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Svensk undsättningsförmåga  

Sammanfattning: 
I takt med att Försvarsmakten ökar sitt internationella engagemang ökar också riskerna för att 
svensk personal ska bli isolerad, tillfångatagen eller kidnappad. Syftet med den här uppsatsen är 
att undersöka om svensk undsättningsförmåga är tillräcklig för de insatser som Försvarsmakten 
genomför internationellt.  
 
Det kan konstateras att flera faktorer bidrar till ett behov av en undsättningsförmåga. 
Försvarsmakten har en moralisk skyldighet mot sin personal att göra allt för att se till att de 
kommer hem ifall något skulle hända dem. Försvarsmakten har heller inte råd att få personal 
kidnappad då det genom media och hemmaopinion kan ge ett högt tryck på politiker vilket i sin tur 
kan leda till att Försvarsmakten tvingas dra sig ur en insats. Förvarsmakten måste även kunna 
ansvara för sig själv och inte förlita sig på att en annan nation ska lösa problemet när situationen 
inte kan hanteras. I övriga europeiska länder saknas i många fall en fullgod undsättningsförmåga 
och därför blir det än viktigare att Försvarsmakten innehar en egen förmåga. Förmågan bör 
åtminstone omfatta kvalificerade helikoptrar och välutbildade undsättningsenheter med rätt 
utrustning för att en trovärdig undsättningsförmåga ska finnas i organisationen.  
 
Resultaten av uppsatsen tyder på att Försvarsmakten har kommit långt i sin strävan att utveckla en 
undsättningsförmåga men att organisationen brister i att utveckla verkligt kvalificerade 
undsättningsförband. Dessa förband bör tilldelas mer resurser för att en trovärdig förmåga kopplat 
mot Försvarsmaktens målsättning ska upprätthållas.   
 
 
Nyckelord: 
Personnel Recovery, Combat Search and Rescue, undsättning 
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Swedish Personnel Recovery 

 
Abstract: 
When the Swedish Armed Forces are increasing its contribution to international peacekeeping 
missions there is an increasing danger that Swedish personnel could find themselves isolated and 
taken hostage. The purpose with this work is to examine whether the level of Swedish Personnel 
Recovery is acceptable due to the international missions the Swedish Armed Forces is 
participating in.   
 
The Swedish Armed Forces has the moral responsibility to bring all personnel home when 
deployed. One reason to have Personnel Recovery capability is to reduce the danger of getting 
personnel executed and media exploiting it which could lead to a withdrawal from the area. 
Further on Swedish Armed Forces have got to have its own Personnel Recovery capability since 
not very many countries has a sufficient capability. The Swedish Armed Forces Personnel 
Recovery capability should at least contain qualified helicopters and Personnel Recovery units. 
 
The results of this work is that the Swedish Armed Forces has made huge progress in developing a 
Personnel Recovery capability although there is a lack of truly qualified Personnel Recovery units
which should be given sufficient funds to enhance the Swedish Personnel Recovery capability. 
 
Key words: 
Personnel Recovery, Combat Search and Rescue 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Konvoj beskjuten i Afghanistan  

 
Publicerad: 23 april 2009 kl 23.40 AFGHANISTAN  
 

En fordonskonvoj ur den svenska utlandsstyrkan i Afghanistan besköts på 
torsdagen strax innan midnatt, afghansk tid. Inga svenska soldater har skadats 
eller dödats.1 

Svenska soldater attackerade i Afghanistan 

Publicerad: 9 april 2009 kl 21.55 AFGHANISTAN  

Svenska soldater och afghanska poliser har attackerats i ett eldöverfall med 
direktriktad eld och en sprängladdning. Eldöverfallet inträffade vid niotiden på 
kvällen afghansk tid, 30 kilometer väster om Mazar-e-Sharif. Inga svenska 
soldater är skadade eller dödade.2 

Skottlossning under nattpatrull  
Publicerad: 8 november 2008 kl 10.38 AFGHANISTAN  
 

Soldater tillhörande den svenska kontingenten FS15 i Mazar-e-Sharif, norra 
Afghanistan, var under natten involverade i en skottväxling. Ingen svensk soldat 
är skadad.3 
 

Svenska soldater i skottväxling  
 
Publicerad: 7 november 2008 kl 07.22 AFGHANISTAN  
 

Natten mellan torsdag och fredag, afghansk tid, var svenska soldater involverade i 
skottlossning. Ingen svensk soldat är skadad.4 
 

Mina exploderade framför svenskt fordon i Afghanistan  
 
Publicerad: 31 oktober 2008 kl 09.34 | Ändrad: 31 oktober 2008 kl 16.35 AFGHANISTAN  
 

I dag klockan 10.45 lokal tid exploderade en mina tio meter framför ett 
sjukvårdsteams närskyddsgrupp i Afghanistan. Inga svenskar skadades.5  

 
Attentat av olika karaktär mot svenskar i utlandsstyrkan har blivit allt vanligare och det 
är med ett stort mått tur att inte fler svenskar har dödats i dessa attentat. Frågan är inte 
om utan när svenskar i Försvarsmaktens insatsområden blir isolerade, kidnappade eller 
                                                 
1 http://www.mil.se/sv/Nyheter/Nyheter-fran-varlden/Afghanistan/Konvoj-beskjuten-i-Afghanistan/ 
[Besökt 090424] 
2 http://www.mil.se/sv/Nyheter/Nyheter-fran-varlden/Afghanistan/Svenska-soldater-attackerade-i-
Afghanistan/ [Besökt 090409].  
3 http://www.mil.se/sv/Nyheter/Post.aspx [Besökt 090409].  
4 Ibid. [Besökt 090409]. 
5 Ibid. [Besökt 090409]. 
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dödade. Vad görs då för att förhindra att så sker? Vad händer om svenska soldater blir 
isolerade eller kidnappade i ett insatsområde? Vilken beredskap har Försvarsmakten att 
hantera sådana situationer? Finns enheter utbildade för att lösa den här typen av 
situationer? Alla dessa frågor har samlats under begreppet personnel recovery vilket är 
det ämne författaren avser att avhandla i den här uppsatsen. 

1.2 Frågeställning 
Hotbilden mot svenskar i utlandsstyrkan aktualiserar frågan om Försvarsmaktens 
undsättningsförmåga. För att närmre studera denna är frågeställningen följande: 
 

 Är svensk undsättningsförmåga tillräckligt utvecklad för att motsvara behovet av 
den?  

1.3 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om Försvarsmakten har utvecklat 
undsättningsförmågan till den nivå som behövs för att våra styrkor utomlands ska kunna 
lösa sina uppgifter med vetskapen att om något händer dem finns det alltid enheter 
beredda att undsätta dem. Om så inte skulle vara fallet syftar uppsatsen till att undersöka 
vad som behöver utvecklas inom förmågan. För att lyckas med detta måste en djupare 
förståelse för konceptet Personnel Recovery skapas.  

1.4 Centrala begrepp 
Personnel Recovery (PR) är ett samlingsnamn för flera metoder som exempelvis 
Combat Recovery och CSAR att undsätta isolerad personal.  
Combat Search and Rescue (CSAR) är en särskild metod för att undsätta isolerad 
personal. 

1.5 Metod 
I syfte att skapa en bättre förståelse för hur behov och utveckling av Personnel Recovery 
har varit och är samt vilka resurser som krävs för en sådan förmåga ges en teoretisk ram 
för olika aspekter av Personnel Recovery. I varje kapitel där de olika aspekterna av 
Personnel Recovery uppmärksammas finns delanalyser som tillsammans försöker ge en 
bild av svensk Personnel Recovery och vidare ge den förståelse för området som krävs 
för att kunna svara på om svensk undsättningsförmåga är tillräckligt utvecklad. För att 
åstadkomma detta har författaren använt sig av en deskriptiv metod6. Genom att också 
göra en fallstudie7 av Personnel Recovery kan en djupare förståelse för den svenska 
utvecklingen av Personnel Recovery skapas. I den sista analysen besvaras 
frågeställningen och därefter ges förslag på vidare forskning 

1.6 Källkritik  
Underlaget till detta arbete är till del hämtad från Anna Lindh-biblioteket. Det är artiklar 
från olika amerikanska tidskrifter som hämtats från biblioteket. Det som kan sägas om 
dessa källor är att de i viss mån är tendensiösa på det sättet att en amerikansk 
”glorifiering” kan skönjas. Vidare har en mängd källor använts från bland annat kunniga 

                                                 
6 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig Metod, 2003. Lund. s 32f  
7 Ibid. Sid. 33f  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2009-08-14  
Andreas Wärja   
FHS/YOP 06-09 
 

 - 7 - 

personer inom området, som är ansvariga för utvecklingen av Personnel Recovery i 
Sverige, vilket bör öka reliabiliteten i materialet.  

1.7 Avgränsningar 
Detta arbete avhandlar främst Försvarsmaktens förmåga till militär Personnel Recovery. 
Arbetet är begränsat i tid vid diskussion om förmågan i Sverige då konceptet personnel 
recovery är relativt nytt i landet och mycket lite information finns att hämta innan år 
2000 och fokus ligger på utvecklingen de senaste 3-5 åren. Arbetet är också avgränsat 
genom att icke-konventionella metoder inom Personnel Recovery som t ex 
gisslanfritagningar inte berörs på djupet då det visserligen är en del av PR men 
samtidigt är en förmåga inom Försvarsmakten som är belagd med en del sekretess. Inte 
heller den mer ”civila” metoden SAR (Search and Rescue) diskuteras då det är en metod 
som inte används i hotmiljö och som, även fast den kan användas i vissa områden, oftast 
inte kan användas i Försvarsmaktens insatsområden. De politiska eller civila grenarna 
av Personnel Recovery berörs inte i detta arbete eftersom det inte är något 
Försvarsmakten är ansvarig för. Ledningsaspekten av undsättningsförmågan vid 
exempelvis PR-operationer kommer inte avhandlas. Vissa procedurer inom Personnel 
Recovery är sekretessbelagda av säkerhetsskäl för den personal som befinner sig i 
Försvarsmaktens insatsområden och finns alltså inte med i arbetet. Även 
Operationsorder för Försvarsmaktens internationella insatser samt FM beredskapsorder 
(FM BerO) är sekretessbelagda och kan inte användas i arbetet. 

1.8 Tidigare forskning 
Internationellt sett har det skrivits mycket om Personnel Recovery och Combat Search 
and Rescue (CSAR). Det är först och främst USA som har varit ledande med att 
producera material inom området. I Sverige har konceptet inte funnits tidigare och inte 
heller en tanke på att utveckla det. Det saknas svensk litteratur på området och det är 
inte förankrat i några doktriner. De senaste åren har det dock hänt mycket och ett av 
startskotten till det är Robert Nyléns C-uppsats på chefsprogrammet 04-06. Den 
uppsatsen driver frågan om varför Personnel Recovery inte implementerats i 
Försvarsmakten. Den här uppsatsen undersöker istället om utvecklingen av förmågan 
har kommit så långt att det är tillräckligt och trovärdigt för det behov som finns i 
Försvarsmakten insatsområden. Det har också kommit en rad styrdokument från HKV 
de senaste åren. Även lärdomar från Nordic Battle Group 08 (NBG 08) har producerats.   

1.9 Disposition 
Uppsatsen är disponerad på följande sätt: i kapitel 2 diskuteras hur behovet av Personnel 
Recovery har vuxit fram kopplat till bland annat moraliska faktorer. I det tredje kapitlet 
görs en historisk återkoppling som visar på behovet och utvecklingen av Personnel 
Recovery i framförallt USA. I kapitel 4 görs en internationell jämförelse för att visa på 
hur långt andra länder har kommit inom förmågan. I kapitel 5 finns en beskrivning av 
PR-procedurer, olika PR-metoder och de resurser och förmågor som krävs för att 
genomföra en PR-operation. I kapitel 6 undersöks hur långt Sverige har kommit med att 
utveckla Personnel Recovery vad avser förankring i organisationen genom 
styrdokument och tilldelade resurser. I varje kapitel finns en sammanfattning och analys 
av de olika aspekterna. Slutligen ges förslag på vidare forskning. 
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2 Behovet av Personnel Recovery 
I takt med att vårt internationella engagemang ökar och våra insatsområden blir allt 
oroligare har behov av en förmåga som kan hantera att personal blir isolerad vuxit fram. 
Denna förmåga kallas Personnel Recovery (PR). Vilka är då dessa faktorer som har 
framkallat en utveckling av konceptet PR? 

2.1 Den internationella arenan 
Sedan Vietnamkriget har toleransnivån i väst för kidnappningar och försvinnanden av 
personal sjunkit och är nu mycket låg. Risken att små förluster eller händelser på låg 
nivå kan medföra stora konsekvenser på strategisk eller politisk nivå har tvingat fram en 
utveckling av konceptet PR. Det är främst USA men även Nato som varit drivande i 
utvecklingen av konceptet.8  
 
Under Vietnamkriget växte en opinion fram i USA som hade fått nog av kriget och de 
stora förlusterna. Det medförde att USA blev mycket tveksamma till egna förluster och 
efter insatsen i Somalia 1993 intogs en försiktig hållning gentemot internationella 
fredsoperationer. Det blev tydligt under kriget i Kosovo 1999 då USA inte ville ställa 
upp med markstridskrafter eftersom det skulle ge ökade förluster i förhållande till att 
endast bidra med flygstridskrafter. Det ansågs att även en enda nedskjuten pilot var 
tillräckligt för att ge konsekvenser för kriget i sin helhet.9   
 
De parter som finns i dagens konfliktzoner är heller inte lika definierade som de har 
varit. Det är en spridd blandning av sönderfallna reguljära arméer, kriminella ligor, 
lokala krigsherrar och terroristnätverk som alla verkar i samma oroshärd. Det medför att 
insatsmiljön kan vara en blandning av kriminalitet, terrorism och krig. Ett sätt att 
finansiera dessa aktörers aktiviteter är genom gisslantagningar av utländska 
medborgare.10  
 
Genom att ta gisslan uppnås flera mål; dels finansieras den egna verksamheten och dels 
påverkas viljan hos politiker i västvärlden att fortsätta konflikten. Detta åstadkoms 
genom att använda media i syfte att exempelvis sprida filmer som visar avrättningar av 
kidnappade soldater. Detta i sin tur ändrar folkopinionen vilket ökar trycket på 
makthavarna att dra sig ur konflikten. Det här blir en faktor att ta hänsyn till vid 
genomförande av militära operationer. Det bör därför finnas ett folkligt stöd och också 
resurser som hanterar sådana uppkomna situationer.11 Även civila organisationer löper 
samma eller en högre risk att utsättas för gisslantagningar när de ska verka i ett 
konfliktområde och de saknar dessutom ofta det skyddsnät som militära förband har. 
Det bör därför finnas åtgärdsplaner för hur sådan personal ska undsättas.  
 
En bristfällig PR kan som sagt tvinga den militära ledningen att ändra fokus från 
pågående operation till att lösa en situation på lägre nivå. Detta hände amerikanerna i 

                                                 
8 Nylén, Robert. Undsättning, en skyldighet eller förmån - Sverige och Personnel Recovery?  2006. 
Försvarshögskolan C-uppsats, s 15ff. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
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Somalia när personal blev tillfångatagen. Händelsen fick stor uppmärksamhet i media 
och den har också blivit känd från filmen Black Hawk Down.12 
 
Förutom att konceptet PR bidrar till att hemmaopinionens inställning till en insats inte 
försämras och tvingar politiker att avbryta deltagandet i en konflikt så har det också en 
viktig moralisk betydelse att personal vet att om något händer dem kommer allt göras 
för att undsätta dem.13  

2.2 Den nationella arenan, Försvarsmakten 
Också inom Försvarsmakten har det de senaste åren vuxit fram en förståelse för PR. 
Man har insett att ju fler människor som skickas ut på internationella insatser desto 
större är risken att personal blir kidnappad eller att personal blir isolerad i sin tjänst i ett 
konfliktområde.14  
 
Då Försvarsmakten har ansvaret för sin personal som genomför internationell tjänst 
finns skyldigheten att göra allt för att se till att de kommer hem efter genomförd insats. 
Förutom den skyldigheten har Försvarsmakten även den moraliska förpliktelsen mot 
personalen och deras anhöriga. Människor ska kunna leva med vissheten att om något 
händer så är Försvarsmakten beredd att agera och ta hand om sina egna. Om 
Försvarsmakten kräver att dess personal ska ge sitt yttersta vid insats bör det också 
finnas en organisation som är utvecklad för att hämta hem dem om något går fel.15 Det 
bör även underlätta rekrytering om en fullgod undsättningsförmåga finns i 
organisationen. 

2.3 Sammanfattning/Slutsats 
Det kan konstateras att det finns flera faktorer som tillsammans utgör ett stort behov av 
Personnel Recovey. Västvärlden har de senaste decennierna fått en minskad tolerans för 
egna förluster, då hemmaopinionen inte accepterar stora förluster. Även media utgör en 
betydande faktor när bland annat avrättningar av egna soldater sprids i stort sett i realtid. 
Detta ökar trycket på politikerna och kan tvinga dem att dra sig ur ett insatsområde. Det 
finns även en skyldighet för makthavare och i synnerhet för Försvarsmakten att visa att 
allt görs för att se till att personalen kan komma hem igen. Detta har också en moralisk 
betydelse på det sättet att inblandade vet att om något händer dem eller deras anhöriga 
finns en organisation som gör allt för att hämta hem dem. Dessa faktorer har drivit fram 
behovet av PR på flera plan. Försvarsmakten har inte råd att acceptera förluster i ett 
konfliktområde då det kan, om det går för långt, tvinga fram ett tillbakadragande och ge 
konsekvenser på politisk nivå. Försvarsmakten har också den moraliska skyldigheten att 
få med sig alla hem. För att hantera och motverka att personal blir isolerad behövs 
därför en förankring av konceptet Personnel Recovery på alla nivåer i Försvarsmakten.  
 
 

                                                 
12 Cavalli-Björkman, Tor, Nylén, Robert. Personnel Recovery = Force Protection, säkerhet för 
personalen!, Livhusaren, 2005, s 51 
13 Nylén, Robert. Undsättning, en skyldighet eller förmån - Sverige och Personnel Recovery?  2006. 
Försvarshögskolan C-uppsats, s 21. 
14 Cavalli-Björkman, Tor, Nylén, Robert. Personnel Recovery = Force Protection, säkerhet för 
personalen!, Livhusaren 2005, s 51 
15 Ibid. 
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3 Bakgrund till Personnel Recovery 
I föregående kapitel beskrivs de olika faktorer som har bidragit till ett växande behov av 
PR. I nästa kapitel ges en bild av hur konceptet började utvecklas och vilken förändring 
som skett under tiden.  

3.1 2:a Världskriget  
Under andra världskriget höll sig både tyskarna och britterna med kvalificerade 
undsättningsförband som främst verkade i Engelska kanalen och räddade nedskjutna 
piloter. Amerikanerna samarbetade senare med britterna och tillsammans undsatte de 
tusentals människor runt Storbritannien.16 Tysklands Luftwaffe var till en början 
ledande inom området och utvecklade utrustning och procedurer för undsättning av 
piloter. Förmågan att undsätta sina egna blev en stor moralhöjare för 
flygbesättningarna.17 Under andra världskriget började också USA att titta på 
överlevnadsutbildning och utrustning för sina piloter. Det hade visat sig att piloter ofta 
begick självmord efter att ha blivit nedskjutna och räddat sig själva med fallskärm. De 
hade inte utrustning eller utbildning för att landa bakom fiendens linjer vilket inte sällan 
skedde i svår miljö och med fientliga förband som jagade dem.18  

3.2 Koreakriget 
De amerikanska undsättningsenheterna växte mycket i antal och storlek under 
Koreakriget då behovet av dem var stort19 Under Koreakriget genomfördes även de 
första undsättningarna med helikopter vilket utfördes oorganiserat och med stora 
förluster som följd.20 Man lärde sig dock att för att lyckas med en undsättningsoperation 
behövs ett luftherravälde runt upphämtningsplatsen.21 Under kriget räddades ca 1000 
personer tack vare amerikanska undsättningsenheter.22 Efter kriget minskades 
undsättningsstyrkornas antal dramatiskt.23 

3.3 Vietnamkriget 
Under Vietnamkriget var det likadant, stora förluster för varje räddad nedskjuten pilot. 
Fortfarande hade ingen välfungerande teknik utvecklats.24 Det var dock under 
Vietnamkriget som begreppet Combat Search And Rescue (CSAR) började användas 
som koncept, det innehöll då helikoptrar, attackflygplan och flygplan för lufttankning.25 
Under kriget ökades antalet aktiva undsättningsenheter igen och det räddades flera tusen 
personer.26 Under kriget blev en officer vid namn James Rowes från de amerikanska 

                                                 
16http://www.pjsinnam.com/Downloads/Files/Brief%20Hist%20of%20ARS%20by%20Don%20Little.pdf   
[Besökt 090413] 
17 http://www.pjsinnam.com/Downloads/Files/CSAR%20Pamphlet.pdf Besökt 090413 
18 Siljelo, Hans K3 
19http://www.pjsinnam.com/Downloads/Files/Brief%20Hist%20of%20ARS%20by%20Don%20Little.pdf   
[Besökt] 090413] 
20 Siljelo, Hans K3 
21 Whitcomb, Darrel, Combat Search and Rescue-A Longer Look, summer 2000, Aerospace Power 
Journal, s 31 
22Quaranta, Paolo, Combat SAR: Options & Equipment. 2005, Dubai Focus, Military Technology, s 19 
23http://www.pjsinnam.com/Downloads/Files/Brief%20Hist%20of%20ARS%20by%20Don%20Little.pdf   
[Besökt 090413] 
24 Siljelo, Hans K3 
25 Ripley, Tim, Rotary rescue. Jane’s Defence Weekly- August 09 2006, s 1 
26 Quaranta, Paolo, Combat SAR: Options & Equipment. 2005, Dubai Focus, Military Technology, s 19 
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specialförbanden tillfångatagen. Han tvingades tillbringa 5 år i fångenskap och 
anledningen till att han inte blev avrättad var för att han lyckades lura 
nordvietnameserna att han var ingenjörsoldat. Efter att han återvänt till USA efter en 
lyckad flykt grundade han en överlevnadsskola. Den skolan är placerad i Washington 
och all flygande militär personal måste genomgå den med godkända resultat.27 

3.4 Desert Shield/Desert Storm 
Under Desert Shield och Desert Storm fick specialförband ansvaret för CSAR-uppdrag, 
men på grund av bland annat språkförbistringar och brister i förmågor blev perioden ett 
misslyckande ur PR-synpunkt. Det ledde till synen att alla försvarsgrenar ska ha sin 
egen PR-förmåga.28        

3.5 Kriget i Bosnien 

Under kriget i Bosnien blev ett antal allierade piloter av olika nationaliteter nedskjutna 
och av dem lyckades endast 50 % undsättas. Vikten av välutbildade undsättningsteam 
blev i och med kriget i Bosnien tydligt.29  

3.6 Operation Enduring Freedom  
Den 2 mars 2002 under Operation Anaconda i Afghanistan, en offensiv mot talibanerna, 
fick undsättningsenheterna ur det amerikanska flygvapnet sitt erkännande. De var från 
början inte delaktiga i operationen men då de fick ett nödanrop om evakuering av 
skadade skickades två helikoptrar av typen HH-60G Pave Hawk med 8 besättningsmän 
och 4 ”PJ” (pararescuemen, elittränade akutsjukvårdare). De landade under kraftig 
beskjutning och räddade 9 soldater. Samma sak skedde dagen efter då 
undsättningsenheterna evakuerade ytterligare 3 soldater. Efter Operation Anaconda 
insåg man behovet av kvalificerade undsättningsförband under operationer och de har 
sedan dess varit en naturlig komponent i både OEF (Operation Enduring Freedom i 
Afghanistan) och OIF (Operation Iraqi Freedom i Irak). Många av de uppdrag som 
förbanden har löst i Afghanistan är inte situationer då personal blivit isolerade, utan det 
är istället CASEVAC (casualty evacuation) eller MEDEVAC (medical evacuation) som 
genomförts. Det är heller inte bara de egna soldaterna som har undsatts, flertalet är 
andra allierade soldater och civila afghaner. Det är främst det amerikanska flygvapnets 
bättre förmåga, jämfört med armén, att operera med sina helikoptrar vid svåra 
förhållanden och långa avstånd som har gjort att de löst CASEVAC/MEDEVAC- 
uppdrag.30 Ett exempel på förmågan hos de amerikanska pararescue-enheterna var när 
en soldat ur en australiensisk SAS-patrull skadades allvarligt i ett minerat område. På 
grund av väder och terräng kunde inte hjälp nås via helikopter eller bil på flera dygn. Då 
luftlandsatte man istället en PJ-patrull med fallskärm som sedan vårdade soldaten på 
marken tills helikoptrar kunde nå fram.31 

                                                                                                                                               
 
27 Siljelo, Hans K3 
28 Brånn, Lasse, HKV 
29 Ibid. 
30 De Palo, Lee K. Combat Search and Rescue-Untapped Combat Power, Air War College September 
2005, s 8ff 
31 Wallquist, Wilhelm, Plato, Jonas, Räddning och undsättning av egen personal, Livhusaren 2008, s 61 
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3.7 Operation Iraqi freedom 
Under Operation Iraqi Freedom utförde USAF (United States Air Force), som har de 
mest utvecklade undsättningsenheterna, uppdrag i två skeden. Under det första skedet, 
när de stora anfallsoperationerna genomfördes, var fokus på att undsätta isolerad 
personal och nedskjutna flygbesättningar. Då utvecklades en robust organisation, under 
det mer allmängiltiga begreppet Personnel Recovery, som fungerade mycket bra. Det 
var även första gången sedan Vietnamkriget som undsättningsförband var på plats i 
inledningsskedet av de militära operationerna. Det första skedet avslutades relativt 
snabbt och en stor del av den uppbyggda PR-organisationen skickades hem. För de 
enheter som blev kvar i Irak liknade situationen den som var i Afghanistan, med 
undantag av att armén själva klarade att lösa sina MEDEVAC-uppdrag. I och med att 
allierade styrkor kontrollerade i stort sett hela landet och var spridda över hela ytan 
uppkom ett vakuum för undsättningsenheterna som inte längre var en lika efterfrågad 
resurs. De långa avstånden var inte längre ett problem men förmågan att flyga vid svåra 
väderförhållanden var fortfarande efterfrågad. Det var främst helikopterbesättningarnas 
förmåga att flyga i alla väderförhållanden och nyttjandet av PJ-operatörernas unika 
förmågor, som exempelvis dykning, som behövdes för det andra skedet i Irak. Det var 
även skillnad i hotet att bli isolerad mellan skedena. Under de rena stridsoperationerna 
var risken stor att flygbesättningarna skulle bli nedskjutna eller att soldater skulle bli 
tagna som krigsfångar. Senare var hotet större att bli tagen som gisslan, eller att annan 
personal ur bland annat civila hjälporganisationer skulle attackeras.32 Ett känt PR-
uppdrag från Irak är fritagningen av soldaten Jessica Lynch33, vilket visar just på den 
förändring som skett från att endast rädda nedskjutna piloter till att undsätta en stor 
mängd olika aktörer i ett konfliktområde. 

3.8 Sammanfattning/Slutsats 
Under andra världskriget började undsättningsförband utvecklas men det var då främst 
bristvaran piloter som undsattes. Genom åren har sedan utrustning och utbildning 
finslipats och strukturerade procedurer har vuxit fram för att på bästa sätt undsätta 
nedskjutna piloter och andra högprioriterade aktörer som t ex specialförbandsoperatörer 
vilka ansetts som alltför värdefulla resurser för att slösas bort. Detta har genomförts 
under begreppet Combat Search and Rescue. Under krigen i Afghanistan och Irak har en 
förändring inom området varit tydlig. Det traditionella behovet av att undsätta 
nedskjutna flygbesättningar finns fortfarande kvar, men på dagens stridsfält löper all 
personal risken att bli isolerad eller kidnappad. Detta har tvingat fram en utveckling av 
undsättningsförmågan under begreppet Personnel Recocery. Det är inte längre bara 
piloter som ska undsättas utan all personal ska kunnas undsättas. När Försvarsmaktens 
egen förmåga inom PR nu utvecklas måste lärdomar från bland annat USA tas tillvara 
så att Försvarsmakten förankrar konceptet i hela organisationen och tilldelar de resurser 
som krävs för att skapa kvalificerade undsättningsförband. Försvarsmakten måste kunna 
lösa allt från traditionella CSAR-uppdrag till gisslanfritagningar med rätt utrustning för 
att en trovärdig PR-förmåga i internationella missioner ska kunna upprätthållas. 
Försvarsmakten måste kunna visa att organisationen själv kan ta hand om sin personal 
och inte behöva förlita sig på att andra nationer ska hjälpa till när situationen inte kan 
hanteras. 
                                                 
32 De Palo, Lee K. Combat Search and Rescue-Untapped Combat Power, Air War College September 
2005, s 8ff 
33 Ripley, Tim, Rotary rescue. Jane’s Defence Weekly- August 09 2006, s 1 
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I det tidigare kapitlet beskrivs hur PR har förändrats genom åren och det är då 
framförallt USA som har varit den drivande motorn för konceptet. I följande kapitel 
belyses också den förmåga som finns hos de europeiska länderna. 

4 PR-verksamhet internationellt 
USA är det land som har mest välutvecklad förmåga till Personnel Recovery och också 
det land som satsar mest resurser inom området. De europeiska länderna har dock insett 
behovet av Personnel Recovery och ett flertal länder utvecklar nu sin egen förmåga till 
undsättning.  
 
USA har kommit långt och har en PR-myndighet som täcker alla statliga organisationer, 
benämnd Joint Personnel Recovery Agency (JPRA). USA har med sitt flygvapen en 
lång historia av att genomföra undsättningsoperationer med goda resultat, men 
arméflyget har tidigare inte satsat lika mycket på PR. Under Irakkriget skapade de dock 
en Personnel Recovery Task Force (PRTF) kallad Task Force Gabriel. Den bestod av 
transporthelikoptrar, attackhelikoptrar och undsättningsteam. Task Force Gabriel 
genomförde inte lika många undsättningsoperationer som flygvapnet men de löste 
uppgifter som t ex CASEVAC, CSAR och innästling av olika underrättelseförband.34   
 
2001 konstaterades att inget land inom EAG (European Air Group) hade förmågan att 
genomföra CSAR i medium-hög risknivå. Därför beslutades det att tillsammans 
utveckla koncepten CSAR och SERE (Survival, Evasion, Resistance, Extraction) för att 
redan från början ha en hög interoperabilitet mellan länderna. Det som ofta saknas i 
europeiska länder i form av resurser är specialiserade CSAR-helikoptrar, vilka oftast är 
beväpnade och har förmåga till lufttankning, och specialiserade undsättningsstyrkor.35 
 
Storbritannien har lagt uppgiften på Royal Air Force (RAF) att med sin 28:e skvadron 
ha en hög beredskap att i hela världen när som helst kunna skicka två CRO-teams 
(Combat Recovery Operations) att lösa PR-uppdrag. Problemet är att CRO endast är en 
sekundär uppgift för 28:e skvadronen, vilket innebär för lite utbildning för att bli ett 
kvalificerat undsättningsförband. 36 De har skaffat förmåga till lufttankning genom 
inköp av danska helikoptrar, som har den utrustning som krävs, vilket är stort behov då 
undsättningar kan komma att ske över stora avstånd.37 
 
Italien har en relativt hög utvecklad förmåga att genomföra PR då de har ett antal 
specialiserade CSAR-enheter inom det italienska flygvapnet. Italien deltog med ett av 
förbanden för första gången i Irak 2003.38 
 
Frankrike har saknat en specialiserad CSAR-styrka fram till 2007, men de har dock 
genomfört CSAR-uppdrag tidigare än så. Frankrike har genomfört PR-uppdrag bland 
annat i Serbien och Irak. Deras Escadrille Des Helicopteres Speciaux (EHS) utför 

                                                 
34 Hester, Jason. PERSONNEL RECOVERY and the Path Ahead for Army Aviation: Combat Lessons 
Learned from Operation Iraqi Freedom. Army Aviation March/April 2004. s 24ff 
35 Ripley, Tim. Rotary Rescue, Jane’s Defence Weekly. August 09, 2006.  
36 Ibid. 
37 Oliver, David. Air forces reach new heights to meet growing CSAR demands, International Defence 
Review, 08-May-2008 
38 Ibid. 
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specialoperationer och CSAR-uppdrag.39 EHS stöttar Commando Parachutist (CPA) 30, 
vilket är det enda dedikerade undsättningsförbandet, med helikoptrar. CPA 30 löser PR-
uppdrag i ISAF, Afghanistan.40 
 
Andra europeiska länder utvecklar också PR-kompetens och ett flertal har beställt NH 
Industries nya helikopter NH90 i CSAR-varianten, vilken även är den helikopter som 
Sverige har köpt men då benämnd som Hkp 14.41 

4.1 Sammanfattning/Slutsats 
I USA har Personnel Recovery fått ett stort genomslag och är väl uppbyggt. I de 
europeiska länderna är förmågan däremot inte lika utvecklad. Det som ofta brister är 
avsaknad av kvalificerade undsättningsförband samt specialiserade 
undsättningshelikoptrar. Detta är en tydlig signal för Försvarsmakten att en robust PR-
förmåga bör utvecklas i syfte att kunna hantera PR-relaterade händelser även då svenska 
förband ingår i en multinationell styrka eftersom inte heller andra länder har en 
välutvecklad undsättningsförmåga. Detta öppnar också för samarbete inom området och 
även att Sverige kan ta rollen som ledande land inom Personnel Recovery i Europa. För 
att uppnå det bör Försvarsmakten tydligt markera att PR är en prioriterad förmåga och 
tilldela de resurser som krävs för att upprätthålla kvalificerade förband inom området. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 Oliver, David. Air forces reach new heights to meet growing CSAR demands, International Defence 
Review, 08-May-2008 
40 Brånn, Lasse, HKV 
41 Oliver, David. Air forces reach new heights to meet growing CSAR demands, International Defence 
Review, 08-May-2008 
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Tidigare har förmågan till PR hos USA och ett flertal europeiska länder diskuterats. 
Men vad ingår då i konceptet Personnel Recovery och vilka metoder används inom 
området? 

5 PR-procedurer 
De procedurer, tekniker och begrepp som används är främst tagna från USA eftersom 
det är det land som redan har en välutvecklad PR-förmåga. Det blir då naturligt att det 
är dit blickarna vänds när vår egen förmåga ska byggas upp.  

5.1 Personnel Recovery  
Personnel Recovery är: 
Summan av militära, diplomatiska och civila åtgärder i syfte att undsätta och 
återföra Försvarsmaktens personal (militär, civila och eller konsulter) som blivit 
kidnappade, tillfångatagen, försvunnit, eller hamnat på flykt då det genomfört 
internationell tjänsteutövning under ledning av Försvarsmakten.42 

 
Den civila varianten av Personnel Recovery genomförs av civila aktörer som har 
intressen av att återföra personal. Det sker utan politisk eller militär inblandning. Den 
diplomatiska sidan av Personnel Recovery syftar till att på politisk nivå återföra 
personal då militära insatser inte är möjliga eller lämpliga på grund av exempelvis för 
hög hotnivå eller på grund av de politiska effekterna en militär insats kan ge. Militär 
Personnel Recovery utförs med hjälp av militär utrustning och personal och innefattar 
en rad olika metoder.43  
 
Det är militär Personnel Recovery som behandlas i den här uppsatsen och politisk PR 
eller civil PR har inte beaktats. 
 
Personnel Recovery är ett begrepp som innefattar all form av mänsklig undsättning. Det 
kan sträcka sig från att transportera hem personal som har mist livet till att genomföra 
gisslanfritagningar. Personnel Recovery utförs genom olika metoder som t ex CSAR 
eller Combat Recovery.44  
 
En PR-operation består av 5 huvudmoment. Först måste en rapport inkomma att något 
har hänt. Därefter måste den nödställde lokaliseras och identifieras. Sedan sker ett 
understöd för att hjälpa den nödställde genom exempelvis förnödenhetsförsörjning och 
eldunderstöd och det ges stöd till de anhöriga i form av t ex mediehantering. Efter det 
genomförs den faktiska undsättningen. Slutligen sker debriefing och stöd till den 
nödställde för att möjliggöra en återgång till tjänst och ett normalt liv. Debriefing 
genomförs också med ingående räddningsresurser för att utveckla konceptet.45 
 

                                                 
42 Cavalli-Björkman, Tor, Nylén Robert. Personnel Recovery = Force Protection, säkerhet för personalen! 
Livhusaren 2005, s 51, En fri översättning av US Department of Defence definition av Personnel 
Recovery. (Se Bilaga 2).   
43 Ibid. 
44 Siljelo, Hans. Försvarsmaktens Överlevnadsskola (FÖS) tränar i nya klimat, Livhusaren 2005. s 50 
45 Cavalli-Björkman, Tor, Nylén Robert. Personnel Recovery = Force Protection, säkerhet för personalen! 
Livhusaren 2005. s 52 
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Personnel Recovery kan delas in i flera kategorier: 
 
Oassisterad: Detta sker när isolerad personal lyckas ta sig tillbaka till egna eller vänligt 
sinnade förband eller områden utan understöd.46 
 
Uppkommen: Med detta menas att oplanerat undsätta isolerad personal. En chans att 
genomföra en undsättning kan visa sig då t ex en pilot nödlandar i närheten av egna 
förband efter att ha skjutit ut sig.47 
 
Försvarsgrensvis: Varje försvarsgren har ansvaret för att planera och genomföra 
undsättning av egen personal inom ramen för de egna operationerna. Det är ofta 
speciellt uttagna, utbildade och utrustade enheter för Personnel Recovery som genomför 
dessa operationer. Dessa enheter ska vid behov kunna understödja de andra 
vapengrenarna eller ingå i en övergripande operativ Personnel Recovery funktion.48 
 
Joint/Combined: Här utgörs enheterna inom Personnel Recovery av delar från olika 
vapengrenar och länder. Detta medför att denna kategori av Personnel Recovery har en 
högre risknivå då ingående delar inte alltid är samtränade.49  
 
Flera departement: En operativ chef kan här kombinera militära Personnel Recovery 
resurser med resurser från andra statliga organisationer, nationellt eller internationellt i 
syfte att undsätta isolerad personal.50 

5.2 Combat Search and Rescue (CSAR) 
En CSAR-operation genomförs för att undsätta nyckelpersonal som är speciellt utbildad 
för att undsättas enligt konceptet CSAR. Operationer som använder metoden CSAR 
delas in i 5 faser. Dessa faser är desamma som i den generella PR-operationen. 
 
Fas 1 uppstår när någon rapporterar att något har hänt vilket kräver undsättning. Det kan 
t ex vara ett flygplan som tar emot rapporten och vidarebefordrar det till staben. Kedjan 
kan också sättas igång då någon ser ett haveri och rapporterar det. En utebliven rapport 
från en enhet kan vara skäl nog för att aktivera CSAR-organisationen.51  
 
I fas 2 skall den nödställdes position fastställas och en första identifiering av personen 
ifråga sker. Detta görs via hemliga koder vilka endast enheten som genomför uppdraget 
känner till.52 
 
Under fas 3 sker ett understöd av den isolerade genom förnödenhetsförsörjning och, om 
behovet finns, eldunderstöd för att skydda den nödställde och de undsättningsstyrkor 
som är på väg.53 

                                                 
46 Nylén, Robert. Undsättning, en skyldighet eller förmån - Sverige och Personnel Recovery?  2006. 
Försvarshögskolan C-uppsats, s 22. 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
51 Siljelo, Hans K3 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
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Själva undsättningen är fas 4. När en lokal överlägsenhet har uppnåtts skickas 
helikoptrar, vilka förmodligen redan är i luften i väntan på klartecken, ända fram till den 
nödställde. Undsättningsteam säkrar platsen och genomför en sista identifikation av 
personen.54  
 
Under den sista fasen förs den nödställde tillbaka till ett säkert område så fort som 
möjligt och sedan återförs personen till sina egna. Därefter påbörjas debriefing och vård 
för att den nödställde ska kunna återgå till ett normalt liv.55   
 
En CSAR-organisation består av flera komponenter. Den första komponenten är den 
nödställde, alternativt är det flera nödställda. De är enligt svenska krav SERE-utbildade 
och vet hur de ska agera i händelse av en CSAR-operation. Först på plats är 
stridsflygplan som har till uppgift att skydda nödställda och undsättningsenheter från 
luften, om det hotet finns. De benämns RESCAP (rescue combat patrol). Nästa 
komponent är mer långsamgående flygplan, t ex flygplan av typen A-10 eller 
attackhelikoptrar som har till uppgift att ta befälet på platsen och ca 2 km ut från de 
isolerade. De benämns On Scene Commander (OSC) och bekämpar mål runt de 
nödställda. Deras anropssignal under ett undsättningsuppdrag är Sandy. Sandy 
koordinerar undsättningen genom att kommunicera och identifiera de nödställda samt 
genom att kommunicera med RESCAP och högre chef vilken befinner sig i ett flygplan 
långt därifrån och högre upp i luften t ex ett AWACS (Airborne Warning and Control 
System). AWACS leder operationen och får information från en stabscell som kallas 
Rescue Coordination Center (RCC) vilket är den funktion som från början initierade 
operationen. RCC koordinerar med AWACS för att tillhandahålla resurser som t ex 
förstärkning eller flygplan som kan genomföra lufttankning om avståndet och tiden i 
luften kräver det. När SANDY är nöjd med läget på platsen ges order till 
undsättningshelikoptrarna att ta sig till pick up point (PUP) för att hämta de nödställda. 
Dessa helikoptrar eskorteras ibland av attackhelikoptrar vilka benämns RESCORT 
(rescue escort).56  

5.3 Combat Recovery 

En combat recovery-operation skiljer sig från en CSAR-operation genom att de 
som ska undsättas inte är utbildade eller utrustade att ta emot undsättning 
enligt CSAR. Det kan ske då t ex ett patrullfordon kör på en IED (Improvised 
Explosive Device) och soldaterna saknar den kompetens som krävs för att 
undsättas enligt CSAR. De komponenter som ingår i den här typen av uppdrag 
är minst chef och ledningsenhet som bör ha utbildning och resurser att leda 
CSAR samt en undsättningsstyrka som är särskilt utbildad för uppdraget.57 

5.4 Utbildning 
 De undsättningsteam som ingår i PR-operationer är särskilt utbildade för uppgiften. De 
är i många fall specialuttagna och har ofta någon form av jägarbakgrund. De är 
utbildade i att kunna genomföra avancerad sjukvård vilket krävs då det är fientligt 

                                                 
54 Siljelo, Hans K3  
55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 Felldén, Kenneth. Taktisk anvisning Luftburen bataljon, 2006, Karlsborg, s 40 
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område de ska operera i och ibland utan understöd av andra förband. De övas i att med 
många metoder kunna infiltrera och exfiltrera ett område. De kan använda helikoptrar, 
bilar, fallskärmar eller att till fots ta sig fram till den nödställde. I uppdragets natur 
ligger också att vara beredd att stanna kvar på platsen och vårda och exfiltrera den 
skadade till fots ifall undsättningshelikoptern tvingas lämna platsen. I en del länder löser 
specialförband den här typen av uppdrag, men i Sverige är det jägarförbanden som 
ansvarar för uppgiften.58       

5.5 SERE 
I Sverige är det ett krav för flygande personal att de har genomfört SERE innan de får 
genomföra CSAR-utbildning. Detta krav finns på grund av att piloten först ska kunna 
överleva och hålla sig dold från motståndaren tills undsättningsenheter är på plats.59 
Annan personal som ska göra internationell tjänst behöver också utbildning i SERE för 
att, om de hamnar i en sådan situation, kunna fly undan motståndaren, överleva och 
klara av en gisslansituation. SERE och PR är till stor del sammanvävda eftersom SERE 
är alla de åtgärder som krävs innan en undsättning för att den ska kunna genomföras på 
ett säkert sätt. Det är också de åtgärder som kan rädda isolerad personal innan 
undsättningen kommer.    
 
Konceptet SERE består av: 
S= Survival, dvs. grundläggande överlevnad 
E= Evasion, dvs. dold överlevnad, vilseledning av förföljare, flykt och att använda sig 
av t ex dolda eldar utan att bli upptäckt 
R= Resistance, dvs. hanterande av en gisslansituation 
E= Extraction, dvs. agerande för att på bästa sätt underlätta en undsättning60 

5.6 Sammanfattning/Slutsats 
I stort är Personnel Recovery alla former av undsättning av personal som blivit isolerad 
eller på något sätt hamnat i en situation som det inte är möjligt att själv ta sig ur. Inom 
konceptet finns flera metoder av undsättning som t ex CSAR och Combat Recovery. 
Skillnaden dem emellan är att vid CSAR är de som ska undsättas utbildade för att 
hämtas enligt metoden, men vid Combat Recovery är de inte utbildade för en 
undsättning. SERE är en betydande del inom PR, det är SERE som är alla åtgärder som 
den enskilde kan göra för att klara sig och underlätta en räddning. Personnel Recovery 
ställer stora krav på resurser och utbildad personal. Om en trovärdig förmåga ska finnas 
måste Försvarsmakten se till att kvalificerade helikoptrar, specialiserade enheter och rätt 
utrustning finns för att kunna genomföra PR-operationer. Det behöver inte vara på den 
nivån som USA ligger på men lägstanivån bör ändå vara kvalificerade 
transporthelikoptrar och undsättningsenheter samt PR-utbildade staber och PR-utbildad 
personal. Undsättningsenheterna måste också få den utbildning som krävs, som 
exempelvis fallskärmsutbildning, för att kunna lösa sin uppgift. 
 
 
 
 

                                                 
58 Siljelo, Hans K3 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
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6 Utveckling av Personnel Recovery i Sverige 
Personnel Recovery har tidigare inte varit en prioriterad förmåga i Försvarsmakten, men 
de senaste åren har det hänt mycket inom området. 
 
En pådrivande aktör har varit och är Försvarsmaktens Överlevnadsskola (FÖS). År 
2000 började de utbilda piloter i CSAR efter att NATO ställt krav på att piloter som 
ingår i en NATO-operation ska kunna undsättas inom ramen för en CSAR-operation. 
Vid det tillfället kom ett instruktörsteam från USA som lärde personalen vid FÖS 
CSAR-konceptet. 2004 började FÖS bemanna en Rescue Coordination Cell i Kabul, 
Afghanistan. En instruktör var även med den första C-130 besättningen i Uzbekistan 
och tränade dem i SERE och CSAR. På senare år har de haft befattningar i norra 
Afghanistan kopplat mot Personnel Recovery.61 FÖS är också delaktiga i ett europeiskt 
samarbete, European Air Group (EAG), där strävan är att standardisera utrustning och 
utbildning avseende CSAR i Europa.62  

6.1 Inriktningsbeslut Personnel Recovery (PR) 
Under 2006 kom Försvarsmaktens inriktningsbeslut avseende Personnel Recovery. I 
beslutet kan utläsas en växande förståelse för PR och att det bör implementeras på alla 
nivåer. Vidare anses att personal som kan genomföra den praktiska undsättningen bör 
finnas i Försvarsmaktens insatsområden och att personal som kan leda dessa 
undsättningsoperationer internationellt ska finnas i Försvarsmaktens insatsområden. För 
att skapa en internationell interoperabilitet anser Försvarsmakten att utbildningar inom 
PR som finns inom NATO och USA är lämpliga för svensk personal att deltaga i.63  
 
Det ges i beslutet förslag på ansvarsfördelning inom Försvarsmakten. Det framgår att 
sakansvaret för Pesonnel Recovery ska ligga hos chefen insats (C INS). K3 ska fortsätta 
utvecklingen av ”recovery-team” tillsammans med K3/FÖS som har funktionsansvar 
och utbildningsansvar för PR. Hkpflj har till uppgift att utveckla förmågan SAR (Search 
and Rescue) i förhöjd hotmiljö, vilket utvecklas tillsammans med undsättningsenheter 
från Flygbasjägarskolan och/eller Luftburen Bataljon (LBB).64 I inriktningsbeslutet 
framkommer att uppgifter i mycket hög hotnivå hanteras av Försvarsmaktens 
Specialförband (FM SF). Dessa uppgifter kan exempelvis tänkas vara 
gisslanfritagningar.  

 
Vidare ges förslag på fortsatt utveckling och implementering av Personnel Recovery i 
Försvarsmakten. Dessa förslag går i stort sett ut på att HKV ska utveckla en policy för 
PR som sedan ska ligga till grund för allt arbete med PR inom Försvarsmakten. PR ska 
ingå i all planering och övning av förband och en undsättningsförmåga ska utvecklas 
med resurser ur Hkpflj, FBJS, och LBB samt att Försvarsmakten ska ha en egen ledning 
och planeringsförmåga för PR-operationer.65 
 

                                                 
61 Siljelo, Hans K3 
62 Cavalli-Björkman, Tor. FM Överlevnadsskola, Livhusaren 2005, s 49 
63 Moore, Michael, Inriktningsbeslut Personnel Recovery (PR), Försvarsmakten 2006-05-22 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
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I inriktningsbeslutet visar Försvarsmakten en vilja att föra in konceptet Personnel 
Recovery på bredd i organisationen. Det är också styrt till vilka förband som ska 
utveckla den praktiska undsättningsförmågan. 

6.2 Operativa krav Personnel Recovery (PR) 
Operativa krav Personnel Recovery utgör grunden till fortsatt arbete med PR inom 
Försvarsmakten.    
 
Operativa krav, allmänt:  

En väl fungerande PR förmåga vilar på ett antal byggstenar, dessa utgörs 
av: 
 En interoperabel C4I [Command, control, communication, computer 

and intelligens] struktur för planering och ledning av PR. 
 PR utbildade nationella chefer och staber  
 PR utbildad personal i operationsområdena omfattande då både PR 

specialister på olika nivåer samt en likriktad grundläggande SERE 
utbildning för all personal i operationsområdena samt personal för 
genomförande av undsättningsoperationer. 

 Utarbetade PR tekniker, procedurer, taktik och utbildning. 
PR förmågan skall vara förankrade i PR policy, doktriner, order och andra 
styrdokument. 66 

 
I dokumentet Operativa krav Personnel Recovery (PR) förankras ytterligare att PR ska 
implementeras i Försvarsmakten, att detta ska ske skyndsamt och att det ska finnas 
förband förutom FM SF som ska inneha den praktiska förmågan att undsätta egen eller 
annans nations personal.  

6.3 Uppdrag med anledning av implementering av förmågan 
Personnel Recovery (PR) 

I dokumentet Uppdrag med anledning av implementering av förmågan Personnel 
Recovery (PR) ges uppgifter till de olika sektionerna på HKV för den fortsatta 
utvecklingen av PR. 
 
Chefen produktion (C prod) ansvarar bland annat för kursverksamhet kopplat till PR 
och att personal och förband får PR-utbildning samt att Försvarsmakten har en 
undsättningsförmåga förutom FM SF som är interoperabel med NATO och EU.67 
 
Försvarsmaktens operativa chef (FM Op Chef) ansvarar bland annat för att personal och 
förband har rätt utbildning avseende PR för aktuellt insatsområde.68 
 
Insatssektionen, och då SC INSS, ansvarar bland annat för att PR är en naturlig del i 
förberedelser, planering, genomförande och utvärdering av svenska internationella 
insatser i syfte att det finns en PR-organisation vid insats med svenskt deltagande. 

                                                 
66 Jonsson, Jan, Operativa krav Personnel Recovery (PR), Försvarsmakten 2006-11-15 
67 Jonsson, Jan, Uppdrag med anledning av implementering av förmågan Personnel Recovery (PR), 
Försvarsmakten 2006-12-14 
68 Ibid. 
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Sektionen ansvarar även för att en producera en PR-policy som samstämmer med 
NATO.69  
 
Vidare ges förslag på i vilken ordning implementeringen av förmågan ska genomföras. 
 

Implementeringen av förmågan torde kunna ha följande steg: 
1. Upprättande av Försvarsmaktens PR Policy. 
2. Upprättande av aktuella PR och SERE utbildningar och kurser. 
SERE utbildning nivå A påbörjas.  
3. Alla ledningsnivåer inom Insatsprocessen tillser att förmågan att 
förbereda, planera, genomföra samt utvärdera PR verksamhet inom ramen 
för av Försvarsmakten insatta förband eller personal i internationella 
operationer erhålls. Detta omfattar utbildning av egen stabspersonal, 
upprättande av orderverk samt övning. 
4. Staberna vid Försvarsmaktens registerförband och förband i US erhåller 
förmåga att förbereda, planera, genomföra samt utvärdera PR verksamhet 
inom ramen för eget förband. Detta omfattar utbildning av egen 
stabspersonal, upprättande av orderverk samt övning. Vid förband och 
staber skall denna funktion företrädas av PR/SERE specialister. 
5. Försvarsmakten erhåller förmåga att bidra med enskilda officerare för 
utbildning, övning, planering och ledning av PR verksamhet på olika 
nivåer av internationella staber inom ramen för FN, EU och NATO. 
6. SERE utbildning nivå B - C samt SERE Missionsutbildning påbörjas.  
7. PR är en naturlig del i förberedelser, planering, genomförande och 
utvärdering av svenska internationella insatser. 
8. Utvecklingen av en egen fysisk undsättningsförmåga inom 
Försvarsmakten erhålls. […] Denna förmåga skall vara interoperabel med 
i första hand NATO och EU.70 

 
I dokumentet framgår att Försvarsmakten lägger stor vikt vid PR och att det är noga 
strukturerat och planerat för hur det fortsatta arbetet ska genomföras.  

6.4 PR/SERE utbildning för NBG 
I dokumentet framkommer att ett PR-koncept för Nordic Battle Group 08 (NBG 08) till 
en början saknades men som inom några månader producerades och där innebörden är 
att soldater i NBG ska utbildas mot nivån SERE B (medium risk) och att viss personal 
ska utbildas mot nivån SERE C (hög risk) samt att staben ska utbildas i PR.71 

6.5 Lessons Learned 2008 
Många lärdomar har gjorts efter NBG 08 då förbandet var det första som skulle ha en 
fullt utbyggd PR-förmåga och fungerade i mångt och mycket som en katalysator för PR 
som ett koncept inom Försvarsmakten. 
 

                                                 
69 Jonsson, Jan, Uppdrag med anledning av implementering av förmågan Personnel Recovery (PR), 
Försvarsmakten 2006-12-14 
70 Ibid. 
71 Salestrand, Jan, PR/SERE utbildning för NBG, Försvarsmakten 2007-06-27 
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Viktiga lärdomar som gjorts är bland annat att PR-befattningar bör bli bemannade i ett 
tidigt skede för att bättre möjliggöra en fungerande PR-organisation och att bättre 
samverkan sker med FM SF om en operation som inkluderar SF ska få bra uteffekt. En 
annan lärdom är att sambandsområdet måste bli bättre i form av nödradio, samband 
mellan luft och markstyrkor och förmågan att spåra egna enheter och fordon. Det 
framkommer också att den generella utbildningen och övningen av PR på alla nivåer 
bör öka och samordnas för att få en effektivare organisation. Personlig utrustning som 
bland annat flyktkartor bör utvecklas. Helikopterenheter bör tränas mer i att genomföra 
PR-operationer i samverkan med undsättningsteam och komma tillrätta med 
helikopterbristen. Vidare föreslås att en tydligare uppgiftsprofil för undsättningsstyrkor 
utvecklas. Förmågan att genomföra PR-operationer i en urban miljö bör också 
utvecklas. De stora lärdomarna som gjorts av NBG 08 är att en trovärdig PR-förmåga 
ska finnas i ett tidigt skede för att lyckas med rekrytering samt att övning av hela PR-
organisationen ska ske oftare för att få en effektiv PR-förmåga.72 

6.6 SOFUS 
I SOFUS (Stående order för utlandsstyrkan) framkommer särskilda krav på PR från 
individnivå till internationell nivå för utlandsstyrkan. 
 
På individnivå ska all personal inneha kompetens motsvarande SERE nivå B samt att 
viss utpekad personal som kan utsättas för en högre risk ska inneha kompetens 
motsvarande SERE nivå C. På förbandsnivå ska staberna inneha förmågan att förbereda, 
planera, genomföra samt utvärdera PR inom eget förband. Den förmågan ska vara 
interoperabel med i första hand NATO, EU och USA. Försvarsmakten ska även kunna 
bidra med enskilda officerare för utbildning, övning, planering och ledning av PR-
verksamhet på olika nivåer i internationella staber inom ramen för FN, EU och NATO. 
Försvarsmakten ska också på alla ledningsnivåer inom Insatsprocessen ha förmågan att 
förbereda, planera, genomföra och utvärdera PR-verksamhet för insatta förband eller 
personal i internationella operationer vilket ska vara interoperabelt med NATO, EU, och 
USA. Försvarsmakten ska internationellt inneha förmågan att genomföra undsättning av 
egen eller annan nations personal med enheter som inte är specialförband. Detta ska 
vara interoperabelt med NATO, EU och USA.73  

6.7 Praktisk undsättningsförmåga 
F 17 Flygbasjägarskolan (FBJS) genomför organisation och metodförsök (OMF) 
avseende undsättningsteam.74 
 
Hkpflj har till uppgift att utveckla förmågan SAR (Search and Rescue) i förhöjd 
hotmiljö.75 
 
Försvarsmaktens specialförband är också en del av PR-organisationen; 

För uppgifter i mycket höga hotnivåer, där stor risk för tredje man 
föreligger och/eller uppgifter som kräver särskilda resurser, innehålls 
denna förmåga av FM Specialförband.76 

                                                 
72 Ledningsregementet, Lessons Learned 2008, Försvarsmakten 2008-06-30, s 122f 
73 Högkvarteret, SOFUS, Försvarsmakten, 2008-10-14 
74 Moore, Michael, Inriktningsbeslut Personnel Recovery (PR), Försvarsmakten 2006-05-22 
75 Ibid. 
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K3/LBB har PR som en uppgift vilket har resulterat i att inom förbandet finns enheter 
som kan leda och genomföra undsättningsoperationer.  
 
Luftburen Bataljon (LBB) ska i varje genomförande av en operation ha ett system för 
PR. Bataljonen ska kunna genomföra Combat Recovery och CSAR. Det ska också 
finnas en beredskap och resurser för att undsätta alla bataljonens insatta delar.77  
Understödsskvadronen har till uppgift att planera och genomföra 
undsättningsoperationer och utgöra bataljonens resurs för Personnel Recovery 
Coordination Cell (PRCC). Skvadronen ska kunna undsätta isolerad personal i 
småbruten och urbaniserad terräng under alla ljusförhållanden i hotmiljö. 
Undsättningsplutonen (se Bilaga 1) undsätter isolerad/nödställd personal i hotmiljö och 
kan uppträda i tre riktningar.78    
 
I IA 09 finns idag en undsättningsförmåga och även NBG 08 hade en 
undsättningsförmåga. Förmågan kommer att finnas vid FS 19 och NBG 11.79 I IA 09 
består undsättningsförmågan av ett undsättningsteam, vilket bör vara tillräckligt för det 
förbandet. För de insatsområden där Försvarsmakten har mer trupp, exempelvis i 
Afghanistan, bör dock fler undsättningsteam finnas på plats. För att kunna nyttja 
förmågan dygnet runt samt att ha en möjlighet att verka i olika riktningar och ändå ha 
ett team i reserv borde den organisationsmässigt vara i storleksordningen pluton.   
 
I Försvarsmaktens insatsområden får ofta förbandens QRF (Quick Reaction Force) 
undsättningsuppgiften.80 En trolig orsak till detta är att kvalificerade 
undsättningsförband många gånger saknas i insatsområdet vilket i sin tur kan bero på en 
bristande förståelse för PR i Försvarsmakten. Det innebär att antingen bör de dedikerade 
undsättningsförbanden, LBB och FBJS, öka sin undsättningsförmåga i form av fler 
undsättningsteam för att kunna täcka Förvarsmaktens behov i insatsområdena, 
alternativt bör förbandens QRF få utbildning i PR för att bättre kunna lösa uppgiften. En 
lämplig ambitionsnivå för dessa QRF i det fallet är att de då får utbildning för att kunna 
genomföra Combat Recovery.   

6.8 Sammanfattning/Slutsats 
I dessa dokument märks en tydlig vilja från Försvarsmakten att implementera konceptet 
Personnel Recovery i organisationen. Ambitionen ligger på en hög nivå då 
Försvarsmakten har som mål att inneha förmågan att leda internationella PR-operationer 
samt att inneha den praktiska förmågan att undsätta egen eller annan nations personal. 
Det har även producerats PR grundsyn där PR policy ingår. Då dokumentet är ett utkast 
diskuteras det inte i uppsatsen men det visar ändå på att implementeringen av PR stadigt 
går framåt. Det har även hänt mycket avseende den praktiska undsättningsförmågan då 
ett flertal förband utbildar enheter med uppgift att lösa PR-uppgifter. Det som förefaller 
saknas är en tydlig uppdragsställning för dessa enheter samt tillräckliga resurser för att 
kunna få ut den effekten som krävs för den ställda målsättningen. Hkpflj har inte 

                                                                                                                                               
76 Moore, Michael, Inriktningsbeslut Personnel Recovery (PR), Försvarsmakten 2006-05-22 
77 Felldén, Kenneth. Taktisk anvisning Luftburen bataljon, Karlsborg 2006, s 40f 
78 Ibid. s 27ff 
79 Brånn, Lasse, HKV 
80 Ibid. 
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tillräckligt många specialiserade helikoptrar för PR-operationer och det tar för lång tid 
innan dessa helikoptrar förbandssätts. De dedikerade undsättningsförbanden utbildar för 
få undsättningsteam för att Försvarsmakten ska kunna nå upp till målet att inneha 
kvalificerad undsättningsförmåga i sina insatsområden. Allt detta kan bero på en dålig 
förståelse för PR i Försvarsmakten. Det kan även finnas ett behov av att koncentrera 
undsättningsförmågan till färre förband och göra det till en försvarsmaktsresurs för att få 
ut största möjliga effekt av den i och med att Försvarsmakten blir mindre och mindre. 
Därutöver bör de enheter som ska inneha förmågan tilldelas tillräckliga resurser för att 
utrustning, utbildning och volym ska vara tillfredsställande kopplat mot 
Försvarsmaktens internationella åtaganden. Exempelvis bör undsättningsenheten inneha 
förmågan att infiltrera med fallskärm. Avslutningsvis kan sägas att utvecklingen av 
Personnel Recovery har kommit relativt långt i Försvarsmakten men att den inte är 
tillräckligt implementerad i organisationen för att motsvara de internationella 
ambitioner som Försvarsmakten har. Detta märks tydligast på de praktiska 
undsättningsenheterna. Det bör finnas en tydligare ansvarsfördelning avseende den 
praktiska förmågan samt att de enheterna får tillräckligt med resurser för att förmågan 
ska vara trovärdig i internationella insatser.   

Förslag på vidare forskning 
Detta arbete har undersökt huruvida utvecklingen av Personnel Recovery i Sverige har 
kommit tillräckligt långt för att kunna motsvara det behov som finns av förmågan i 
Försvarsmaktens insatsområden. Det har framkommit att Försvarsmakten har nått långt 
i sin strävan att utveckla förmågan till PR. Den praktiska undsättningsförmågan har 
dock för lite resurser och utrustning och inte tillräcklig volym för att en trovärdig 
förmåga ska kunna upprätthållas i insatsområdena. Ett möjligt nästa steg inom området 
kan vara att undersöka hur undsättningsenheten bör se ut organisatoriskt och vilka 
förmågor den ska innehålla för att skapa en effektiv undsättningsförmåga. Detta bör 
göras kopplat mot andra länders erfarenheter och Försvarsmaktens lärdomar från sina 
insatsområden.    
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Bilaga 1:  
Detta är organisationsskissen på den undsättningspluton som finns i organisationen vid 
Luftburen Bataljon.   

Undsättningspluton LBB 
 

 
 
Källa: 
Felldén, Kenneth. Taktisk anvisning Luftburen bataljon, 2006, Karlsborg 
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Bilaga 2:  

Personnel Recovery Definition 
ISSUE: Definition of the term personnel recovery 
DISCUSSION: The aggregation of military, civil, and political efforts to recover 
captured, detained, evading, isolated or missing personnel from uncertain or hostile 
environments and denied areas. Personnel recovery may occur through military action, 
action by non-governmental organizations, other U.S. Government (USG)-approved 
action, and diplomatic initiatives, or through any combination of these options. Though 
personnel recovery may occur during non-combatant evacuation operations (NEO), 
NEO is not a subset of personnel recovery. 
 
Denna definition är tagen från Defense Prisoner of War-Missing Personnel Office. 
http://www.dtic.mil/dpmo/personnel_recovery/prp_factsheet01.pdf [Besökt 090410] 
 
 


