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Undsättning, en skyldighet eller förmån - Sverige och Personnel Recovery? 
 
Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka varför Personnel Recovery som officiell funktion inte 
utvecklats och implementerats i det svenska försvaret. Den belyser också frågan som underlag för 
en diskussion om behovet av Personnel Recovery och dess utformning i Sverige.  
Graham Allisons teorier om organisatoriskt beslutsfattande har utgjort den vetenskapliga ramen 
för att förklara vad som kan ha påverkat beslutsprocesserna. Metoden har varit att pröva fem 
stycken hypoteser kring varför försvaret inte utvecklat och implementerat Personnel Recovery. I 
hypoteserna finns tankar kring rationalitet, standardiserat agerande, rivalitet, ekonomi och externt 
stöd. Hypoteserna har prövats mot resultatet från en kvalitativ granskning av olika källor, texter 
och intervjuer. Hypoteserna har även prövats mot Allisons teorier.   
 
Arbetet visar att Personnel Recovery inte utvecklats i Sverige på grund av att försvaret inte sett 
behovet av ett utvecklat koncept. Som organisation är försvaret medveten om den ökade inter-
nationaliseringen och att det medför att personal och förband kommer att verka i höga konflikt-
nivåer och ställas inför hot, kopplade till nya krigföringsformer. Utvecklingen har dock inte lett 
vidare till ett samlat grepp och långsiktigt koncept kring Personnel Recovery inom försvaret. För-
svaret har i stället hanterat relaterade frågor utifrån gällande organisatoriska förutsättningar och 
förprogrammerade mönster. Denna programmering bygger på standardiserat agerande och gamla 
värderingar. Organisationen är reaktiv och löser de uppkomma problemen för stunden, därför sak-
nas i nuläget ett helhetsgrepp och en långsiktighet kring Personnel Recovery. Hypotesen som be-
rör organisatorisk tröghet är den som bäst kan förklara uppsatsens frågeställning.  
Positivt är dock att förståelse för behovet av Personnel Recovery kan skönjas i Försvarsmakten. 
 
Nyckelord 
Organisatorisk beslutsfattning, internationella operationer, Sverige, USA, Graham Allison, Force 
Protection, krigföringsformer, hotbild, Personnel Recovery, undsättning, moral och etik.    
  

 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS  FHS beteckning 306/6:1 
ChP 04-06 2006-08-08 Sida 2 av (46)  
Mj Robert Nylén 
 
Sweden and Personnel Recovery – Rescue an obligation or a privilege?  
 
Abstract 
The aim of this study has been to examine why Personnel Recovery, as an official concept, has 
not been developed and implemented by the Swedish Armed Forces and, furthermore, to shed 
light on the question as a basis for discussion about the need for Personnel Recovery and its for-
mation in Sweden. Graham Allison’s theories of organizational decision-making have been the 
scientific framework in order to explain what might have affected the decision-making processes. 
The method used to achieve this has been the examination of five hypotheses, which attempt to 
explain why Sweden has not developed and implemented Personnel Recovery. The hypotheses 
contain ideas regarding rationality, standard operation procedures, rivalry, economics and external 
support. The hypotheses have been tested against results of a qualitative examination of various 
sources, original text and interviews. The hypotheses have also been tested against Allison’s theo-
ries. 
 
The study shows that Personnel Recovery has not been implemented in the Armed Forces because 
nobody has seen the need to develop such a concept. As an organization the Armed Forces are 
well aware of the increasing focus on international operations, and that this will put personnel and 
units in high-risk conflicts and subject to threats characteristic of a new type of warfare. This type 
of threat will involve an adversary trying to exploit personnel, primarily from the western world, 
in various ways via the media. The aim of such exploitation is to try and influence decision mak-
ers’ thinking about current and future international operations. 
 
Indications that a Personnel Recovery capability should have been developed are evident and have 
been for some time. These indications have not prompted the Armed Forces to develop a concept 
for Personnel Recovery. The organization has not had the ability to interpret and manage these
indications correctly, which is a result of organizational inertia. The question has been dealt with 
by an organization characterized by standard operating procedures and standardized actions. 
These, in turn, often originate from thinking and values founded in the Cold War era. The Armed 
Forces therefore lack an official concept regarding Personnel Recovery. The hypothesis reflecting 
organizational inertia is the hypothesis that best can answer why Personnel Recovery has not been 
implemented in the Armed Forces       
 
Nevertheless, on the positive side, there are signs that there is an increasing awareness of the need 
for Personnel Recovery within the Swedish Armed Forces. 
 
Key words        
Organizational decision-making, international operations, Sweden, USA, Graham Allison, Force 
Protection, forms of warfare, threats, Personnel Recovery, recovery, moral and ethics. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
 

POW1 Jessica Lynch Rescued by U.S. Forces in Iraq.2 
 
Så löd rubrikerna i amerikansk media 2003. Den amerikanska soldaten Jessica Lynch hade då 
av amerikanska styrkor blivit fritagen ur irakisk fångenskap. USA har lång erfarenhet av in-
ternationella operationer och deras insatser har inte varit utan risk för den egna personalen. 
Tidigare i historien har tillfångatagen personal och personal på flykt inte väckt någon större 
uppmärksamhet hos nationens ledning och hemmaopinion. USA hade t ex under andra 
världskriget 18 miljoner tjänstgörande i de väpnade styrkorna varav 10 miljoner utomlands. 
Detta sågs inte som något konstigt utan det var ett populärt krig.3 Under 1990-talets början har 
dock personal som tillfångatagits eller hamnat på flykt väckt stor uppmärksamhet. Ett exem-
pel på detta var USAF piloten Scott O´Grady, som blev nedskjuten över Bosnien sommaren 
1995 men undsattes av egna styrkor efter flera dagar på flykt undan bosnienserberna. Händel-
sen fick stora rubriker i media.4  
Bakgrunden till utvecklingen finner vi sannolikt i den nya typen av krigföringsform USA 
ställts inför med början redan under Vietnamkriget. Det är en kombination av att USA som 
nation fått en minskad tolerans för egna förluster, samtidigt som motståndaren utnyttjar detta 
genom att exploatera kidnappad amerikansk personal i media. Den nya krigföringsformen är 
något som detta arbete kommer att beskriva.  
USA har sedan mitten av1990-talet utvecklat ett formellt koncept i syfte att öka landets för-
måga att undsätta nödställd personal. Personnel Recovery som konceptet heter, är ett officiellt 
samlingsnamn för alla samlade insatser i syfte att undsätta nödställd personal. Inom konceptet 
ryms flera olika metoder, civil, diplomatisk och militär, för hur undsättning av nödställd per-
sonal skall genomföras. 
 
Inom det svenska försvaret har inte ett formellt Personnel Recovery-koncept med samlade 
metoder utvecklats. Orsakerna till detta kan vara flera. En orsak kan vara att Försvarsmakten 
inte anser att ett deltagande i denna nya typ av konflikter är aktuell för svenska förband. Om 
nu Sverige ska deltaga i dessa kan Personnel Recovery erhållas av andra organisationer eller 
länder som t ex NATO och USA. En annan orsak kan vara att Försvarsmakten inte tänkt på 
behovet av Personnel Recovery, dvs bristande ingångsvärden. Även ekonomiska aspekter kan 
ha lagt hinder i vägen för en utveckling i Sverige. Ytterligare en aspekt kan vara att rivalitet 
mellan försvarsgrenarna bidragit till en låsning i utvecklingen. Skulle dessa sista orsaker vara 
förklaringen kan svenska soldater på internationell tjänst där det finns behov av Personnel Re-
covery ställas utan skydd. Med anledning av detta har uppsatsen för avsikt att undersöka skä-
len till denna hållning. Detta som ett underlag för en diskussion om hur Personnel Recovery 
skulle kunna utformas i Försvarsmakten. 

                                                 
1 Prisoner of war, enligt NATO Allied Joint Doctrine AJP-01 (B). 
2 FOX News.com, POW Jessica Lynch Rescued by U.S. Forces in Iraq. Nätupplaga 2003-04-01.  
(Online) http://www.foxnews.com/story/0,2933,82892,00.html  (2006-03-30). 
3 Howard Zinn, Det amerikanska folkets historia. Makten och medborgarna (Stockholm: Ordfront förlag, 1995), 
s. 376. 
4Mary Pat Kelly, Good to Go. The Rescue of Capt Scott O'Grady, USAF, from Bosnia  (USA, Annapolis: Naval 
Institute Press, 1996). 
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1.2 Syfte, frågeställning med hypoteser 
 

- Combat operations will not commence until our CSAR5 capability is in place.6 
 

General Tommy Franks, ansvarig för USA:s operationer i Afghanistan, gav ovanstående svar 
på frågan om varför han dröjde med de offensiva operationerna. Här kan det finnas lärdomar 
att dra avseende synen på internationella insatser. 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka varför Personnel Recovery inte utvecklats och  
implementerats formellt som ett koncept i Försvarsmakten. Något som den kommande fråge-
ställningen har direkt bäring mot. Syftet är också att belysa frågan som underlag till en dis-
kussion kring behovet av Personnel Recovery och utformningen av detta i Sverige. Här ska  
hela uppsatsen ses som ett underlag för denna diskussion. Förhoppningen är även att arbetet 
öppnar upp för en diskussion på strategisk och operativ nivå, rörande Personnel Recovery i 
Sverige. 
 
Frågeställningen är följande: 
 

• Varför har inte den svenska Försvarsmakten formellt utvecklat och implementerat ett  
Personnel Recovery koncept? 

 
Utifrån frågeställningen har fem hypoteser utarbetats. Hypoteserna utgör tänkbara  
förklaringar till varför någon utveckling och implementering av Personnel Recovery inte skett 
i Sverige.  
 
Hypoteserna har sin utgångspunkt i Allisons teori7 om organisatoriskt beslutsfattande. Denna 
skiljer på rationella, organisatoriska och politiska orsaker till beslut. Under dessa kategorier 
har hypoteserna skapats utifrån idéer om vad som brukar känneteckna försvaret. Ett känne-
tecken är att ekonomin alltid har påverkat försvaret, ett annat kännetecken är den rivalitet som 
finns mellan försvarsgrenarna. I hypoteserna finns tankegångar kring rationalitet, standardise-
rat agerande samt rivalitet och externt stöd.         
 
1.2.1 Hypotes Ekonomi 
Säkerhet kostar pengar, och att upprätta en Personnel Recovery-förmåga inom Försvars-
makten blir dyrt för Sverige. Hos många av våra beslutsfattare kan finnas en bild av att und-
sättning av egen personal innebär helikoptrar, specialförband och stridsflyg, stora resurser 
som drar stora summor pengar.  
 
Inom ramen för Personnel Recovery finns metoden CSAR, som i full skala omfattar stora 
resurser. Detta är dock en metod som Sverige ensamt aldrig skulle kunna uppbringa resurser 
för. Det kan vara så att våra beslutsfattare inte är informerade om hur Personnel Recovery och 
CSAR förhåller sig till varandra. Resultatet blir att Försvarsmakten inte anser sig ha ekono-
miska förutsättningarna för att upprätta förmågan Personnel Recovery.    
    

                                                 
5 Combat Search and Rescue, enligt NATO Allied Joint Doctrine AJP-01 (B).  
6 US Joint Forces Command, JP 3-50 Joint Doctrine for Personnel Recovery Revision First Draft 03 May 2003,  
s. III-I. 
7 Allisons teori kommer att beskrivas närmare under rubriken 1.4. 
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1.2.2 Hypotes Stöd från andra nationer eller organisationer 
Sverige ser inget behov av att själv som nation utveckla en funktion som Personnel Recovery. 
I de internationella operationer som Försvarsmakten deltager i, finns alltid andra nationer med 
eller så leds hela insatsen av NATO eller EU. Det kan vara så att dessa andra länder eller org-
anisationer upprättar en Personnel Recovery funktion för operationen. I och med detta förlitar 
sig försvaret på att andra länder eller organisationer undsätter svensk personal i en nöd-
situation vid internationella operationer. 
 
1.2.3 Hypotes Organisatorisk tröghet 
 

[…] om en nation angrips, så måste alla hennes söner försvara henne, och om det 
krävs, så måste alla offra sig. Under 1900-talets totala krig slog mobiliseringen av 
befolkningen djupa rötter i folksjälen […].8  

 
Under det kalla kriget såg Försvarsmakten inget behov att utveckla Personnel Recovery. När 
nationens existens stod på spel var det varje soldats plikt att offra sig för landets säkerhet. Det 
har sedan dess inte skett någon vidare utveckling inom Försvarsmakten rörande Personnel 
Recovery. Det kan vara så att tankesättet som fanns under kalla kriget lever kvar och orga-
nisationen inser inte att ett nytt behov har uppstått.  
 
Trots att Försvarsmaktens internationella engagemang ökat och genomgått stora omställ-
ningar har organisationen inte insett att ett nytt behov uppstått. Det kan vara så att insikt finns 
men då Försvarsmakten inte tänkt i denna riktning tidigare, fokuseras inte resurserna till rätt 
instans. I stället sprids frågan ut inom Försvarsmakten på flera olika täter och samordning går 
förlorad. Trögheten i organisationen gör att nya idéer och synsätt kring Personnel Recovery 
inte utvecklas i takt med behov och omvärldsförändringar.    
  
1.2.4 Hypotes Avgränsning från nya konflikttyper 
Svenska försvaret var under lång tid inställt på att möta en mycket tydlig hotbild. Ett konven-
tionellt angrepp från öst var den typ av krigföring Försvarsmakten skulle hantera. Även hot-
bilden för de svenska internationella operationerna har varit tydliga med långa engagemang i 
t ex Libanon och Cypern. Sammantaget kan detta ha skapat en uppfattning om vilken typ av 
konflikter, som svenska förband är lämpade för att möta vid internationella insatser. Det har 
medfört att Försvarsmakten inte ser som troligt att Sverige deltager i konflikter där den nya 
typen av krigföringsform antas finnas. Budskapet från Försvarsmakten är att Sveriges delta-
gande i konflikter där den nya typen av krigföringsform är dominerande inte är aktuellt.  
 
1.2.5 Hypotes Rivalitet 
Inom försvaret har det alltid förekommit en rivalitet mellan de olika försvarsgrenarna. Rivali-
teten har gällt ekonomi, personal och uppgifter. I vissa fall har denna rivalitet varit positiv för 
systemet och gynnat utvecklingen av försvaret. I andra fall har rivaliteten varit negativ då den 
hindrat utvecklingen som fastnat i en prestigekamp. Så kan även vara fallet med utvecklingen 
av Personnel Recovery. Här kan rivaliteten ha lett till att försvarsgrenarna blockerat varandras 
försök till ett framåtskridande. Trots vetskap om den prioriterade internationaliseringen och 
den nya krigföringsformen som försvaret kommer att möta, har rivaliteten mellan försvars-
grenarna förhindrat en utveckling av Personnel Recovery.     

                                                 
8 Michael Ignatieff, Det virtuella kriget Kosovo och därefter (Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB, 2000), s. 146. 
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1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen beskriver den nya krigföringsformen och omfattar tiden från Vietnamkriget till 
nutid. Den nya typen av krigföringsform beskrivs närmare i uppsatsens andra kapitel. 
 
Arbetet fokuserar främst på militär Personnel Recovery, eftersom det är den del av  
konceptet som Försvarsmakten kan utveckla och implementera.  
 
Uppsatsen koncentreras till den strategiska och operativa nivån inom Försvarsmakten. Det är 
på den nivån som de flesta, största och avgörande besluten kring utvecklingen av ett koncept 
som Personnel Recovery i Sverige tas och tagits. 
 
Uppsatsen kommer att fokusera på Personnel Recovery inom ramen för de internationella 
insatser som den svenska Försvarsmakten genomfört och genomför. Under det kalla kriget 
och invasionsförsvarets tid var det, i händelse av ett militärt angrepp över havet eller land-
gränsen mot Sverige, mindre aktuellt med Personnel Recovery. Arméreglemente del 2 belyser 
synsättet som då rådde. 
  

Avskurna förband, som inte har kontakt med högre chef och inte kan lösa sin 
ordinarie uppgift, övergår till fria kriget.9 

1.4 I uppsatsen använd teorianknytning10 
Beslut som tas i en organisation påverkas av olika processer. Dessa processer kan vara av bl a 
politisk eller organisatorisk karaktär. 1971 beskrev Graham Allison detta i sin bok Essence of 
Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis. I boken använder Allison Kubakrisen som en 
fallstudie, i syfte att hitta metoder för att kunna analysera framtida beslutsfattning, främst på 
statsledningsnivå. Boken är nyutgiven 1999 eftersom nytt underlag kopplat till Kubakrisen då 
blev tillgängligt. Allison skriver att de tankar, idéer och modeller som presenteras i boken 
även kan appliceras på andra organisationer såsom skolor, sjukhus, affärsföretag mm i syfte 
att analysera och förstå beslutsfattande i dessa organisationer.11 Sålunda torde även beslut 
som tas i den svenska Försvarsmakten påverkas av de olika faktorer som Allison beskriver.  
 
Med Allisons teorier om organisatoriskt beslutsfattande som ”glasögon” kommer bakom-
liggande orsaker som präglat Försvarsmaktens syn på och eventuella beslut rörande Personnel 
Recovery att analyseras.  
 
I den första utgåvan av boken menar Allison att statsvetenskap och läran om internationella 
relationer oftast var grundad på teorier som baserades på rationellt handlande, där mycket 
hämtats från den ekonomiska sektorn. Med detta som grund var det menat att länders ageran-
de kunde analyseras utifrån ett rationellt tänkande och beslutsfattande. Ett land agerar ratio-
nellt i syfte att optimera sina tillgångar eller förutsättningar. Allison menar att sådant tankesätt 

                                                 
9 Försvarsmakten, AR Taktik, Arméreglemente del 2 (Stockholm: Försvarsmakten, 1995), s. 117. 
10 Större delen av underlaget i denna punkt är hämtad från Internetsidan Wikipedia, The Free Encyclopedia 
Essens of Decision (Online) http://en.wikipedia.org/wiki/Essence_of_Decision (2006-01-16). Dock har detta 
underlag enbart nyttjas i syfte att erhålla ett koncentrat av Allisons teori. Boken Essence of Decision Explaining 
the Cuban Missile Crisis, Second Edition, utgör grunden för nyttjandet av teorin.   
Graham Allison & Philip Zelikow, Essence of Decision Explaining the Cuban Missile Crisis, Second Edition 
(Addison-Wesley Educational Publishers Inc, 1999)       
11 Graham Allison & Philip Zelikow, Essence of Decision Explaining the Cuban Missile Crisis, Second Edition, 
s. 7.  
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har haft starkt inflyttande från ekonomer som Milton Friedman och statsmän som Robert 
McNamara och Henry Kissinger. Denna modell kallade Allison för Rational Actor. 
 
Allison är själv kritisk till Rational Actor modellen. Han menar på att en analytiker själv kan 
utifrån en händelse konstruera ett otal rationella faktorer, som kan användas för att belysa t ex 
en regerings agerande och beslut. Vidare menar Allison att en analytiker måste bortse från 
mycket fakta för att deras analys ska passa in i den rationella modellen. 
 
Då Rational Actor är den rådande modellen och verktyget för analys, måste den kompletteras 
med ytterligare modeller och verktyg, i syfte att ge en så heltäckande bild som möjligt av de 
svenska beslutsprocesserna kring Personnel Recovery. Om analysen bara nyttjar den  
rationella modellen, kommer inte alla aspekter att belysas. I den genomförda analysen är det 
då lätt att själv finna och tolka olika skeenden och beslut som rationella, vilket ger ett vinklat 
och felaktigt underlag. Det är så att människan inte agerar rationellt något historien tydligt  
visat.  
 
Med detta som bakgrund, skapade Allison tre olika typer av modeller kopplat till analys av 
organisatorisk beslutsfattning. Allison hävdade dock att ingen av dessa modeller ensam kan 
ge en fullständig förklaring. Han uppmanade politiker och beslutsfattare att inte enbart nyttja 
den rationella modellen utan även de övriga modellerna, för att få ett alternativt synsätt och 
erhålla ett analysresultat som ger största möjliga nyans. 
 
Försvarsmaktens agerande och beslutsprocesser påverkas av olika yttre och inre faktorer och 
med hjälp av Allisons tre modeller skall utvecklingen av Personnel Recovery i Sverige analy-
seras.  
 
Nedan kommer nu en kort beskrivning av de tre modellerna Allison tagit fram och i uppsatsen 
ställda hypoteser kommer att knytas mot dessa modeller.  
     
1.4.1 Beslutsfattande - Rational Actor 
Kärnan i modellen är att organisationen ses som den främsta aktören. Organisationen kan t ex 
var en regering eller ett sjukhus. Modellen förutsätter att organisationen i en situation agerar 
enat. Om organisationen ställs inför en händelse kommer den att identifiera ett antal hand-
lingsalternativ. Dessa alternativ kommer sedan att utvärderas och därefter väljer organisatio-
nen det alternativ som har störst optimeringseffekt för organisationen och den aktuella hän-
delsen. Allt sker utifrån ett rationellt tänkande som bottnar i att organisationen alltid söker 
efter alternativ som optimerar organisationens förutsättningar och tillgångar. 
 
Till denna modell går det att knyta hypoteserna, avgränsning från nya konflikttyper, ekonomi 
eller att Personnel Recovery kommer att lösas ut av andra nationer eller organisationer.  
 
1.4.2 Beslutsfattande - Organizational Behavior  
Som tidigare nämnts upplevde Allison att en analytiker fick bortse från mycket fakta när den 
rationella modellen användes. Allison fann att byråkratin i en organisation ofta lade begräns-
ningar på organisationens verksamhet och på så sätt avgjorde det slutliga resultatet. 
Utifrån denna vetskap utarbetade Allison den organisatoriska processmodellen.  
 
När en organisation ställs inför ett problem ser inte organisationens ledare på problemet som 
en helhet, utan problemet bryts ned i olika delar som sedan fördelas i organisationen  
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enligt redan förutbestämda mönster. I stället för att utvärdera problemet och försöka analysera 
vilka åtgärder som skulle vara lämpligast, låser ledarna i organisationen på första bästa  
lösning, som något så när svarar upp mot aktuellt problem. Detta sker pga begränsningar i tid 
och resurser i organisationen. Ledarna i organisationen har här en tendens att fokusera på lös-
ningar som undanröjer osäkerheter på kort sikt. Organisationen som helhet jobbar och verkar 
utifrån stående order och standardiserade åtgärdslistor. 
 
Till denna modell kan hypotesen om organisatorisk tröghet knytas.   
 
1.4.3 Beslutsfattande - Govermental Politics 
Allisons tredje modell tar sitt ursprung i politiken. Här menar Allison att även om tjänstemän 
inte är villiga att erkänna det, driver de ett eget politiskt spel i syfte att få saker och ting att 
hända i en speciell situation. Här blir utgångspunkten en organisation och dess agerande som 
bäst kan förstås genom det resultat som organisationens ledare uppnår i olika förhandlingar. 
Ledare inom samma organisation må ha samma mål men viljan och sättet att uppnå detta mål 
kan variera pga olika personliga intressen och bakgrund. Ledarna har här olika nivåer av på-
verkan baserat på karisma, personlighet och personliga kontakter. I och med detta kan olika 
ledare vidtaga åtgärder som organisationen som helhet inte accepterar. Detta kan uppstå ge-
nom missförstånd, brister i kommunikation eller meningsskiljaktigheter mellan olika enskilda  
starka aktörer. 
 
Till denna modell kan hypotesen om rivalitet knytas.   
 
1.4.4 Sammanfattning av teorin 
En organisations agerande och beslutsfattande påverkas av många faktorer. Det kan sedan i 
sin tur analyseras i syfte att förklara tagna beslut och vidtagna åtgärder. Allison presenterar tre 
typer av modeller för beslutsfattande. Den rådande modellen menar att en organisations beslut 
och agerande grundar sig i ett rationellt agerande i syfte att optimera organisationens förut-
sättningar. Detta rationella agerande skulle således innebära att agerande inom en organisation 
som inte ligger i dennas intresse undviks. Nu är så inte fallet och Allison pekar på olika histo-
riska händelser som med ett rationellt agerande inte borde ha inträffat men likväl skedde. Det 
är ur detta sken som de två andra modellerna skall ses. Organizational Behavior och Govern-
mental Politics ger två alternativa synsätt och analysverktyg att använda då ett skeende skall 
förklaras. I syfte att få en rättvis analys av ett skeende bör analysen ske utifrån fler än en av de 
i kapitlet beskrivna modellerna.12          

1.5 Tidigare forskning 
I syfte att identifiera eventuell tidigare forskning på vald problemställning har sökning skett i 
olika nationella och internationella databaser. Ingen forskning rörande aktuell frågeställningen 
i denna uppsats kunde finnas. Det finns inom försvaret ett mycket begränsat antal utredningar 
och rapporter som berör ämnesområdet Personnel Recovery. Luftstridsskolan genomförde 
2005 en utredning om flygräddningstjänst. Den berör främst delkomponenter inom Personnel 
Recovery såsom CSAR. Utredningen tar ett helhetsgrepp kring flygräddningstjänsten och 
bygger på studier av doktriner, intervjuer, handböcker och andra utredningar. En slutsats i 
utredningen är att Personnel Recovery är ett viktigt koncept, som även berör Sverige och att 
frågan borde bli föremål för en egen utredning.13 Då inget arbete har identifierats som tar ett 
                                                 
12 Kritik har framförts mot Allison och hans teorier, något som dock har bemötts av Allison själv.  
13 Försvarsmakten, Rapport efter genomförd utredning av flygräddningstjänst  
2005-05-17, 02 820:30458 (Uppsala: Försvarsmakten Luftstridsskolan, 2005).  
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strategiskt eller operativt grepp om problematiken rörande Personnel Recovery i Sverige är en 
förhoppning att denna uppsats kan bli ett steg i riktning mot ett samlat grepp i frågan. 

1.6 Metodbeskrivning 
1.6.1 Inledning 
Angreppssättet i uppsatsen utgår ifrån att nya behov av skydd och säkerhet för personal i  
internationella operationer har uppstått för västvärlden kopplat till de nya krigförings-
formerna. USA har mött dessa nya behov genom att utveckla Personnel Recovery. Därmed 
finns också en definition av Personnel Recovery att utgå från. Sverige som en del av väst-
världen torde också ha samma behov men har inte utvecklat Personnel Recovery. I uppsatsen 
presenteras ett antal hypoteser om vad som kan ha påverkat Sveriges förhållningssätt i frågan. 
Dessa hypoteser prövas sedan med hjälp av det forskningsresultat som erhållits i arbetet. Res-
ultatet av hypotesprövningen analyseras sedan genom en applicering av Allisons teoretiska 
modeller. Syftet är att se varför en utveckling av Personnel Recovery inte skett i Sverige och 
vilka faktorer som kan har påverkat och styrt detta. För att uppnå och kontrollera reliabiliteten 
i arbetet, har två typer av källor nyttjats, skriftliga källor samt intervjuer. De analyser som 
sedan gjorts på erhållet underlag, har granskats utifrån ställda hypoteser och vald teori. Re-
sultatet från dessa analyser kan sedan ställas mot varandra och jämföras. 
Bilden nedan visar på det schematiska arbetsupplägget av uppsatsen. 

 

Hypoteser

Diskussion

Svar på frågeställning

Hypotesprövning

Analys
Skriftliga källor

Intervjuer

Beskrivning
Ny kriföringsfrom

Personnel Recovery

Teori

Frågeställning

Syfte

Problemformulering
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Detta metodkapitel är främst koncentrerat till att beskriva det metodiska tillvägagångssätt som 
nyttjats för att besvara frågeställningen. De beskrivande delarna om nya krigföringsformer 
och Personnel Recovery är att betrakta som bakgrundsbeskrivningar. De har därför undan-
tagits i detta metodavsnitt och i stället finns en kortare fotnotstext vid respektive kapitel röran-
de metod och källunderlag.  
 
Vad gäller fotnotsättningen kan sägas att det vid vissa tillfällen infogats en fotnot direkt i an-
slutning till en rubrik. Avsnittet bygger då i hög utsträckning på ett visst litteraturunderlag. 
Det kan dock i ett sådant avsnitt även ges exakt fotnot till litteratur.14   
  
1.6.2 Skriftliga källor 
I studierna av olika skriftliga källor har två olika sätt att fånga in underlaget använts. Det för-
sta är att se om det finns något skrivet i Sverige om Personnel Recovery som funktion. Det 
andra är att försöka finna ut vilken diskurs som funnits inom Försvarsmakten rörande Person-
nel Recovery. Inläsning har skett på olika texter producerade i Försvarsmakten.  
 
Vid insamlingen av data som direkt berör Personnel Recovery i Sverige har utbudet visat sig 
vara begränsat. Eftersom det inte funnits underlag som direkt berör Sverige och Personnel  
Recovery har närläsning av stora textunderlag genomförts. Syftet har varit att finna data i un-
derlaget, som även om det inte hade en direkt koppling mot ämnet, ändå kunde ge material att 
koppla mot frågeställningen. Detta för att försöka identifiera vilken diskurs som råder i För-
svarsmakten kopplat till Personnel Recovery och därmed få en känsla av vilken uppfattning 
som råder i Försvarsmakten kopplat till ämnet. Sökandet av data har skett i olika skriftliga 
källor. Fokus har dock legat på de svenska militärdoktrinerna inklusive doktrin och manualer 
för fredsfrämjande operationer. Syftet har varit att nyttja en bred bas av olika skriftliga källor 
från den strategiska nivån ner till den taktiska. I Militärstrategisk doktrin fastställs att en dokt-
rin är: 
 

Ett formellt uttryck för den kunskap och de föreställningar som utgör den viktigaste 
grunden för verksamheten inom det militära försvaret.15 

 
Den svenska doktrinhierarkin är därför av sådan karaktär att den stödjer och vägleder vid alla 
former av försvarsplanering.16 Eftersom det saknas direkta ingångsvärden för Personnel  
Recovery i Försvarsmakten, kan doktrinerna ge vägledning i denna fråga.  
Valet av doktrinerna som källa bottnar i att de är öppna handlingar med stor spridning inom 
försvaret. Då det är den rådande diskursen som skall fångas är den svenska militära  
doktrinhierarkin en bra källa, där beskrivning av försvarets utveckling och inriktning återfin-
nas.         
 
1.6.3 Intervjuer 
Vissa av de skriftliga källorna är något äldre och tillkom under kalla kriget och invasions-
försvarets tid. De speglar inte helt den nuvarande synen som råder inom försvaret. För att få 
ett nutidsunderlag har intervjuer av officerare i Försvarsmakten genomförts. Intervjuerna skall 
ses som ett komplement till de skriftliga källorna. De i intervjun ställda frågorna samt deras 

                                                 
14 Detta arbetssätt är hämtat ur Magnus Peterssons bok Brödrafolkets väl Svensk-norska säkerhetspolitiska  
relationer1949-1969 (Stockholm: Santérus Förlag, 2003). Boken och metod användes under kurs 
B1/Metodutbildning vid FHS ChP 04-06.  
15 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin (Stockholm: Försvarsmakten, 2002), s. 9. 
16 Ibid, s. 10. 
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motiv redovisas i kapitel fyra. Frågorna har ställts till sju officerare inom Försvarsmakten. De 
officerare som intervjuats har en sådan spridning inom försvaret att de täcker in de viktigaste 
processerna och alla ledningsnivåer i Försvarsmakten. Personerna representerar försvaret från 
strategisk ner till taktisk nivå samt utvecklings-, insats- och produktionsprocesserna inom 
Försvarsmakten. Officerarna har haft eller har en sådan position att de givits god insyn i de 
processer som kan ha påverkat och styrt utvecklingen av olika förmågor inom försvaret. Offi-
cerarna är sådana kunskapskällor rörande processerna i Försvarsmakten att de skall ses som 
informanter17, vilket medger en mindre numerär med intervjuer. De intervjuade har fått besva-
ra frågorna skriftligt via e-post. Någon muntlig intervju har inte gjorts. Detta beroende på att 
dessa källor är underordnande de skriftliga källorna. Officerarnas svar på frågorna redovisas 
anonymt och i en sammanfattad form, för att inte redovisa enskilda personers åsikter. Delar av 
följebrevet med den definition av Personnel Recovery som skickades ut till officerarna bifo-
gas som en bilaga i uppsatsen. Detta för att öka förståelsen för de inkomna svaren.      
   
Personnel Recovery är ett känsligt ämne då det är nära förknippat med skydd och säkerhet för 
den egna personalen. Det finns en moralisk och etisk aspekt inrymt i det hela, eftersom det 
visar på vilka risker Försvarsmakten är beredd att utsätta sin personal för.  
 
Att i denna uppsats diskutera utvecklingen av Personnel Recovery kan av vissa personer upp-
levas som besvärande. Det kan nämligen visa sig att uppsatsens resultat pekar på något nega-
tivt och att Försvarsmakten inte alltid värnar om den egna personalens säkerhet vid interna-
tionell tjänst. Att alla intervjupersonerna har gett objektiva svar kan därför inte garanteras. De 
personer som har intervjuats i denna uppsats har informerats om intervjuns och uppsatsens 
syfte. De inblandade har alla själva gett sitt samtycke till att deltaga i arbetet. Uppgifter om 
och svar från deltagarna behandlas och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av 
dem. Uppgifter som samlats in från de intervjuade tillhör endast detta arbete och överlämnas 
inte till någon annan. De intervjuade har på förhand givits möjlighet till att läsa arbetet i syfte 
att själva ges tillfälle att se att de etiska principerna följts.  
 
1.6.4 Metodklassificering 
Uppsatsen bygger på en kvalitativ textanalys som vetenskaplig metod. Metoden syftar till att 
ta fram det väsentliga innehållet i aktuella skriftliga källor. Detta genom en noggrann läsning 
av texternas delar, helhet och den kontext vari de ingår. Genom en närläsning av innehållet i  
texterna blottläggs det som kan tänkas ligga dolt under ytan. I denna kvalitativa metod  
anläggs ett kritsikt granskande förhållningssätt till de skriftliga källorna. Då uppsatsen ämnar 
svara på varför Personnel Recovery inte införts i Sverige är det viktigt att försöka skapa en 
uppfattning om sakers tillstånd i ett vidare sammanhang. I texterna men även i de intervjuer 
som genomförts skapas en uppfattning om vilka förhållanden, gränser eller acceptanser som 
återfinns inom Försvarsmakten kopplat till Personnel Recovery. Denna ytterligare åtstramning 
av den vetenskapliga metoden ligger inom ramen för diskursanalys. Tanken är att försöka se 
vad som är normalbilden inom Försvarsmakten och vilka eller vad som påverkat den aktuella 
utvecklingstrenden av Personnel Recovery.       
 
Vad gäller intervjuerna finns även kvantitativa inslag i metoden. Intervjuerna fastlägger en 
majoritetsuppfattning hos de intervjuade officerarna.  

                                                 
17 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson & Lena Wängerud, Metodpraktikan Konsten att studera 
samhället, individen och marknad. Andra upplagan (Stockholm: Norstedts Juridiska AB, 2004), s. 253-257. 
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1.7 Disposition  
Uppsatsens uppbyggnad syftar till att ge läsaren en röd tråd i läsningen och en logisk struktur. 
Kapitel 1 är en inledning på uppsatsen. Här presenteras problemställning med hypoteser. I 
detta kapitel återfinns även en beskrivning av vald teori samt metod för arbetet. 
 
Kapitel 2 beskriver tankar och idéer bakom de nya krigföringsformerna och hur dessa kopplas 
till Personnel Recovery.  
 
Kapitel 3 är en beskrivning av funktionen Personnel Recovery samt ger också en beskrivning 
av Personnel Recovery i USA och Sverige.  
 
Kapitel 4 redovisar den analys som gjorts av olika källor. Här återfinns även prövning av 
ställda hypoteser som sedan genomgår en analys mot vald teori. I kapitlet redovisas svaret på 
frågeställningen i uppsatsen.  
 
Kapitel 5 innehåller en diskussion kring svaret på frågeställningen och kring eventuella  
konsekvenser vid bristfällig Personnel Recovery. I kapitlet diskuteras även fördelar med 
Personnel Recovery för Sverige och hur funktionen skulle kunna utvecklas inom försvaret.  

1.8 Centrala begrepp, definitioner och förkortningar  
 
Personnel Recovery Personnel Recovery is the sum of military, diplomatic, and 

civil efforts to effect the recovery and debrief and reintegration 
of US military, DOD civilians, and DOD contractor personnel 
who are isolated or missing while participating in a US-spon-
sored military activity or mission.18 

CSAR Combat Search and Rescue (CSAR) is the detection, location, 
identification and rescue of downed aircrew in hostile territory 
in crisis and wartime and when appropriate isolated military 
personnel in distress, who are equipped and trained to receive 
CSAR support, throughout a theatre of operations.19 

SAR/FRÄD:  
Search and Rescue 
(SAR) eller 
Flygräddningstjänst 
(FRÄD) 

Flygräddning är främst avsedd för att söka upp och rädda 
nödställd personal. Räddningsinsatserna genomförs med stöd 
av flera funktioner för att säkerställa att undsättning lyckas.20 
 
SAR/FRÄD är främst en metod som nyttjas i fredstid och 
då inga hot finns riktade mot räddningsinsatserna. 

JFCOM Joint Forces Command (USA) 
JPRA Joint Personnel Recovery Agency (USA) 
DOD Department of Defence (USA) 
NBG Nordic Battle Group. Den bataljonsstridsgrupp som  

Sverige till år 2008 skall ha upprättat inom ramen för 
främst EU militära krishanteringsförmåga.   

USAF United States Air Force 

                                                 
18 US Joint Forces Command, JP 3-50 Joint Doctrine for Personnel Recovery Revision First Draft 03 May 2003, 
s. I-1. 
19 NATO, ATP 62 (A) (AJP 3.3.4.6) Combat Search and Rescue Study Draft 2, s. 1-1. 
20 Försvarsmakten, Doktrin för luftoperationer (Stockholm: Försvarsmakten, 2005), s. 179. 
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2 DEN NYA KRIGFÖRINGEN 
Personnel Recovery har fått stort fokus i främst USA under de senaste tjugo åren. Den  
amerikanska krigsmakten har utvecklat policy, doktriner och organisationer kring Personnel 
Recovery. Ser vi tillbaka visar historien att fenomenet med personal som tillfångatas, kidnap-
pas eller försvinner i väpnade konflikter inte är nytt. Det som dock har förändrats, är hur 
främst västvärlden under de senaste tjugo åren har utvecklat en mycket låg tolerans för denna 
typ av händelser och då främst kopplat till internationella operationer.  
 
Små förluster eller oväntade händelseutvecklingar på taktisk nivå kan idag få stora konse-
kvenser på strategisk nivå i internationella operationer. Det har medfört att främst USA men 
även NATO utvecklat Personnel Recovery-förmågan i syfte att försöka minimera egna förlus-
ter samt oönskade händelser som kidnappning av egen personal i internationella operationer. 
Stora resurser läggs numera på något som tidigare sågs som en naturlig del av en väpnad kon-
flikt. En viktig faktor är den utveckling som krigföringen har genomgått, från gamla till nya 
krigföringsformer. Krig har alltid vart en kamp mellan två eller fler parter i syfte att påtvinga 
sin vilja på andra.21 Det som utvecklats är hur kriget förs dvs krigföringsformen. Denna bild 
av krig och krigföringsformer stärks av den syn som amerikanske författaren Darrel D.  
Whitcomb ger på ämnet. 
 

War has not changed. Warfare has. The weapons are new and improved, but the 
purposes of war have not. Two sides struggle. One wants to impose its will on the 
other. The other resists. That is the basis of war. But what is the purpose of the 
war? If it is for national survival, then the nation will pay any price to survive. But 
few wars are like that. Most are for limited objectives. So the question is how much 
is it worth? Western societies have little tolerance for casualties in limited war.22 

  
I takt med denna transformering har även västvärldens tolerans för egna förluster minskat 
drastiskt. Professor Chris Hables Gray skriver i sin bok Postmodern War: 
 

In purely military terms, machines such as tanks, planes, ships, missiles, and guns 
are more important than people. But in many countries the human soldiers are 
much more valuable politically.23 

 
Författaren och professorn Herfried Münkel menar att den minskade förlusttoleransen bottnar 
i att delar av världen utvecklats olika socialt och kulturellt. I väst har utvecklingen gått så 
långt att krig nu ses som ett maktmedel som bara får nyttjas i yttersta nödfall. Skall krig föras 
måste kriget vara ytterst motiverat. Det medför att västvärlden inte kan tolerera att deras sol-
dater utsätts för onödiga risker och stupar i konflikter som saknar förankring och är svår-
motiverade. I andra länder och delar av världen är synen på krig annorlunda. Här utgör kriget 
en möjlighet att skapa inkomster, uppnå status och leva ut fantasier. Det är i dessa områden 
som nu väst möter de nya krigföringsformerna.24  
 

                                                 
21 Carl von Clauzewitz, Om kriget, översättning Hjalmar Mårtensson, Klaus-Richard Böhme & Alf W. Johans-
son (Stockholm: Bonniers, 2002), s.29. 
22 Intervju av författaren Derrel D Whitcomb via e-post växling, 2005-10-18 – 2005-10-27. 
23 Chris Hables Gray, Postmodern War: The New Politics of Conflict (Great Britain, London: Routeledge, 1997), 
s. 169. 
24 Herfried, Münkler, De nya krigen (Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 2004), s. 40-41. 
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När begreppet västvärlden används i detta kapitel är det ett samlingsnamn för de västeurope-
iska länderna samt Nordamerika. I syfte att exemplifiera vissa händelser eller utveckling 
kommer enskilda länder i vissa stycken att lyftas fram och här har USA en framträdande 
roll.25       

2.1 Nya krigföringsformer 
Under 1970-talet syns en omsvängning hos främst västvärlden rörande deltagande i konflikter 
och egna förluster. Den stora förändringen kan skönjas i och med Vietnamkriget hos hemma-
opinionen i USA som senare växte även till en världsomspännande rörelse. USA önskade föra 
korta krig och med tydliga mål, något som misslyckades i Vietnamkriget. I början på 1970-
talet var befolkningen i USA trötta på det långa Vietnamkriget och de stora förlusterna.26 Det-
ta understryker även professor Gray: 
 

But even before fighting raged up and down through the Korean peninsula the first 
postmodern war began in Vietnam. What makes this war so important is that it re-
versed the hundreds of years of European victories, and not just in one battlefield 
but also in the minds of millions of people around the world.27 

 
Gray menar att USA inte bara förlorade slaget om vietnamesernas välvilja till kriget utan även 
den amerikanska hemmaopinionens inställning till kriget.28 Resultatet av Vietnamkriget blev 
att USA intog en mycket försiktig ställning till egna förluster. USA fortsatte dock att genom-
föra operationer internationellt både unilateralt och inom ramen för multinationella insatser. 
USA och många andra västländer gjorde dock klart att egna förluster inte var acceptabla utan 
skulle hållas till ett minimum. USA:s deltagande, med många egna förluster, i den av FN led-
da operationen i Somalia 1993 ledde till att USA intog en mycket restriktiv hållning till inter-
nationella fredsoperationer, något som uppsatsen återkommer till. Denna hållning avspeglade 
sig i Kosovo kriget 1999, där inga egna förluster fick förekomma. Här accepterade USA att 
ställa upp med luftstridskrafter i syfte att påtvinga Serbiens ledare Milosevic NATO:s vilja. 
Det var inte aktuellt för USA att deltaga i en markoperation då risken för egna förluster kunde 
öka jämfört med luftstridsoperationen. I sin bok Det virtuella kriget Kosovo och därefter be-
lyser Michael Ignatieff detta genom att lyfta fram general Wesley Clarks syn på förluster och 
deras eventuella konsekvenser. 
 

Hans politiska instinkt sade honom att han måste minimera flygplans-
besättningarnas förluster, eftersom rubriker som tillkännagav ännu ett nerskjutet 
plan kunde ha avslutat angreppen inom några dagar […] Genom att hålla pilot-
förlusterna nära noll höll Clark igång angreppen.29 

                                                 
25 Litteraturen har främst sökts inom ramen för den tilldelade kurslitteraturen inom Försvarshögskolans Chefs-
program 04-06. Detta då de nya krigföringsformerna fått stå i fokus under denna utbildning vilket har medfört att 
kurslitteraturen innehållit ett stort och brett utbud på litteratur som berör de nya krigföringsformerna. Det är 
knappast troligt att annan litteratur skulle ge en radikalt annorlunda bild. Viss litteratur utanför den tilldelade 
kurslitteraturen har används som komplement. Det är bla  Morgondagens krig (Stockholm: Ordfront förlag, 
2000) av Wilhelm Agrell som tecknar en balanserad bild av krigföringens evolution och hur en västlig nolltole-
rans för förluster har utvecklats. Inom ramen för detta ämne finns också uppfattningar om att den krigförings-
formen inte är ny utan att den funnits tidigare. Professor Herfried Münkel belyser detta i sin bok De Nya Krigen. 
Något som även professor Nils Marius Rekkedal gör i sin bok Opprør og opprørsbekjempning, (Stockholm: 
Försvarshögskolan, 2005). 
26 Darrel D. Whitcomb, The Rescue of BAT 21 (USA, New York: Dell Publishing, 1998), s. 7-8. 
27 Gray, Postmodern War: The New Politics of Conflict, s. 157. 
28 Ibid, s. 160. 
29 Ignatieff, Det virtuella kriget Kosovo och därefter, s. 84.  
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I de nya konflikter som uppstått efter Vietnamkriget och efter det kalla krigets slut går det att 
se en tydlig förändring i krigföringsformerna samtidigt som förlusttoleransen hos väst gradvis 
har minskat. De nya konflikter som västvärlden engagerar sig i uppvisar ett annat mönster i 
krigföringen än de konventionella krig som tidigare förts. Den nya krigföringsformen som 
västvärlden ställs inför vid olika internationella operationer har i litteraturen fått många namn, 
asymmetrisk krigföring, fjärde generationens krigföring, lågintensitetskonflikt och det nya 
kriget. Det finns dock ett antal faktorer som återfinns i nästan alla beskrivningar av den nya 
krigföringsformen.  
 
Strid är inget huvudsyfte, utan genom att t ex kontrollera befolkningen kan de nya aktörerna 
även behärska territorium och skapa maktbaser. Målet kan vara att skapa identitetspolitik  
baserat på stam eller religion. Aktörerna är många och från olika grupperingar, allt från lokala 
krigsherrar, kriminella ligor till delar av reguljära arméer och polisstyrkor. Aktörerna är de-
centraliserade och brukar ny teknik för ledning och samordning. Många av dessa nya krig har 
uppkommit där stater fallit sönder och kriminalitet, korruption och ineffektivitet brett ut sig. 
Därför blir de nya krigen en blandning av kriminalitet, terrorism och krig. Metoderna som 
används är en blandning. Det kan röra sig om väpnad strid, etnisk rensning, kränkningar och 
skrämseltekniker. De nya krigens ekonomi är även den decentraliserad men ekonomin är  
beroende av yttre medel. Finansiering kan ske genom stöd utifrån, plundring och svarta börs-
handel.30 Ett annat sätt att finansiera verksamheten är gisslantagning av exempelvis väster-
länningar. Syftet är att via lösen för gisslan få finansiella medel, något USA ser som ett väx-
ande hot.31 USA har i skrivande stund 21 personer saknade eller tagna som gisslan kopplat till 
internationell militär och civil verksamhet.32    
 
Ingen av ovan nämnda aktörer kan i direkta strider besegra västvärldens militära styrkor. Det 
viktiga här blir inte att slå de västerländska stridskrafterna utan att påverka dess besluts- 
fattares vilja att fortsätta konflikten. Detta kan uppnås genom att t ex influera synen som  
opinionen i väst har både på konflikten och deltagandet i den samma, vilket kan uppnås ge-
nom att utnyttja media i syfte att sprida bilder av kidnappade soldater från väst eller andra 
typer av förluster som uppstått genom okonventionella metoder. 33 Idag kan en händelse på 
stridsfältsnivå snabbt via olika media spridas över världen och få strategiska konsekvenser. I 
den konflikt som nu pågår i Irak har motståndarna till den amerikanskledda koalitionen flitigt 
nyttjat olika typer av media i syfte att nå ut med olika budskap, många i syfte att påverka opi-
nionen inte bara i väst utan även i andra delar av världen. Filmer och bilder på halshuggning-
arna av olika kidnappningsoffer har fått stor spridning och efterfrågan på Internet.34 Ett sådant 
hot om att döda gisslan ledde bland annat till att Filippinerna 2004 drog tillbaka sitt truppbi-
drag i Irak.35            
 

                                                 
30 Mary Kaldor, Nya och gamla krig. Organiserat våld under globaliseringens era  
(Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB, 1999), s. 9-21. 
31 Richard K. Gallagher, general, COM USEUCOM J3. Föreläsning PR konferens 2006-03-20, USEUCOM, 
Tyskland.  
32 Mark Ellis, överste, COM JPRA USJFCOM. Föreläsning PR konferens 2006-03-21, USEUCOM, Tyskland.  
33 Thomas X. Hammes, The Sling and The Stone. War in the 21st century (USA, St Paul: Zenith Press, 2004), 
s. 207-223. 
34 Daniel Benjamin & Steven Simon, The next Attack. The Globalization of Jihad (Great Britain, London: 
The Hodder and Stoughton, 2005), s. 59-65. 
35 DN, Filippinerna lämnar Irak. Nätupplagan 2004-07-18. 
(Online) http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=288551&previousRenderType=1  (2006-01-25). 
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När krig blir en åskådarsport, blir massmedia den avgörande scenen för operatio-
ner. Om samförståndet till fördel för humanitära interventioner kan rubbas – som i 
Somalia – genom åsynen av en enskild amerikansk militärs kropp som dras genom 
gatorna i Mogadishu, då blir det centralt mål för krigskonsten att hålla sådana bil-
der borta från skärmen.36  

 
Även Wilhelm Agrell beskriver i sin bok Morgondagens krig medias påverkan och inflytande 
över militära operationer och om den hänsyn väst nu måste ta till detta: 
 

Medierna förmedlar inte bara bilder av kriget och dess symbolik, de sprider också 
de enskilda tragedierna till hela sin publik samtidigt. Det som tidigare angick några 
få angår nu alla. […] Medieutvecklingen har förändrat gränsen mellan det person-
liga och det allmänna genom att göra personliga företeelser synliga (de anhörigas 
förtvivlan) och genom att göra ett abstrakt skeende personligt gripbart (kriget långt 
borta). […] I den mediala demokratin måste följaktligen varje politisk (och militär) 
insats beakta risken för svängningar i opinionen och inte minst den inrikespolitiska 
betydelsen av sådana svängningar.37 

 
I de moderna konflikter som västvärlden nu deltager i, finns en avsaknad av det Clausewitz 
benämner som treenigheten, dvs politisk styrning, militärt genomförande och folklig vilja.   
Detta är, menar Clausewitz, en förutsättning för att en nation skall kunna föra ett framgångs-
rikt krig. Utan treenigheten kan en nation inte föra ett krig fullt ut.38 I dessa moderna konflik-
ter är det i huvudsak förankringen hos det egna folket som brister. Det går här inte att hitta 
full acceptans hos hemmaopinionen för deltagandet. Detta tar sig uttryck i att nationens be-
folkning inte kan godta förluster hos de egna förbanden.  
 
Flera orsaker ligger bakom denna inställning hos befolkningen. I dessa moderna konflikter 
finns inte samma tydliga koppling mellan konflikten och ett hot mot det egna landet. Länder 
engagerar sig i dessa konflikter genom val, som kan vara svåra att motivera för den egna be-
folkningen eller åtminstone svåra att förstå.39 Konflikten är ofta geografiskt långt borta från 
det egna landet, vilket i sig underbygger känslan av att det inte riktas något hot mot det egna 
landet. Befolkningen kan här uppleva att andra länder som befinner sig i konfliktens närhet i 
stället borde ta ett större ansvar för situationen.  
 
Här finns också ett bristande deltagande hos det egna folket. Med deltagande skall här ses att 
befolkningen rent fysiskt inte är en del av den egna struktur som är delaktigt i konflikten. Den 
gamla konventionella krigföringsformen byggde på att större delen av den manliga befolk-
ningen mobiliserades för att utgöra soldater och massan i arméerna. Nuförtiden bemannar 
västvärlden sina militära förband till större delen med yrkessoldater. Detta gör att det är en 
mycken liten del av en nations befolkning som engageras inom det militära och detta skapar 
en minskad delaktighet.40 En viss ”vi och dom” känsla kan infinna sig hos en befolkning. 
Hemmaopinionen ser nationens deltagande i konflikten som något internt för politiker och 
militären, som inte går att påverka. 
 

                                                 
36 Ignatieff, Det virtuella kriget Kosovo och därefter, s. 153. 
37 Wilhelm Agrell, Morgondagens krig  (Stockholm: Ordfront förlag, 2000), s. 169. 
38 Clausewitz, Om kriget, s.44.  
39 Colin Mc Innes, Spectator-Sport War. The west and Contemporary Conflict (USA, Colorado: Rienner  
Publisher, 2002), s. 2, 54 och 72. 
40 Ibid, s. 69. 
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Trots det låga intresset och delaktigheten har befolkningen inte en total likgiltighet inför de 
umbäranden som nationens soldater genomgår. Soldaterna är trots allt en del av det egna 
samhället med anhöriga. Detta gör att hemmaopinionen inte vill se sina soldater fara illa i en 
konflikt långt borta och vars motiv kan uppfattas som svåra att förstå. Soldaterna må vara 
yrkesmän och kvinnor men de får för den skull inte utsättas för onödigt lidande eller fara illa.    
  
Dunkla eller svårförståeliga motiv samt att konflikten ligger långt bort från den egna nationen 
ger även ett annat problem för framförallt politikerna. I den gamla konventionella krigfö-
ringen fanns en känsla av att nationen inte hade något val rörande konflikten. Nationen var 
tvungen att gå in i konflikten. Nu är detta inte lika självklart. Många av de tidigare ovan  
beskrivna faktorerna gör sammantaget att hemmaopinionen känner att det nu finns en val-
frihet om nationen och dess militära styrkor skall delta i en konflikt eller inte. Om befolk-
ningen känner att ett deltagande i konflikten inte är ett måste för nationen underbygger även 
det kravet på att de egna styrkorna, som är delaktiga inte skall lida några förluster.  
 

Men interventioner som inte godkänts av den lagstiftande församlingen förlorar lätt 
sitt stöd vid första bästa tecken på militära problem.41 
 

I takt med att väst utvecklat en känsla för att krig endast får nyttjas i yttersta nödfall, har tole-
ransen för förluster minskat. Skall de egna soldaterna riskeras måste det ske baserat på för-
ankring hos det egna folket och bra motiv. Om så inte sker riskerar de militära insatserna att 
möta på stort motstånd hos hemmaopinionen och i slutändan kan politikernas handlingsfrihet 
med det militära maktmedlet begränsas. Detta vet aktörer runt om i världen att utnyttja. Kan 
väst åsamkas förluster och personal exploateras i bl a media, ökar chansen för att politiker i 
väst hamnar i den situationen att de tvingas avbryta de militära insatserna, eller åtminstone 
operera med kraftiga restriktioner.  

2.2 Slutsatser 
Formen att föra krig har med tiden genomgått en förändring från den gamla konventionella 
krigföringsformen till den nya typen av krigföringsform. Det har inneburit, att främst väst-
världen nu möter en ny typ av konflikt med nya hot, motståndare och metoder. Västvärlden 
har också förändrat sina väpnade styrkor. Nu är det ofta yrkessoldater som sköter kriget på 
stort avstånd från de egna hemländerna och detta skapar en liten delaktighet och intresse hos 
hemmaopinionen. Hemmaopinionen känner inget hot mot egna nationen och kan därför finna 
det svårt att förstå motiven till ett deltagande i en konflikt. Nyttjandet av militära förband ses i 
väst som en sista utväg och måste vara väl motiverat. Detta gör att hemmaopinionen reagerar 
kraftigt på om egna soldaters liv sätts på spel, då nationens delaktighet i konflikten kan upple-
vas som omotiverad och svårförklarad. 
 
Information om taktiska händelser på stridsfältet kan på mycket kort tid spridas över hela 
världen. Även de minsta förluster kan få stor betydelse, utrikes- och säkerhetspolitiskt. Den 
egna hemmaopinionen kan nu med de nya medierna snabbt få en egen uppfattning om vad 
som händer på avlägsna konfliktplatser. Något som bla olika presidenter i USA har fått upp-
leva.42  
 
Sammantaget har utvecklingen av krigföringsformerna och dess konsekvenser gjort att många 
västländer lagt stor vikt på åtgärder i syfte att höja säkerheten för den egna personalen under 
                                                 
41 Ignatieff, Det virtuella kriget Kosovo och därefter, s. 142. 
42 Noman Chomsky, Hybris –USA:s strävan efter global dominans (Stockholm: Ordfront förlag, 2005), s. 46-52. 
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internationella operationer. Soldaters liv skall inte riskeras i onödan och de skall inte heller 
exploateras i syfte att påverka hemmaopinion och moral. USA har mött detta genom att bl a 
utveckla Personnel Recovery.  
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3 PERSONNEL RECOVERY43  
Att skapa och upprätthålla säkerheten för den egna personalen är ett mål för nästan alla väst-
länder som deltager i internationella operationer och det går även att utläsa i svenska order-
verk.44 Som tidigare nämnts har USA utvecklat ett koncept för ökad säkerhet, Personnel  
Recovery. Konceptet syftar till att egen isolerad personal skall undsättas och återföras till 
egen kontroll. Detta för att undvika att en eventuell motståndare utnyttjar personalen i  
propagandasyfte, som underrättelsekälla eller som politiskt påtryckningsmedel. 
 
Personnel Recovery syftar även till att höja moralen hos de egna förbanden. Det finns här en 
moralisk aspekt om att all personal och deras anhöriga ska veta och känna att nationen är  
beredd att agera i händelse av att egen personal skulle bli isolerad under ett internationellt 
uppdrag. Isolerad personal är i detta fall all personal anställd eller kontrakterad av en  
försvarsmakt och på internationellt uppdrag för den försvarsmakten. Under detta uppdrag har 
personalen blivit avskuren från egna enheter och tvingas överleva, fly, motstå förhör eller fly 
ur fångenskap i väntan på undsättning. Personnel Recovery omfattar inte undsättning av all-
mänheten eller andra civila i nöd.  
 
En grundregel för effektiv Personnel Recovery är att alla inblandade parter jobbar till-
sammans i en väl utvecklad C4I45 miljö. Alla delar måste även vara utbildade, tränade och  
utrustade för att kunna uppnå den eftersträvade effektiviteten. Som bas för allt måste det  
finnas en tydlig policy, doktriner och stående order, som skall implementeras på alla nivåer, 
från högsta politiska ledningen till de taktiska förbanden ut i operationsområdet.      

3.1 Olika typer av PR metoder 
Personnel Recovery är själva samlingsnamnet för konceptet att undsätta isolerad personal. Det 
finns dock flera olika metoder för hur en nation kan undsätta sin isolerade personal. Dessa 
metoder är militära, diplomatiska och civila. Metoderna kan användas enskilt eller i  
kombination.  
 
Militär Personnel Recovery omfattar alla delar i undsättning av isolerad personal inom ramen 
för olika typer av militära operationer. Detta kommer att utvecklas lite senare i detta kapitel. 
Vid diplomatisk Personnel Recovery nyttjas diplomatiska kanaler i syfte att uppnå en und-
sättning via t ex förhandlingar, avtal eller påtryckningar. 
 

In 2001, a US Navy EP-3 performed an emergency landing in the People’s Repub-
lic of China (PRC). The PRC government detained the crew, which offered the new 
US Administration its first high-visibility international test. The US Embassy as-
signed the Defense Attaché to work with the Administration as it successfully re-
covered the isolated crew through diplomatic means.46   

 
                                                 
43 I beskrivningen av Personnel Recovery metoder och genomförande har data nyttjats i form av direktiv, in-
struktioner och publikationer från DOD så långt det är möjligt. Större delen av underlaget är dock hämtad från 
US Joint Forces Command, JP 3-50 Joint Doctrine for Personnel Recovery Revision First Draft 03 May 2003.  
44 Försvarsmakten, C FTK OpO 2005-05-23 för FU 02, C-130 deltagande i ISAF 2005 HKV bet: 09 100:68726, 
s. 3-6. samt C OPIL Operationsplan MONUC 30 APR 2003 HKV bet: 01 800:67011, s. 2. 
45 Command, control, communications, computers and intelligence enligt NATO Allied Joint Doctrine AJP-01 
(B). 
46 US Joint Forces Command, JP 3-50 Joint Doctrine for Personnel Recovery Revision First Draft 03 May 2003, 
s. I-4. 
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Civil Personnel Recovery ligger utanför försvarsmaktens och statens kontroll. Här är det  
civila personer och eller organisationer som drivna av egna okända intressen försöker utverka 
en undsättning av isolerade personer.  
 

The 1982 return of US navy LT Goodman from Syria was achieved through a civil 
effort, sanctioned by the United States, and led by an influential US citizen.47 

 
Diplomatisk och civil Personnel Recovery är som mest effektiv när personal är tillfångatagen 
eller kvarhållen, eftersom den isolerade personalen ofta då är identifierad och även lokaliserad 
till en aktör som ansvarig för isoleringen. De olika metoderna utesluter dock inte varandra 
utan god Personnel Recovery planering tar höjd för att kunna nyttja alla tillgängliga metoder. 
 
Personnel Recovery innehåller en militär metod. Den militära metoden kan vidare delas upp i 
olika kategorier av Personnel Recovery. 
 
Oassisterad När isolerad personal själva tar sig ur sin isolering och tar sig 

tillbaka till egna eller vänligt sinnade förband eller områden.    
Uppkommen Oplanerad undsättning av isolerad personal. En chans att 

genomföra en undsättning uppenbarar sig. Den eller de enheter 
som finns i området tar chansen och undsätter den isolerade 
personalen. Kan t ex vara en pilot som efter ett nödhopp landar i 
närheten av egna frontförband. Dessa förband ser detta och tar 
chansen att direkt undsätta den egna piloten.  
 

Försvarsgrens 
vis  

Resp försvarsgren har här ansvaret för att upprätta, planera och 
genomföra undsättning av egen personal inom ramen för de 
egna operationerna. Resurser för detta utgörs ofta av speciellt 
utpekade, utbildade och utrustade enheter för Personnel  
Recovery. Dessa speciella enheter skall vara beredda att vid 
behov kunna understödja de andra vapengrenarna eller ingå i 
den övergripande operativa Personnel Recovery funktionen.   

Joint/ 
Combined 

Här utgörs Personnel Recovery enheterna 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. Ett exempel på denna kategori är den  
Personnel Recovery förmåga som byggdes upp sommaren 2004 
inom ISAF för Personnel Recovery operationer i Afghanistan. 
Här utgjordes förmågan av enheter från olika länder och vapen-
grenar.48 Dessa speciella enheter skall vara beredda att vid be-
hov kunna understödja de andra vapengrenarna eller ingå i den 
övergripande operativa Personnel Recovery funktionen.   

Flera depar-
tement 

En operativ chef kan här kombinera militära Personnel  
Recovery resurser med resurser från andra statliga departement, 
nationellt eller internationellt i syfte att undsätta isolerad  
personal.    

                                                 
47 US Joint Forces Command, JP 3-50 Joint Doctrine for Personnel Recovery Revision First Draft 03 May 2003, 
s. I-5. 
48 ISAF Mirror, september 2004, Afghanistan, Kabul, s. 8-9. 
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3.2 Genomförande av Personnel Recovery 
I syfte att uppnå en lyckad undsättning av isolerad personal, har det inom främst militär  
Personnel Recovery utarbetats ett tillvägagångssätt för själva proceduren och arbetsordningen 
kring en undsättning.  
 

A. Rapportera 
Någon måste rapportera in att personal blivit isolerad, vilket kan ske på många olika 
sätt och av vem som helst. Det är av yttersta vikt att den som tar emot rapporten för-
söker få in så mycket information som möjligt från den som rapporterar om  
isolerad personal.  
  

B. Lokalisera 
Isolerad personal måste identifieras och deras position klarläggas. Detta måste  
vidmakthållas under hela Personnel Recovery-operationen. Det är även av vikt att 
klarlägga att det verkligen är egen personal som är isolerad. Aktörer har i tidigare 
konflikter försökt att lura Personnel Recovery-enheter med falska nödanrop. 
Position och identifikation av nödställd personal måste i de flesta fallen vara klarlagd 
och upprätthållas över tiden innan undsättningsenheter sätts in i området. 
   

C. Understödja 
Isolerad personal måste över tiden understödjas i syfte att vidmakthålla deras mentala, 
fysiska och känslomässiga förmåga. Stödet skall inte bara omfatta operativt understöd 
utan även andra typer av hjälp, t ex stöd till anhöriga, juridik och mediahantering. Det 
operativa understödet till isolerad personal kommer att öka när lokalisering och  
identifiering är klar. Detta kan innefatta upprättande av tvåvägs kommunikation,  
underhåll till isolerade och skydd av isolerade genom bekämpning av hot mot isolerad 
personal.     
 

D. Undsätta 
Processen omfattar koordinering av chefer, staber, undsättningsenheter och isolerad 
personal så att isolerad personal kan undsättas av egna undsättningsenheter. Undsätt-
ningsfasen börjar direkt när första rapporten om isolerad personal inkommer och slu-
tar när isolerad personal är överlämnad till debriefing och reintegreringsfasen. I denna 
fas sker ytterligare lokalisering och identifiering av isolerad personal i aktuellt und-
sättningsområde. För att uppnå en snabb och effektiv undsättning är det viktigt att det 
redan innan skett uppdragsplanering, att det finns en utarbetad beslutsprocess och att 
olika mandat är tydligt fördelade och implementerade. Beroende på situationen, hot-
bilden och tillgängliga resurser kan sedan olika typer av undsättning ske t ex  
genom SAR eller CSAR.      
 

E. Debriefing och reintegrering 
Fasen skall ses i två steg och syftar till att inhämta vikig information samt säkerställa 
undsatt personals fysiska och psykiska hälsa. Debriefingen fokuserar på att inhämta 
underrättelser, användbara för den pågående operationen, som sedan kan omsättas i 
syfte att höja säkerheten för övrig personal och verksamhet. Ett ytterligare steg i deb-
riefingen är att inhämta Personnel Recoveryinformation rörande isoleringen,  
utbildning, utrustning, understöd och förberedelser. Detta för att sedan omsätta  
informationen i syfte att ytterligare utveckla Personnel Recovery i aktuell operation 
men även som koncept.     
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Sammanfattningsvis skall inom ramen för Personnel Recovery de olika metoderna,  
kategorierna och tillvägagångssätten ses som verktyg i en verktygslåda. De ska nyttjas för att 
uppnå en effektiv Personnel Recovery och ökad säkerhet för den egna personalen i interna-
tionella operationer.  

3.3 Beskrivning av Personnel Recovery i USA49 
Både den amerikanska statsledningen och militären ser Personnel Recovery som något prio-
riterat. Detta återspeglas i framtagna policys och doktriner kring Personnel Recovery.   
 
Det övergripande ansvaret för Personnel Recovery finns inom DOD. Inom DOD är det  
Defense Prisoner of War/Missing Personnel Office (DPMO) som har ansvaret att samordna 
och koordinera Personnel Recovery och då främst gällande policy, direktiv och andra över-
gripande styrdokument. Personnel Recovery är inte en angelägenhet endast för de  
militära delarna i den amerikanska statsapparaten. Även andra statliga departement och  
organisationer, som t ex FBI och CIA, har implementerat Personnel Recovery. DPMO  
ansvarar här för samordningen inom statsapparaten.  
 
Rent militärt jobbar alla försvarsgrenar med Personnel Recovery inom ramen för sin verk-
samhet. Det rör sig här om allt från utveckling av utrustning till utbildning av egen personal. 
Arbetet sker dock inte bara inom ramen för respektive försvarsgren, utan en stark fokusering 
finns på den gemensamma operativa nivån och Personnel Recovery. Kopplat till operationer 
runt om i världen går det att se en tydlig röd tråd avseende Personnel Recovery från JFCOM 
ut till de olika kommandona och de operationer de leder. JFCOM har t ex tagit fram en dokt-
rin för Personnel Recovery.50 Syftet med doktrinen är att den skall styra och vägleda ameri-
kanska chefer och förband i gemensamma operationer rörande Personnel Recovery. Utifrån 
denna doktrin utarbetar respektive kommando sina stående order, direktiv mm som de opera-
tiva cheferna som leder operationerna på plats sedan utvecklar. Ett exempel på hur Personnel 
Recovery kan regleras i en stående order för en operation, är att all personal som önskar till-
träde till operationsområdet måste ha en viss lägsta nivå av Personnel Recovery utbildning 
och utrustning. I operationsområdet och hela vägen upp till JFCOM finns sedan en uppbyggd 
organisation som rent praktiskt skall hantera de olika aspekterna av Personnel Recovery i en 
operation. Det rör sig om allt från utpekade och utbildade räddningsenheter till stabspersonal 
på olika nivåer för planering, genomförande, ledning och efterarbete av Personnel Recovery. 
 
På den gemensamma operativa nivån finns det idag även en speciell enhet, JPRA, som har till 
uppgift att stödja JFCOM, kommandona och operationscheferna inom Personnel Recovery. 
Det rör sig om allt från utbildning, framtagande av dokumentation till operativ verksamhet. 
JPRA jobbar också med att skapa en samsyn på Personnel Recovery mellan de olika försvars-
grenarna samt att ständigt utveckla Personnel Recovery. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att Personnel Recovery är väl implementerat inom den 
amerikanska krigsmakten. Här finns tydliga ansvarsförhållanden, styrdokument,  
utbildningar, utrustning och förband för Personnel Recovery. Det finns även utklarade syften 
till varför Personnel Recovery är viktigt för USA och de operationer som genomförs. Att sä-
kerställa säkerhet och överlevnad för personal som deltager i militära operationer har högsta  
                                                 
49 Större delen av underlaget i denna punkt är hämtad från Internetsidan  
(Online) http://www.dtic.mil/dpmo/index.htm. Officiell hemsida för Defense Prisoner of War/Missing Personnel 
Office, (2006-02-02).  
50 US Joint Forces Command, JP 3-50 Joint Doctrine for Personnel Recovery Revision First Draft 03 May 2003. 
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prioritet. Om personal trots detta skulle bli isolerade skall Personnel Recovery syfta till att 
återföra denna personal till vänligt kontrollerat område. Syftet är att förhindra en motståndare 
från att utnyttja personalen som underrättelsekälla eller exploatera dem i politiskt syfte.     
Personnel Recovery skall även fungera som moralhöjande för de egna förbanden.51 
Personnel Recovery är en mycket viktig del av Force Protection och bristfällig Personnel  
Recovery kan få strategiska följder för en operation. Ett tydligt exempel på konsekvenser av 
bristfällig Personnel Recovery var Black Hawk Down incidenten som ägde rum i Somalia 
1993. En händelse som beskrivs av författaren Mark Bowden.52 Det hela slutade med att USA 
fick förluster i döda, skadade och kidnappade soldater som i sin tur väckte stor uppmärksam-
het i USA men även internationellt. Efter incidenten drog sig USA sedan ut ur Somalia. USA 
har allt sedan dess dragit sig för att engagera sig i Afrika igen.53  

3.4 Beskrivning av Personnel Recovery i Sverige54 
Inom ramen för Flygvapnets internationella tjänst har Flygtaktiskt kommando (FTK) fått 
funktionsansvar att säkerställa att berörd personal inom Försvarsmakten får utbildning inom 
CSAR, som gör dem interoperabla med NATO. Syftet är att personal skall kunna bli undsatt 
av NATO CSAR-resurser. Utbildningen genomförs sedan praktiskt av Försvarsmaktens Över-
levnadsskola (FÖS) vid K3 i Karlsborg. Inom ramen för beslutet ligger också att tillse att fly-
gande personal ingående i Försvarsmaktens internationella förband även har CSAR-utrustning 
anpassad till NATO.55 
 
Kursverksamheten vid FÖS avser främst militär överlevnad och bedrivs i huvudsak för militär 
personal. Utbildningarna riktar sig mot både nationella som internationella behov och olika 
typer av personal. Dessa utbildningar faller även de inom ramen för Personnel Recovery.56   
 
Försvarsmakten har en lång tradition av egen FRÄD. Denna FRÄD syftar dock främst till att 
undsätta egen flygande personal, som under fredstid blivit nödställd under utbildning eller 
övning och då i anslutning till Sverige. Det skulle gå att nyttja Försvarsmaktens FRÄD inter-
nationellt men som den är utformad idag kan den bara verka i en hotfri miljö. En liknande 
verksamhet går även att återfinna inom Marinen, i form av ubåtsräddningstjänsten.  
 
Vid de taktiska kommandona finns åtgärdsplaner för hur kommandona skall hantera extra 
ordinära situationer i samband med de svenska internationella insatserna. Planerna är dock 
mycket allmänna i syfte att kunna appliceras på många olika typer av situationer och ger ing-
en bra ledning i en Personnel Recovery situation. 57   

3.5 Slutsatser 
Om de metoder, kategorier och genomförande inom Personnel Recovery som USA har  
utarbetat används som mätpunkter på svensk Personnel Recovery kan det konstateras att  
Sverige har den diplomatiska metoden. Den tysta svenska diplomatin är ett känt begrepp, 
                                                 
51 US Joint Forces Command, JP 3-50 Joint Doctrine for Personnel Recovery Revision First Draft 03 May 2003, 
s. I-1. 
52 Mark Bowden, Black Hawk down (Great Britain, London: Corgi Book, 1999).  
53 Münkler, De Nya Krigen, s. 46. 
54 Denna beskrivning är gjord utifrån författarens observationer inom Försvarsmakten. 
55 Försvarsmakten, Genomförande av Combat Serach and Rescue (CSAR) utbildning i Sverige, HKV beslut 
2001-11-01, 19 300:73025. 
56 Informationen är hämtad från K3, officiell hemsida (Online) www.k3.mil.se, (2006-04-24). 
57 Uppsatsens författare har själv under sin tid vid FTK deltagit i utvecklingen av  
dokumentationen för extra ordinära händelser.  
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något som inte minst Dag Hammarskjöld var en stark förespråkare av.58 Denna metod an-
vänds fortfarande av Sverige med gott resultat.59 Den civila metoden är inget som statsmakten  
Sverige kan skapa men det finns med största sannolikhet personer och organisationer i  
Sverige som har förmågan att applicera den civila metoden. Pingstkyrkan tros ha spelat en roll 
i frigivningen av det svenska par som 1998 kidnappades i Dagestan.60  
 
Den militära metoden finns till viss del. Försvarsmakten idag kan genomföra uppkommen 
undsättning då detta inte kräver några speciella förmågor. Svensk militär personal kan också 
oassisterat ta sig ur uppkomna Personnel Recovery lägen om situationen medger detta. Här 
höjer överlevnadsutbildning den enskildes möjligheter till att klara situationen.61 Att dessa två 
kategorier återfinns inom försvaret är inte att betrakta som en utveckling av Personnel Reco-
very i försvaret utan finns som en naturlig del i organisationen och kräver inga medvetna åt-
gärder eller resurser. I övrigt har försvaret inte utvecklat de tre andra militära kategorierna Då 
dessa kategorier inte är utvecklade återfinns inte heller rutiner eller planer för genomförande 
av Personnel Recovery inom organisationen. Jämfört med USA saknar Sverige ett samlat och 
medvetet utvecklat koncept kring Personnel Recovery. Sverige saknar en officiell policy och 
hållning i frågan, styrdokument, metoder, kategorier och resurser.   
  

                                                 
58 Wikipedia, The Free Encyclopedia, Tyst diplomati 
 (Online)  http://sv.wikipedia.org/wiki/Tyst_diplomati, (2006-05-17).   
59 DN, Tyst diplomati friade Isaak. Nätupplaga 2005-11-20.  
(Online) http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_11075714.asp (2006-05-19). 
60 Aftonbladet, Kläder framme hos kidnappade svenskar i Tjetjenien. Nätupplaga 1998-04-03. 
(Online) http://www.aftonbladet.se/nyheter/9804/03/telegram/utrikes30.html (2006-05-19). 
61 Detta är något som tydliggörs i boken Den ende som kom undan skriven av Chris Ryan. Här beskriver författa-
ren sin flykt genom Irak till Syrien under Gulfkriget 1991.  
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4 VARFÖR HAR SVERIGE INTE UTVECKLAT PERSONNEL 
RECOVERY  

4.1 Analys av källor  
I detta kapitel avses att presentera resultatet från de studier som gjorts av olika typer av källor 
och underlag, som kan tänkas innehålla direktiv och styrningar rörande utvecklingen av  
försvaret i allmänhet och Personnel Recovery i synnerhet.  
 
4.1.1 Försvarsmaktens doktriner 
I USA finns en gemensam doktrin för Personnel Recovery. Därför blev valet naturligt att  
börja analysera den svenska doktrinhierarki som finns för att där se om Personnel Recovery 
finns med samt om de nya hotbilderna och krigföringsformerna omfattas i doktrinerna. Syftet 
är att se vilka styrningar doktrinerna kan ha gett utvecklingen av Personnel Recovery. 
 
Den svenska doktrinhierarkin består av olika doktriner riktade mot olika ledningsnivåer.  
Viktigt är att komma ihåg att det bara är den sista doktrinen i hierarkin som är riktad mot re-
spektive försvarsgren, i övrigt är doktrinerna gemensamma. Militärteorins grunder är ingen 
doktrin men stödjer den svenska doktrinhierarkin.62 Författarna Widén och Ångström för i sin 
text ett resonemang kring asymmetrisk krigföring. De menar att det kan vara svårt att klassifi-
cera krig men att det måste finns en förståelse för krig och dess olika former, eftersom det 
påverkar hur man själv utformar sin strategi i syfte att nå politiska målsättningar.63 Publikatio-
nen är tänkt att användas vid utbildning av Försvarsmaktens militära och civila personal. Det-
ta innebär att den personal som kommer i kontakt med publikationen också blir upplyst om 
begreppet asymmetrisk krigföring och dess innebörd.  
 
Nästa steg i hierarkin är Militärstrategisk doktrin. Även denna publikation avhandlar begrep-
pet asymmetri. Här ges ett exempel på asymmetrisk krigföring som nyttjandet av gisslan-
tagning. Enligt denna doktrin är asymmetrisk krigföring något de svenska förband som delta-
ger i internationella operationer kommer att möta.64 
 
Doktrinen trycker även på vikten av Försvarsmaktens internationella deltagande i olika typer 
av insatser och samarbeten. Här skall försvaret kunna lösa uppgifter inom hela konfliktskalan 
och då även omfattande operationer, som i första hand inte inkluderar rena stridsuppgifter. 
Vidare framgår här att sådana operationer ofta faller under så kallade lågnivåkonflikter. I  
denna typ av insatser kan graden av asymmetri vara hög.65   
 
I Doktrin för gemensamma operationer är inte beskrivningen av den hotbild som svenska 
internationella förband kan möta lika tydlig som i tidigare nämnda doktriner och verk.  
Doktrinen trycker dock på att den är avsedd för svenska förband i internationella operationer 
och att den är tillämplig i både hög- och lågintensiva konflikter. I och med detta skall  
doktrinen tillämpas vid planering och genomförande av operationer.66 
 

                                                 
62 Försvarsmakten, officiella hemsida. (Online)  http://www.mil.se/article.php?id=10833 (2006-05-10). 
63 Jerker Widén & Jan Ångström, Militärteorins grunder (Stockholm: Försvarsmakten, 2004), s. 44 – 50. 
64 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s. 28.  
65 Ibid, s. 103. 
66 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer (Stockholm: Försvarsmakten, 2005), s. 9. 
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Vidare går det i denna doktrin, som i de tidigare, att utläsa att internationella insatser är en 
huvuduppgift för Försvarsmakten.67 Doktrinen fokuserar sedan på planering, samordning och 
genomförande av gemensamma operationer. 
 
Den lägsta nivån i doktrinhierarkin utgör de doktriner som berör de olika arenorna luft, marin 
och mark. I Doktrin för Luftoperationer finns en viss koppling mellan luftarenan och Per-
sonnel Recovery genom SAR och CSAR. Även i denna doktrin går det tydligt att utläsa vik-
ten av de internationella insatserna för Försvarsmakten. Försvaret skall ha operativ förmåga 
att kunna lösa uppgifter internationellt.68 Doktrinen beskriver också den miljö och mot-
ståndare luftstridskrafterna kommer att möte vid internationella insatser.  
 

Vi har numera en mångfacetterad hotbild där en tydlig motståndare inte längre kan 
pekas ut.69   

 
I doktrinen finns också ett stycke som berör några förmågor som inryms i begreppet  
Personnel Recovery. Under rubriken Flygräddning sker en mycket kort beskrivning av vad 
FRÄD samt CSAR är. I texten konstateras också att Sverige idag inte har resurser för att  
kunna genomföra CSAR. De svenska flygbesättningar som deltar i internationella operationer 
har dock utbildning och utrustning för att kunna bli undsatta av utländska CSAR-förband.70  
 
I Försvarsmakten finns ytterligare en doktrin som dock ligger utanför den nya doktrinhierarki 
som upprättats och det är Joint Military Doctrine Peace Support Operations. Även denna 
doktrin är gemensam för samtliga försvarsgrenar. Doktrinen gavs ut 1997 och syftar till att ge 
stöd åt svenska officerare och chefer vid planering och genomförande av internationella  
operationer.71 Doktrinen har ett kapitel där fredsfrämjande operationer beskrivs. I detta kapitel 
framgår att förbanden skall vara beredda att möta en komplex hotbild och att konfliktnivån 
kan utgöras av regelrätta strider.72 Doktrinen trycker även på vikten av förståelse för att de 
svenska förbanden kan möta olika typer av grupperingar, allt från reguljära förband till  
paramilitära grupper.73   
 
I övrigt är doktrinen fokuserad på planering, taktik och tekniker kopplade till fredsfrämjande 
operationer. Här finns dock ingen specifik information om hur säkerhet uppnås för de egna 
förbanden eller personalen. Värt att notera är att både Håkan Syrén, nuvarande Över-
befälhavare och Johan Hederstedt, före detta Överbefälhavare, deltagit i arbetet med denna 
doktrin. 
 
4.1.2 Nordic UN tactical manual volume 1 och 2 
1992 tog the Joint Nordic Committee for Military UN Matters (NORDSAMFN) fram en  
taktisk manual för nordiska FN-förband. Syftet med manualen var att standardisera taktik och 
tekniker kopplat till de nordiska FN-bataljonerna. Manualen är baserad på de erfarenheter 
nordiska förband tidigare erhållit under FN-tjänst. Svensk representant i NORDSAMFN var 
då Johan Hederstedt som sedermera blev svensk Överbefälhavare.  
 
                                                 
67 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer, s.13-14. 
68 Försvarsmakten, Doktrin för Luftoperationer (Stockholm: Försvarsmakten, 2005), s. 14-17. 
69 Ibid, s.19. 
70 Försvarsmakten, Doktrin för Luftoperationer, s. 66. 
71 Försvarsmakten, Joint Military Doctrine Peace Support Operations (Stockholm: Försvarsmakten, 1997), s. IV. 
72 Ibid, s. 1-1 – 1-14. 
73 Ibid, s. 6-7.  
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Viktigt att ha i åtanke är att 1992 var internationell tjänst inte en av Försvarsmaktens huvud-
uppgifter. Det var i stället SWEDINT (The Swedish Armed Forces International Centre), en 
speciell del av Försvarsmakten som ansvarade för de internationella operationerna. Manualen 
var ett viktigt stöd i utbildning av de nordiska förband som skulle deltaga i FN-operationer. I 
manualen framgår att FN-förband kan komma att deltaga i regelrätta stridshandlingar. Detta 
innebär att svenska förband under FN-flagg skall vara beredda på att agera på den högre nivån 
av konfliktskalan under FN-operationer. 
 
Utöver beskrivningar av olika tekniker och taktik för lösandet av uppgifter under FN-tjänst, 
finns i manualen också information rörande säkerheten för FN-personal. Detta omfattar allt 
från hur den enskilde FN-soldaten skall agera för att minska eventuella hot riktade mot FN till 
hur förbanden skall agera vid terroristhot.74  Det är svårt att säga hur eller om manualen  
används i dagens utbildning av nordiska FN-förband. Det som gör manualen intressant är att 
den är baserad på praktiska erfarenheter från tidigare genomförda FN-insatser. Här finns alltså 
överförning av tidigare erfarenhet och då även aspekten säkerhet för den egna personalen. 
 
4.1.3 Information från Överbefälhavaren kopplat till Försvarsmaktens omställning 
Försvarsmakten har sedan slutet på 1990-talet genomfört en omställning mot ett insatt insats-
försvar. Under denna tid har Överbefälhavaren via olika kanaler och aktiviteter förmedlat en 
bild av vad denna omställning innebär och syftar till. Ett led i detta är de skrifter som all  
personal i Försvarsmakten fått, Vägen framåt – en liten bok om en stor förändring samt Här 
och nu – en lite bok om den fortsatta vägen framåt. Skrifterna är Överbefälhavarens samman-
fattning av Försvarsmaktens reformering samt markering av riktningen för det fortsatta  
reformeringsarbetet. 
 
Skrifterna trycker mycket starkt på den förändring som skett och sker i omvärlden, vilket har 
medfört att Försvarsmakten måste kunna hantera och möta denna förändring.75  
En inriktning är att Försvarsmakten ska öka sitt internationella engagemang och att  
personalen skall vara beredd på att i större utsträckning tjänstgöra internationellt. 
 

Försvarsmaktens viktigaste uppgift idag är därför att arbeta för fred, säkerhet och 
frihet gemensamt med andra utanför Sveriges gränser – på platser där oro eller kon-
flikter uppstår och i den globala världsordningen som påverkar oss alla.76 

 
Överbefälhavaren är också mycket noga med att belysa den komplexa hotbild som Försvars-
makten måste kunna verka inom. Här finns även tydligheten i att Försvarsmakten skall kunna 
verka i en hög konfliktnivå.77 
 
4.1.4 Plan- och orderverk för internationella operationer 
Vid den operativa ledningen samt de taktiska kommandona finns, ett antal plan- och order-
verk för de internationella insatser Försvarsmakten genomfört under de senaste åren. Två så-
dana verk har studerats kopplat till två olika insatsområden. Det rör sig om Flygvapnets flyg-
platsenhet i Kongo och den C-130 enhet som var baserad i Uzbekistan men med uppdrag i  

                                                 
74 NORDSAMFN, Nordic UN tactical manual volume 1 (Finland, Jyväskylä: NORDSAMFN, 1992), s. 32-34 
och 114. 
75 Håkan Syrén, Vägen framåt – en liten bok o en stor förändring (Stockholm: Försvarsmakten, 2004), s. 10-17.   
76 Håkan Syrén, Här och nu – en liten bok om den fortsatta vägen framåt (Stockholm: Försvarsmakten, 2006),  
s. 21-22.  
77 Ibid, s. 11-12. 
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Afghanistan. De underlag som tagits del av är öppna handlingar. Det går därför inte att vara 
helt säker på vilken information som eventuellt kan finnas i hemliga delar av dessa  
orderverk. De öppna handlingarna kan dock förväntas ge en bild av inriktningen på Personnel 
Recovery och säkerhet för deltagande personal. Dessa två insatsområden har valts utifrån att 
de ligger utanför normalbilden för de insatsområden Sverige verkat i tidigare.       
 
Orderverken ger en bild om hoten som förbanden kan komma att möta,78 från rena militära 
hot till mera diffusa hot såsom kriminalitet. Sammantaget ger detta en bild av asymmetriska 
hot mot förbanden och dess personal. Kopplat till hotbildsunderlaget finns en egen punkt som 
berör NBC-hot79 och hur skydd mot detta skall utformas, detta trots att det framgår att NBC-
hotet är ringa.80 
 
I ordern för C-130 enheten framgår att förbandet skall ges CSAR-utbildning men i övrigt 
framgår inte mer.81 Här skulle mer information kanske gå att återfinna i orderns hemliga de-
lar.  
 
I övrigt finns inte mycket information rörande förbandens säkerhet och hur säkerhetsarbetet 
skall utformas och bedrivas, detta trots att båda verken trycker på att uppdragen skall genom-
föras utan egna förluster. Skydd och säkerhet för den egna personalen lyfts fram som både 
tyngdpunkter och kriterier på framgång.82   
   
4.1.5 Övriga källor 
Två olika dokument med beröring avseende Personnel Recovery har studerats. Det intressanta 
med dessa två dokument är att de till viss del berör samma ämne men med olika syn på saken.      
 
I det första fallet rör det ett beslut taget av Försvarsmakten 2001-11-01 om hur  
CSAR-utbildning skall genomföras i Sverige. CSAR är en delförmåga inom ramen för  
Personnel Recovery vilket gör detta beslut intressant. I dokumentet framgår att viss flygande 
personal i Sverige skall ha denna utbildning. 
 

[…] SWAFRAP skall vara utbildad enligt NATO standard i CSAR- procedurer 
[…] i syfte att möjliggöra undsättning av nödställd svensk personal inom ramen för 
en NATO CSAR-operation.83    

 
Beslutet visar på att det inom delar av Försvarsmakten funnits ett arbete kring hur nödställd 
svensk flygande personal skall kunna undsättas inom ramen för en NATO  
operation. 
 
Det andra dokumentet ger en annan bild av hur Försvarsmakten sett på samma fråga. Doku-
ment är från 1993-08-24 och är ett yttrande från Militärbefälhavaren i Mellersta Militärområ-
det (MB M). Yttrandet rör en förfrågan från K3 om att tilläggsutbilda jägarförband så att des-
sa skulle kunna utgöra kvalificerade sök- och räddningsförband.  
 

                                                 
78 Försvarsmakten, C OPIL Operationsplan MONUC, Annex D samt C FTK Operationsorder FU 02, s. 3-4. 
79 Nuclear, biological and chemical enligt NATO Allied Joint Doctrine AJP-01 (B).  
80 Försvarsmakten, C OPIL Operationsplan MONUC, Annex U samt C FTK Operationsorder FU 02, Annex U. 
81 Försvarsmakten, C FTK Operationsorder FU 02, Annex BB s. BB-1 (1).   
82 Försvarsmakten, C FTK Operationsorder FU 02, s. 3, samt C OPIL Operationsplan MONUC, s. 6.  
83 Försvarsmakten, Genomförande av Combat Search and Rescue (CSAR) utbildning i Sverige. 
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Yttrandet på denna förfrågan är mycket rationell och starkt kopplat till ekonomiska faktorer 
och det kalla kriget. MB M finner detta förslag onödigt och att det skulle ta resurser från and-
ra delar av den svenska krigsorganisationen.84 I svaret klarlägger MB M att: 
 
  Tillgången på piloter överskrider antalet flygplan.85   
 
Det som är intressant här är att detta yttrande gjordes ett antal år efter Berlinmurens fall och 
att Sverige samtidigt deltog i olika internationella insatser under ledning av FN.  
 
Under rubriken Övriga källor har även Försvarsmaktens budgetunderlag för 2006 (BU 06/SR) 
tagits med. Syftet var att se om det i detta dokument fanns några styrningar som påverkat ut-
vecklingen av Personnel Recovery. Underlaget ger en tydlig bild av att Försvarsmaktens hu-
vuduppgift är internationella insatser.  
 

Försvarsmaktens förmåga att bidra till internationella insatser skall fortsatt öka  
under försvarsbeslutsperioden, såväl kvantitativt som kvalitativt.86 

 
Underlaget ger också en bild av den hotbild som de svenska internationella insatserna kan  
tänkas möta. I dokumentet framgår att hotbilden är diffus och oförutsägbar. Hoten mot  
svenska förband kommer i större utsträckning att komma från icke-statliga aktörer.87 
I underlaget finns dock inget underlag som ger direkta ekonomiska styrningar rörande  
Personnel Recovery eller liknande verksamhet.  

4.2 Redovisning och analys av gjorda intervjuer 
Syftet med intervjuerna var att inhämta kompletterande underlag som alternativ till de skrift-
liga källorna. Det finns även ett intresse att se om de analysresultat, som detta arbete erhållet 
ligger i linje med vad personal i försvaret har för uppfattning om ämnet. Vissa skriftliga källor 
är av äldre datum och kan därför skilja sig från den syn som råder inom Försvarsmakten idag. 
Här kan intervjuerna ge en tydligare bild av rådande uppfattning. Det kan även vara så att det 
har skett en eller finns en tänkt utveckling inom funktionen, som ännu inte nedtecknats och 
därför inte kan utläsas i skriftliga källor. De intervjuade kan här ge upplysningar om sådant.  
 
En reservation är, att av de sju tillfrågade officerarna har fyra svarat på intervjufrågorna. Två 
officerare ställde sig initialt positiva till att svara, men inkom inte med några svar. En trolig 
orsak till detta kan vara tidsbrist. En officer avböjde helt att svara på frågorna då han ansåg 
sig inte ha tillräcklig kunskap och insyn i ämnet. Detta visar på den kunskapsbrist som råder 
kring ämnet. Sammantaget torde detta inte påverka det underlag som nu erhållits.          

                                                 
84 Försvarsmakten, Kvalificerade sök- och räddningsförband - yttrande MB M bet: OpL 300:6287, 1993-08-24. 
85 Försvarsmakten, Kvalificerade sök- och räddningsförband - yttrande MB M bet: OpL 300:6287, 1993-08-24. 
86 Försvarsmakten, Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2006 med särskilda redovisningar  
HKV bet: 23 383:63848, 2005-02-28, s. 20. 
87 Försvarsmakten, Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2006 med särskilda redovisningar  
HKV bet: 23 383:63848, 2005-02-28, s. 17-18. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS  FHS beteckning 306/6:1 
ChP 04-06 2006-08-08 Sida 32 av (46)  
Mj Robert Nylén 
 
Nedan redovisas frågeställningarna med sammanfattning av givna svar.   
 

1. Hur har Försvarsmakten idag för avsikt att hantera Personnel Recovery-situationer om 
svensks personal skulle drabbas? 

 
Vid de taktiska kommandona finns generella planer för om extrema situationer skulle 
uppstå vid förband på internationella insatser.  Alla ansåg att det inte finns någon  
samlad planering för Personnel Recovery situationer inom Försvarsmakten. 
 

2. Vilka förändringar har skett de senaste tio år inom Försvarsmakten avseende hur  
Försvarsmakten avser hantera svensk isolerad personal? 

 
Två av fyra ansåg att Försvarsmakten som organisation har fått en viss ökad insikt, 
detta är främst kopplat till specialförbanden och deras operationer. Övriga ansåg att 
det annars är mestadels enskilda individer som tagit initiativ i syfte att försöka ut-
veckla förmågan i Försvarsmakten. Just nu finns inget helhetsgrepp.    

 
3. Vilka överväganden anser du ligger bakom Försvarsmaktens nuvarande lösning på hur 

Försvarsmakten ska hantera Personnel Recovery situationer?  
 

Alla hade svårt att se några samlade överväganden inom Försvarsmakten. Det finns 
överväganden kopplat till specialförbandsoperationer men dessa är sekretessbelagda.  

 
4. Vilka metoder anser du att Försvarsmakten har använt vid skarpa internationella  

Personnel Recovery insatser? 
 

Försvarsmakten har viss erfarenhet av denna typ av situationer men inte samlat dessa i 
organisationen. Alla intervjuade ansåg att försvaret hanterat varje uppkommen situa-
tion ad hoc och att stor vikt har lagts på diplomatiska lösningar och samverkan med 
andra nationer.   
 

5. Vilka planer finns i Försvarsmakten att utveckla förmågan avseende Personnel  
Recovery? 

 
Inga samlade planer utan en viss utveckling av delfunktioner och förmågor sker  
enskilt vid olika delar av Försvarsmakten dock utan central samordning. Special-för-
banden utvecklar vissa delar som faller inom ramen för Personnel Recovery.  
Samma sak sker inom t ex helikopterfunktionen, vid Flygbasjägarskolan F 17 och  
Försvarsmaktens överlevnadsskola.     
 

6. Vilka faktorer kan föranleda en förändrad syn/behov på/av Personnel Recovery inom 
Försvarsmakten?  
 
Alla ansåg att flera aktörer måste inse att de ska operera mera internationellt och i svå-
rare hotmiljöer. Det skulle ge en ökad insikt om betydelse av Personnel Recovery. En 
snabbstart är givetvis, om svensk personal internationellt skulle försättas i en skarp 
Personnel Recovery situation t ex en gisslansituation, som sedan får stor medial upp-
märksamhet.  
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I inkomna svar har det även framgått att det finns en nödvändighet av att formalisera  
Personnel Recovery i Sverige. De intervjuade lyfter fram ett behov för Försvarsmakten att 
utveckla Personnel Recovery.     

    
Som tidigare nämnts finns risken att de intervjuade lämnar tillrättalagda svar. De intervjuade 
har dock i sina svar varit kritiska till utvecklingen av funktionen i Sverige, vilket tyder på att 
svaren som givits inte är tillrättalagda. 

4.3 Tolkning av resultatanalys av skriftliga källor och intervjuer 
Vikten av Sveriges internationella deltagande är väldigt tydligt i befintliga doktriner. Det  
råder inget tvivel om att Försvarsmaktens huvuduppgift är internationella operationer. Doktri-
nerna ger även en tydlig bild av att personal och förband kommer att möta en komplex hotbild 
vid dessa insatser och att Försvarsmakten måste vara beredd att agera i mycket höga konflikt-
nivåer. Kopplat till dessa hot lyfter doktrinerna fram den asymmetriska krigföringen. Svensk 
personal, förband och staber måste alltså vara beredda att kunna möta och hantera situationer 
som t ex gisslantagning.  
 
I doktrinerna finns mycket lite direkt information rörande säkerheten för den personal som 
skall verka internationellt. Doktrinerna väljer att inte beröra säkerheten för personal och för-
band trots den tydliga bild som ges av de asymmetriska hoten.  
 
Överbefälhavaren ger i sina böcker en mycket klar och tydlig bild över det svenska inter-
nationella engagemanget och den komplexa miljö svensk personal kommer att verka inom. 
Här råder inte någon tvekan om att svensk personal kommer att tvingas agera inom ramen för 
en asymmetrisk hotbild. Den internationella tjänsten är och kommer att förbli en naturlig del i 
det svenska försvaret. Överbefälhavaren ger dock ingen syn på eller inriktning för  
personalens säkerhet.    
 
Vid Försvarsmaktens planering för internationella operationer finns en vetskap om de hot som 
personal och förbanden kan komma att möta. Skydd och säkerhet för den egna personalen 
utgör en kritisk faktor. Trots detta finns mycket lite skrivet i orderverken om säkerheten för 
den egna personalen. Det finns en avsaknad av ett samlat grepp. De utförliga underlagen rö-
rande NBC trots ett obefintligt hot kan vara ett tecken på att personliga intressen och kunska-
per styrt utformningen i orderverken. Följaktligen gäller detta även för säkerhet och Personnel 
Recovery. Om det under skrivandet av dessa orderverk inte funnits någon fysisk person, som 
bevakat och känt för Personnel Recovery har det områden heller inte utarbetats nämnvärt.    
 
Sverige har en lång tradition av internationella operationer och då främst under ledning av 
FN. Baserat på erfarenheter från dessa operationer har det inom Försvarsmakten utarbetats ett 
antal böcker och manualer. Dessa syftar till att ge officerare och chefer stöd och råd före och 
under internationella insatser. Här går att utläsa att det under en internationell insats kommer 
att finnas asymmetriska hot och att förbanden måste kunna verka i den högsta av konflikt-
nivåer. Trots detta återfinns mycket lite i dessa böcker och manualer om säkerhet för den egna 
personalen, fastän Sverige under ett antal insatser fått personal kidnappad mm.88   
 
I det undersökta materialet kan dock en viss förändring utläsas. Det är främst i underlag  
                                                 
88 Aftonbladet, Svensken för gisslans talan. Nätupplaga 1999-10-14. 
(Online) http://www.aftonbladet.se/nyheter/9910/14/kidnappad.html (2006-05-16). 
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rörande Flygvapnets internationella insatser som det går att finna. Här har krav från NATO på 
interoperabilitet gjort att Försvarsmakten tvingats att ta till sig delar av CSAR. Detta för att 
överhuvudtaget ingå i NATO:s insatser och där kunna påräkna sig stöd med undsättning av 
svensk flygande personal om dessa skulle dessa bli nödställda. 
 
Oavsett i vilken process eller nivå som de intervjuade officerarna befunnit sig samstämmer 
deras svar i stor grad. Intervjuerna ger en bild av att det inte finns något samlat grepp kring 
Personnel Recovery inom Försvarsmakten. Det sker små enskilda insatser runt om i försvaret 
men utan central styrning eller samling. Stor tilltro har lagts vid diplomatiska lösningar vid 
skarpa Personnel Recovery-situationer men erfarenheter med mera från dessa situationer har 
inte tillvaratagits eller utvecklats av Försvarsmakten. Alla trycker på att insikten om behovet 
av Personnel Recovery måste ökas i försvaret. Cyniskt sagt men mest effektivt vore om 
svensk personal från Försvarsmakten hamnade i en skarp Personnel Recovery situation.  
Detta skulle innebära att förståelsen för Personnel Recovery skulle öka och antagligen bidraga 
till en utveckling av funktionen. Avslutningsvis går det att konstatera att analysresultatet från 
de skriftliga källorna och intervjuerna ligger mycket nära varandra.   

4.4 Slutsatser 
Det går att fastställa att det inte finns någon styrande dokumentation kring Personnel Reco-
very i Sverige. Hierarkin av dokument USA har från politisk policy till taktiska orderverk, 
återfinns inte i Sverige. Detta  återspeglas hela vägen ner till de taktiska orderverk, som styr 
och reglerar Försvarsmakten internationella insatser. 
 
Däremot finns en klar och tydlig bild av att Sverige skall verka internationellt. Här finns ock-
så en vetskap om att dessa insatser kan komma att ske i höga konfliktnivåer med asymmet-
riska hot. Därför utgör skydd och säkerhet för de egna förbanden en viktig faktor. Något som 
uttrycks i olika källor men som sedan inte utvecklas mer.  
 
I takt med att Flygvapnet ökat sitt internationella engagemang, har det skett en viss knytning 
mot Personnel Recovery. Det är då funktionen CSAR som hamnat i blickfånget. Här har krav 
från NATO tvingat Försvarsmakten att agera i frågan. Risken har annars funnits att svenskt 
militärflyg inte fått deltaga i NATO operationer.  
 
Det går inte att se att ekonomin skulle ha haft någon avgörande påverkan på Personnel  
Recovery och förmågans utveckling i Sverige. I ex BU 06/SR finns inga direkta styrningar för 
eller emot en utveckling av Personnel Recovery. I underlaget framgår att Sverige ska agera 
internationellt och då inom ramen för nya krigföringsformer och hot. Indirekt skulle man här 
kunna tolka detta som en förevändning att utveckla Personnel Recovery i syfte att höja säker-
heten för svensk personal. Detta finns dock inte direkt uttryckt i de ekonomiska underlagen.      
 
Huvuddelen av det undersökta materialet gäller för samtliga försvarsgrenar. Samtliga för-
svarsgrenar har givits samma information och underlag. Ingen försvarsgren har framhållits 
mer än någon annan.  
 
Information har sökts i ett brett register av källor. Källorna ger en bild av att Försvarsmakten 
inte tänkt på Personnel Recovery som en del av skyddet och säkerheten för personalen. Det 
saknas ett samlat grepp samt att Personnel Recovery som begrepp och tänk inte återfinns i 
Försvarsmakten. Det finns dock en viss utveckling av funktionen och där input rörande Per-
sonnel Recovery har förts in i organisationen, har det även blivit output. Detta har dock skett 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS  FHS beteckning 306/6:1 
ChP 04-06 2006-08-08 Sida 35 av (46)  
Mj Robert Nylén 
 
vid enskilda organisationsdelar som t ex specialförbanden och ofta inom ramen för enskilda 
initiativ.   

4.5 Hypotesprövning 
Tidigare presenterades ett antal hypoteser, som skulle kunna stå som förklaring till varför Per-
sonnel Recovery inte har utvecklats inom Försvarsmakten. Avsikten är att här jämföra och 
pröva de forskningsunderlag som erhållits mot hypoteserna. Syftet är att försöka identifiera 
om en eller flera av hypoteserna kan stå som förklaring till den uteblivna  
utvecklingen av Personnel Recovery i Sverige.    
 
4.5.1 Hypotes Ekonomi 
I genomgånget underlag har det inte funnits några direkta indikationer på att utvecklingen av 
Personnel Recovery skulle ha kringskurits av ekonomiska ramar. I Doktrin för luftoperationer 
framgår att Försvarsmakten inte har resurser för att genomföra egna CSAR-operationer, om 
detta är pga ekonomiska beslut eller inte framgår inte. I yttrandet från MB M framkom att det 
inte var ekonomiskt hållbart att utveckla resurser för undsättning av svensk personal. Yttran-
det skall dock ses mot bakgrund av invasionsförsvaret och krig i Sverige. Kopplat till inter-
nationella insatser är det svårt att finna ekonomiska faktorer, som påverkat i vare sig negativ 
eller positiv riktning.  
 
Det går inte säga att det är ekonomiska skäl som styrt utvecklingen av Personnel Recovery i 
Sverige. De kan ha inverkat men det är inget som gått att utröna i genomgångna källor.  
      
4.5.2 Hypotes Stöd från andra nationer eller organisationer 
I undersökta texter går inte att utläsa om Sverige enbart förlitar sig på andra aktörer då det 
gäller Personnel Recovery. I Doktrin för luftoperationer framgår att svensk flygande personal 
skall vara interoperabel med NATO och dess CSAR-förmåga för att kunna bli undsatt av 
NATO CSAR-resurser om en situation skulle uppstå. Det framgår dock inte om det är  
enbart NATO som Sverige förväntar sig undsätta svensk personal. Det står även att Sverige 
idag inte har egna förutsättningar att genomföra CSAR-operationer. Det lämnar  
utrymme för att det i framtiden kan finnas svenska resurser för CSAR-operationer i interna-
tionella operationer. 
 
I intervjuerna framgår att diplomati har utgjort en del av den svenska förmågan att undsätta 
personal i nödsituationer. Diplomati är ingen militär förmåga och kan därför tolkas som att 
det är en annan organisation som stödjer försvaret med undsättning. I hypotesen är andra or-
ganisationer NATO, EU eller FN. I analyserat underlag går inte att dra slutsatser om att För-
svarsmakten enbart förlitar sig på extern hjälp och stöd rörande Personnel Recovery. Däremot 
går att utläsa att Sverige skall kunna verka med andra nationer och organisationer inom ramen 
för internationella operationer. Det är dock bara skrivet i generella termer och applicerbart på 
det mesta.         
 
4.5.3 Hypotes Organisatorisk tröghet 
Att Försvarsmakten inte hade någon tanke på att utveckla Personnel Recovery kopplat till 
invasionsförsvaret av Sverige, framgår tydligt i AR 2 och yttrandet från MB M. Det kan vara 
så att dessa tankar på skydd och säkerhet för personal levt vidare under åren och inte utveck-
lats i takt med de internationella insatserna ökat. I genomgånget material har inte funnits någ-
ra ingångsvärden, som direkt påtalar att Personnel Recovery skall utvecklas. Det som i stället 
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vart tydligt är det som står i AR 2 och yttrandet från MB M, nämligen invasionsförsvarets syn 
på personalen.   
 
Det finns på operativ och taktisk nivå, en vetskap om att skydd och säkerhet för personalen är 
av yttersta vikt. Rent generellt är det, i studerade källor, ett stort fokus på vad försvaret ska 
göra men färre tankar om hur det ska göras. I och med att försvaret så starkt fokuserar på in-
ternationell tjänst borde organisationen själv ha tänkt på att omvärldsförändringar innebär 
behov för nya koncept och lösningar. Nu har så inte skett, en förklaring kan vara en tröghet i 
organisationen, som inte uppfattat och agerat på de signaler som finns där och som försvaret 
behöver för att utveckla Personnel Recovery.  
 
Där ingångsvärden verkligen givits har utveckling skett. Ett ex på detta är CSAR och Flyg-
vapnet. Här kom det signaler från NATO att flygande personal måste utbildas och utrustas 
enligt NATO standard. I andra delar tycks ingen tänkt på behovet, vilket resulterat i att funk-
tionen inte utvecklats och anpassats efter nya förutsättningar.        
   
4.5.4 Hypotes Avgränsning från nya konflikttyper 
Kopplat till att information som förs fram att försvaret skall verka internationellt, målas en 
bild av hoten upp. Det framgår tydligt i doktriner och andra dokument att försvaret kommer 
att ställas inför nya krigföringsformer vid internationella insatser. 
 
Att Försvarsmakten sedan medvetet skulle avgränsa bort ett deltagande i internationella ope-
rationer, där den nya typen av krigföring förekommer är inte troligt. Ingenstans går det att 
utläsa att Försvarsmakten medvetet skulle begränsa sina insatser pga att organisationen skulle 
ställas inför nya typer av konflikter. Försvarets deltagande i Kongo och Afghanistan visar på 
motsatsen.  
 
4.5.5 Hypotes Rivalitet 
Ingenstans har det gått att utläsa att rivalitet mellan försvarsgrenarna skulle ha påverkat ut-
vecklingen av Personnel Recovery. Dokumentationen som undersökts är till stor del försvars-
gemensam, vilket medgett att hela organisationen erhållit samma information. I dokumenta-
tionen framgår inte att någon försvarsgren skulle stå över den andra i frågan Att hela organi-
sationen nyttjar samma typ av dokumentation, visar på att ett gemensamt agerande är av vikt. 
De som intervjuats kommer från olika bakgrund inom försvaret och de har inte förmedlat en 
bild av att rivalitet skulle ha påverkat tankar och idéer kring funktionen.  
      
4.5.6 Slutsatser kring hypoteserna   
Det går att spåra orsaker till varför Personnel Recovery inte implementerats i alla hypoteser. 
Vissa hypoteser framstår dock lite mer troliga än andra. Sett till det framtagna underlaget och 
sedan kopplat mot hypoteserna är hypotesen om organisatorisk tröghet den som tydligast kan 
förklara varför Försvarsmakten inte utvecklat Personnel Recovery. Det går även att koppla de 
andra hypoteserna till denna. Bristen på ekonomiska styrningar blir också en brist på 
ingångsvärden, vilket då i sin tur kan ha påverkat funktionen. Om det dessutom finns en tro i 
organisationen om att någon annan, externt, skall lösa Personnel Recovery kan även detta leda 
till begränsningar. Om försvaret sedan medvetet väljer att inte deltaga i konflikter där den nya 
krigföringen förekommer ger det ytterligare signaler, om att Personnel Recovery inte behöver 
utvecklas. Följden blir att organisationen reagerar långsamt på förändringar i frågan.     
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Det finns inget i underlaget som visar på att ekonomin skulle ha påverkat försvaret i utveck-
lingen av funktionen. Det finns inte heller några hänvisningar till att Försvarsmakten förvän-
tar sig att enbart andra länder eller organisationer skall förse Sverige med Personnel  
Recovery. Inte heller framgår det någonstans att försvaret medvetet valt bort ett deltagande i 
konflikter där den nya typen av krigföringsformer förekommer. Rivalitet mellan försvarsgre-
narna ser inte ut att ha påverkat organisationen i denna fråga. I uppsatsen gjorda övervägan-
den tyder främst på att det är hypotesen organisatorisk tröghet, som bäst kan förklara varför 
det inte skett någon utveckling av Personnel Recovery.  
 
Sammantaget gör detta att Organizational Behavior är den modell som bäst kan beskriva och 
förklara varför försvaret inte utvecklat Personnel Recovery. Försvarsmakten har haft en kort-
siktig syn på hur problem rörande skydd och säkerhet vid internationella insatser skall lösas. 
Organisationen tycks vara nöjd om problemet undanröjs för stunden, långsiktighet och ett 
samlat grepp har inte eftersträvats. Organisationen har inte ställt om till nya förutsättningar 
utan tänker utifrån den struktur och arbetsordning som sedan tidigare finns inprogrammerad.       

4.6  Svar på frågeställningen  
Svaret har underbyggts genom studier av ett brett underlag av skriftliga källor samt komplet-
teras med intervjuer. Här har även svaren i intervjuerna fungerat som en värdemätare gent-
emot de skriftliga källorna. Personalen har en liknande uppfattning om ämnet, som den bild 
textanalysen fått fram. Erhållet underlag har sedan prövats mot ställda hypoteser och sedan 
analyserats mot Allisons modeller. 
 
Arbetet har lett till att det kan konstateras att Personnel Recovery inte utvecklats i Sverige  
därför att försvaret inte sett behovet av ett utvecklat koncept. Det finns tydliga tecken som 
pekar för en utveckling av funktionen. Som organisation är försvaret medveten om den ökade 
internationaliseringen och att detta medför att personal och förband kommer att verka i höga 
konfliktnivåer och ställas inför hot, kopplade till de nya krigföringsformerna. Dessa tecken 
har dock inte fått försvaret att agera samlat och långsiktigt I stället har försvaret hanterat rela-
terade frågor utifrån gällande organisatoriska förutsättningar och på det sätt som organisatio-
nen är programmerad för. Denna programmering bygger sedan på gamla värderingar och ett 
kortsiktigt tänkande. Organisationen är reaktiv och löser de uppkomma problem just för stun-
den. Det saknas ett helhetsgrepp och långsiktighet.  
 
Vissa enstaka försök till att utveckla delfunktioner inom Personnel Recovery har genomförts 
men inga helhetslösningar har till idag utarbetats. Kopplat till ställda hypoteser är det hypote-
sen organisatorisk tröghet som synes bäst besvarar frågeställningen. Denna hypotes är kopp-
lad till Organizational Behavior, vilket gör det värt att tillägga är att svaret innebär ett sorts 
stöd för Allisons idé att det inte räcker med att bara titta på rationella förklaringar.   
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5 DISKUSSION OCH AVSLUTNING  

5.1 Sverige och Personnel Recovery 
Av det som framkommit är en viktig aspekt att försvaret inte tycks ha analyserat konsekven-
serna av den utveckling av krigföringen som skett i de områden där Sverige verkar och troligt 
kommer att verka med internationella insatser. Svenska försvaret har uppenbart inte tänkt i 
termen Personnel Recovery trots sitt stora internationella engagemang och de hotbilder som 
föreligger. Detta tyder på att ingen klar analys av behovet har genomförts. Indikationer för 
organisationen på att det skett en förändring i hotbilden finns. Dessa indikationer är kopplade 
till den tydliga bilden av försvarets utökade internationella engagemang. Här framgår att för-
svaret måste kunna möta höga konfliktnivåer och asymmetriska hot. Dessa indikatorer har 
inte fått Försvarsmakten att i någon större mån samlat agera gentemot Personnel Recovery 
och den utveckling som skett inom området i andra länder. Försvaret verkar i stället agera 
kortsiktigt utifrån fasta rutiner och tankebanor.  
 
Försvaret har inte en långsiktig helhetssyn på problemet. I stället har försvaret reagerat på 
olika akuta ärenden. Dessa har sedan bearbetats i försvaret enligt redan förutbestämda möns-
ter. I stället för att utvärdera problemet och försöka analysera vilka åtgärder som skulle vara 
lämpligast på lång sikt och inom ramen för en helhet har organisation fokuserat på att hitta en 
lösning som någorlunda svara upp mot aktuellt problem här och nu. Försvaret jobbar och ver-
kar utifrån rutiner, stående order och standardiserade åtgärdslistor. Dessa är ofta författade 
och formade på agerande, erfarenheter och värderingar som ligger bakåt i tiden. Det har med-
fört att indikationer på nya behov, förutsättningar och lägen inte alltid har kunnat identifieras 
eller hanterats på lämpligt sätt. Konsekvensen i detta fall har blivit att försvaret inte tänkt på 
Personnel Recovery som en funktion i internationella operationer. 
 
Innebär detta att svensk personal tjänstgjort under högre risk än nödvändigt?   
 
Att exploatera militär personal från västländer i olika typer av media är ett sätt för en mot-
ståndare att snabbt påverka beslutsfattare i dessa länder. Sker detta kan det få tillföljd att den 
militära insatsen tappar fokus på sitt verkliga mål och i stället blir en kringsnärjd och hämmad 
organisation. Den måste då fokusera på att hantera den uppkomna situationen och skydd av 
egen personal i stället för att lösa ställda uppgifter. Rapporten Hemma övas man – borta prö-
vas man visar på att svenska bataljonschefer som tjänstgjort i Bosnien och Kosovo sett perso-
nalens säkerhet som en begränsande faktor för lösandet av uppgiften. Detta gäller främst de 
bataljonschefer som verkat i riskfylld operativ verksamhet. 
 

[...] riskbedömningen spelar mycket stor roll för agerandet. ”Ingen skall dö” finns 
med som en starkt begränsande faktor i det operativa bedömandet.89  

 
Innebär detta att de svenska förbanden inte har haft full operativeffekt pga att de hållits till-
baka med hänsyn till risk? En aspekt av detta skulle kunna vara att bataljonscheferna inte haft 
tydliga planer, förberedelser och åtgärder för att kunna hantera en uppkommen Personnel  
Recovery situation. Cheferna kan ha känt att de inte vetat hur en situation skulle hanteras. De 
saknar stöd i sin utbildning och har även en avsaknad av stöd och riktlinjer från Försvars-

                                                 
89 Ebbe Blomberg & Eva Johansson, Hemma övas man – borta prövas man att vara bataljonschef i en inter-
nationell kontext (Stockholm: Försvarshögskolan, 2005), s. 76. 
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makten i Sverige. Detta kan ha lett till att bataljonscheferna känt att de inte kunnat komma 
hem med förluster. Effekten blev att cheferna blev mindre benägna att ta risker då det inte 
hade en funktion för att minska och vid behov hantera riskerna. Sättet att försöka minska ris-
kerna blev i stället att de begränsade sig själva och förbandets agerande i operationsområdet. 
Efter en intervju med Eva Johansson, en av författarna till rapporten, stärks denna aspekt.90 
Eva Johansson bekräftar att cheferna begränsade sitt agerande pga att att de i riskfyllda situa-
tioner alltid övervägde personalens säkerhet samtidigt som de försökte analysera missionens 
kortsiktiga resp långsiktiga mål. Känslan och vetskapen av att inte ha instrument för att han-
tera eventuella situationer och minska risken för personalen kan ha medfört att cheferna blev 
mindre villiga att agera fullt ut inom ramen för förbandens kapacitet.  
 
En annan viktig aspekt som framkommit är att det inte tycks finnas ett medvetet val hos För-
svarsmakten att inte utveckla Personnel Recovery. I de skriftliga källorna eller hos de inter-
vjuade går det inte att uttyda en medveten hållning mot att det även för  
Sverige skulle finnas ett utvidgat behov av Personnel Recovery. Som en del av västvärlden 
torde även Sverige ha ett liknande behov avseende säkerhet för personalen på internationella 
insatser. Försvarsmakten har trots allt en insikt om att organisationen skall verka inter-natio-
nellt och inom ramen för asymmetriska hot. Det går aldrig att helt utesluta att Sverige inte är i 
behov av funktionen Personnel Recovery, ingenting i arbetet tyder dock på detta. Ett viktigt 
steg vore att utreda denna fråga vidare. Föreligger det ett utvidgat behov hos  
försvaret att utveckla funktionen Personnel Recovery. Svenska soldater och chefer har  
opererat och opererar internationellt delvis eller helt utan ett Personnel Recovery koncept. 
Mycket tyder därför på att personalens säkerhet har äventyrats och att förbandens operativa 
kapacitet inte har nyttjats fullt ut. Andra nationer har visat att det kan förändras och förbättra 
med Personnel Recovery. Skulle försvaret med ett eget utvecklat Personnel Recovery koncept 
erhålla ett bättre nyttjande av sina resurser och insatser, och ge den egna personalen ett ökat 
skydd i operationsområdet? Ett första steg i att besvara denna fråga vore att utreda huruvida 
försvaret verkligen är i behov av Personnel Recovery som en funktion.  
 
Under förutsättning att denna utredning visar att det finns ett behov är sedan nästa steg att 
utreda hur utvecklingen och implementering av denna funktion skulle se ut. Här skulle alltså 
ett större grepp kring frågan kunna tas.   

5.2 Framtiden, Personnel Recovery och Sverige 
I detta kapitel förs en diskussion kring utvecklingen av Personnel Recovery i Sverige.  
Huvudslutsatsen i denna uppsats är att frågan om Personnel Recovery behöver utredas, det 
som sedan följer under denna punkt bygger på författarens personliga uppfattning att en sådan 
utredning kommer att visa på behovet av Personnel Recovery. Även skälen för denna upp-
fattning och författarens personliga syn på vad utveckling bör leda fram till redovisas här. 
Detta skall ses som ett litet inlägg i debatten. 
 
Försvarsmakten har fram till idag ingen formell funktion, utan litat på diplomati och att orga-
nisationen kan lösa ett uppkommet problem för stunden. Det finns troligen många funktioner 
som USA och andra länder utvecklar, som inte Sverige behöver ta efter. Sett till den ökade 
internationaliseringen och den förändrade hotbilden för de svenska insatserna ligger dock Per-
sonnel Recovery inom de funktioner, som försvaret behöver. Motiven till detta är många. 
 

                                                 
90 Intervju av Eva Johansson vid FHS, 2006-03-08. 
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Här finns den moraliska och etiska aspekten. Försvarsmakten har ett stort ansvar för sin per-
sonal, som genomför internationell tjänst. Personalen skall vid insatser ha bästa tänkbara 
skydd samt att anhöriga skall veta att försvaret verkligen kommer att stödja den egna personal 
och dess anhöriga i svåra situationer. Vilken anhörig vill uppleva att deras nära och kära har 
kidnappats och att försvaret inte tänkt på, hur den uppkomna situationen skulle kunna ha för-
byggts och sedan hanterats?  
 
Svenska försvaret har ett intresse av att förhindra en motståndare från att utnyttja svensk per-
sonal som underrättelsekälla eller exploatera dem i politiskt syfte. Om det i Sverige finns en 
vetskap om, samt en förmåga att hantera sådana situationer sänker det chansen att svensk per-
sonal skall hamna i situationer där de riskerar exploatering i olika syften. Som tidigare nämnts 
har motståndarens exploatering av kidnappad personal lett till att länder påverkats och ändrar 
ståndpunkt i känsliga frågor och internationella insatser. Personnel Recovery skulle även fun-
gera moralhöjande för den svenska personalen. Vetskapen om att försvaret tar personalens 
säkerhet på allvar skulle med stor sannolikhet öka personalens välvilja till försvaret samt även 
underlätta rekrytering för framtida insatser. Vet personal och anhöriga om att det finns ett 
skyddsnät i form av Personnel Recovery torde det öka välvilligheten att deltaga i internatio-
nella förband.  
 
Svenska förband och chefer i internationella operationer skulle troligen vara benägen att ta 
större risker i syfte att uppnå de ställda taktiska, operativa och strategiska målen i en opera-
tion. Det blir alltså en motsats effekt till den som beskrivs i boken Hemma övas man – borta 
prövas man. Det ligger i allas intresse att svenska förband, chefer och personal agerar fullt ut 
inom ramen för deras kapacitet.    
   
Hur skulle en utveckling av Personnel Recovery i Sverige kunna se ut? Ett första steg är att 
övervinna organisationens tröghet. Detta kan uppnås genom att på stor bredd i försvaret in-
formera och upplysa om vikten av Personnel Recovery. Chefer och personal i hela organisa-
tionen måste få ta del av detta. På så sätt skapas en förståelse och samsyn i frågan. Det måste 
sedan på högsta ledningsnivå utarbetas en Personnel Recovery-policy som sedan skall ligga 
till grund för övrigt arbete inom funktionen. Det är även viktigt att Personnel Recovery förs in 
i de svenska militära doktrinerna för att just få direkta ingångsvärden i organisationen.   
 
Nästa steg blir att genomföra olika typer av utbildningar inom funktionen. Utbildningarna 
måste rikta sig mot olika målgrupper men grovt går det att göra två indelningar. De som skall 
kunna planera, leda och efterarbeta insatser samt den personal som skall ha personlig kunskap 
om de skulle hamna i en Personnel Recovery situation. Sett till den första kategorin rör det sig 
här främst om olika staber, förband och personer nationellt och internationellt. Här måste  
finnas teoretisk och praktisk kunskap för att på olika ledningsnivåer kunna hantera en  
situation om den skulle uppstå, från förband på internationella insatser till de taktiska,  
operativa och strategiska staberna i Sverige. Detta då en Personnel Recovery-situation berör 
och påverkar alla nivåer samt att resultatet dessutom blir bättre om alla har kunskapen och 
förmågan. Utbildningen skall även kompletteras med stående order och åtgärdslistor för Per-
sonnel Recovery, något som varje stab och förband skall upprätta, så att om en situation upp-
står skall de inblandade agera med dessa dokument som stöd. Här måste även organisationen 
regelbundet öva olika Personnel Recovery-situationer och moment, för att erhålla en bättre 
förmåga att kunna hantera en uppkommen situation. Övning är av vital betydelse för att lyck-
as med en skarp insats.  
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Den andra kategorin är den personal i förband som skall verka internationellt. Personalen 
måste här ges olika nivåer av teoretisk och praktisk utbildning och övning syftande till att 
höja den personliga förmågan att agera förebyggande för att på så sätt minska risken för att 
hamna i en Personnel Recovery-situation. Skulle det trots allt uppstå skall kunskapen göra att 
personalen bättre kan hantera situationen, underlätta en undsättning samt minimera sitt li-
dande. Utbildning, övning och dokumentation skall sedan backas upp med teknisk utrustning. 
Här finns mängder av olika tekniska lösningar som inte kommer att redovisas närmare här. 
Det kan dock röra sig om allt från olika typer av sambandutrustning för att upprätthålla kon-
takt mellan isolerade individer och deras förband samt högre staber. Det kan även vara olika 
typer av spårningsutrustningar som medger att förband och staber via t ex satellit och datorer 
kan spåra och följa olika enheter och individer när de rör sig i operationsområdet.      
 
På sikt bör försvaret bygga en egen förmåga att genomföra undsättning rent praktiskt. I vissa 
fall kan säkert andra Personnel Recovery-metoder som t ex diplomati fungera eller att andra 
länder eller organisationer undsätter svensk personal. Det finns dock ett moraliskt och etiskt 
ansvar att kunna hjälpa och undsätta sin egen personal. Försvaret kan inte alltid räkna med att 
andra aktörer skall agera när det rör svensk personal. Därför måste det inom försvaret finnas 
en viss förmåga att kunna undsätta egen personal. Det kan i detta fall röra sig om att försvaret 
utbildar enheter som kan genomföra undsättning. Den lägsta nivån borde vara egna helikopt-
rar som förstärks med enheter som kan verka utanför helikoptern och där genomföra en und-
sättning. Detta är inget som är orealistiskt och torde inte heller innebära några större kostna-
der. I försvaret finns redan idag enheter som med viss kompletterande utbildning skulle kunna 
lösa sådana uppgifter. Hur Personnel Recovery i Sverige skall implementeras, organiseras, 
utrustas och utbildas är dock underlag för fortsatt arbete. Ovan förda resonemang skall ses 
som ett inlägg i diskussionen.   
     
 En vision för framtiden vore att Personnel Recovery vore en funktion, som försvaret skulle 
kunna bidraga med till andra länder inom en internationell operation. Det kan då röra sig om 
allt från att ha officerare i internationella staber för att jobba med Personnel Recovery till att 
utbilda andra nationers personal inom funktionen eller skicka svenska Personnel Recovery- 
enheter till insatser som en gemensam resurs. Möjligheterna är många och behovet av alla 
olika roller är stort internationellt. USA kan inte för alltid förväntas ensamt undsätta andra 
nationers personal. Inom ramen för NBG förtjänar Personnel Recovery ett samlat synsätt. Här 
kommer försvaret att agera inom ramen för EU och inte påräkna sig resurser från USA. Möj-
ligheten att kunna undsätta egen personal måste dock finnas och upprätthållas.     

5.3 Resultaten ur ett vidare perspektiv 
Insatt i ett vidare sammanhang har resultaten i uppsatsen väsentligen två teoretiska konse-
kvenser. Den första rör Allisons teori om organisatoriskt handlande och beslutsfattande. Det 
rationella agerandet har enligt Allison länge varit den rådande modellen. Allison menar dock 
att modellen är för snäv och utelämnar många faktorer och aspekter om den ensam nyttjas 
som analysverktyg. En organisation agerar inte alltid rationellt utan det finns även andra 
aspekter och faktorer som måste belysas i en analys. Resultatet av denna uppsats ger stöd åt 
denna uppfattning. Försvarsmaktens agerande rörande Personnel Recovery kan inte bäst för-
stås ur ett rationellt agerande. Uppsatsens resultat visar på att försvaret som organisation age-
rat i frågan utifrån andra aspekter. 
 
Det andra sammanhanget är det vaknande intresset inom försvaret för Personnel Recovery 
som framkommer i intervjuerna. Detta kan knytas till teorierna om den nya krigföringen. Det 
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ökande intresset och behovet av Personnel Recovery stödjer teorierna om att krigföringen 
utvecklats vid internationella insatser. Det vaknande intresset passar in i det mönster som teo-
rierna om den nya krigföringen målar upp.  

5.4 Förslag på fortsatt forskning 
I uppsatsen har det framkommit att det inte tycks finnas ett medvetet val hos Försvarsmakten 
att inte utveckla Personnel Recovery. Varken i undersökta skriftliga källor eller hos de  
intervjuade har det gått att uttyda en medveten hållning mot att det för Sverige skulle finnas 
ett utvidgat behov av Personnel Recovery. Som en del av västvärlden torde även Sverige ha 
ett liknande behov avseende säkerhet för personalen på internationella insatser. Försvars-
makten har trots allt en insikt om att organisationen skall verka internationellt och inom  
ramen för asymmetriska hot. Uppsatsen har svarat på varför Personnel Recovery inte formellt 
utvecklats och införts i försvaret. Den förda diskussionen skall ses som ett steg på vägen rö-
rande Sverige och Personnel Recovery. Frågan är långt i från färdig arbetad. Ett viktigt steg 
vore att utreda denna fråga vidare. Ett första steg vore att först utreda huruvida försvaret verk-
ligen är i behov av Personnel Recovery som en formell samlad funktion. Om en utredning 
skulle visa på behovet av ett konceptet vore en fortsättning att sedan titta på hur den funktio-
nen bäst skulle kunna utvecklas och implementeras i Försvarsmakten.  

5.5  Slutord  
Sverige kommer att fortsätta sitt deltagande i komplexa internationella insatser. I dessa  
insatser kommer personal att ställas inför svåra situationer samt utsättas för hot och fara.  
Detta är inte något som är hemligt eller som Försvarsmakten inte känner till, tvärtom. Som 
uppsatsen visat är detta känt inom hela organisationen.    
 
Det går att konstatera att det upp till idag inte finns någon samlad och officiell hållning till 
Personnel Recovery. Försvarsmakten som organisation har inte fått de direkta ingångsvärden 
den behövt för att påbörja ett sådant arbete. Detta är oroande då Sverige redan har haft situa-
tioner som faller inom ramen för Personnel Recovery och kommer att tvingas hantera sådana 
situationer i framtiden. Systemets tröghet kan alltså ha försatt svenskar i situationer som kun-
de ha undvikits eller reducerats om Personnel Recovery funnits implementerat i organisa-
tionen. Vetskapen om den nya typen av krigföringsformer samt att försvaret idag inte har ett 
tillfredsställande koncept för Personnel Recovery borde vara skäl nog att utveckla funktionen.   
 
Positivt är dock att kunskapen om Personnel Recovery faktiskt nu finns i Försvarsmakten.  
Denna nya kunskap fungerar som input i organisationen och Personnel Recovery har börjar  
att utvecklas. Viss svensk personal har kunskapen och praktisk erfarenhet avseende Personnel 
Recovery från internationella insatser. I försvaret finns nu även möjligheten att utbilda perso-
nal i Personnel Recovery innan de skall ut på internationella operationer. En ökad förståelse 
kan också skönjas inom försvaret avseende behovet av en gedigen och robust Personnel Re-
covery förmåga inom olika ledningsstaber. Detta visar att Försvarsmakten utvecklats. Förmå-
gan att planera för och hantera en Personnel Recovery-situation växer. Förhoppningsvis skall 
detta innebära att säkerheten för svensk personal på internationell tjänst avsevärt förbättras 
och höjs.      

 Att du värdes hjälpa och undsätta alla dem, som äro i nöd eller fara […].91 
 

                                                 
91 Projekt Runeberg, Ur den svenska psalmboken Svenska Evangelieboken, Litanian, Eviga, allsmäktiga Gud. 
(Online) http://runeberg.org/psalmbok/1932/1107.html (2006-05-04). 
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