kortare avstånd kanske med 

belysaren i bildförstärkaren. 

NIR-sändare nattetid samt användande av 

bildförstärkare på vapensystemet. 

Vid användande av termiska sikten på vapnet så kan 

CIP samt TIB vara fungerande system. 

GRG/RPG/PSKOTT: I huvudsak så 

användes sikten i det visuella området. 

Moderna system kan dock utrustas med 

bildförstärkare. Övriga i gruppen kan ha 

bildförstärkare. 

Om bildförstärkare ej används så är det i 

första hand system för uppföljning av position 

av egna förband (BFT) men då krävs närhet 

(<300 m) till eget fordon. Användande av 

bildförstärkare förutsätter dessutom mörker. 

DSID kan vara ett alternativ för t.ex. GRG 

som med sgr verkar mot trupp. 

 

För trupp utan tillgång till fordon så är DSID 

det system som kan användas dygnets alla 

timmar samt vid dåligt väder. Systemet kräver 

fri sikt och att transponder ej är dold av 

utrustning eller växtlighet. 

NIR-fyrar endast vid mörker. Reflextejp 

kräver mörker, belysare och relativt god sikt. 

Se ovan. Dock så är inte CIP något alternativ då IR-

sikten inte används på dessa vapensystem. TIB kan 

dock fungera i samverkan med bildförstärkare 

(nattetid) då denna sänder i både NIR- och IR-

våglängdsområdet. 

Användande av reflextejp kräver belysare i någon 

form samt bildförstärkare och mörker. 
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Burna PVRBS: I huvudsak så användes 

sikte i det visuella området men systemet 

kan utrustas med bildförstärkare. 

Om bildförstärkare ej används så är det i 

första hand system för uppföljning av position 

av egna förband (BFT) men då krävs närhet 

(<300 m) till eget fordon. Ett problemområde 

är behovet av mörker för CID-system i NIR-

våglängdsområdet. 

Då systemet i första hand är till för 

bekämpning av stridsfordon så är DSID inte 

ett lämpligt val p.g.a. ökad vikt på systemet. 

System för uppföljning av position av egna förband 

kan till del hjälpa men kräver oftast att egna fordon 

finns i omedelbar närhet av skytten då systemen är 

oftast är fordonsburna. 

Nattetid så kan NIR-fyrar eller TIB (som sänder 

både NIR och IR) vara alternativ, i samverkan med 

bildförstärkare.  

Användande av reflextejp kräver belysare i någon 

form samt bildförstärkare. 

Då pvrb-systemet är ett buret system så är fråge-

/svarssystem kompatibla med fordon oftast för 

tunga. Systemet kan finnas på målet men inte hos 

skytten. 

Tunga PVRBS: Använder sig av både 

optiskt sikte i det visuella området samt 

termiskt sikte. Bilden kan överlagras så 

båda våglängdsområdena kan ses. 

Gruppchefen eller laddare kan ha 

bildförstärkare. 

Om bildförstärkare ej finns på gruppen så är 

det i första hand system för uppföljning av 

position av egna förband (BFT) men då krävs 

närhet (<300 m)  till eget fordon. Ett problem 

är behovet av mörker för CID-system i NIR-

våglängdsområdet. CID-system i IR-området 

är normalt för stora, för tunga och/eller för 

strömkrävande för att vara burna. 

DSID är inte ett alternativ då systemet främst 

verkar mot stridsfordon. 

System för uppföljning av position av egna förband 

vid fordonsmonterade system. 

Vid användande av termiska sikten på vapnet så kan 

CIP samt TIB vara fungerande system. 

Om någon på gruppen har bildförstärkare så kan 

även NIR-fyrar hjälpa, dock endast i mörker. 

Användande av reflextejp kräver belysare i någon 

form samt bildförstärkare och mörker. 

Fråge-/svarssystem kan vara en lösning vid 

fordonsmonterade system. 

PBV: Har vapensikte i det visuella 

området men förare och vagnchef kan ha 

bildförstärkare buret eller i förarens fall 

som periskop. 

Ett problem är skyttens begränsade förmåga 

att se i olika våglängdsområden. För vagnchef 

med bildförstärkare så gäller samma som 

ovan. Då skytten saknar mörkerhjälpmedel så 

behöver han stridsfältsbelysning varvid 

vagnchefens eventuella bildförstärkare 

bländas ut. CID kan dock ske innan 

belysning. 

DSID är ett alternativ. 

Ett problem är skyttens begränsade förmåga att se i 

olika våglängdsområden. För vagnchef med 

bildförstärkare så gäller samma som ovan. 

Fråge-/svarssystem kan här vara ett alternativ men 

kan användas begränsat då PATGB inte har ett 

integrerat eldledningssystem (laseravståndsmätare) 

vilket gör filtrering på avstånd svårt. En belysare i 

NIR-området skulle relativt enkelt kunna monteras 

på vapnet men kräver då bildförstärkare hos skytten. 
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PSKYTTEFORDON: Använder sig av 

ett termiskt sikte och visuellt sikte. Det 

termiska siktet kan vara slavat till 

vagnchefen. Vagnchef har 

bildförstärkare buren och föraren har 

bildförstärkareperiskop. Reservsikte kan 

vara ett CCD-sikte. 

Problemet består i att ha burna system hos 

truppen som syns i IR-våglängdsområdet. Om 

vagnchefen använder bildförstärkare så kan 

NIR-fyrar vara ett alternativ då dessa är lätta 

och bärbara. Föraren använder normalt sitt 

periskop till körning vid rörligt uppträdande 

och vid strid från stridsställning är strävan att 

chassiet är i skydd varvid föraren inte ser 

målet. NIR-fyrar kan i vissa fall ses i vissa 

CCD-sikten med frågetecken för räckvidden. 

Då kan dessa system användas även dagtid. 

Dagtid och vid mörker så är system för 

uppföljning av position av egna förband 

(BFT) ett alternativ men då krävs närhet 

(<300 m) till eget fordon. 

En möjlighet är att utrusta skjutande fordon 

med ett fråge-/svarssystem kompatibelt med 

DSID. 

Här kan de flesta system komma till användning 

men system i NIR-området bör ej användas p.g.a. 

begränsad räckvidd samt att de endast kan användas 

i mörker samt om någon i skjutande fordon 

använder bildförstärkare. NIR-fyrar kan i vissa fall 

ses i vissa CCD-sikten med frågetecken för 

räckvidden. Då kan dessa system användas även 

dagtid. 

STRV: Skytten har visuellt samt termiskt 

sikte. Vagnchefen har ett eget visuellt 

samt termiskt sikte. Vagnchef kan 

använda bildförstärkare buren och 

föraren har bildförstärkareperiskop. 

Reservsikte kan vara ett CCD-sikte. 

Samma som ovan. Det är dock mer tveksamt 

än i pskyttefordonsfallet om vagnchefen 

använder sin bildförstärkare då han har ett 

eget termiskt sikte. 

Samma som ovan. 

AHKP: Skytten använder termisk IR 

samt CCD. Piloten har bildförstärkare 

eller IR. Senare versioner har 

eldledningsradar. 

Samma som ovan. Här tillkommer dock 

möjligheten att använda ett RBCI-system då 

det finns bärbara svarssystem. 

På tidigare versioner av AH-64 så använde 

piloten bildförstärkare och skytten IR-sikte 

men på senare versioner så använder både 

pilot och skytt IR. Detta kompletteras med 

CCD. 

Samma som ovan. Här tillkommer dock möjligheten 

att använda RFID/RF-TAG som CID-system samt 

RBCI-system. 
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STRIDSFLYG: Piloten kan se visuellt 

eller med hjälp av bildförstärkare. 

Systemet har radar. Systemet kan 

utrustas med kapsel innehållande både 

CCD samt termiska sikten. 

Samma som ovan vid användande av kapsel 

på stridsflyget.  

Samma som ovan. 

 

ARTILLERI: Systemet är normalt 

beroende på eldledare eller 

eldobservatörs förmåga. 

System för uppföljning av position av egna 

förband kan till del hjälpa men kräver oftast 

att egna fordon finns i omedelbar närhet 

(<300 m) då systemen är fordonsburna.  

RBCI är lämpligt i denna situation. 

System för uppföljning av position av egna förband 

(BFT) samt RBCI. 

 
Tabell 6: Sammanställning av lämpliga system 

Mål 

Skytt 

Infanteri utan fordon (med fordon 

<300 m) 

Fordon 

TKSP (utan fordon, med BIF) NIR-fyr, Reflextejp NIR, DSID NIR-fyr, Reflextejp NIR, TIB** 

GRG/RPG/PSKOTT (utan fordon, med BIF) NIR-fyr, Reflextejp NIR, DSID NIR-fyr, Reflextejp NIR, TIB** 

Burna PVRBS (utan fordon, med BIF) NIR-fyr, Reflextejp NIR** NIR-fyr, Reflextejp NIR, TIB** 

Tunga PVRBS (visuellt hos skytten, BIF på grp) NIR-fyr, Reflextejp NIR**, (BFT*) NIR-fyr, Reflextejp NIR, CIP, TIB, BTID, BFT 

PBV (visuellt hos skytten, BIF hos VC) NIR-fyr, DSID, (BFT*) NIR-fyr, Reflextejp NIR, TIB, BTID, BFT 

PSKYTTEFORDON NIR-fyr, DSID, (BFT*) CIP, TIB, BTID, BFT 

STRV NIR-fyr, DSID, (BFT*) CIP, TIB, BTID, BFT 

AHKP NIR-fyr, RBCI, (BFT*) CIP, TIP, TIB, RF-TAG, BTID, RBCI, BFT 

STRIDSFLYG NIR-fyr, RBCI, (BFT*) CIP, TIP, TIB, RF-TAG, BTID, RBCI, BFT 

ARTILLERI RBCI, (BFT*) RBCI, BFT  

 

* I ovanstående tabeller exemplifieras BFT av FBCB2 (JBC-P) med PDA-tillägg. Utan PDA är räckvidden från fordon 4,6 m istället för 300 m. 

** Problemet med att endast använda bildförstärkare i kombination med NIR-fyrar och/eller reflextejp för NIR-området är begräsningen att 

genomföra CID dagtid. 
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Bild 13: Ett exempel på lösning med fråge-/svarssystem kan vara att använda BTID, RF-tag samt RBCI och även DSID. Problemet med denna lösning är att från 

fordon ställa en fråga till infanteri såvida inte DSID kan integreras i fordonet. Illustration: Jonas Eklund 
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Bild 14: Ett exempel på lösning med igenkänningssystem kan vara att använda TIP, TIB och CIP. Problemet med denna lösning är att frågande infanteri främst 

använder bildförstärkare varför IK endast kan ske i mörker samt att svarande infanteri främst kan använda NIR-fyr som då ej ses i stridsfordons termiska sikten. 

Illustration: Jonas Eklund 
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Exempel på bekämpningsförlopp med och utan TI- och CID-system 

En grundläggande faktor vid markstrid är att det så fort som möjligt gäller att komma till 

skott, åtminstone snabbare än motståndaren. Normalt observeras en kontakt som sedan 

identifieras som vän, fiende eller civil vartefter beslut om målbekämpning sker. Om en 

kontakt inte kan identifieras så betecknas den som okänd. Fyra problem kan uppstå. Det ena 

är om en motståndare identifieras som en vän. Då genomförs ingen målbekämpning och 

risken ökar för att man själv blir bekämpad. Samma sak om en motståndare identifieras som 

en civil. Det tredje problemet är om en vän identifieras som en motståndare. Detta kan 

innebära att vådabekämpning sker.  Det fjärde problemet är om en civil identifieras som en 

motståndare varvid också en vådabekämpning kan komma att ske. De flesta CID-system 

försöker minska risken för vådabekämpning av egna förband men inte vådabekämpning av 

civila. Här får vi förlita oss på våra sensorer och eldledningssystem. I ett konventionellt krig 

så kanske det största problemområdet är att identifiera en kontakt som vän eller fientlig. I ett 

okonventionellt krig mot en irreguljär motståndare så kanske det största problemområdet är 

att identifiera en kontakt som fientlig eller civil. 

 

Bild 15: Konsekvensbeskrivning av felaktig IK/ID. Illustration: Jonas Eklund 

 

Om en kontakt inte kan identifieras så kan ytterligare underlag för identifiering inhämtas med 

ett TI-system med fråge-, svarsmöjlighet. Vid användande av dessa system så erhålls antingen 

svaret ”vän” eller inget svar alls. Om inget svar erhålls så kan man normalt ej utgå från att 
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kontakten är fientlig utan en visuell identifiering måste fortfarande ske. Detta innebär att 

processen från observation av en kontakt till en eventuell målbekämpning tar (något) längre 

tid. Systemen identifierar ej fientliga kontakter men kan ge en del i beslutsunderlaget 

avseende om målbekämpning skall ske. Om en visuell identifiering är svår eller omöjlig så 

kan systemen endast stödja beslutet om att inte öppna eld, ej om att genomföra 

målbekämpning. Detta kräver att systemen samarbetar med andra system, som t.ex. system 

för lägesuppfattning och radiosystem. Detta så att man kan verifiera att inga egna förband 

finns i området. Vid flera vådabekämpningar så har dock vådabekämpning skett trots att man 

via radio försökt verifiera att inga egna förband funnits i området, t.ex. vid vådabeskjutningen 

den 28 mars 2003 mot brittiska vagnar ur 16:e luftburna brigaden. Beslut om insats kan också 

påverkas av gällande insatsregler (Rules of Engagement, ROE). Om tillstånd har erhållits att 

skjuta mot misstänkta punkter i terrängen vid understödjande eller nedhållande eld så kan inte 

alltid ett mål upptäckas eller lokaliseras varvid eld kan avges utan att någon identifiering först 

skett. Nedanstående bild beskriver exempel på bekämpningsförlopp med och utan TI-system 

av fråge- svarsmodell. Ett införande av dessa system kan kräva en översyn av gällande 

skjutreglementen. Detta för att kunna avgöra när i en bekämpningsprocess identifiering skall 

ske samt med vilka metoder och hjälpmedel.  

 

I bilden så beskrivs två olika bekämpningsförlopp vid kontakt med ett objekt. I det högra 

fallet så används inget fråge-, svarssystem. Identifiering sker då bara visuellt. I ovanstående 

fall så finns då fyra olika resultat. Kontakten identifieras som vän, fientlig, civil eller okänd. 

Om kontakten identifieras som okänd så kan man i värsta fall behöva gissa innan beslut om 

insats sker. I det vänstra fallet så har man ett fråge-, svarssystem. Om kontakten identifieras 

som okänd så kan operatören ställa en fråga med systemet. Om inget svar erhålles så är nästa 

steg att då fortsätta med visuell identifiering eller gissa innan beslut om insats sker. Om svar 

erhålles så kan kontakten kanske identifieras som vän om det är detta svar man får. Erhålls 

svaret sektor så får operatören återigen genomföra en visuell identifiering eller gissa innan 

beslut om insats sker. Beslut om insats kan komma att påverkas olika i de olika fallen, bland 

annat beroende på gällande insatsregler eller ROE samt risk för egna enheter som svarat 

sektor. 
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Bild 16: Principer för bekämpningsförlopp. Illustration: Jonas Eklund 

* kan bero på icke kompatibla system, trasiga system, frånvaro av system eller bristande samband. 

 

Bilden visar att tekniska system inte är den enda lösningen som krävs för att minska risken för 

vådabekämpning. Behovet av att visuellt kunna identifiera kontakter kvarstår trots CID-

system. Detta kräver utbildning i bland annat fordonskännedom, tecken, uniformer m.m. 

Bilden visar också att utbildning krävs för att operatören skall kunna avgöra när och hur CID 

behöver ske. Bilden visar också att det finns ett antal kvarvarande frågetecken i 

bekämpningsträdet samt att visuell identifiering krävs (via t.ex. bildförstärkare eller termisk 

IR) för att kunna identifiera civila. Om en motståndare blandar sig med civila och nyttjar 

samma klädsel så uppstår problem. 

 

Kontakt! 

Visuell id Visuell id 

Fientlig Vän Civil Fientlig 

ELD! 

Vän Civil Okänd Okänd 

? ELD! Fråga 

Svar Inget svar 

Vän Sektor 

Visuell id 

Vän* Fientlig 

Vän i risk Vän ej i risk 

ELD! 

Visuell id 

Fientlig Vän* Civil Okänd 

ELD! ? Civil Okänd 

Vän i risk Vän ej i risk 

? 

Tid 



 

 51 

Framtid 

Framtida system inom området CID är antagligen system med en högre grad av datafusion där 

strålning i flera olika våglängdsområden via sensorer och datasystem kan analyseras för att 

identifiera en kontakt. Detta sker då genom att använda flera olika sensorer samtidigt eller 

sekventiellt efter varandra.  Ett behov kan också finnas i att kunna avbilda kontakten från flera 

olika riktningar samtidigt eller efter varandra med en eller flera olika sensorer. Dessa system 

kan då kanske också känna igen eller till och med identifiera fientliga kontakter. Detta kan till 

del ske redan idag genom att analysera strålning från en kontakts sensorer och 

sambandssystem, vilket förekommer inom telekrigsområdet elektronisk stödverksamhet. Det 

kan också ske genom att analysera vissa typer av radarreflektioner från t.ex. jetmotorer. För 

att kunna genomföra identifiering av en mängd olika typer av fientliga kontakter så behöver 

mer data dock analyseras. Detta kan ske genom att man också analyserar en kontakts ljud, de 

markvibrationer kontakten ger ifrån sig förutom reflekterad och emitterad strålning i t.ex. UV-

, VIS, NIR och IR-våglängder. Denna form av analys kräver flera sensorer, datafusion samt 

att tillgång finns till omfattande telekrigsbibliotek över olika objekts signaturer i flera 

våglängdsområden. 

 

System som idag är under utveckling eller som det forskas på och som till del kan känna igen 

även fientliga kontakter är högupplösta radarsystem, flerbandiga lasersensorer och andra 

bildalstrande sensorer i det visuella samt i IR-våglängdsområdet. Främst bildalstrande 

lasersystem är en teknologi med mycket hög upplösning som kan tänkas användas för CID-

syften. Även radar i form av syntetisk aperturradar (SAR) har idag så pass hög upplösning att 

kontakter kan klassificeras och igenkännas men kanske ännu inte identifieras. Systemen 

används och testas idag främst från flygande plattformar mot marken. Allt eftersom systemen 

blir mindre och får högre upplösning så kan de tänkas användas även mellan 

markplattformar.
47

 

 

En konsekvens för ovanstående system är att en utveckling av tekniker för signaturanpassning 

också kan komma att ske. Signaturanpassning kan komma att innebära att man inte bara 

försöker dölja en stridsvagn utan att man också i vissa våglängdsområden försöker få den att 

”se ut” som något annat. Ett exempel kan vara att man försöker få den att låta som en lastbil 

eller vibrera som ett pansarskyttefordon. Ett annat exempel kan vara att man försöker få en 
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 Grahn Per, et al: SEMARK Multipla sensorer för markläge. Slutrapport, FOI (2009), s. 13, 19, 42-50 
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stridsvagn Leopard 2 att i vissa våglängder påminna om en stridsvagn T-72 eller ett 

stridsfordon. Med tanke på den utveckling som har skett inom sensorområdet och som kan 

tänkas komma att ske tillsammans med en ökad fusion av data så kanske man inte längre kan 

gömma sig utan omfattande åtgärder. Då skulle det kanske vara lönsammare att försöka se ut 

som någon annan. Detta skulle då tyvärr kunna innebära en ökad risk för vådabekämpning. 

Signaturanpassning genom att försöka se ut som någon annan i syfte att undvika tekniskt 

avancerade sensorer används redan idag av irreguljära motståndare som försöker se ut som 

civilbefolkning. Här finns då en folkrättsaspekt om någon försöker få en egen stridsvagn att 

”se ut som” en av motståndarens eller som ett civilt fordon. 

Resultat och slutsatser 
Det finns idag en mängd olika tekniska system för identifiering av kontakter på stridsfältet, 

alla med olika möjligheter och begränsningar. Skillnader finns i väderberoende, 

interoperabilitet, kompabilitet med olika sensorer och andra tekniska system. Vilken grad av 

upplösning systemen har skiljer sig också åt. Hur systemen kan tillämpas i en 

bekämpningssituation med olika typer av vapensystem varierar också. Detta innebär att flera 

olika system kan behöva tillämpas för att minska risken för vådabekämpningar. Införande av 

tekniska system för identifiering måste också inkludera system för ökad lägesuppfattning. 

System för lägesuppfattning såsom kombinerade sensor-, lednings- och stridsledningssystem 

för lägesuppföljning av egna förband bidrar också till att minska risken för vådabekämpning. 

Detta då inte bara felaktig identifiering orsakar vådabekämpningar. Felaktig navigering, 

felaktiga måluttag, bristande erfarenhet och inte minst bristande koordinering mellan förband 

orsakar också vådabekämpningar. Dessa integrerade system kan även i högre omfattning 

bidra där fri sikt saknas till målområdet.  Detta tillsammans med utbildning i visuell 

identifiering kan minska risken för vådabekämpning men den kan inte helt elimineras då 

handhavandefel och fel på tekniska system också kan orsaka vådabekämpningar. En 

försvårande faktor är när operationer bedrivs som gemensamma multinationella operationer. 

Skillnader i tecken, symboler, utrustning, uppträdande kan påverka förmågan att undvika 

vådabekämpning negativt. Utöver detta så måste de olika nationernas system vara 

interoperabla. En påtaglig nackdel med införande av tekniska system för identifiering är att en 

del av systemen kan påverka signaturanpassningen negativt. En annan tänkbar nackdel är att 

systemen kan påverka insatsregler på sådant sätt att tiden för att genomföra en bekämpning 

ökar med ökad risk för att man själv blir bekämpad.  
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För att största möjliga mån undvika vådabekämpning så krävs alltså integrering av flera olika 

system. Detta inkluderar system för identifiering, samband, ledning, navigering och 

eldledning. För att lösa ovanstående uppgifter krävs ett antal olika sensorer vars data behöver 

fusioneras samt integreras med övriga system. Idag betraktas ofta ovanstående system som 

separata system i en plattform eller annat huvudsystem. Fortsättningsvis bör en farkosts 

system för ovanstående uppgifter och farkostens sensorer betraktas som ett system. 

 

Utöver detta krävs att taktik, doktrin och tekniska system anpassas mot varandra samt att 

operatörer, chefer och förband utbildas på dessa tekniska system, inklusive deras möjligheter 

och begränsningar. Ett engagemang i internationella insatser kräver också ett internationellt 

samarbete vid framtagande och anskaffning av tekniska system för identifiering samt att 

internationell standard följs. Detta gäller även vid framtagning av övriga åtgärder för att 

förhindra vådabekämpning. 

 

Införandet av CID-system kan innebära att en översyn av gällande reglementen bör ske, t.ex. 

skjutreglementen. CID-system kräver också att man fortsatt genomför TI visuellt varvid 

fordonsigenkänning samt kännedom om tecken och symboler fortsatt måste övas. För att 

minska risken för vådabekämpning så krävs förutom specifika CID-system och utbildning i 

t.ex. fordonsigenkännedom även att åtgärder mot vådabekämpning belyses vid 

taktikutbildning och stabsutbildning. Detta inkluderar då förande av läge samt tids- och 

rumsseparering av förband.  

 

En stor brist inom CID-området idag är saknad förmåga till att identifiera civila eller andra 

icke-kombattanter. Här finns en stor utmaning då civila förluster kan få stor påverkan på en 

insats men också då en motståndare i dagens irreguljära konflikter också nyttjar civila som en 

form av signaturanpassning. 

 

Med tanke på den mängd olika orsaker som kan orsaka eller bidra till att vådabekämpning 

sker så kan inte tekniska system för igenkänning och identifiering eliminera att 

vådabekämpningar sker, men de kan minska risken för att de sker. För att öka effektiviteten så 

bör dessa system integreras med andra system som navigationssystem, geografiska 

informationssystem, sambandssystem, eldledningssystem m.m.  
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Tabell 7: Exempel på orsaker till vådabekämpning och hur olika tekniska system hade kunnat hjälpa 

 
 Orsak 1 Orsak 2 Orsak 3 Orsak 4 Orsak 5 

Orsak 

 

System 

Felaktig  

Identifiering 

Felaktig 

navigering 

Felaktigt 

måluttag 

Bristande 

koordinering 

Bristande 

erfarenhet eller 

utbildning  

Reflexer Ja, vid LOS 

och med rätt 

sensor 

Kan hindra 

våda-

bekämpning 

men se 

kolumn två 

Nej Kan hindra 

våda-

bekämpning 

men se kolumn 

två 

Kan hindra 

våda-

bekämpning om 

personalen kan 

hantera sensorn 

och förstå vad 

de ser men se 

även kolumn 

två 

Paneler och 

dukar 

Ja, vid LOS 

och med rätt 

sensor 

-”- -”- -”- -”- 

Fyrar Ja, vid LOS 

och med rätt 

sensor 

-”- -”- -”- -”- 

RF-tag Ja, vid LOS 

och med rätt 

sensor 

-”- -”- -”- -”- 

RBCI Ja, om man 

har samband 

och 

kompatibla 

system 

-”- Ja, beroende 

på vem som 

ställer 

frågan. 

-”- -”- 

Fråge-, 

svarssystem 

Ja, vid 

kompatibla 

system 

-”- Nej -”- -”- 

System för 

uppföljning av 

egna enheters 

position 

Ja, men kan 

kräva 

integrering 

med 

eldlednings-

system och 

sensorer 

Ja, systemet 

kräver 

integrering 

med ett 

navigerings-

system 

Ja, om även 

skjutande 

enhet är 

uppkopplade 

på samma 

system 

Ja, om alla är 

uppkopplade på 

samma system 

Ja 

Integrerat 

system för 

ledningsstöd, 

navigering, 

eldledning och 

läges-

uppfattning 

Ja Ja Ja, om även 

skjutande 

enhet är 

uppkopplade 

på samma 

system 

Ja, om alla är 

uppkopplade på 

samma system 

Ja, men även 

detta system 

kräver 

utbildning 
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Avslutande diskussion 

CALL hävdar att vådabekämpning kan orsaka ett motstånd mot operationer vid dålig sikt, 

dåligt förtroende för chefer, dåligt självförtroende hos chefer, tveksamhet att utnyttja 

understödjande vapensystem, kontrollbehov, förlorad initiativ förmåga, minskad aggression 

hos förband vid rörlig strid, avbrutna operationer, onödiga förluster i stridsvärde samt en 

generellt sänkt sammanhållning och stridsmoral.
48

  

 

Ett omvänt resonemang innebär att förband, med TI-system i kombination med system för 

lägesuppfattning och en taktik anpassad för att undvika vådabekämpning:  

 är mer villiga att genomföra operationer nattetid och vid dålig sikt 

 är mer villiga att utnyttja understödjade vapensystem 

 har chefer som är mer villiga att bedriva uppdragstaktik 

 genomför en aggressivare strid med en högre grad av initiativförmåga 

 är mer benägna att slutföra operationer 

 har en generellt högre stridsmoral och bättre stridsvärde 

 

Ovanstående torde innebära att förband med fungerande åtgärder mot vådabekämpning är 

bättre förband, förband mer lämpade för offensiv krigföring och förband som i högre grad kan 

genomföra manöverkrigföring. 

 

Syftet med de åtgärder som vidtas för att minska risken för vådabekämpningar är inte bara de 

ovanstående listade punkterna utan också att minska antalet förluster. En risk med alltför långt 

gående åtgärder, inklusive ROE som hårt begränsar möjligheterna för operatören att öppna 

eld, är ökade förluster. Om operatören begränsas för hårt till att använda olika system för att 

identifiera kontakter så kan konsekvensen bli att förlusterna p.g.a. fientlig bekämpning ökar. 

Detta kan bero på att bekämpningskedjan som tidigare beskrivits tar för långt tid att 

genomföra. Om ökningen av förlusterna p.g.a. fientlig bekämpning är större än minskningen 

av förluster p.g.a. vådabekämpningar så kanske ändringar i ROE samt regler och riktlinjer för 

användande av CID-system bör ses över. Dock så påverkar ju också de andra negativa 

konsekvenserna ovan ett förbands effektivitet.
49
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 CALL: Fratricide Risk Assessment for Company Leadeship, CALL Handbook No 92-3, CALL (1992), s. 4. 
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 Office of Technology Assessment: Who goes there: Friend or FOE?, OTA Congress of the United states 

(1993), s. 3. 
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CID-system är ett sätt att minska risken för vådabekämpning vid en felaktig visuell 

identifiering av en vänlig kontakt som en fientlig kontakt. CID-system bör dock inte användas 

för att fatta beslut om målbekämpning utan istället för att fatta beslut om att inte genomföra 

målbekämpning. CID-system kan innebära att tiden från målupptäckt till beslut om 

målbekämpning tar längre tid. CID-system kan på ett fragmenterat stridsfält vara en 

nödvändighet och även ett komplement till övriga sensorer vid nedsatt sikt. CID-system kan 

innebära att avkall på signaturanpassning måste göras och procedurer bör vara förberedda 

avseende åtgärder om fienden taktikanpassar till våra CID-system genom att t.ex. kopiera 

system eller om de störsänder. En försvårande faktor för CID-system inklusive system för 

förbättrad lägesuppfattning är att interoperabilitet måste finnas mellan olika tekniska system 

inom mark-, sjö- och luftarenan samt mellan olika förband inom respektive arena. I dagens 

insatser som är både gemensamma och multinationella så ställer detta stora krav på systemens 

design med avseende på interoperabilitet. Nyttjandet av kombinerade vapen med både 

infanteri, pansar, artilleri, ingenjörer, attackflyg m.m. ställer också stora krav avseende 

interoperabilitet. Kraven på interoperabilitet måste dock ställas mot kraven på 

operationssäkerhet samt skydd mot telekrigföring. 

Förslag till fortsatt verksamhet 

Då konsekvenserna av vådabekämpningar kan vara både svåra och omfattande så bör åtgärder 

vidtas för att förhindra dessa. För svenskt vidkommande så står det i arméns utvecklingsplan 

2010 – 2020 bland annat: 

 

”Under perioden 2013-2020 bör arméförbanden fortsatt utvecklas mot ett sammanhängande 

system av system. Som en följd av detta bör: 

- Utveckling på soldat och gruppnivå fullföljas till planerade nivåer för att åtgärda bristerna i 

lägesuppfattning och identifiering/igenkänning.”
50

 

 

 ”Förmåga till identifiering och igenkänning ska fortsatt utvecklas genom studieförsök, 

materielförsök och internationell samverkan, t ex inom ”Urgent”-övningsserien inom NATO 

(fordonssystem) och EDA Ad-hoc Project Group SCIS (soldatsystem). I övrigt finns det inget 

beslut om något explicit materielsystem för denna funktion. Däremot är det en integrerad 

process som ska tillgodoses vid framtagning av ny materiel.”
51

 

 

                                                 
50

 Försvarsmakten: Arméns utvecklingsplan, HKV (2009), s. 10. 
51

 Försvarsmakten: Arméns utvecklingsplan, HKV (2009), s. 110. 
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För närvarande så skall försvarsmakten alltså fortsatt utveckla en förmåga avseende 

identifiering och igenkänning men specifik materiel avsedd för CID skall kanske ej köpas in. 

Försvarsmakten ser däremot att utrustning för CID är en del i anskaffningsprocessen vid 

inköp av materielsystem. För att få en mer heltäckande lösning avseende begränsande av 

vådabekämpningar inom markarenan så bör nog mer omfattande åtgärder vidtas än att CID-

utrustning skall ses som en del i anskaffningsprocessen. Sverige deltog 2005 i en 

multinationell övning i England (Urgent Quest) som syftade till att pröva och validera system 

för igenkänning. 2007 deltog man i ytterligare en multinationell övning med motsvarande 

syfte i USA (Bold Quest). Båda övningarna genomfördes med markförband och flygförband. 

Dessa övningar kan ses som en del i utvecklandet av förmågan till CID. Utöver detta så bör 

studier genomföras avseende möjligheten att integrera CID-system (inklusive BFT-system) i 

våra befintliga och framtida plattformar. Detta inkluderar då integration med sensorer, 

verkanssystem, ledningssystem och VMS. Studier behöver också genomföras avseende hur 

dessa system och sensorer skall kunna integreras med varandra och med våra simulatorsystem 

samt hur införande av CID skall integreras i våra stridsövningar. En naturlig del i detta är 

studier av när och hur CID skall ske och ett införande av dessa moment i våra skjutövningar. 

En viktig studie som också bör genomföras är hur införandet av CID-system kommer att 

påverka signaturanpassningen av våra plattformar samt hur systemen skall skyddas mot 

telekrigsåtgärder som teknisk signalspaning, störning och pejling. Försök bör också ske med 

avseende på räckvidd och väderberoende på olika system. En utveckling av de gamla 

fordonsigenkänningskorten bör också genomföras. En tänkbar lösning är ett datorprogram där 

bilder på farkoster samt personer i olika kläder och uniformer finns inlagda. I 

datorprogrammet kan sedan olika avstånd, ljusförhållanden och väder simuleras samt olika 

sensorer användas för att öva igenkänning och identifiering. Liknande möjligheter finns idag i 

tornträningsanläggning för stridsvagn 122. Ett problem med detta är dagens konflikter där inte 

bara före detta rysk krigsmateriel används. Inledningsvis bör dock egna materielsystem och 

uniformer läggas in. Därefter så skulle olika tilläggsmoduler för olika konfliktområden kunna 

läggas in i databasen. Detta skulle då inkludera irreguljära motståndare. Ett problem med 

ovanstående kan vara att upplösningen på våra sensorer till del är hemliga varvid en risk finns 

att systemen blir hemligstämplade. 

 

Fortsättningsvis så bör också verksamhet ske i syfte att följa teknikutvecklingen avseende 

tekniska system som kan känna igen och identifiera fientliga system. Detta omfattar då inte 

bara CID-system utan också olika sensorsystem och telekrigssystem. 
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Bilaga 1: Centrala begrepp 
En mängd olika definitioner av likartade begrepp har kunnat noteras i studerad litteratur. För 

denna uppsats så har i huvudsak följande definitioner använts. 

Aktiva system, system som emitterar egen genererad strålning i något våglängdsband. 

Blue Force Tracking, att följa upp egna förbands position 

Combat Identification, att klassificera, känna igen och identifiera en kontakt, även genom att 

ha lägesuppfattning om t.ex. position på egna förband. 

Identifiera, urskilja och entydigt bestämma (som viss, väl specificerad företeelse); fastställa 

identiteten av; tillskriva samma identitet (som).
52

 Ur ett militärt perspektiv så kan identifiera 

innebära att man kan identifiera en kontakt som egen, civil eller fientlig. Det kan också 

innebära att man kan urskilja vilken identitet en kontakt har, t.ex. namn, nummer eller 

anropssignal. 

Igenkänning betecknar inom psykologin en minnesprocess som är verksam på två nivåer, 

dels en ytlig som innebär att något upplevs som bekant och dels en djupare som innebär att 

man söker i minnet för att närmare identifiera det som verkar bekant. Om man t.ex. möter 

någon på gatan kan man tycka att denne verkar bekant, men för att säkert komma på vem det 

är måste man kanske tänka sig olika möjligheter: var det kanske den nye grannen, var det 

kanske en gammal skolkamrat etc.
53

 Ur ett militärt perspektiv så kan igenkänning innebära att 

man kan känna igen en kontakt som egen, civil eller fientlig. Det kan också innebära att man 

kan urskilja t.ex. en fordonsmodell såsom en stridsvagn av viss modell. 

Klassificera, inordna i klasser (som redan existerar eller upprättas vid behov); (allmännare) 

beteckna, bedöma.
54

 Ur ett militärt perspektiv så kan klassificera innebära att man kan urskilja 

om ett fordon är ett trupptransportfordon eller en stridsvagn. 

Kontakt, ett objekt, föremål eller person som upptäckts. 

Passiva system, system som ej emitterar egen genererad strålning men som kan reflektera 

strålning i något eller några våglängdsband. 

Situational Awareness, att ha en lägesuppfattning avseende t.ex. egna och motståndarens 

förbands positioner men också avseende civila. 

Target Identification, att klassificera, känna igen och identifiera en kontakt. 

Upptäcka, att erhålla en kontakt visuellt eller via en sensor, t.ex. att en radar ger en 

indikering eller att ett varmt föremål upptäcks i en termisk sensor. 

                                                 
52

 identifiera. http://www.ne.se/kort/identifiera, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-05-19. 
53

 igenkänning. http://www.ne.se/igenkänning, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-05-19. 
54

 klassificera. http://www.ne.se/kort/klassificera, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-05-19. 
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Vådabekämpning, att av misstag bekämpa egna eller allierade enheter. 

 

I denna uppsats används generellt begreppet system för Combat Identification (CID) eftersom 

detta begrepp omfattar både system för ökad lägesuppfattning (Situational Awareness – SA) 

samt system för identifiering av en kontakt (Target Identification – TI). 

Bilaga 2: Förkortningar 
ADS-B: Automatic Dependent Surveillance-Broadcast 

AHKP: Attackhelikopter 

BCIS: Battlefield Combat Identification System 

BFT: Blue Force Tracking 

BIF: Bildförstärkare 

BTID: Battlefield Target Identification Device 

CALL: Center for Army Lessons Learned 

CAS: Close Air Support 

CCD: Charge Coupled Device 

CID: Combat Identification 

CIP: Combat Identification Panel 

DSID: Dismounted Soldier Identification Device 

FAC: Forward Air Controller 

FÖ: Förare 

GAO: General Accounting Office (GAO). 

GRG: Granatgevär 

ID: Identifiering 

IK: Igenkänning 

IR: Infrarött 

LOS: Line Of Sight 

NIR: Nära infrarött 

NTC: (US Army) National Training Center 

OIF: Operation Iraqi Freedom 

OTA: Office of Technology Assessment 

PBV: Pansarbandvagn 

PSKOTT: Pansarskott 

PSKYTTEFORDON: Pansarskyttefordon 
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PVRBS: Pansarvärnsrobotsystem 

RBCI: Radio Based Combat Identification 

RBSA: Radio Based Situational Awareness 

RFID: Radar Frequency Identification Device 

RF-TAG: Radar Frequency Tag 

ROE: Rules of Engagement 

RPG: Rocket Propelled Grenade 

SA: Situational Awareness 

SAR: Syntetisk Aperturradar 

SK: Skytt 

STANAG: (NATO) Standardization Agreements 

STRV: Stridsvagn 

TI: Target Identification 

TIB: Thermal Identification Beacon 

TIP: Thermal Identification Panel 

TKSP: Tung kulspruta 

USCENTAF: United States Central Command Air Forces 

UV: Ultraviolet 

VC: Vagnchef 

VMS: Varnings- och motmedelssystem 

VIS: Visuellt 

 


