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Sammanfattning 
Specialförband har under mer än ett halvt sekel ökat i betydelse i egenskap av komplement 
till de traditionella stridskrafterna. Under denna period har förhållandevis lite forskning 
genomförts kring hur ledning (planering, förberedelser och genomförande) av 
specialoperationer på taktisk nivå bör bedrivas. William H. McRaven publicerade 1993, ”The 
Theory of Special Operations” där han skapade en teori för specialoperationer på taktisk 
nivå. Denna teori har fått stor genomslagskraft inom västvärldens specialförband och är än 
idag den enda och i stort sett även oemotsagda teori som beskriver hur specialoperationer i 
form av kvalificerade stridsinsatser bör utformas. Denna teori är baserad på 
specialoperationer som genomfördes mellan åren 1940 till 1976. Omvärldsutvecklingen 
sedan 1976 har naturligtvis även påverkat specialförbanden, som i stor utsträckning numera 
används annorlunda, har tillgång till ny teknik och i flera avseenden tillämpar annan taktik. 
Även motståndaren har förändrats och utgörs numera ofta av utomstatliga organisationer 
med ett helt annat uppträdande och förhållningssätt till gällande lagar och konventioner. 
 
Syftet med den här studien är att utreda förutsättningarna för specialförband att använda 
McRavens teori för att skapa framgång vid dagens specialoperationer. Genom tre fallstudier 
av specialoperationer genomförda 1993, 2000 och 2011 svarar vi på undersökningens syfte. 
De undersökta fallen skiljer sig åt i flera avseenden som till exempel genomförande nation, 
syfte, typ av motståndare och uppgifter. Resultatet av denna undersökning visar att 
McRavens teori i hög grad fortfarande är giltig. Därmed ger en tillämpning av teorin goda 
förutsättningarna till framgång även vid dagens specialoperationer. Vi är övertygade om att 
uppsatsen kan vara användbar och intressant för Försvarsmakten, men framförallt 
Specialförbanden, avseende hur man numera kan förhålla sig till McRavens teori.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Specialoperationer är en form av militära operationer vars karakteristik kan vara 
komplexitet, ogynnsam miljö, hög risk, politiskt känslighet, begränsad tid till förfogande, 
eller av stridsekonomiska överväganden. Operationerna omfattar främst kvalificerade 
underrättelseföretag och stridsinsatser, komplexa fritagnings- och undsättningsuppdrag 
samt säkerhetsoperationer. Specialoperationer genomförs såväl i fred, kris, konflikt eller 
krig.  
 
Förbanden som främst utför specialoperationer är de som benämns Specialförband. De 
genomsyras av hög personell och materiell kvalitet i kombination med stor operativ 
erfarenhet där särskild utbildning och unika förmågor kan komplettera konventionella 
förband. Specialförband kan ofta verka autonomt, det vill säga med inbyggd förmåga till 
rörlighet (luft, sjö och mark), försörjning, sjukvård och ledning. Den här typen av förband 
härstammar från gerilla- och partisankrigföring där andra världskriget blev en viktig 
vändpunkt. Kriget blev det första där organiserat motstånd understöddes med resurser 
utifrån och där det upprättades särskilda enheter för inhämtning av underrättelser och 
sabotage bakom fiendens linjer.  

Efter andra världskriget lades de flesta enheter ned men återkom i takt med att 
revolutionära gerillakrig ökade i omfattning och därmed även behovet av välutbildade 
specialenheter för gerillabekämpning. Betydelsen av tillgång på kvalificerade specialförband 
inom ramen för mer traditionell krigföring åskådliggjordes återigen i Kuwaitkriget som pågick 
mellan åren 1990-1991. Terrorattentatet mot bland annat World Trade Center år 2001 med 
det efterföljande globala säkerhetsläget blev en omslagspunkt för denna förbandstyp, där 
kampen mot terrorism inneburit att Specialförband och specialoperationer visat sig vara 
oumbärliga. Små kvalificerade enheter har bidragit med vitala underrättelser som avslöjat 
”terroristceller” och som därefter följts av komplicerade och riskfyllda tillslag för att gripa 
och lagföra de misstänkta.    
 
Sveriges försvarsmakt påbörjade utvecklingen av Specialförband i början av 1990-talet och 
1994 upprättades SSG (Särskilda skyddsgruppen) som kom att bli begynnelsen till dagens 
mer robusta system: Försvarsmaktens Specialförband (FM SF), i vilka flera förband och 
enheter ingår. De primära uppgifterna för FM SF är strid (DA-Direct Action) och 
underrättelseinhämtning (SR-Special Reconnaissance) samt militärt stöd (MA-Military 
Assistance). 

1.2 Problemformulering 
Specialförband har under mer än ett halvt sekel ökat i betydelse i egenskap av komplement 
till de traditionella stridskrafterna. Under denna period har förhållandevis lite forskning 
utförts kring hur ledning; det vill säga planering, förberedelser och genomförande, av 
specialoperationer på taktisk nivå bör genomföras. McRavens teori har haft stor 
genomslagskraft inom västvärldens specialförband och är än idag den enda och i stort sett 
även oemotsagda teori som beskriver hur Specialoperationer av DA karaktär bör 
konstrueras.  
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William H. McRaven pensionerades 2018 med amirals grad efter att ha tjänstgjort i över 37 
år inom det amerikanska SF-systemet. McRaven har sitt ursprung i Navy SEALS där han också 
kom att tjänstgöra som chef på samtliga nivåer. Vid framtagandet av sin teori hade McRaven 
mer än 15 års erfarenhet från planering, ledning och genomförande av SO.  

Han utformar sin argumentation och teori genom fallstudier genomförda mellan 1940-1976. 
Det kan förklaras av att avhandlingen skrevs 1993 samt att det vanligtvis under lång tid 
efteråt råder sekretess kring operationer av denna karaktär. Därmed var det naturligt att 
studien skedde på fall som idag kan tyckas ligga förhållandevis långt tillbaka i tiden. En 
gemensam nämnare för de fall McRaven valde att studera, är att samtliga var framgångsrika.  
 
Betydelsen av McRavens teori för de svenska specialförbanden går att utläsa ur svensk 
Operativ doktrin 2014 (Försvarsmakten, 2014), som inriktar syfte, mål, medel och metod vid 
planering, genomförande och avslutning av operationer samt slutligen utvärdering och 
erfarenhetshantering. Man kan i denna skrift utläsa fem av McRravens sex grundprinciper, 
vilket ger en tydlig indikation på att McRravens teori har applicerats av svenska FM.  

 
Omvärldsutvecklingen har sedan 1976 även förändrat Specialförbanden, som numera i stor 
utsträckning används annorlunda, nyttjar ny teknik och i flera avseenden tillämpar annan 
taktik. Den tydligaste uppgiftsförskjutningen är bekämpning av terrorism och jakten på dess 
ledare. Idag medger tekniken nya möjligheter till att generera underrättelser genom 
informationsinhämtning och övervakning med hjälp av kameror, drönare och satelliter, ofta i 
kombination med inhämtning från kommunikationsmedel (telefoni, radio och data).  
Taktiken har också i stor grad påverkats genom förmågan att agera i mörker med hjälp av 
NVG (Night Vision Goggle) och termiska sikten. Understöd genom flyg och indirekt eld har 
utvecklats och verkar numera integrerat med små markenheter i såväl planerade insatser 
som uppkomna situationer. Potentialen till ett informationsmässigt övertag för beslut från 
högsta ledning ner till stridsteknisk nivå, har genom dagens kommunikationsmedel ökat 
avsevärt. Medialt intresse och rapportering från konfliktområden samt IT-revolutionen har 
också påverkat krigföringen. Likaså har även motståndaren förändrats sedan 1976. Många 
gånger utgörs inte längre motståndaren av en annan nations krigsmakt utan är istället av 
utomstatliga organisationer med en annan förhållning till lagar och konventioner. 
Motståndaren uppträder och tillämpar metoder som gör att gränsdragningen mellan 
kombattanter och civilbefolkning blir svår att urskilja och ställer särskilda krav på ett 
medvetet tillvägagångssätt för att undvika att oskyldiga drabbas.  
 
Med avstamp i dessa omfattande förändringar har vi tagit fram en hypotes. Hypotesen är att 
de omvärldsförändringar som ägt rum sedan fallen som ligger till grund för McRavens teori, 
kan ha kommit att påverka teorins giltighet avseende att skapa framgång vid dagens 
specialoperationer.  

1.3 Syfte  
Syftet med den här studien är att utreda förutsättningarna för specialförband att använda 
McRavens teori för att skapa framgång vid dagens specialoperationer. 
Med McRavens teori som referensram genomför vi en komparativ flerfallstudie, där vi med 
deduktiv angreppsvinkel provar befintlig teori mot specialoperationer av DA karaktär 
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genomförda avsevärt närmre vår samtid än McRavens fallstudie, samt dessutom operationer 
med skiftande utgång.  
 
I svensk doktrin 2014 står det att användningen av svenska specialförband sker i enlighet 
med beprövad erfarenhet och internationella doktriner. Sverige harmonierar sin användning 
av specialförband med NATO och EU:s principer och strävar efter att vara fullt ut 
interoperabla enligt gällande standarder och doktriner vid internationella operationer 
(Försvarsmakten, 2014, p. 57). Nyttan med studien blir följaktligen att de utvecklade 
kunskaperna inom ämnet kan vara intressanta och betydelsefulla för Försvarsmakten men 
främst Specialförbanden. 

1.4 Forskningsfrågor  
Det är ett faktum att McRavens studier av krigföring med specialförband samt hans teorier 
gällande principer som leder till framgång, har fått stort inflytande inom västerländska 
specialförband. Därmed är vår frågeställning:  

⮚ I vilken grad är McRavens teori fortfarande giltig avseende ledning av 
specialoperationer? 

För att kunna besvara forskningsfrågan har vi formulerat tre underfrågor: 

⮚ I vilken omfattning användes McRavens principer i operationerna?  
⮚ Kan närvaro eller frånvaro av McRavens principer förklara utfallet av respektive 

operation? 
⮚ I Vilken utsträckning kan McRavens principer skapa framgång?  

 

1.5 Begrepp och definitioner  

Undersökningen är genomförd med McRavens teori för specialoperationer som 
utgångspunkt, av den anledningen kommer McRavens definitioner att användas i så stor 
utsträckning som möjligt. Övriga definitioner kommer att definieras enligt - för svenska 
specialförband så relevanta begrepp som möjligt - vilket inbegriper Svensk doktrin och i de 
fall det inte är möjligt används västerländska doktrinliknande dokument.  

Specialoperationer (SO) - En specialoperation genomförs av särskilt tränade, utrustade och 
understödda styrkor mot ett specifikt mål vars förstörelse, eliminering eller räddning 
(gisslanfritagning) är politiskt eller militärt nödvändigt (William H McRaven, 1996). 

Specialförband (SF) - Specialförband består av särskilt uttagna, organiserade, tränade och 
utrustade förband som använder stridsteknik, taktik eller teknisk utrustning vilka ligger 
utanför reguljära förbands förmågor. Specialförband genomför operationer över hela 
konfliktspektra; i fred, vid olika typer av kriser, konflikter och i krig. Specialoperationer kan 
genomföras oberoende av, eller koordinerade med, reguljära förbands verksamhet 
(Försvarsmakten, 2014). 

Ledning - De funktioner som sammantaget styr militär verksamhet och ska förstås som den 
planering, de förberedelser och den genomförandeprocess som krävs för att nå uppställda 
mål (Smedberg, 2001). 
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Raid - En operation, oftast i liten skala, omfattande av en snabb penetration av fientligt 
territorium, för att säkra information, vilseleda fienden eller förstöra dess installationer. Den 
avslutas med ett planerat tillbakadragande när tilldelad uppgift är löst (AJP 35). 

Direct Action (DA) - Kvalificerade stridsinsatser är utformade för att åstadkomma specifika, väl 
definierade, och ofta tidskritiska resultat av strategisk, operationell eller signifikant taktisk 
betydelse. De omfattas av insatser mot kritiska mål, strid mot förbindelser, positioner, 
omhändertagande eller undsättning av personal, materiel eller tagande, förstörelse 
alternativt neutralisering av kritiska faciliter (William H McRaven, 1996). 

Special Reconnaissance (SR) - Särskild rekognosering (spaning) och övervakning är en mänsklig 
underrättelsefunktion som genomför spaning mot mål i fientligt, nekat eller politiskt känsligt 
territorium utfört av SF. SF kan genomföra dessa uppgifter enskilt eller till stöd för 
konventionella operationer. SR kan utföras med avancerad övervakningsutrustning och/eller 
med sofistikerade hemliga eller diskreta insamlingsmetoder (AJP 35). 

Military Assistance (MA) - Militärt stöd i form av utbildning/stöd till annan parts reguljära eller 
irreguljära krigföringsförmåga (Försvarsmakten, 2014, p. 55).  
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2. Referensram  
Följande kapitel ger en introduktion och beskrivning av Militärteori. Därefter redovisas en 
bild av tidigare forskning inom militärteori kopplad till specialoperationer. Kapitlet avslutas 
genom att essensen i McRavens teori för specialoperationer beskrivs, genom hans 
resonemang om relativ överlägsenhet samt de sex principer som han har identifierat för 
uppbyggnaden av ett framgångsrikt uppdrag.   

2.1 Introduktion 
Den svenska försvarsmakten indelas i armé-, marin- och flygstridskrafter samt numera även 
försvarsmaktsgemensamma stridskrafter, till vilka Specialförbanden räknas. Specialförband 
och specialoperationer är - jämfört med de traditionella stridskrafterna - ur en nationell 
såväl som internationell aspekt, en relativt ny metod för att bedriva militära operationer. 
Specialförbanden skall ses som ett komplement till övriga förband och förmågor i 
försvarsmakten. Försvarsmaktens Operativ Doktrin 2014, är ett inriktande dokument som 
syftar till att på ett övergripande sätt styra och sätta mål för operativ och taktisk verksamhet. 
Man finner däri att ”Specialförbanden verkar med delvis andra framgångsfaktorer än de 
reguljära förbanden” (Försvarsmakten, 2014), det vill säga SF bedriver operationer på ett 
annat sätt och med andra metoder än övriga förband.  

2.2 Militärteori  

Militärteori kan beskrivas som läran om krigets natur och karaktär samt krigets 
framgångsrika genomförande. Det är snarare det generella före det specifika, det abstrakta 
före det konkreta och det tidlösa framför det tidsbundna som behandlas. Syftet är att 
identifiera riktlinjer för hur ett krig bör genomföras för att nå framgång men kan också vara 
ett försök att identifiera variabler som kan förklara vinst och förlust (Widén, 2005). 
 
Armé-, Marin- och Flygstridskrafterna har sedan länge väl beprövade teorier att förhålla sig 
till. Armén refererar ofta till Carl von Clausewitz (preussisk general och militärteoretiker), 
Antoine-Henri Jomini (fransk och rysk general och militärteoretiker) och Sun Zi (Kinesisk 
militärteoretiker) som var tidiga militära teoretiker. Sun Zi levde på 500-talet före Kristus och 
Clausewitz och Jomini var verksamma på 1800-talet. Marinen hämtar sina teorier från bland 
annat Alfred Thayer Mahan (amerikansk sjömilitär och författare) och Sir Julian Corbett 
(engelsk historiker och militärteoretiker) som publicerade sina teorier under slutet av 1800-
talet. Flygstridskrafternas tidiga teoretiker Giulio Douhet, Hugh Trenchard (brittisk officer 
och militärteoretiker) och William Mitchell (amerikansk general och militärteoretiker) 
baserar sina kunskaper och erfarenheter från första världskriget. 
 
Gemensamt för de ovanstående teoretikerna är att deras principer fortfarande studeras av 
militära teoretiker och används för undervisning vid militära skolor. De tidiga militära lärorna 
har utvecklats och omarbetas successivt allt eftersom nya tekniker såsom stridsvagn, 
drönare, sjömålsrobot, långräckviddig bekämpning med mera har tillförts. 
  
I flera situationer och i viss utsträckning kan övriga stridskrafters teorier appliceras på SO, 
men många gånger präglas dessa operationer av faktorer som medför att teorierna inte är 
direkt överförbara. Exempel på ovannämnda faktorer kan vara uppgiftens karaktär, riskerna 
för egna styrkor eller en tredje part, litet eller inget avtryck ställs som krav, förbandstypens 
storlek (kvalitet före kvantitet) eller en komplex miljö. Därmed behöver Specialförbanden, 
liksom övriga stridskrafter, väl underbyggda teorier att relatera till.  
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Det finns förhållandevis lite forskning och teorier kring specialoperationer och en betydande 
anledning till detta är att operationerna omges av sekretess. En annan anledning är att 
stridskraften i jämförelse med övriga stridskrafter är förhållandevis liten och att fenomenet 
fortfarande är tämligen okänt för många. De flesta specialoperationer når sällan 
offentlighetens ljus och i de fall operationerna offentliggörs råder ofta knapphändig 
information kring förlopp och detaljer. Ytterligare en anledning är Specialförbandens korta 
historia.  

2.3 Tidigare forskning 
Den befintliga forskningen har belyst specialoperationer ur skiftande perspektiv.  
Adam Leong Kok Wey (Wey, 2014) menar att specialoperationer inte är något nytt fenomen 
utan kan spåras hela vägen tillbaka till Sun Zi och Sextus Julius Frontius (romersk officer 
verksam under första århundradet). I sin forskning studerar han deras teorier och tolkar dem 
mot moderna specialoperationer ur en strategisk kontext, för att påvisa att de fortfarande är 
giltiga. Hans slutsats blir att det inte behövs nya eller särskilda teorier för detta ändamål. 
 
James Kiras (Kiras, 2006) tar också avstamp i ett strategiskt sammanhang, där han även tar 
hänsyn till ekonomiska aspekter. I sin studie beskriver han hur specialoperationer bedrivs 
som en del i en större operation, tillsammans med reguljära förband. Specialförbandens roll 
är att genom oväntade eller överraskande manövrar angripa högvärdiga mål som reguljära 
förband inte klarar av, detta görs för att skapa maximal materiell förstörelse och/eller 
psykologisk stress hos en motståndare.  
 
William H. McRaven skrev sin masteruppsats 1993, ”The Theory of Special Operations” 
(McRaven, 1996) i vilken han skapade teorier om specialoperationer på taktisk nivå utifrån 
ett DA perspektiv. McRaven påvisar hur framgång uppnås genom relativ överlägsenhet, 
detta åstadkoms enligt McRaven genom sex olika grundprinciper, där samtliga måste ingå.   
 
Spulak (Spulak, 2007) försöker skapa en allmängiltig teori för alla typer av 
specialoperationer. Han använder i sin undersökning McRravens teorier som grund, men 
väljer att inte lika grundligt beskriva hur de ska genomföras. Spulak menar vidare att 
operationer av denna karaktär historiskt sett har haft en tendens att överutnyttjas samt 
felutnyttjats och försöker därför i sin forskning hitta dess strategiska roll. Till skillnad från 
McRaven säger Spulak att specialoperationer inte kan genomföras av konventionella förband 
eftersom de inte uppfyller de personella kvalitéer som krävs. 
 
Det finns alltså flertalet teorier som tar sin ansats i strategisk kontext, där Spulaks (Spulak, 
2007) och Kiras (Kiras, 2006) är de mest tongivande. Den teori som har haft i särklass störst 
genomslag och som istället beskriver den taktiska nivån och uppbyggnaden av en 
specialoperation är McRavens. 
 
Anders Westberg publicerade en artikel ”To See and Not to Be Seen: Emerging Principles and 
Theory of Special Reconnaissance and Surveillance Missions for Special Operations Forces” 

(Westberg, 2016) i vilken han beskriver en teori om hur SO ska genomföras ur ett SR 
perspektiv. Ansatsen till denna forskning baseras på att Westberg menar att McRavens 
teorier inte är generellt överförbara på SR operationer. McRaven och Westbergs teorier 
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utgör inte ett motsatsförhållande till varandra, utan kompletterar varandra genom olika 
perspektiv; SR- och DA operationer.  

2.4 McRavens teori för Specialoperationer 
McRaven var väl medveten om att det finns flera teorier angående krigföring men menade 
att det saknades för specialoperationer, varpå han inledde en studie som sedermera kom att 
publiceras år 1993. Han har underbyggt behovet av en teori med att hävda att 
konventionella kunskaper och erfarenheter, som tar sin ansats i etablerade militärteorier, 
inte stämmer överens med resultatet av flera framgångsrika specialoperationer. För att 
kunna utveckla en teori definierade han därför konceptet specialoperation;  
”En specialoperation genomförs av särskilt tränade, utrustade och understödda styrkor mot 
ett specifikt mål vars förstörelse, eliminering eller räddning (gisslanfritagning) är politiskt 
eller militärt nödvändigt” (McRaven, 1996, s. 2). 
 
McRaven genomför sedan en kvalitativ fallstudie där han valt ut åtta specialoperationer som 
kan definieras som stridsinsatser (DA), samtliga genomförda mellan 1940-1976. Synonymt 
med dessa fall är att de var av strategiskt eller operationellt intresse och därmed hade 
fördelen att tillgå alla relevanta resurser och underrättelser som respektive nation kunde 
uppbringa. I sin flerfallstudie vill han påvisa att operationerna har nått framgång trots att en 
numerärt underlägsen styrka har anfallit en avsevärt större motståndare, ofta befäst och 
förberedd för försvar, vilket strider mot konventionellt tänkande och förnuft. Problemet är 
ett regelmässigt inslag som en enhet ställs inför vid genomförandet av en specialoperation 
och blir en paradox mot militärteoretikern Clausewitz uppfattning av att försvar utgör den 
starkare formen av krigföring framför anfall. Han utvecklar en teori som förklarar detta 
fenomen genom att introducera begreppet relativ överlägsenhet, som inte är en garanti till 
seger men en nödvändighet för detsamma. 

2.4.1 Relativ överlägsenhet 

Begreppet relativ överlägsenhet är synnerligen betydelsefullt i McRavens teori. Han 
beskriver det som ett tillstånd som uppstår vid ett visst tillfälle då en anfallande styrka, 
vanligtvis mindre, når en avgörande fördel mot en större och/eller väl försvarad 
motståndare. Den relativa överlägsenheten består av tre grundläggande faktorer eller 
medverkande krafter: 

⮚ Relativ överlägsenhet uppnås vid ett kritiskt moment, oftast i stridens inledning.  
⮚ När den är uppnådd krävs det att överlägsenheten upprätthålls för att garantera 

segern.  
⮚ Förloras den relativa överlägsenheten är den svår att återfå.  

 
McRaven anser att det som Clausewitz benämner som krigets friktioner, kan reduceras 
genom att tillämpa särskilda principer. Han säger vidare att då friktionerna minimeras till en 
hanterbar nivå kan en relativ överlägsenhet uppnås. När den relativa överlägsenheten 
inträffar är den anfallande styrkan inte längre i underläge utan har initiativet att utnyttja 
motståndarens svagheter och på så sätt säkerställa framgång. McRaven beskriver krigets 
friktioner för den anfallande styrkan som: tillfälligheter, osäkerheter och motståndarens vilja 
till kamp. 
 
Genom en grafisk modell åskådliggör McRaven hur specialförband med den senaste 
teknologin, högkvalitativ utbildning och träning samt tillgång till högsta nivån av 



   

11 
 

underrättelser lyckas minimera friktioner och skapa relativ överlägsenhet. Hans ambition är 
inte att skapa ett analysverktyg utan att istället tydligt illustrera anledningen till varför fallen 
han studerar är framgångsrika. Modellen utgår från den egna styrkans sårbarhet där han 
benämner skärningspunkten som sårbarhetspunkten, vanligtvis den första stridskontakten, 
därefter utsätts styrkan för krigets friktioner. Grafens X-axel anger tiden och Y-axeln 
sannolikheten att fullfölja uppdraget. 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Grafen visar tydligt det som McRaven benämner som sårbarhetsområde. Detta område är 
förenat med den tid det tar att lösa uppgiften och därmed växer området i grafen beroende 
på när den anfallande styrkan uppnår relativ överlägsenhet. Det innebär att ju längre tid av 
påverkan från den försvarande styrkan desto mer ökar risken för utsatthet av krigets 
friktioner. Detta innebär en ökad sårbarhet, minskade möjligheter att uppnå relativ 
överlägsenhet och därmed sämre förutsättningar att lyckas med uppdraget. 

2.4.2 Sex principer 

McRaven har i sin studie av lyckade operationer identifierat sex gemensamma principer som 
krävs för att skapa relativ överlägsenhet och ett framgångsrikt resultat. Principerna ingår i 
operationens tre olika faser; planering, förberedelser och genomförande. Han menar också 
att då någon av principerna förbises, bortses ifrån eller utelämnas leder till ett omfattande 
misslyckande. Principerna är därmed sammankopplade och beroende av varandra. Dessa sex 
principer är Enkelhet, Säkerhet, Repetition, Överraskning, Tempo och Syfte. 

Enkelhet 

Enkelhet beskrivs som den avgörande, men samtidigt den svåraste principen att 
åstadkomma. Det är i planeringsfasen som enkelhet måste identifieras och omhändertas för 
att det ska vara möjligt att utveckla en enkel stridsplan, huruvida detta lyckats eller ej får 
sedan störst konsekvenser i genomförandeprocessen. McRaven delar in denna princip i tre 

 

Sårbarhetspunkten 

Operationen 

slutförd 
Sannolikhet för att 

fullfölja uppdraget 

Relativ överlägsenhet 

Viktiga delmoment 

under genomförandet 

Tidsaxel 

Relativ överlägsenhet 

uppnådd 

Sårbarhetsområde  

Figur 1 (McRaven, 1996, s. 7) 
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delar; att begränsa antalet anfallsmål, tillgång till goda underrättelser samt innovation. 
Genom att avgränsa de taktiska målsättningarna till de absolut avgörande, innebär att 
förberedelserna kan fokuseras, storleken på enheten kan begränsas och tiden i anfallsmålet 
kan minimeras. Sammantaget blir de så kallat “rörliga” delarna i operationen färre, vilket 
därmed minskar risken för krigets oberäkneliga friktioner. Med hjälp av goda underrättelser 
reduceras osäkerheter och okända variabler som förhindrar skapandet av en enkel plan. 
Innovation i den här kontexten är ny - alternativt för motståndaren okänd - teknologi eller 
taktik. Denna innovation bidrar till enkelhet genom att övervinna svårigheter och hinder som 
påverkar överraskningsmomentet och/eller tempot i operationen. 

Säkerhet (Sekretess)  

Hög operationssekretess vid planering och förberedelser (repetition) ökar avsevärt 
möjligheten att uppnå relativ överlägsenhet vid det förestående anfallet.  Man får utgå från 
att motståndaren har genomfört förberedelser för att försvara sig och också förväntar sig en 
eventuell attack, varvid kännedom om planen ger honom möjlighet att ytterligare förbereda 
och anpassa sig. Därmed kan till exempel tidpunkten för anfallet och transportmetoden 
(infiltrationen) till målet vara vital ur sekretessynpunkt.  

Repetition (Förövning) 

Repetition under förberedelseskedet är ytterst värdefullt. Med repetition avses dels drill, 
alltså att öva varje moment i en sådan omfattning att rutinbeteende skapas; att det 
komplicerade blir enkelt. Detta beteende medger att enheten och individen kan mötas av 
friktioner men trots det fortfarande agera snabbt och kontrollerat. Den andra delbetydelsen 
är förövning, där fullskaliga förlopp övas för att avslöja och hantera brister i stridsplanen. 

Överraskning  

Överraskning innebär vanligtvis att anfalla sin motståndare vid en tidpunkt, plats eller på ett 
sätt som denne är oförberedd på. Specialoperationer har oftast andra förutsättningar 
eftersom fienden är förberedd på ett eventuellt anfall och befinner sig på en plats som han 
valt och genomfört förberedelser för att försvara. Överraskning uppnås istället genom tre 
metoder; vilseledning, val av tidpunkt och att utnyttja motståndarens sårbarheter. 
Vilseledning syftar främst till att fördröja motpartens reaktion eller att avleda hans 
uppmärksamhet i en annan riktning. Val av tidpunkt görs utifrån att tillfället ger flest fördelar 
för anfallaren. Sårbarheterna kan utnyttjas genom kunskap och underrättelser om 
motståndaren. McRaven anser det vara omöjligt att åstadkomma överraskning utan att de 
övriga principerna är närvarande.  

Tempo 

Med tempo avses att i anfallsmålet nå det taktiska målet så fort som möjligt, alltså förfluten 
tid som skeendet tar. De flesta specialoperationer innefattar en direkt eller omedelbar 
kontakt med fienden, vilket innebär att det är minuter och sekunder som avgör huruvida 
uppdraget blir lyckat eller misslyckat. Relativ överlägsenhet blir ett faktum då den anfallande 
styrkan kan agera så fort att motståndarens reaktioner blir verkanslösa och därför kan 
bortses. Fördröjning eller brist på tempo kommer att senarelägga möjligheten till den 
relativa överlägsenheten och därmed öka det egna sårbarhetsområdet och riskerna att 
utsättas för krigets friktioner. 
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Syfte 

Syftet med en operation är först att förstå och därefter att utföra uppdragets centrala 
målsättning. Det finns två aspekter av principen syfte, dels att oavsett vad som händer i form 
av hinder eller uppkomna möjligheter skall den enskilde hålla fast vid målsättningen och lösa 
uppgiften. Den andra aspekten är den enskildes personliga åtagande och hängivenhet som 
kommer med en förståelse för uppdraget och som i sin tur sprider sig inom den egna 
enheten. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

McRavens grafiska modell påvisar sammanhanget och avspeglar hans teori för uppbyggnad 
av en framgångsrik specialoperation samt hur relativ överlägsenhet kan uppnås av en 
numerärt underlägsen enhet. Pyramiden som balanserar på spetsen är uppbyggd av de sex 
principerna för en specialoperation och skall betraktas i de tre ingående faserna; planering, 
förberedelser och genomförande. Pyramiden - principerna - hotas att tippa av krigets 
friktioner men balanseras genom egna moraliska faktorer såsom mod, intellekt, djärvhet och 
uthållighet. 

McRaven uttrycker: ”En enkel plan, noggrant dold, repeterad och realistiskt förövad, samt 
genomförd med överraskning, tempo och syfte” (McRaven, 1996, s. 11). 

2.5 Svagheter/kritik mot teorin 

De synpunkter som tydligast har riktats mot McRavens teori anknyter till den avgränsning 
som han har valt för sin studie. De fall han studerat är stridsinsatser av raidkaraktär men 
specialförband är även uppbyggda av komponenter som inte är framtagna för strid samt att 
specialoperationer många gånger är av annan karaktär än just raider. I både NATO- och 
svenska doktriner läser man att specialoperationer genomförs för att uppnå politiska eller 
militärstrategiska målsättningar. Genom att McRaven har valt att fokusera på just taktisk 
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Figur 2 (McRaven, 1996, s. 11) 
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nivå innebär det att det blir svårare att hitta stöd för resonemang i hans teori om hur 
specialoperationer ska bedrivas på operativ och strategisk nivå. Samtidigt kan just 
avgränsningen till taktisk nivå underlätta att tillämpa teorin eftersom olika nationers 
specialförband varierar i omfattning och storlek samt att den politiska viljan att använda 
detta instrument för strategiska syften varierar stort.  

Två militärteoretiker som uttalat sig kring McRavens teori är James D Kiras och Tom Searle. 
Kiras menar att McRavens teori är nyckeln till att förstå specialoperationers strategiska 
betydelse. Parallellt kritiserar Kiras författaren för att fundamentalt ha missuppfattat 
Clausewitzs definition av krigets friktioner. Tom Searle, tidigare officer i amerikanska SF och 
nu verksam vid College of Special Operations, är kritisk till att McRaven valt att studera 
enbart raidföretag som därmed försvagar dennes teori, samt att studien av enskilda 
specialoperationer istället för mer omfattande kampanjer, gör den alltför avgränsad. Han 
menar vidare att McRaven bortsett från möjligheterna med särskilt avdelade 
understödjande resurser som kan bistå att återta en relativ överlägsenhet (Searle, 2017). 
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3. Metod  
Följande kapitel beskriver hur forskningsstudien är genomförd. Inledningsvis förklaras 
vetenskapliga och metodologiska ställningstaganden. Därefter presenteras studiens 
forskningsdesign följt av en redogörelse för konkretisering av teorin med hjälp av ett 
analysverktyg. Slutligen framställs urval, material och källkritik. 

3.1 Filosofi och ansats 
Studien präglas av en hermeneutisk filosofi som bygger sina forskningsideal på villkor som 
ligger till grund för vår erfarenhetsvärld. Hermeneutik är en vetenskap som genom att tolka 
ord och mänskliga handlingar strävar efter att frambringa förståelse före att finna absoluta 
sanningar. För att skapa förståelse används utöver empiri och logik också empati och 
inkännande. Därmed är det också viktigt att ta hänsyn till underförstådda faktorer såsom 
stämningar, kroppsspråk eller det som kan läsas ”mellan raderna”.  

Inom hermeneutiken eftersöks inte entydiga svar och generaliserbara slutsatser, resultatet 
är istället relevant för aktuell studie och rådande förutsättningar.  Det avgörande är inte vad 
som är rätt eller fel utan snarare att upptäcka nya infallsvinklar eller att komma till insikt. I 
en hermeneutisk studie blir det subjektiva viktigt, vilket kan gälla såväl studiens deltagare 
som forskaren själv. Begrepp som reliabilitet och validitet är av mindre betydelse.  

Studien genomförs med en deduktiv ansats som tar utgångspunkt i den fysiska omgivningen 
och syftar till att verifiera en företeelse utifrån en teori. Deduktiv ansats är en 
angreppsvinkel som går från teori till empiri, där fokus är att komplettera existerande 
teorier. Med hjälp av tidigare forskning och befintliga teorier skapas en hypotes som leder 
till en forskningsfråga, efter insamling av data undersöks det hur hypotesen ställer sig till 
empirin och hur den förhåller sig till verkligheten. Analysen kan sedan bidra till slutsatser 
över hur hypotes och verklighet överensstämmer.  
 
Den hermeneutiska filosofin återfinns i studien genom att vi försöker återskapa och tolka 
verkligheten utifrån deltagares berättelser och handlingar, där vår bakgrund bidrar till att 
fånga och förstå underförstådda företeelser. Den deduktiva ansatsen åskådliggörs genom att 
vi med utgångspunkt i McRavens tidigare forskning och teori skapar en hypotes som leder 
fram till forskningsfrågorna. Vår förhoppning är att studien ska finna nya spännande 
perspektiv samt tillföra slutsatser som kan berika den befintliga kunskapsnivån.  

3.2 Vetenskaplig metod 
Studien genomförs med en kvalitativ metod som bygger på datainsamling och tolkning av 
den kontext som är källan till empirin. Metoden möjliggör att omfattande detaljer och 
nyanser kan inbegripas, vilket oftast inte är fallet i kvantitativa studier. Den kvalitativa 
forskningen vill inte enbart ge kausala förklaringar till orsak och verkan utan strävar istället 
efter att förstå bakomliggande faktorer, därmed är tolkning ett centralt begrepp inom 
kvalitativ metod. Kvalitativa undersökningar lägger större fokus på att utreda hur ett 
fenomen uppstår före anledningen till varför fenomenet uppstår. Metoden lägger stor vikt 
vid det subjektiva och skapar hypoteser och teorier utifrån detta. Kvalitativa studier syftar 
vanligtvis inte till att skapa generaliserbara resultat, istället blir framtagna teorier eller 
hypoteser giltiga för den aktuella studien. Möjligtvis kan slutsatserna vara överförbara till 
andra sammanhang.  
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En kvalitativ forskare måste ha förmågan att kunna se relevanta förhållanden/företeelser för 
att sedan kunna härleda dessa till varandra, men även se när förhållanden/företeelser inte är 
knutna till varandra. Kravet på kvalitet i kvalitativa studier är därmed knutet till forskarens 
förmåga att reflektera över samspelet mellan själva forskningen och de resultat som 
presenteras (Hammersley & Atkinson 1987).  

Genom en kvalitativ metod har vi möjlighet att studera empirin mer öppet, vilket medger 
tolkning av underlaget. Metoden medför också att vi utöver det givna har möjlighet att 
urskilja och fånga det underförstådda eller latenta. Vår bakgrund och erfarenhet ger en 
utvecklad förmåga att upptäcka relevanta företeelser och sammanhang som kan bidra till 
förståelse för bakomliggande faktorer.  

Området vi undersöker utgår från retrospektiva händelser, därmed återfinns delar av den 
Historiska metoden i studien. Den Historiska metoden lägger stort värde vid källkritiken för 
att med hjälp av sekundärkällor komma så nära ett skeende som möjligt. Då vi inte har 
möjlighet att observera eller att interagera i undersökningen, är källkritiken en central 
parameter i studien.  

Studiens resultat bygger på tolkning med hänsyn tagen till vår kunskap och uppfattning, 
vilket innebär att den är unik. Studien gör inte anspråk på att vara generaliserbar utan ska 
läsas utifrån sin egen kontext, vilket innebär att en reproduktion eventuellt kan ge andra 
resultat. Studiens överförbarhet ligger därmed i betraktarens ögon. 

3.3 Strategi 
Vår strategi är att genomföra undersökningen som en komparativ flerfallstudie, där empiri 
utgörs av litteratur och artiklar som beskriver fallen utifrån skilda perspektiv.  

Fallstudie är en undersökningsdesign där en ingående studie av en eller ett fåtal 
undersökningsenheter (till exempel en händelse, person eller plats), som kan avgränsas i tid 
och rum genomförs (Jacobsen, 2015). Avgränsningen innebär att forskaren har möjlighet att 
gå djupare i studien som därmed kan klargöra ny förståelse för ett fenomen och främja 
utveckling av nya hypoteser eller teorier.  

Fallstudier genomförs som en studie av ett enskilt fall eller som en studie av flera fall, en så 
kallad flerfallstudie. Vid en flerfallstudie bedrivs undersökningen genom att studera flera fall 
utan jämförelse alternativt som en inbördes jämförelse av fallen, komparativ studie. 
 
En fallstudie kan inriktas mot praktiska eller teoretiska studier. Vid praktisk inriktning har ett 
problem identifierats där man söker en lösning. Målet är att bidra med kunskap till en 
specifik uppdragsgivare, det som eftersöks är alltså inte en generell lösning. Då inriktningen 
istället är teoretisk ser man ett mer generellt problemområde som man söker mer kunskap 
kring. Målet är att utveckla kunskapsnivån för att eventuellt kunna bidra till en mer generell 
tillämpning av resultatet. 

Fallstudien kan utifrån syftet delas in i tre varianter: undersökande, beskrivande och 
förklarande. I en undersökande studie ställs öppna forskningsfrågor för att induktivt se nya 
perspektiv av det som utreds. Den beskrivande studien utgår från en befintlig teori som 
ligger till grund för att deduktivt beskriva en företeelse. En förklarande studie undersöker 
deduktivt ett område grundligt för att ge en förklaring till ett visst fenomen. 
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Template analysis eller Mallanalys är ett tillvägagångssätt för tematisk analys av kvalitativ 
data (Miles & Huberman, 1994). Mallanalys kan beskrivas som en deduktiv kodningsteknik 
med förvalda och fördefinierade teman (mallar) baserade på tidigare forskning eller 
teoretiska perspektiv. En styrka med detta tillvägagångssätt är att förhållandevis stora 
mängder empiri kan genomarbetas. Samtidigt kan en svaghet vara att det är svårare att 
upptäcka data som inte inbegrips i de förvalda temana. 

Vår undersökning genomförs som en komparativ flerfallstudie där vi genom grundliga 
studier erhåller en detaljerad upplösning av tre avgränsade händelser. Vi utför en teoretiskt 
inriktad studie med McRavens teori som teoretisk ledstång i en ambition att utveckla 
kunskapsnivån inom området. Studien har en beskrivande avsikt där olika företeelser 
beskrivs i förhållande till McRavens teori. Vår undersökning tar stöd av kodningstekniken 
Mallanalys med fördefinierade teman som utgörs av McRavens principer. Genom att 
undersöka principernas närvaro och deras eventuella koppling till operationens utfall följt av 
en jämförelse mellan fallen, kan principernas och teorins betydelse tydliggöras.  

3.4 Forskningsdesign 

Studien genomförs i fem steg, som inleds med inläsning av McRavens teori för att erhålla en 
utökad kunskap och fördjupad förståelse. I nästa steg utformar vi ett analysverktyg för att 
göra teorin mer konkret. I det tredje steget utför vi en tematisk kvalitativ textanalys av tre 
skilda fall med stöd av kodningsteknik och analysverktyget. Steget avslutas med en initial 
analys av respektive fall, som sammanfattar slutsatser för det specifika fallet. I det fjärde 
steget sammanför vi sedan resultatet för vidare analys och jämförelse. I det avslutande 
steget presenteras resultat och slutsatser som besvarar ställda forskningsfrågor. 

 

 Figur 3 Forskningsdesign 
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3.5 Konkretisering och analysverktyg 

För att enklare och mer systematiskt undersöka om McRavens teori kan återfinnas i de tre 
fallen, behöver teorin göras mer konkret, det vill säga göras lättare att uttyda. Denna 
tydlighet skapas med hjälp av ett analysverktyg som hjälper oss att gå från helhet till 
detaljer. Insamlad data från respektive fall utgör helheten där detaljerna återfinns genom att 
urskilja principerna som utgör fördefinierade teman.  
 
Enligt teorin består principerna av variabler, som kan sägas utmärka existensen av 
principerna. Med hjälp av vår erfarenhet samt genom djupare studier av McRavens teori, 
utvecklar vi indikatorer ur de befintliga variablerna i syfte att enklare tolka förekomsten av 
variabler ur empirin. Närvaro eller frånvaro av variabler påvisar i vilken omfattning 
principerna omhändertagits under planering, förberedelse och genomförande. Resultatet av 
analysen hjälper oss därefter att svara på forskningsfrågorna. Analysverktyget är inte 
heltäckande för behovet av att urskilja variabler och ska ses som ett stöd genom 
textanalysen. Verktyget är heller inte tillräckligt spetsigt för att användas vid automatiserad 
avkodning av digital text. Tabellen nedan åskådliggör sammanhanget mellan principer, 
variabler och indikatorer.  
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McRavens Princip 

Fördefinierade 
teman vid kodning. 

 
Variabel 

Påvisar närvaro/frånvaro av 
principen. 

 

 
Indikatorer 

Underlättar urskiljning av principers 
närvaro/frånvaro. 
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Begränsa antalet mål. 
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Goda underrättelser. 
 

 
Var anfallsmålet känt? 
 
Var motståndaren känd? (antal, utrustning) 
 
Var motståndarens försvar känt? 
 
Var motståndarens sårbarheter kända? 

 

Innovation  
(teknisk & taktisk). 

 
Användes ny teknologi? 
 
Tillämpades ny taktik? 
 

 
SÄKERHET 

 
Operationssekretess vid 
planering och 
förberedelser. 
 

 

 
Genomfördes åtgärder för att hemlighålla 
operationen? 
 
Fanns det antydan till att tidpunkten för 
anfallet var känt av motståndaren? 
 
Fanns det antydan till att metoden för 
infiltration var känd av motståndaren? 
 
Fanns det antydan till att stridsplanen för 
anfallet var känd av motståndaren? 
 
Var motståndarens sårbarheter identifierade? 

 
REPETITION 

 
Fullskalig förövning  
(minst en, helst två). 
 

 

 
Förövades stridsplanen?  
 
Mer än en gång? 
 
Omhändertogs identifierade brister? 
  
Repeterades enskilda moment?  
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ÖVERRASKNING 

 
Utnyttja motståndarens 
sårbarheter/svagheter. 

 
Utnyttjades motståndarens sårbarheter? 
 
Bidrog detta till överraskning? 

 

Val av tidpunkt. 

 

 
Byggde valet av tidpunkt på att uppnå 
överraskning? 
 
Påbörjades anfallet vid vald tidpunkt? 
 
Bidrog valet till överraskning? 
 

 

Vilseledning. 

 

 
Planerades det för vilseledning eller 
avledning? 
 
Genomfördes vilseledning? 
 
Bidrog vilseledningen till överraskning? 
 

 
TEMPO 

 
Nå det taktiska målet i 
anfallsmålet så fort som 
möjligt. 
 

 
Innehöll planen högt tempo? 
 
Kunde tempot bibehållas? 
 
Togs prioriterat mål inom planerad tidsram? 
 
Genomfördes operationen inom en rimlig 
tidsperiod? 
 
Var utrustningen anpassad för att säkerställa 
högt tempo? 
 
Vidtogs andra åtgärder för detsamma? 
 

 
SYFTE 

 
Förstå och utföra 
operationens centrala 
målsättning. 
 
 
 
 

Individuellt åtagande och 
hängivenhet. 
 

 
Var det tydligt vad som skulle uppnås för den 
enskilde? 
 
Var det tydligt i vilket syfte uppdraget skulle 
utföras för den enskilde? 
 
 
Utfördes operationen i den andan? 
 
Fanns det tecken på individuella prestationer 
eller initiativ utöver det intränade? 
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3.6 Urval  
Inom ramen för denna kandidatuppsats har vi valt att studera tre militära operationer, 
samtliga definierade som specialoperationer. 

Ett i sammanhanget problematiskt kriterium som måste uppfyllas vid val av fall är tillgången 
till empiri. Som nämnts tidigare kan operationer av denna karaktär präglas av politisk eller 
militär känslighet, som därmed kan medföra att informationen aldrig eller först senare når 
öppna källor. Därför begränsas urvalet av både den tillgängliga mängden empiri och 
tidpunkten då operationen genomfördes. Nationer har också skiftande policy i hur de 
hanterar information kring denna verksamhet, där till exempel Sverige framstår som relativt 
återhållsamma med att sprida information av den här karaktären. 

Genom en initial efterforskning har lämpliga operationer identifierats, vilka kan benämnas 
som moderna och genomförda betydligt senare än fallen i McRavens studie. Vi har aktivt valt 
fall som genomförts efter 1990 och har slutligen valt ett från varje decennium för att täcka 
tidsspektra till nära nutid.  
 
Publicerad forskning och dokumentation har en avsevärd tyngd åt det som dagligdags 
benämns västvärlden. Eftersom västerländska specialförband, svenska inkluderat, i stor 
utsträckning strävar åt att vara interoperabla, har vi valt operationer som genomförts av de 
mest tongivande samt normsättande nationerna och förbanden. Genom att studera två 
framgångsrika och ett misslyckat fall anser vi att vår studie möjliggör en mer dynamisk 
undersökning av närvaron eller frånvaron av McRavens teori. 

De tre fall som vi har valt att studera är specialoperationerna Irene, Barras och Neptune 
Spear. Operation Irene genomfördes 1993 av amerikanska specialförbandet DELTA med 
understöd av Rangers. Irene utspelade sig i staden Mogadishu, Somalia, i syfte att offensivt 
gripa två somaliska milismän, men misslyckades. Operation Barras genomfördes år 2000 av 
brittiska specialförbandet SAS med understöd av SBS och 1.Para. Barras ägde rum i två små 
byar väster om staden Freetown i Sierra Leone och var en gisslanfritagning med en lyckad 
utgång. Operation Neptune Spear genomfördes år 2012 av amerikanska specialförbandet 
DEVGRU (Navy Seals) med understöd av 160:e Special Operation Aviation Regiment. 
Neptune Spear fullbordades i Abottabad, Pakistan, i syfte att offensivt gripa eller likvidera 
Usama bin Laden (UBL), med framgångsrikt resultat. 

3.7 Material och källkritik 
Studien hämtar uteslutande empirin ur nedskrivna texter i form av böcker och artiklar, vilket 
innebär att undersökningen baserats på sekundärdata. Vi lade därför stor vikt vid att kritiskt 
granska de källor som vi använde, där granskningen var vår möjlighet att validera den data vi 
insamlat och analyserat. Våra källor hanterades utifrån äkthet, tidssamband, tendensfrihet 
och oberoende. Äkthet ska förstås som att källan är densamme som den utger sig att vara. 
Tidssamband är den tiden som förflutit mellan att händelsen utspelades till att den 
nedtecknades. Tendensfrihet betyder att det inte ska finnas någon anledning att misstänka 
att källan avsiktligt förvrängt informationen. Oberoende innebär att källan inte utsatts för 
påverkan (Thurén, 2013). 

Händelser, förlopp och handlingar kan komma att förändras då de återskapas flera år efter 
de ägt rum, i synnerhet i intervjuer där deltagare återger sina upplevelser. Detta har vi 
beaktat under analysen genom att inte dra slutsatser utifrån vad endast en person har 
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återberättat. Flera av de källor som vi har använt oss av i studien är skönlitterära verk. Detta 
kan komma att påverka tendensen i den meningen att händelser som beskrivs förändras för 
att skapa en spännande historia. Detta har vi hanterat genom att skapa oss en egen bild av 
operationerna med hjälp av empiri från flera källor. Det faktum att oberoendet i vår empiri 
skulle kunna vara präglat av kopplingar till det genomförande landet och/eller dess militär är 
något som vi inte har haft möjlighet att påverka, men är medvetna om att det eventuellt 
influerat våra resultat. 

3.7.1 Källorna till analys av operation Irene 

Gothic Serpent – Black Hawk Down Mogadishu 1993  

Gothic Serpent - Black Hawk Down Mogadishu 1993 är skriven av Clayton Chun. Boken 
publicerades 2012 av Osprey Publishing och har hämtat sin empiri från flera olika böcker och 
artiklar. Boken publicerades nästan tjugo år efter att operationen genomfördes, detta 
behöver dock inte vara en nackdel, då information som tidigare varit sekretessbelagd kan ha 
kommit att vara tillgänglig för studien.  

Black Hawk Down – En berättelse om modernt krig 

Black Hawk Down är en skriven av Mark Bowden. Skriften publicerades ursprungligen i the 
Philadelphia Inquirer 1997 och ger en detaljerad beskrivning av operation Irene. Boken har 
hämtat empiri från flera olika källor, bland annat har författaren genomfört intervjuer med 
soldater och officerare som deltog. Boken publicerades fyra år efter det att händelsen 
utspelades.  

Hazardous Duty 

Hazardous Duty är skriven av David H. Hacksworth. Boken publicerades ursprungligen 1996 
av Harper Collins Publisher Inc. och beskriver insatsen i Somalia utifrån intervjuer med 
soldater och officerare som deltog. Intervjuerna genomfördes endast några månader efter 
det att händelserna utspelat sig. 

De tre böckerna återspeglar händelser ur olika synvinklar och skildrar i vissa avseenden olika 
delar av händelseförloppet. I de avsnitt där samma händelser skildras ger de inte en exakt 
men likartad bild av händelseförloppet, vilket stärker bilden av att författarna inte förvrängt 
informationen i böckerna. Utgivare och författare har samma nationalitet som aktörerna 
som genomförde operationen, dessutom har författarna till Hazardous Duty och Gothic 
Serpent en koppling till den amerikanska krigsmakten, detta kan komma att påverka 
beroendet av informationen.  

3.7.2 Källorna till analys av operation Barras 

Operation Certain Death 

Operation Certain Death är skriven av Damien Lewis. Boken publicerades ursprungligen 2004 
av Century och beskriver insatsen utifrån intervjuer med deltagande soldater och gisslan. 
Intervjuerna genomfördes ett par år efter det att händelsen utspelades.  

Certain Death in Sierra Leone 

Certain Death in Sierra Leone är skriven av Will Fowler. Boken publicerades ursprungligen 
2010 av Osprey Publishing och beskriver operation Barras genom studier och intervjuer av 
deltagande militär personal. Boken är en avknoppning från hans tidigare och avhandlar 
enbart operationen som detaljerat beskrivs med hjälp av bilder, foton och kartor.  
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Blair´s Successful War 

Blair´s Successful War är skriven av Andrew M. Dorman. Boken publicerades ursprungligen 
2009 av Ashgate Publishing Limited. Boken hämtar empiri från myndighetsdokument, 
artiklar och intervjuer. Boken beskriver hur Storbritannien hanterar oroligheterna och 
inbördeskriget i sin tidigare koloni Sierra Leone, där gisslansituationen redovisas i ett separat 
kapitel.  

From SAS to Blood Diamond Wars 

From SAS to Blood Diamond Wars är skriven av Hamish Ross. Boken publicerades 
ursprungligen år 2011 av Penn & Sword Books LTD och hämtar empiri genom intervjuer med 
Fred Marafon, en man med nära anknytning till SAS. Boken är en biografi över Marafons liv 
som krigare i Afrika. Under operationen ingick han som kontrakterad besättningsmedlem i 
den tillförda Hind helikoptern. 

Operation Barras 

Operation Barras är skriven William Fowler som också har skrivit Certain Death in Sierra 
Leone. Boken publicerades ursprungligen 2004 av Weidenfeld & Nicolson. Boken skildrar 
konflikten i Sierra Leone genom studier på plats, intervjuer och artiklar. Boken ger en 
förståelse för konflikten och dess bakgrund men också en fördjupad insyn i operation Barras. 

Författarna har skiftande perspektiv. Böckerna beskriver i vissa fall olika delar av 
händelseförloppet och har därför kunnat komplettera varandra. Alla händelser har inte 
kunnat verifieras från flera källor men de har heller inte stått i motsatsförhållande till 
varandra. Det sammantagna händelseförloppet från de fem böckerna skiljer sig endast i små 
hänseenden vilket tyder på att författarna inte förvrängt informationen i böckerna. Utgivare 
och författare har samma nationalitet som aktörerna som genomförde operationen, 
dessutom har författaren till Blair´s Successful War en koppling till den brittiska krigsmakten, 
detta kan komma att påverka beroendet av informationen. 

3.7.3 Källorna till analys av operation Neptun Spear 

Ingen Lätt Dag 

Ingen Lätt Dag är skriven av en före detta DEVGRU-operatör under pseudonymen Mark 
Owen tillsammans med en professionell författare.  Owen deltog som troppchef i 
operationen, den tropp som färdades i den kraschade helikoptern. Owen ingick även i den 
lilla styrkan som stormade rummet där UBL nedkämpades och var en av de två som utförde 
identifieringen av UBL:s kropp och insamlingen av vävnadsprover. Boken publicerades 
ursprungligen 2012 av Penguin Group och ger en detaljerad beskrivning utifrån personliga 
upplevelser av händelserna som utspelade sig före och under genomförandet av 
operationen. Owen har anlitat en specialförbandsjurist för att säkerställa att hemlig 
information inte röjs, vilket medför en risk att författaren tvingats förvränga eller utelämna 
viss information för att kunna publicera boken. 

Döda Bin Ladin 

Boken Döda Bin Ladin är skriven av Mark Bowden. Boken publicerades ursprungligen 2012 
av Grove Atlantic och beskriver operationen utifrån intervjuer med bland annat dåvarande 
president Obama, högt uppsatta CIA-tjänstemän samt olika källor från Vita huset och 
Pentagon. Boken beskriver inte bara operationen utan ger också en beskrivning av 



   

24 
 

uppkomsten och utfallet av denna. Intervjuerna har genomförts ett par år efter det att 
händelsen utspelades. 

Killing Bin Laden - Operation Neptun Spear 2011 

Killing Bin Laden är skriven av Peter F. Panzeri och ger en detaljerad beskrivning av 
operationen. Boken publicerades ursprungligen 2013 av Osprey Publishing. Boken använder 
sig av flera olika källor i form av dokument och artiklar.  

Böckerna har olika fokus och skildrar delvis olika faser av operationen. Både Mark Bowden 
och Peter F. Panzeri anger Ingen lätt dag som källa till sina böcker. Böckerna ger en likartad 
bild av det taktiska genomförandet. Detta kan bero på att delarna är hämtade ur Mark 
Bowdens återberättelser. Flertalet händelser ur det taktiska genomförandet skiljer sig åt i 
böckerna, vilket istället skulle förklara att ursprungsinformationen kommer från flera källor. 
Utgivare och författare har samma nationalitet som aktörerna som genomförde 
operationen, dessutom har författarna till Killing Bin Laden och Ingen Enkel Dag en koppling 
till den amerikanska krigsmakten, detta kan komma att påverka beroendet av 
informationen.  

3.8 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten hos en studie kan delas upp i fyra delkriterier; Trovärdighet, Överförbarhet, 
Pålitlighet och En möjlighet att styrka och konfirmera. (Bryman, 2016) 

Empirins trovärdighet eller korrekthet kan påverkas då vi förlitar oss på någon annans 
återgivning av händelsen. Likaså kan informationens trovärdighet påverkas av den i flera fall 
publicerats av sekundärkällor. Genom att vi hämtat empiri ur flera källor och samtidigt 
källkritiskt granskat dem har vi medvetet höjt trovärdigheten.  

Överförbarhet innebär i vilken utsträckning som undersökningens resultat går att överföra 
till fall utanför studien. Resultatet av undersökningen kan till del vara överförbar till andra 
situationer men framförallt användas för vidare studier med kvantitativ inriktning och 
generaliserbara resultat.  

För att kunna bedöma en studies pålitlighet måste alla faser i studien redovisas (Bryman, 
2016). Undersökningen kommer därför att genomförs med stor transparens där alla steg 
redovisas och dokumenteras i syfte att möjliggöra granskning av oberoende forskare. 

En möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren utifrån insikten att det inte går 
att få någon objektivitet i samhällsvetenskaplig forskning, försöker säkerställa att han eller 
hon agerat i god tro (Bryman, 2016). Vi har försökt att uppnå detta genom att under hela 
undersökningen kritiskt granska hur och varför vi har kommit fram till våra slutsatser. 

3.9 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapliga undersökningar kan ge konsekvenser för de som studeras, för de som studerar 
och samhället. Etiska aspekter är därför viktiga frågor för en forskare att ta hänsyn till. Det 
allvarligaste som kan inträffa är att någon skadas fysiskt eller psykiskt men också en negativ 
påverkan av någons integritet kan få allvarliga följder. Forskaren måste därför ta hänsyn till 
informerat samtycke, rätten till privatliv, tillstånd och anmälningsskyldighet samt krav på 
korrekt presentation av data. Etiska aspekter kan också innefatta dilemman mellan forskare 
och samhället alternativt mellan en forskare och en organisation (Jacobsen, 2015).   
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Studien kommer enbart att använda sig av redan nedtecknade beskrivningar vilket medför 
att forskningsetiska överväganden avseende de personer som ingår i undersökningen inte 
behöver genomföras. 
 
Det finns flera fördelar med att undersökningen avhandlar områden inom den myndighet vi 
tillhör; Försvarsmakten. Vår utbildning, träning och erfarenhet ger oss möjlighet att värdera 
och analysera insamlad data på ett sätt som en utomstående svårligen skulle ha utsikt att 
göra. En nackdel kan vara att vi eventuellt är färgade och missar eller bortser från 
information. Risken för detta minskar troligtvis genom att vi är två individer med olika 
bakgrund som genomför undersökningen.  
En annan nackdel med att studera sin egen organisation är en viss partiskhet då vi står i 
beroendeställning till organisationen med en konsekvens att resultatet presenteras i syfte 
att gynna oss. Det har vi hanterat genom att studien omfattar operationer beslutade och 
genomförda av andra nationer och deras väpnade styrkor. En av anledningarna till att vi valt 
att inte studera svenska operationer eller operationer där svenska förband deltagit, är 
svårigheten att finna tillräcklig och tillfredsställande information i öppna källor. Därmed 
undviks också problematiken kring behörigheter och begränsningar vid publicering. 
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4. Empiri 
I följande kapitel redovisas vår studie av de tre operationerna som presenteras i kronologisk 
ordning utefter när de genomfördes. Samtliga undersökningar inleds med en 
bakgrundsbeskrivning i syfte att ge läsaren en generell förståelse, som sedan efterföljs av en 
specifik redogörelse för operationen i stora drag. Därefter presenteras empiriska resultat i 
form av iakttagelser av företeelser eller händelser, som enligt vår tolkning påvisar förekomst 
eller avsaknad av McRavens teori. Vi har valt att sortera våra observationer inom de sex 
principerna, nedbrutna till underrubriker enligt respektive princips variabler, i enlighet med 
analysverktyget. Slutligen redovisas en initial analys som strukturerat sammanställer 
slutsatser för vidare analys i kapitel fem.  

4.1 Fallstudie operation Irene 

4.1.1 Bakgrund 

Operation Gothic Serpent var en militäroperation bestående av amerikanska special- och 
elitförband vars huvudmål vara att tillfångta den somaliske klanledaren, General 
Mohammed Farrah Aidid. Operationen genomfördes mellan augusti och oktober 1993. En 
deloperation i Gothic Serpent var operation Irene, vars mål var tillfångata två högt uppsatta 
ledare inom Aidids organisation.  

Under slutet av 1980-talet växte motståndet mot Somalias sittande diktator Siyad Barre, 
detta kulminerade under 1991 då väpnade strider bröt ut. Flera olika väpnade klaner och 
politiska grupperingar gick samman för att störta den sittande diktatorn. De olika 
grupperingarna hade egentligen bara en sak gemensamt vilket var att avsätta den sittande 
diktatorn. I september 1991 efter att diktatorn hade avsatts påbörjades nya stridigheter, den 
här gången mellan tidigare nämnda grupperingar, om makten i landet. 

I början av nittiotalet fanns det i Somalia 14 stycken större klanledare och politiska 
grupperingar, varav 11 utav dessa stred i olika konstellationer för makten i Somalia. Ingen av 
dessa grupperingar hade styrkan att själva kontrollera hela landet, detta ledde till att 
inbördeskriget resulterade i en humanitär kris. Olika klanledare kom att kontrollera olika 
områden, städer och stadsdelar runt om i landet. Somalia National Alliance (SNL) var den 
största av dessa konstellationer och leddes av General Aidid, som också utropade sig själv till 
Somalias president under början av nittiotalet. SNL bestod av olika klanledare över hela 
Somalia och de kontrollerade cirka 70 procent av Mogadishus gator och kvarter.  

I december år 1992 beordrade president George H.W. Bush USA:s militär att delta i en FN-
gemensam operation för att skapa fred i Somalia. Under de nästkommande månaderna 
förvärrades dock läget i landet. FN-styrkorna i Somalia drabbades av flera stora bakslag, ett 
av de blodigaste inträffade den 5 juni 1993 när 24 stycken pakistanska FN-soldater utsattes 
för ett bakhåll och dödades. Efter att flera attacker med dödlig utgång hade skett mot 
amerikanska FN-soldater, godkände USA:s nyvalde presiden Bill Clinton att amerikanska 
specialstyrkor, i form av Task Force Ranger, skulle skickas till Somalia. TFR:s uppdrag var att 
tillfångata General Aidid, en operation som kom att heta operation Gothic Serpent. Den 22 
augusti 1993 anlände Task Force Ranger, med general William F. Garrison som befälhavare 
till Somalias huvudstad Mogadishu.  

Task Force Ranger 

Task Force Ranger leddes av General William F. Garrison och bestod av: 
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o B-kompaniet, 3:e Bataljonen ur 75:e Ranger regementet  
o C-Skvadron, 1:st Special Forces Operational Detachment, DELTA 
o 16 stycken helikoptrar med personal från 160th Special Operations Aviation Regiment 
o SEAL-operatörer ur Naval Special Warfare Development Group, DEVGRU 
o Air Force Pararescuemen ur 24:th Special Tactics Squadron, PJS 

TFR var en sammansatt styrka som bestod av både reguljära soldater från elitförband och 
operatörer från specialförband. 

Operation Gothic Serpent 

Operation Gothic Serpent var indelad i tre faser. Fas ett var etableringsfasen och pågick 
under fyra dagar. I etableringsfasen ingick materiella förberedelser och samverkan med 
förband som redan fanns på plats i området, i syfte att kunna påbörja huvuduppgiften. Fas 
två gick ut på att hitta och tillfångata General Aidid. Denna fas visade sig vara alltför svår att 
genomföra eftersom det saknades tillförlitliga underrättelser för att lokalisera General Aidid. 
Fas tre gick därför ut på att istället inrikta insatserna till att gripa högt uppsatta 
befattningshavare inom General Aidids organisation. Syftet med fas tre var att försöka 
framtvinga Aidid till en mer offensiv roll i sin organisation, för att på så sätt kunna lokalisera 
honom. TFR påbörjade fas tre genom att den 21 september 1993 tillfångata Aidids 
ekonomiske finansiär, Osman Ali Atto. Atto greps genom en räd med helikopter mot den 
fordonskolonn som Atto färdades i. Efter att säkra underrättelser gjort gällande att två av 
Aidids högsta ledare fanns i en byggnad nära Olympic hotell i centrala Mogadishu, inleddes 
operation Irene. 

4.1.2 Operation Irene 

Operation Irene var en specialoperation med syfte att gripa två av General Aidids högt 
uppsatta ledare. Operation Irene bestod av 160 soldater där huvuddelen kom från Rangers 
och Delta, till sitt förfogande hade de 12 fordon och 17 stycken helikoptrar samt 
spaningsflygplan. Planen i stort, gick ut på att styrkan skulle delas in i två delar. Den ena 
delen skulle transporteras med helikopter och den andra skulle framrycka med fordon till 
anfallsmålet. I anfallsmålet skulle helikopterstyrkan säkra kvarteret runt målbyggnaden och 
samtidigt ta sig in i byggnaden och gripa målpersonerna. Den fordonsburna delen av styrkan 
skulle ta sig till målet med terrängfordon och lastbilar, för att efter tillslaget transportera 
samtlig personal och fångar tillbaka till den egna basen. Helikoptrarna skulle utöver trasport 
av anfallsstyrkan också användas till att understödja operationen från luften med eld, 
understöd och underrättelser. Flygtiden från den egna basen till anfallsmålet var 2-3 
minuter, tiden för hela genomförandet uppskattades till runt 35-40 minuter. Operationen 
kom att ta närmare 14 timmar.     

Operationen gick inledningsvis enligt plan och redan efter 15 minuter hade Aidids män 
gripits, och anfallsstyrkan förberedde sig för avtransport mot den egna basen. Vid ungefär 
samma tidpunkt blev en av Black Hawk helikoptrarna, Super Six One, nedskjuten. Detta 
ledde till att en räddningsoperation påbörjades. Några minuter senare blev ännu en Black 
Hawk helikopter, Super Six Four, nedskjuten. Ytterligare två helikoptrar kom under 
stridigheterna att bli sönderskjutna men dessa lyckades nödlanda i anslutning till den egna 
basen. 

General Aidids lyckades på kort tid mobilisera stora styrkor och upprättade vägspärrar på 
infarterna till helikoptrarnas nedslagsplatser. Detta medförde att TFR inte längre hade 
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möjlighet att dra ur samtlig personal ur staden, den ursprungliga arresteringsoperationen 
utvecklades till en överlevnadsoperation. Amerikanska styrkor blev instängda i staden i 
anslutning till de båda nedslagsplatserna i närmare 14 timmar. Chefen för TFR General 
Garrison begärde hjälp från övriga FN-förband som fanns stationerade i Mogadishu. Med 
deras hjälp påbörjades en räddningsoperation, bestående av fyra pakistanska stridsvagnar 
och 24 malaysiska splitterskyddade fordon. I de malaysiska fordonen var det endast 
vagnsbesättningen som kom från den malaysiska armén, övrig personal i fordonen utgjordes 
av två amerikanska infanterikompanier och 50 TFR-soldater. Först vid klockan 06:30 
nästföljande morgon var alla amerikanska soldater samt döda och sårade åter vid basen, 
med undantag av tre dödade soldater och en tillfångatagen helikopterpilot. Sammanlagt 
dödades 18 soldater ur TFR och en malaysisk soldat från räddningsstyrkan och 85 
amerikanska soldater skadades under operationen. Motsvarande siffra för Aidids män 
uppskattades till 500-1000 dödade och fler än 3000 sårade.    

Operationen kom att bli en stor strategisk seger för Aidid. Efter operationen drog sig USA ut 
ur Somalia och den amerikanska opinionen blev alltmer skeptisk till USA:s inblandning i 
instabila nationer. Stridigheterna i Mogadishu kom att förändra amerikansk utrikespolicy, 
speciellt i Afrika under många år framöver.  

4.1.3 Empiriska resultat 

Enkelhet 

Begränsa antalet mål 

Operationen hade endast ett mål, att gripa två av Aidids löjtnanter (Mark Bowden, 2013, s. 
39). 

Operation Irene var en del av en större operation (kampanj) som involverade styrkebidrag 
från både SF-förbandet DELTA men även från det reguljära förbandet 75:e Ranger Regiment 
(Clayton K.S Chun, 2012, s. 15). 

Uppgifterna var tydligt uppdelade mellan de olika ingående enheterna. Rangerssoldaterna 
skulle ansvara för skyddet runt målet medan DELTA operatörerna skulle genomföra 
gripandet inuti byggnaden (Clayton K.S Chun, 2012, s. 32). 

Den snabbinsatsstyrka (QRF) som deltog i uppdraget bestod av en räddningshelikopter och 
15 soldater. Styrkans huvuduppgift var att initialt kunna undsätta en störtad helikopter 
(Clayton K.S Chun, 2012, s. 34).  

Om ytterligare personal skulle behöva tillföras till en nedskjuten helikopter, skulle dessa 
utgöras av tillgänglig personal ur anfallsstyrkan (Clayton K.S Chun, 2012, s. 49). 

C-kompaniet från 10:th Mountain Division skulle utgöra en extern QRF-styrka till 
operationen. QRF-styrkan skulle inte delta vid räden utan endast vara beredd att 
understödja inom 30 minuter (Clayton K.S Chun, 2012, s. 34).  

Goda underrättelser 

Klockan 13:50 fick TFR information om att ett möte skulle äga rum med två högt uppsatta 
befattningshavare inom Aidids organisation. Mötet skulle ske i en byggnad i närheten av 
Olympic Hotell (Clayton K.S Chun, 2012, pp. 32,33)(Mark Bowden, 2013, s. 39). 
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Informationen kunde därefter också bekräftas med hjälp av mänskliga källor (Clayton K.S 
Chun, 2012, s. 33). 

Efter att mötet och platsen blev känt, påbörjades förberedelser för att kunna genomföra en 
operation för att gripa målpersonerna (Mark Bowden, 2013, s. 40) (David, 1999, s. 162). 

Spaningshelikoptrar sändes fram och levererade bilder i realtid över målbyggnaden. Utifrån 
dessa genomfördes planering i detalj om hur byggnaden skulle stormas samt var 
försvarsställningar skulle upprättas (Mark Bowden, 2013, s. 40). 

Det fanns en informatör på plats utanför anfallsmålet. Informatören utgjorde invisning till 
vilken byggnad som målpersonerna befann sig i med hjälp av ett uppmärkt fordon (Clayton 
K.S Chun, 2012, p. 32) (Mark Bowden, 2013, s. 39). 

Platsen för mötet var beläget i ett område som benämns Bakara market. Detta område var 
ett starkt fäste för SNA-milisen (Mark Bowden, 2013, s. 32). 

Innovation Taktiskt/Tekniskt 

Innan operationen skulle påbörjas befann sig kvalificerat underrättelsestöd över målet i form 
av satelliter, ett högflygande P3 Orion spaningsplan och tre stycken OH-58 
spaningshelikoptrar. Spaningshelikoptrarna var utrustade med videokameror och 
radioutrustning som skulle länka realtidsbilder till ledningshelikoptern under operationen 
(Mark Bowden, 2013, s. 22). 

På grund av lednings- och lydnadsförhållanden kunde operatören i spaningshelikoptern inte 
kommunicera direkt med chefen för fordonskonvojen. Operatören var därför tvungen att 
först kommunicera med ledningslaget i ledningshelikoptern för att få godkännande, för att 
därefter ge vägbeskrivningar till fordonskonvojen, vilket innebar fördröjning av 
realtidsuppföljningen (Clayton K.S Chun, 2012, s. 43). 

Taktiken och utrustningen som användes var det samma som vid tidigare operationer. 
Rangers-grupperna skulle fira sig ned med rep från helikoptrar och säkra området runt 
byggnaden. När detta var genomfört skulle DELTA -grupperna ta sig in i byggnaden och gripa 
målpersonerna. En fordonskonvoj som startade samtidigt som helikoptrarna skulle därefter 
hämta upp hela styrkan för att därefter transportera dem tillbaka till basen (David, 1999, s. 
139) (Mark Bowden, 2013, s. 19). 

Drygt en vecka innan operationen genomfördes, hade SNA lyckats skjuta ned en av TFR:s 
helikoptrar. Detta ansågs från TFR:s sida varit ett lyckoskott (Clayton K.S Chun, 2012, s. 32). 

Säkerhet 

De ingående delarna i TFR fick information om att operationen skulle genomföras först strax 
före operationen påbörjades (Mark Bowden, 2013, s. 20). 

C Kompaniet ur 24:e infanteriregementet beordrades, cirka 30 minuter före operationen 
påbörjades, att förbereda sig för att utgöra en snabbinsatsstyrka. De fick inte veta hur 
operationen skulle utföras eller mot vem (Clayton K.S Chun, 2012, s. 33) (David, 1999, ss. 
133,134). 
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Repetition 

TFR var beroende av underrättelser om Aidid och höga ledare inom organisationen, dessa 
underrättelser kom ofta i ett sent skede och TFR fick därför ont om tid till förövning och 
planering.  För att snabbt kunna respondera på dessa underrättelser förövade TFR på två 
olika typscenarier. Det ena scenariot bestod i att styrkan skulle genomföra ett gripande där 
målet befann sig i ett fordon, i det andra scenariot befann sig målet istället i en byggnad 
(Clayton K.S Chun, 2012, s. 25). 

För operationen skulle typscenariot för ett gripande mot en byggnad användas. Ett liknande 
tillslag hade de gjort ett dussintal gånger förut utan problem, under såväl övning som under 
styrkans sex tidigare uppdrag (Mark Bowden, 2013, s. 16). 

Efter att den första helikoptern skjutits ned genomfördes åtgärder som de hade förövat. En 
annan Black Hawk helikopter tog den nedskjutna helikopterns plats ovanför målområdet och 
en undsättningshelikopter flögs in för att landsätta sin grupp (Mark Bowden, 2013, s. 91).  

När befälhavaren för TFR insåg att TFR inte med egna medel skulle klara av att undsätta sin 
egen personal, begärde han hjälp från tillgängliga enheter ur FN-styrkorna. De externa 
styrkor som kom att delta i undsättningen bestod av splitterskyddade fordon från malaysiska 
och pakistanska enheter samt soldater från 10th Mountain Division. Dessa enheter 
tillsammans med TFR-soldater skulle komma att utgöra en sammansatt styrka. Detta hade 
inte förövats tidigare. Planeringen påbörjades klockan 18:30, inte förrän klockan 23:23 utgick 
styrkan för att undsätta de TFR-delar som var instängda i staden (Clayton K.S Chun, 2012, pp. 
61-64) (David, 1999, s. 177). 

Överraskning 

Utnyttja motståndarens sårbarheter/svagheter 

Under hela uppdraget skulle mobiltelefoni och alla andra frekvenser som inte TFR använde 
störas ut (Mark Bowden, 2013, s. 23,40). 

Det var bara tre minuters flygning från basen till målet (Mark Bowden, 2013, s. 23).  

Operationen skulle genomföras när målpersonerna genomförde ett möte (Mark Bowden, 
2013, s. 39). 

Little Bird helikoptrarna utrustades med raketer, två kapslar som rymde sex raketer vardera 
(Mark Bowden, 2013, s. 41). 

Operationen genomfördes initialt med endast några mindre friktioner. Klockan 15:40 nådde 
TFR fram till målet, Rangers-grupperna säkrade området utanför medan DELTA operatörerna 
tog sig in i byggnaden och grep de misstänkta (Mark Bowden, 2013, s. 107). 

Enligt Överstelöjtnant Danny McKnight, chef över fordonskonvojen: ”Allt gick fint, vi lyckades 
överraska dem, men när vi började lasta upp fångarna förändrades allt.” Eldgivningen från 
SNA ökade dramatiskt, den här gången även med raketgevär. Flera träffade och slog ut ett av 
TFR:s fordon. Ungefär fem minuter senare träffades också en helikopter (Super Six One) som 
därefter störtade, ca 250 meter från målet (David, 1999, s. 166). 
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Tidpunkt 

Tidpunkten för gripandet var styrt till när mötet för personerna som skulle gripas ägde rum. 
Klockan 15.23 fick TFR godkännande för att påbörja operation Irene (Clayton K.S Chun, 2012, 
s. 39). 

Många somaliska män, var vid tiden för operationen beroende av khat, en växt som 
innehåller ett amfetaminliknande ämne. Effekterna av khat leder först till att missbrukarna 
blir nervösa och ivriga och senare blir effekten den motsatta och missbrukarna kollapsar. 
Senare delen av eftermiddagen var vanligen tiden då missbrukarna var nervösa och ivriga för 
att senare på kvällen kollapsa (Mark Bowden, 2013, s. 32).  

Vilseledning 
På grund av hur TFR:s bas var placerad, var det möjligt för SNA:s milis att se vad som skedde 
inne på basen, detta försvårade för TFR att genomföra en operation utan SNA:s vetskap. 
(Clayton K.S Chun, 2012, s. 45) För att vilseleda motståndaren skickade Garrison, chefen för 
TFR, iväg hela styrkan med helikoptrarna över staden tre gånger om dagen, oavsett om de 
hade ett uppdrag eller inte (Mark Bowden, 2013, s. 33).  

Garrison hade också varit noga med att variera taktiken vid övningarna. Vanligtvis kom de till 
målet med helikoptrar och lämnade i transportfordon (Mark Bowden, 2013, s. 33).  

Tempo 

Nå det taktiska målet i anfallsmålet så fort som möjligt 

Det var bara tre minuters flygning från den egna basen, där TFR befann sig, till målet (Mark 
Bowden, 2013, s. 23). 

Enligt en av gruppcheferna skulle hela operationen ta omkring en timme (Mark Bowden, 
2013, s. 19).  

Utifrån planen var tiden i anfallsmålet bedömt till 30 minuter (Mark Bowden, 2013, s. 107).  

Eftersom operationen skulle genomföras I fullt dagsljus så lämnade de flesta Rangers-
soldaterna sina mörkerhjälpmedel på basen, vissa lämnade också kvar vatten och mat. 
Eftersom operationen förväntades genomföras på mindre än en timme så medförde 
Rangers-soldaterna mindre mängd ammunition och övrig utrustning än normalt, i syfte att 
vara lätta och kunna förflytta sig snabbt (Clayton K.S Chun, 2012, s. 42)(Mark Bowden, 2013, 
s. 18).  

Strax efter att Rangers-soldaterna hade intagit sina utgångsgrupperingar vid målet, 
meddelade DELTA operatörerna inuti målbyggnaden att de hittat männen de sökte (Mark 
Bowden, 2013, s. 32).  

Minuterna innan den första helikoptern sköts ned höll Ranger- och DELTA-styrkorna vid 
målhuset, på att förbereda avtransporten (Mark Bowden, 2013, s. 106).  

Ranger-soldaterna och DELTA-operatörerna hade tidigare genomfört liknande uppdrag, men 
trots att styrkan bestod av soldater med stridserfarenhet, kände Garrison en viss oro. Han 
befarade att om uppdraget varade längre än 30 minuter i området runt Bakara Market, 
skulle Aidids milis hinna samla så stora styrkor att TFR skulle bli fast i utdragna strider 
(Clayton K.S Chun, 2012, s. 39).     
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Det skulle åtgå tid för QRF-styrkan att organisera sig och förflytta sig till Super Six One:s 
nedslagsplats (Clayton K.S Chun, 2012, s. 48).  

Efter att den första helikoptern blivit nedskjuten (Super Six One) var anfallstyrkan i 
utdragningskedet men cheferna för markstyrkorna visste att de inte kunde lämna den 
störtade helikoptern med dess personal (7 personer) därav beordrade de att 
räddningshelikoptern och anfallsstyrkan skulle bege sig till nedslagsplatsen (David, 1999). 

Om Super Six One istället hade kraschat och brunnit upp, så hade TFR kunnat dra tillbaka 
samtliga, inklusive fångarna, som planerat, för att därefter skicka iväg en andra styrka för att 
ta hem kropparna och säkerställa att helikoptern var ordentligt förstörd (Mark Bowden, 
2013, s. 169). 

Resterande delar av anfallsstyrkan beordrades att med fordon bege sig mot den nedskjutna 
helikopterns (Super Six One) nedslagsplats. Fordonskonvojen leddes av ledningshelikoptern 
men på grund av fördröjning i realtidsuppföljningen navigerade konvojen fel och försökte nu 
undvika vägspärrar och eldöverfall i centrala Mogadishu. På grund av att fordonskolonnen 
mötte hårt motstånd från SNA-milisen som resulterade i flera skadade och döda TFR-
soldater, lyckades de inte nå fram till den störtade helikoptern, utan blev istället tvungna att 
återgå till den egna basen (Clayton K.S Chun, 2012, s. 52). 

C-Kompaniet som utgjorde snabbinsatsstyrkan beordrades efter att den andra helikoptern 
(Super Six Four) hade blivit nedskjuten, att framrycka till TFR-basen istället för att 
omedelbart undsätta Super Six Four. Detta innebar en fördröjning på cirka trettio minuter 
(Clayton K.S Chun, 2012, ss. 58,59). 

QRF-styrkan bestående av C-Kompaniet lämnade TFR-basen klockan 17:35 för att försöka 
undsätta besättningen från den andra kraschade helikoptern (Super Six Four). QRF-styrkan 
lyckades inte nå fram till nedslagsplatsen utan blev istället bundna i strider med SNR-milisen. 
Efter hårda strider tvingades QRF-styrkan att avbryta försöket att undsätta helikoptern och 
återvände till basen (Clayton K.S Chun, 2012, s. 59). 

Syfte 

Förstå och utföra operations centrala målsättning 

En av gruppcheferna gick igenom planen i sitt inre. När de kom ned på gatan skulle DELTA-
operatörerna ta över huset och samla in de somaliska fångarna. Rangersoldaterna skulle 
hålla de nyfikna borta och markkonvojen skulle framrycka hela vägen till målet. Fångarna 
skulle ledas in i lastbilarna, därefter skulle anfallsgruppen och vaktstyrkan ilasta, för att 
sedan återgå till basen. (Mark Bowden, 2013, s. 19).  

Efter att helikoptern hade kraschat visste piloten att tre saker genast skulle ske. Markstyrkan 
skulle snabbt bege sig till platsen för kraschen av helikoptern. Undsättningshelikoptern skulle 
sättas in med sjukvårdspersonal och prickskyttar, en annan helikopter skulle få order om att 
överta den nedskjutna helikopterns plats över överanfallsmålet och på låg höjd understödja 
(Mark Bowden, 2013, s. 97).  

Efter att Super Six One hade blivit nedskjutet begav sig fordonskonvojen av i riktning mot 
nedslagsplatsen. Rierson, som var fordonschef för ett av fordonen, visste inte vart konvojen 
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var på väg trots att det var standardprocedur vid alla operationer att varje fordon i en konvoj 
kände till färdvägen eller rutten (Mark Bowden, 2013, s. 120).  

Under natten hade ingen tydligt klargjort vem som var befälhavare för de delar av TFR som 
var instängda i staden. Detta ledde till oklarheter om hur försvaret av nedslagsplatsen för 
Super Six One skulle genomföras (Mark Bowden, 2013, s. 240).  

Individuellt åtagande och hängivenhet 

När befälhavarna i ledningshelikoptern insåg att inte någon av markkonvojerna skulle kunna 
nå fram till någon av haveriplatserna, beslutade de att sätta in de enda resurserna som 
kunde riktas mot den andra helikopterns nedslagsplats; två stycken prickskyttar från DELTA, 
operatörerna tvekade inte ett ögonblick på att få bli nedfirade, för att ensamma försöka 
skydda de två skadade helikopterpiloterna. Båda DELTA-soldaterna stupade när de stred 
ensamma mot Aidids milis vid nedslagsplatsen (David, 1999, s. 171). 

 4.1.4 Initial analys 

Enkelhet 

Operationen hade ett tydligt mål som var att gripa två av Aidids löjtnanter. Eftersom 
personerna befann sig i samma byggnad och därmed i ett och samma anfallsmål behövde 
inte målen prioriteras. De två ingående markstyrkorna hade olika syften som innebar 
åtskildhet i målområdet men krävde samordning. Infiltrationen genomfördes med helikopter 
och exfiltrationen med hjulfordon vilket ökade antalet enheter och koordinering. Delar av 
anfallstyrkan tillfördes en beredduppgift att understödja vid en eventuell nedskjutning av 
helikopter genom att ta sig till platsen och försvara området. 

Sammantaget användes flera inhämtningsmetoder som kompletterade varandra. Luftburna 
sensorer bidrog med bildunderlag för detaljerad planering av tillslaget samt 
realtidsövervakning som visade motståndarens aktuella försvar av platsen. Lokala 
informatörer gav information om mötets tidpunkt och bistod med invisning till rätt byggnad. 
Det fanns information om fiendens möjlighet till styrketillväxt i området och förmåga att 
nedkämpa helikoptrar, men denna förbisågs. 

Under operationen användes den senaste teknologin för att skapa goda underrättelser för 
planering och förberedelser samt under genomförandet för att underlätta ledning och 
uppföljning av egna styrkor i realtid. Elektronisk störning av motståndarens 
kommunikationsmedel genomfördes under operationerna för att undvika förvarning och 
styrketillväxt. Anfallsstyrkan mötte en vida underlägsen motståndare avseende teknologi 
och taktik. Det taktiska utformningen av operationen innehöll inga innovativa element utan 
genomfördes på liknande sätt som vid tidigare operationer.   

Modern beväpning och mörkerkapacitet i kombination med taktiska färdigheter av USA:s 
främsta specialförband understödda av ett erkänt elitförband påvisade resultat under den 
oplanerade delen av operationen. 

Sammanfattningsvis tillämpades inte principen Enkelhet fullt ut under operationen. Genom 
goda underrättelser kunde en relativt enkel plan med tydliga uppdelningar utformas men 
präglades av ett stort behov av koordinering. Ett förhållandevis komplext flödesschema för 
stridsledning krävdes, där till exempel tidpunkter och geografiska platser blev avgörande för 
samordningen. Samtidigt som teknologin bidrog med avgörande underrättelser skapade den 
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friktioner i ledning av förbanden på grund av fyrkantiga lydnadsförhållanden. Detta 
sammantaget försvårade tillämpningen av principen.  

Säkerhet 

Man vidtog medvetet flera åtgärder för att hemlighålla operationen. Främst genom att 
informationen hölls inom planeringslaget och att styrkan som skulle utföra uppdraget 
informerades först efter att målen bekräftats befinna sig på mötesplatsen. Tidpunkten var 
uppenbarligen inte känd eftersom motståndaren valde att genomföra det planerade mötet. 
Flera liknande tillslag hade tidigare genomförts där styrkan snabbt infiltrerade till 
anfallsmålet med helikopter. Infiltration och taktik kan därmed sägas vara känd av 
motståndaren och möjliggjorde lämpliga förberedelser. Motståndarens sårbarheter 
utnyttjades genom att överraskande slå med en överväldigande anfallsstyrka. 
 
Sammanfattningsvis användes principen Säkerhet till del i operationen. Stor vikt lades på 
operationssekretess men man valde att förbise den taktiska aspekten och blev förutsägbar, 
detta trots en tidigare nedskjutning av en helikopter en vecka tidigare. 

Repetition 

Fullskaliga övningar genomfördes kontinuerligt som bidrog till enheternas höga färdigheter 
och goda förberedelser. Operationen var en del av en större kampanj där flera liknande 
tillslag genomförts tidigare. Stridsplanen med tillhörande taktik fick därmed karaktären av 
att vara en generell metod, vilket bidrog till snabba och kontrollerade genomföranden men 
också förutsägbara. Tillräckliga förberedelser som förövning och utrustning för uppkomna 
eventualiteter saknades. Man tvingades begära understöd av enheter ur FN för evakuering, 
där det utdragna förloppet tydligt visar på att förberedelser och samövning inte genomförts. 
Sammanfattningsvis användes principen Repetition i stor utsträckning under kampanjen men 
inte unikt inför den aktuella operationen, där man förlitade sig på en stående metod och 
tidigare erfarenheter hos styrkan. Likaså förövades inte eventualiteter i tillräcklig omfattning 
och motståndaren undervärderades. 

Överraskning 

Mötet genomfördes i ett av motståndaren kontrollerat område där målpersonerna kände sig 
trygga och några förberedelser till att försvara platsen gjordes inte. Tryggheten var en 
sårbarhet som utnyttjades av anfallsstyrkan som oväntat och överraskande genomförde 
tillslaget utan motstånd. Anfallsstyrkan styrde inte över tidpunkten för operationen som 
kunde påbörjas först efter det att målpersonerna anlänt till mötet. Mötet genomfördes 
under eftermiddagen vilket medförde att fördelen med mörkerkapacitet uteblev. Dessutom 
visade sig tidpunkten vara till ytterligare en nackdel då det utbredda missbruket av drogen 
KAT under eftermiddagarna gjorde motståndaren oberäknelig och farlig.  

Man insåg att även om tillslagen skedde snabbt genom goda underrättelser, 
helikoptertransport och korta avstånd skulle helikopterbullret förvarna motståndarna, som 
också använde utkiksposter på taken för att tidigt varna om ankommande helikoptrar.  Som 
vilseledning genomförde man otaliga flygningar varje dygn som skapade en normalbild av 
helikoptrar över och omkring staden.  Däremot fick det också konsekvensen att 
motståndaren taktikanpassade och gjorde förberedelser för att skjuta ner helikoptrar från 
hustaken.  
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Sammanfattningsvis tillämpades principen Överraskning under operationen. Tillslaget 
överraskade motståndaren men förutsägbarheten i taktiken och en ofördelaktig tidpunkt 
förkortade motståndarens reaktionstid att påverka operationen. 

Tempo 

Planen präglades av högt tempo med kort avstånd till anfallsmålet, snabb infiltration, enkel 
och förövad plan samt stor skicklighet hos enheterna. Operationen planerades till cirka 35 
minuter och redan efter 15 minuter hade målen gripits och efter ytterligare 10 minuter var 
styrkan redo att lämna anfallsmålet, vilket visar på att ett högt tempo bibehölls och att 
planerad tidsram fungerade. Taktik och utrustning anpassades och optimerades genom 
förövning och erfarenheter från tidigare tillslag. Optimeringen medförde att delar av styrkan 
var dåligt förberedda för eventualiteter genom avsaknad av vatten, mörkerhjälpmedel och 
tillräcklig ammunition. Efter det att helikoptern skjutits ned förlorades tempot genom 
bristande förövning, ledning och förlorat initiativ. Det övertag man tidigare uppnått 
förlorades och man mötte en numerärt starkare och motiverad motståndare med god 
terrängkännedom. 
 
Sammanfattningsvis så tillämpades principen Tempo i operationens planerade del. Genom 
nedskjutningen av helikoptern inträffade en rad händelser som sänkte tempot och initiativet 
förlorades, man tvingades reagera istället för att agera.  

Syfte 

Genom otaliga förövningar och stridsplanens enkelhet med bestämda indelningar och 
uppgifter skapas för den enskilde en tydlighet om vad som ska uppnås och i vilket syfte. 
Detta påvisas också genom agerandet i den planlagda delen av operationen.  Däremot verkar 
den högre ledningen inte förmedlat riskerna med att upprätthålla sig längre än planerat i 
anfallsmålet och staden. Därmed skapas en övertro till egen förmåga samtidigt som 
motståndaren förmåga undervärderas, vilket fick ödesdigra konsekvenser. Efter att 
operationen syfte förlorats kantas förloppet av oklarheter om vad som skall göras och i vilket 
syfte samt vem som leder vad; förhållanden som förövningen borde omhändertagit.  
Operationens mål och syfte förloras och uppdraget övergår istället till att överleva 
situationen. Händelser och individer visar på initiativ, prestationer och uppoffringar långt 
över det intränade eller förväntade.   
 
Sammanfattningsvis används principen Syfte i operationens planerade del. Brister i 
förståelsen kring vad en misslyckad operation eller uppkomna friktioner kan innebära, tyder 
på att syftet inte omhändertagits fullt ut. Omfattande individuella åtaganden och 
umbäranden tyder på en mycket god anda och vilja. 
 

4.2 Fallstudie operation Barras 

4.2.1 Bakgrund 

Västafrikanska Sierra Leone har sedan sin självständighet 1961 präglats av orolighet, 
korruption och svåra förhållanden. De första åren som självständig stat formades av politisk 
instabilitet och flertalet militärkupper. I början av 70-talet förändrades landets konstitution, 
som medförde att nationen övergick till republik och därmed trädde ut ur det brittiska 
samväldet. Därefter följde 14 år av auktoritärt enpartistyre där Siaka Stevens styrde landet 
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som diktator. Stevens drog sig tillbaka under mitten av 80-talet men det enväldiga styret 
fortsatte till 1996 då det första demokratiska valet kunde genomföras.  

Mellan 1991-2002 pågick ett blodigt inbördeskrig mellan landets sittande regering och 
organisationen Revolutionary United Front, RUF. RUF var en rebellgrupp som trots sin 
förhållandevis lilla storlek, under en period hade kontroll på stora delar av landet. 
Rebellgruppen var till en början framgångsrika och fick ett starkt stöd från den fattiga 
landsortsbefolkningen, som också blev en rekryteringsgrund. Framgångarna fortsatte genom 
att RUF tog kontroll över landets diamantgruvor och använde intäkterna till vapenköp.  
Brutaliteten och våldet var omfattande, grymt och gränslöst, där ofta civilbefolkningen 
drabbades. Under de elva år som kriget pågick dödades cirka 50 000 människor och ett stort 
antal stympades, torterades eller våldtogs. Samtidigt flydde en tredjedel av befolkningen till 
kringliggande länder. 
 
I RUF ingick en milis som kallade sig West Side Boys och som tidigare hade stridit på 
regeringssidan men efter hand bytt sida. West Side Boys var ökända för sin grymhet och 
begick otaliga övergrepp och så kallade ”offentliga bestraffningar”. Många av dem var 
narkotikaberoende vilket gjorde dem oberäkneliga och farliga. Utnyttjandet av barnsoldater 
var utbrett genom att barnen togs efter att deras föräldrar eller lärare mördats av milisen 
eller att barnen själva tvingats döda dem. Barnens upplevelser i kombination med att de 
drogades gjorde dem väldigt farliga och grymma.  

Ekonomisk kollaps och låg stridsmoral bland regeringstrupperna skapade en ohållbar 
situation för landets ledning, trots detta försökte regeringen länge dölja vad som pågick i 
landet samt vägrade att be omvärlden om hjälp. I slutet av maj 1997 genomförde en grupp 
arméofficerare (kallad AFRC) i allians med RUF och med stöd från grannlandet Liberias 
regimledning en blodig statskupp och läget förändrades dramatiskt. Den sittande 
presidenten tvingades att fly och AFRC tillsammans med RUF styrde landet samtidigt som 
även presidenten och hans exilregering försökte detsamma från Guinea. Sierra Leones 
administration och rättsväsende föll samman och anarki utbröt.  
 
Regionens övriga länder bestämde sig för att ingripa för att förhindra att oroligheter spred 
sig till fler länder och genererade omgående en styrka av soldater, Economic Community of 
Western States Monitoring Group (ECOMOG), från hela Västafrika under nigeriansk ledning. 
Redan i februari 1998 lyckades styrkan återta huvudstaden Freetown och tvinga AFRC/RUF 
till reträtt som drog sig långt in i djungeln för att därifrån fortsatt föra ett skoningslöst 
gerillakrig. Presidenten kunde återvända och ECOMOG försvarade framgångsrikt 
huvudstaden. Läget stagnerade, där ECOMOG med begränsad framgång genomförde 
offensiver mot RUF:s baser och diamantgruvor, samtidigt som RUF genomförde räder mot 
ECOMOG-kontrollerade områden. Nu ingrep FN som 1999 inledde the United Nations 
Mission in Sierra Leone (UNAMSIL) tillsammans med bland annat USA, Storbritannien och 
Sydafrika, för att förhandla fram en vapenvila. Inledningsvis gick förhandlingarna bra och 
avtal skrevs för att sedan i maj 2000 bryta ihop med våldsamma strider som följd och 
inbördeskrig var återigen ett faktum. Storbritannien beslutade då att evakuera brittiska 
medborgare och skickade skyddsstyrkor.  Förbanden tog tidigt kontroll över både Freetown 
och Lungi flygplats. När evakueringen slutförts lämnade de brittiska förbanden landet och 
ersattes av en styrka av 1. bataljonen ur Royal Irish regiment, vars uppgift var att utbilda och 
träna Sierra Leones armé.  
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Den 25 augusti blev elva brittiska soldater tillfångatagna under en patrullering. Det kunde 
snabbt bekräftas att de hölls som gisslan av West Side Boys och förhandlingar påbörjades. 
Efter fyra dagars förhandling släpptes två ur gisslan och efter ytterligare två dygn släpptes 
fem till.  Samtidigt förflyttades brittiska specialenheter ur Special Air Service (SAS) och 
Special Boat Squadron (SBS), samt brittiska fallskärmssoldater ur Parachute Regiment 
(1.Para) till Sierra Leone för att förbereda en eventuell fritagningsoperation. Situationen 
förvärrades och allt eftersom förhandlingarna drog ut på tiden blev förhören av de 
tillfångatagna soldaterna än mer brutala, samtidigt som rebellernas krav blev mer och mer 
orealistiska. Den 10 september inleddes fritagningsoperationen. 

4.2.2 Operation Barras 

West Side Boys uppehöll sig i två grannbyar åtskilda av en flod och det fanns underrättelser 
om att flera hundra rebeller var fördelade mellan byarna. I den norra byn Gberi Bana låg 
deras högkvarter, där även gisslan hölls fängslad. I den södra byn Mgbeni bodde och levde 
de flesta rebellerna. Platsen var omsorgsfullt vald där den norra byn var omgärdad av tät 
djungel och träskmark, vilket skyddade mot inkräktare och omöjliggjorde flykt. Den södra 
byn bevakade infartsvägen och passagen över floden.  
 
Med rådande förutsättningar skulle inte operationen kunna genomföras som en kirurgisk 
fritagningsoperation, den fick istället planeras som ett planerat anfall av raidkaraktär. För att 
lyckas måste anfallsstyrkan komma från luften och bägge byarna måste anfallas samtidigt. 
SAS, cirka 30 operatörer, fick uppgiften att anfalla Gberi Bana i syfte att frita gisslan och gripa 
WSB-ledaren Kallay. Parallellt fick 1.Para, cirka 90 fallskärmsjägare, uppgiften att anfalla 
Mgbeni i syfte att slå ut rebellfästet och förhindra att rebellerna skickade förstärkningar över 
floden. Till sin hjälp hade anfallstyrkan tre attackhelikoptrar för eldunderstöd samt tre 
helikoptrar för truppförflyttning och två redan infiltrerade SAS-patruller för spaning och 
eldunderstöd. 
 
Klockan 06.15 lyfte styrkan och anfallet påbörjades efter 15 minuters flygtid. Gisslan 
lokaliserades och fritogs mycket snabbt och inom 30 minuter hade alla ur gisslan flugits ut 
från området. Efter ytterligare ca 60 minuter var West Side Boys utslagna eller tillfångatagna 
och klockan 11.00 kunde de sista ur anfallsstyrkan flygas ut. 
  
Operationen får anses vara en stor framgång som i princip slog ut hela West Side Boys. 
Operationen ledde också till att brittiska regeringen ökade sitt stöd till UNAMSIL samtidigt 
som FN:s säkerhetsråd genomförde påtryckningar på RUF och Liberia som understött dem. 
Detta sammantaget kunde avsluta inbördeskriget och demobilisera RUF.   

4.2.3 Empiriska resultat 

Enkelhet 

Begränsa antalet mål 

Normalt utförs en fritagningsoperation av SF men anfallsmålets storlek och mängden 
motståndare tvingade brittiska SF att begära understöd från de konventionella styrkorna 
(Dorman, 2009, s. 108). 
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Under den initiala planeringen i Dakar fördelades anfallsområdet, mål och uppgifter mellan 
de två förbanden, vilket underlättade fortsatt planering och fokusering. Viktiga mål som 
potentiellt skulle kunna påverka fritagningen identifierades, prioriterades och fördelades 
(Fowler, 2005, s.121). 

Goda underrättelser 

Under ett av de inledande förhandlingstillfällena fick en av de tillfångatagna soldaterna 
medfölja gisslantagarna för att med egna ord försäkra att de tillfångatagna behandlades väl. 
Soldaten lyckades under detta möte dolt överlämna en kulspetspenna som innehöll en 
egentillverkad skiss över byn där de hölls fångna. (Fowler, 2005, s.108) 
 
Vid ett av de tidiga förhandlingstillfällena utväxlades fem soldater mot en satellittelefon och 
medicinsk utrustning. Brittiska elektroniska underrättelseförband (Electronic Warfare) fanns 
redan i området och kunde genom signalspaning positionera satellittelefonen och därmed 
WSB (Fowler, 2005, s.108).  
 
Genom denna trojanska häst kunde WSB ledningsposition bekräftas över tiden (s.113). 
 
Förberedelserna för en fritagningsoperation påbörjades omedelbart efter att 
tillfångatagandet blev bekräftat (Dorman, 2009, s. 108).  
 
De fem frisläppta soldaterna utfrågades (debriefing) omedelbart kring deras observationer 
och var de återstående soldaterna förvarades (Fowler, 2005, s.110). 
 
Två SAS-patruller infiltrerade dolt via floden understödda av SBS och upprättade spaning 
mot byarna (250 meters avstånd) (Fowler, 2005, s.125).  
 
Övervakningen fortsatte till dess att anfallet påbörjades och bidrog med dagligt uppdaterade 
underrättelser. Patrullerna kunde inhämta vital information som var gisslan hölls fångna, 
vilken beväpning och antal motståndare (Fowler, 2005, s.126). 
 
Ett initialt planeringslag från 1.Para flögs den 3:e september till Dakar där JTFHQ (Joint Task 
Force Head Qurter- specialförbandens högre ledning) redan var på plats tillsammans med 
representanter ur SAS. Underrättelser från SAS spaningspatruller samt kartor och fotografier 
över WSB gruppering delgavs (Fowler, 2005, s.119). 
 
WSB fäste ca 70 kilometer från Freetown var ett smart och genomtänkt val av plats. Gisslan 
hölls fångna i byn Gberi Bana norr om floden Rokel Creek. I västlig och nordlig riktning 
omgärdas byn av tät djungel, i östlig riktning träsk och i sydlig floden. Den naturliga 
infartsvägen följde flodens södra strand till byn Magbeni, motsatt sida från Gberi Bana. Här 
hade WSB grupperat styrkor för att möta och blockera en motståndare som försökte nå WSB 
ledning eller gisslan. Genom att utnyttja alla möjliga kanaler för att inhämta information och 
underrättelser kring WSB gruppering skapade ledningslaget en god bild av anfallsmålet. 
Underlaget bidrog till slutsatsen att ett anfall måste ske från luften (Hamish & Marafono, 
2011, s. 147). 
 
Förhandlingsgruppen fick starka indikationer på att gisslan skulle flyttas och dagen efter 
rapporterade spaningspatrullen att de inte hade observerat gisslan under 24 timmar. Det 
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utgjorde del av beslutsunderlaget som resulterade i en rekommendation till ministermötet i 
London dagen efter, att besluta om en avsiktlig fritagningsoperation (Dorman, 2009, s. 111).  

Innovation (teknisk/taktisk) 

Ett örlogsfartyg togs ur en övning och seglade mot Sierra Leone. Fartyget utgjorde 
ledningsplats och förbereddes för akut sjukvård. Fartygets Lynx-helikopter som var utrustad 
för spaning till havs modifierades för att kunna användas under operationen (Fowler, 2005, 
s.128). 
 
Under förberedelserna havererade en av Lynx-helikoptrarna som i sista stund kunde ersättas 
av en Hind attackhelikopter från Sierra Leone (Dorman, 2009, s. 112). 
 
Hind-helikopterns besättning utgjordes av en kontrakterad besättning med tidigare koppling 
till SAS. Helikoptern var tungt bestyckad med både kanon och raketer och fick till uppgift att 
utgöra flygunderstöd på avrop. För detta ändamål installerades säkert samband till 
markstyrkorna (Hamish & Marafono, 2011, s. 148). 
 
Anflygningen mot anfallsområdet påbörjades under mörker. Piloterna använde NVG och 
inlagda navigationspunkter i helikopterns GPS för att möjliggöra en taktisk anflygning ( 
Fowler, 2005, s.137). 
 
Anfallet inleddes i mörker med att Lynx-helikoptrarna bekämpade WSB understödsvapen 
med hjälp av NVG och termiska sikten (Fowler, 2005, s.139). 
 
Attackhelikoptrarna fortsatte att skydda luftlandsättningen genom att avfyra nedhållande 
eld med hjälp av spaningspatrullen som rapporterade mål från marken (Dorman, 2009, s. 
112).  
 
Under landsättningen av trupp besköts helikoptrarna av RPG som de erfarna piloterna 
lyckades undvika genom skickliga undanmanövrar (Fowler, 2005, s.141). 
 
Medicinskt omhändertagande av skadade förbereddes på ledningsfartyget som under 
operationen genomförde återupplivningsförsök, kirurgi och enklare sjukvård för att redan 
18:30 stabiliserat patienterna för avfärd mot sjukhus i UK (Fowler, 2005, s.146). 

Säkerhet 

Operationssekretess vid planering och förberedelser 

När 1.Para beordrades att delta i en eventuell fritagningsoperation påbörjades 
förberedelserna vid regementet i Storbritannien. Redan då fanns en ”cover story”, alltså en 
uppdiktad historia till syftet med förberedelserna för att förhindra att det verkliga syftet 
spreds (Fowler, 2005, s.115). 
 
Under ordergivning och förberedelserna på regementet samlades fallskärmsjägarnas 
mobiltelefoner in för att undvika att information skulle spridas (Fowler, 2005, s.119). 
 
En infiltration av SAS djupt in i landet för spaning föregicks av omfattande överväganden, 
eftersom det förelåg en stor risk att uppdraget skulle upptäckas och eventuellt leda till att 
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situationen förvärrades för gisslan. Samtidigt behövdes en exakt position på var gisslan 
befann sig, och hälsa samt underrättelser om motståndaren (Dorman, 2009, s. 109). 
 
För att höja beredskapen för en eventuell uppkommen fritagning (om situationen för gisslan 
förändrades drastiskt) beslutades att styrkorna skulle flyttas från Storbritannien. Man 
framgrupperade till Dakar, Senegals huvudstad för att undvika att WSB upptäckte 
förberedelserna (Dorman, 2009, s. 110). 
 
Tre Chinook-helikoptrar flögs till Dakar för att därifrån flyga vidare och baseras på fartyget 
RFA Argus utanför Sierra Leones kust. På detta sätt skulle helikoptrarna inte upptäckas från 
land (Dorman, 2009, s. 110).   
 
1.Para flögs till Senegal och därifrån vidare in i Sierra Leone i omgångar för att successivt 
bygga upp styrkan och minska risken för medialt intresse i Sierra Leone (Fowler, 2005, 
s.122). 
 
Genom att 1.Para omgrupperade till Sierra Leone kunde SAS tas in i landet utan att tilldra sig 
uppmärksamhet (Fowler, 2005, s.123).  

Repetition  

Fullskalig förövning (minst en, helst två) 

Styrkan togs tidigt till insatsområdet och kunde därmed acklimatisera sig till rådande klimat 
(Fowler, 2005, s.122).  
 
Styrkorna förövade anfall och genomförde stridsövningar. Plutoncheferna skapade en 
skalenlig modell över byarna som de inledningsvis muntligt stridsövade med soldaterna 
(walk and talk thrue) för att därefter praktiskt öva delmoment och fullskalig anfall. Samtidigt 
utvecklades och förfinades stridsplaner (Fowler, 2005, s.127). 
 
Fukt trängde in i radioapparaterna då fallskärmsjägarna tvingades vada från att de lämnade 
helikoptern till fast mark. De övergick till tecken och kommando som förenklades genom de 
talrika förövningarna (Fowler, 2005, s.147). 
 
Anfallande styrka möttes av hårt motstånd och tog egna skador, ”det var skrämmande men 
väl i striden tog det intränade över” (Fowler, 2005, s.145).  
 
Kompanichefen med det främre ledningslaget och en plutonchef utsattes för en explosion 
som resulterade i omfattande skador. Flera nyckelpersoner var utslagna och ersättare fick 
träda in, precis som de övat under förberedelserna (Fowler, 2005, s.145). 

Överraskning 

Utnyttja motståndarens sårbarheter/svagheter 

Flera metoder för transport till anfallsmålet diskuterades. Både landvägen med patrullfordon 
och fyrhjulingar samt flodvägen understödda av SBS avfärdades eftersom förvarning var 
trolig och att överraskningen då skulle gå förlorad. WSB bevakade infarterna till sin 
gruppering, förstärkta av fordon med monterade kulsprutor. De hade också förberett 
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bekämpning av kanaliserande infarter genom indirekt eld (granatkastare). Den återstående 
metoden att komma från luften skulle minska motståndarens fördel av eldkraft och rörlighet 
(Fowler, 2005, s.126). 
 
Två Lynx-helikoptrar (attackhelikoptrar) flögs in i landet lastade i ett Herkules  
transportflygplan (Fowler, 2005, s.128).  
 
Anflygningen till anfallsmålet gjordes taktiskt på mycket låg höjd för att undvika förvarning 
och öka överraskningen (Dorman, 2009, s. 112).  
 
Genom att initialt bekämpa viktig beväpning från luften kunde överraskning och säkrare 
luftlandsättning uppnås (Fowler, 2005, s.128).  
 
Anfallet inleddes med att två Lynx-helikoptrar bekämpade de farligaste hoten, de tunga 
understödsvapnen (Fowler, 2005, s.139). 
 
SAS-operatörer använde fastrope för att snabbt ta sig till marken från helikoptrarna. En av 
WSB-krigarna trodde det var bomber som helikoptern fällde (Fowler, 2005, s.137, 141). 
 
Gisslan fritogs oskadd genom att SAS anfall i Gberi Bana präglades av överraskning, 
överväldigande eldkraft, hastighet och precision (Hamish & Marafono, 2011). 

Tidpunkt 

Genom goda förberedelser kunde beslut om fritagning tas samma dag som förhandlingarna 
brutit ihop (9 september) och anfallet påbörjas redan i gryningen efterföljande dygn (10 
september). Tidpunkt och koordinering var avgörande eftersom WSB hade hotat med att 
avrätta gisslan om de hörde inkommande helikoptrar (Fowler, 2005, s.139). 
 
Anfallet inleddes i gryningen (05:00), en tidpunkt då de flesta rebellerna sannolikt låg och 
sov (Fowler, 2005, s.137). 
 
Anfallet av de två byarna skedde samtidigt för att överraska och engagera motståndaren i 
två riktningar och därmed undvika att motståndaren påverkade fritagningen genom att 
skicka förstärkningar. Detta medförde att tranportresursen inte räckte till och att 1.Para fick 
lyftas in i två omgångar, en kalkylerad risk (Dorman, 2009, s. 109). 

Vilseledning 

Anfallsmålet delades in i två områden där 1.Para anföll byn söder om floden. Deras anfall 
hade tre syften varav det första att vilseleda motståndaren. Genom detta stannade 
rebellerna kvar för att försvara sin gruppering och uppfattade aldrig att fritagningen pågick 
(Dorman, 2009, s. 109). 

Tempo 

Nå det taktiska målet i anfallsmålet så fort som möjligt 

Under planeringen (den 3/9) tilldelades SAS uppgiften att frita gisslan i Gberi Bana och 
1.Para uppgiften att säkerställa att rebellerna i Magbenio inte skulle kunna påverka 
fritagningen. Den större byn Magbenio omfattade 29 byggnader som indelades i tre 
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områden och fördelades som mål till kompaniets tre plutoner. Kartunderlaget littererades, 
byggnader gavs namn i form av en bokstav för att underlätta stridsledning och rapportering. 
Skjutgränser för indirekt eld (granatkastare) beslutades för säkert understödja 
fallskärmsjägarnas framryckning (Fowler, 2005, s.121). 
 
Under förövningen fortsatte planeringen och två helikopterlandningsplatser identifierades 
samt lämpliga punkter i terrängen för att underlätta för helikopterbesättningarnas 
navigering (Fowler, 2005, s.127). 
 
Patrullerna som övervakade motståndaren övergick till att skydda 
helikopterlandningsplatserna inför att anfallet påbörjades. Den täta vegetationen medgav 
rörelser för att omgruppera dolt (Dorman, 2009, s. 125). 
 
Två av de tre helikoptrarna för trupptransport användes för att luftlandsätta SAS-operatörer 
för att de samtidigt skulle nå anfallsmålet och genomföra anfallet i högt tempo (Dorman, 
2009, s. 111). 
 
SAS-styrkan var indelad i tre grupper med olika uppgifter; frita gisslan, skydda fritagningen 
och lokalisera samt gripa rebelledaren. Uppgifterna genomfördes simultant för att bibehålla 
tempo och initiativ (Dorman, 2009, s. 112). 
 
SAS hade enbart 60 sekunder på sig för att frita gisslan, därefter skulle överraskningen vara 
över och WSB förväntas försvara sig (Fowler, 2005, s.127). 
 
En enkel sambandsstruktur och öppet samband (ej krypterat) bidrog till att initiativ som den 
tidiga evakueringen av skadade kunde tas, vilket innebar att de endast tog 20 minuter från 
skadan till operationsbordet (Fowler, 2005, s. 146). 
 
08:10 var byn genomsökt, säkrad, styrkan grupperad för försvar förstärkt med minor och 
understödd av framgrupperad indirekt eld samt närliggande områden genomsökta (Fowler, 
2005, s.147). 

Syfte 

Förstå och utföra operations centrala målsättning 

SAS-operatörer framryckte omedelbart mot byggnaderna där gisslan hölls (Fowler, 2005, 
s.141). 
 
Inom 20 minuter hade gisslan fritagits, visiterats, förberetts för upphämtning och evakuerats 
med helikopter (Fowler, 2005, s.142). 

Individuellt åtagande och hängivenhet 

Då en signalist ur 1.Para begärde evakuering av egna skadade, tog en helikopterbesättning 
initiativ att mellanlanda för upphämtning av de skadade (Fowler, 2005, s.142). 
 
Den på avstånd rekognoserade landningsplatsen i Magbeni var överraskande ett träsk som 
innebar att de luftlandsatta fallskärmsjägarna tvingades vada med vatten upp till bröstet. 
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Under denna utsatta och nu långsamma framryckning till säkrare terräng påvisade 
soldaterna enorm vilja och de lägre cheferna mycket starkt ledarskap (Fowler, 2005, s.147). 
 
En av grupperna kvarstannade för att skydda den översvämmade landningsplatsen under 
nästa luftlandsättning (Fowler, 2005, s.142). 

4.2.4 Initial analys 

Enkelhet 

Vid gisslanfritagning är naturligtvis målet att frita gisslan vilket underlättas om gisslan 
befinner sig på samma plats. I det här fallet höll motståndaren gisslan samlad vilket bidrog 
till att enkelhet under planeringen kunde uppnås. Eftersom operationen svårligen skulle 
lyckas om gisslantagarna påverkade fritagningen med understödsvapen eller personella 
förstärkningar, blev även de faktorerna prioriterade mål. Genom att olika styrkor fick olika 
mål och syfte kunde enkelhet i förberedelser och genomförande upprätthållas. Däremot 
innebär fler styrkor ökad komplexitet och i detta fall var dessutom samövning mellan SAS 
och 1.Para i tidigare sammanhang begränsad. 
 
Genom flera olika kanaler inhämtades underrättelser som var avgörande för uppdraget. 
Sammanslaget gav underrättelserna en detaljerad bild över platsen där gisslan hölls men 
även hur motståndet på platsen var organiserad, vilket var grunden för planering och 
genomförande. Samtidigt genomfördes dold övervakning av platsen som löpande 
rapporterade om gisslans situation och eventuella förändringar som är betydelsefullt vid 
gisslanfritagning, där förutsättningar snabbt kan förändras och innebära att en omedelbar 
insats måste påbörjas. 
 
Operationen innebar att ett världsledande specialförband från ett land med stor erfarenhet 
av konflikter mötte en förhållandevis lågutbildad och lågteknologisk motståndare. 
Naturligtvis innebär det att anfallande styrka har tekniska och taktiska fördelar som även 
påvisades under operationen. Däremot minskar övertaget då händelsen är tidskritisk, långt 
från egen nation och i svår terräng genomtänkt utvald av en hängiven samt erfaren 
motståndare med lokalkännedom.  
 
Genom operationens olika skeden uppvisas en vilja att ständigt förbättra möjligheterna till 
att lyckas genom att innovativt använda resurser och möjligheter som står till buds för 
planering, förberedelser, transporter, strid och sjukvård. Det som ger störst avtryck är 
tillgången till helikopter för transport men framförallt bekämpning av prioriterade mål. 
 
Sammanfattningsvis användes principen Enkelhet under operationen. Goda underrättelser, 
tydliga mål och viss innovation bidrar till att skapa enkelhet. Däremot tvingar motståndarens 
styrka med tillgång till understödsvapen och personal samt komplex miljö, anfallande styrka 
att öka antalet mål för att lyckas och därför också sin numerär med understödjande förband, 
vilket påverkar möjligheten till enkelhet.  

Säkerhet 

Man genomförde flera åtgärder för att hemlighålla den planerade operationen, såväl i 
Storbritannien som i Sierra Leone. Förloppet och resultatet av fritagningen visar inte att 
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motståndaren kände till tidpunkt, val av infiltrationsmetod eller stridsplan, därmed kan man 
anta att sekretess under planering och förberedelser fungerat väl.  
 
Sammanfattningsvis användes principen Säkerhet under operationen. I detta sammanhang 
är tidsaspekten kritisk samtidigt som gisslansituationen utspelas långt från hemlandet, detta 
innebär att styrkor snabbt måste förflyttas och till ett land där de normalt inte uppträder. 
Utifrån de aspekterna och förutsättningarna anser vi att det som var möjligt ur 
säkerhetssynpunkt omhändertogs. Däremot var motståndarens underrättelseverksamhet 
obefintlig och byggde på lokala observationer, källor eller tidningsartiklar. Viss tillgång till 
internationella TV- kanaler för nyheter fanns och följdes, varför även sekretessen i 
Storbritannien var viktig. Sammantaget underlättades operationssekretessen avsevärt av 
motståndarens begränsade underrättelser. 

Repetition  

Efter det att planeringslaget tagit fram en grov plan för operationens genomförande 
förflyttades enheterna till närområdet för att påbörja acklimatisering och förberedelser. 
Eftersom uppgifterna tidigt fördelades kunde förövning genomföras och efterhand som 
planen blev mer detaljerad fördelades terrängavsnitt med tillhörande mål, som innebar att 
repetition av moment och detaljer kunde genomföras. Stora delar av förberedelserna 
genomfördes i en uppbyggd modell av anfallsmålet. Förövningen gav erfarenheter som 
omgående omhändertogs. Friktioner under genomförandet hanterades och kunde 
överbryggas genom mängden förövning. Däremot framgår det inte ur empirin att 
stridsplanen förövades storskaligt med alla ingående styrkor gemensamt. 
 
Sammanfattningsvis användes principen Repetition under operationen. Stor kraft i 
förberedelser och repetition lades vid markstyrkorna, däremot var helikopterstyrkans 
möjlighet till förövning inte genomförbar som istället fick förlita sig på erfarenheter från 
liknande uppdrag.  

Överraskning 

WSB hade varnat förhandlingsgruppen om att de skulle avrätta gisslan om de hörde 
helikopterbuller, vilket tyder på att de var medvetna om sin sårbarhet från luften. Trots 
hotet från WSB valde anfallsstyrkan att använda helikopter för att dels uppnå en 
överväldigande eldkraft men framförallt överraskning. För att överraskningen skulle 
maximeras tillfördes lämpliga helikoptrar och tillhörande känd besättning som utförde en 
avancerad anflygning och ett offensivt uppträdande i anfallsmålet som överraskade 
motståndaren.   
 
En förutbestämd tidpunkt för en gisslanfritagning kan vara svår att planera eftersom man är 
beroende av situationen i anfallsmålet. Förändras förutsättningarna drastiskt måste en 
omedelbar insats påbörjas. Genom goda förberedelser var man beredd att göra just detta 
och samtidigt som underrättelserna pekade i en negativ utveckling togs beslutet att 
genomföra operationen vid en tidpunkt som sattes av anfallande styrkan.  
 
Genom att påbörja anflygning i skydd av mörker kunde överraskning uppnås dels på grund 
av utebliven förvarning men också vid en tidpunkt då motståndaren var mindre beredd. 
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Valet att anfalla i två terrängavsnitt samtidigt var sannolikt avgörande för att lyckas med 
uppdraget och inte primärt en planerad vilseledning. Samtidigt blev det direkt eller indirekt 
en avledningsmanöver där motståndaren överraskades simultant och medvetet eller 
omedvetet tvingades att bortprioritera sin viktigaste uppgift, att behålla gisslan i fångenskap.  
 
Sammanfattningsvis användes principen Överraskning under operationen. Analys av 
underrättelser under planeringsskedet talade tydligt för att varken tidpunkt eller vilseledning 
skulle medge överraskning med hänsyn tagen till förvarning och ett genomtänkt försvar av 
platsen. Den istället identifierade sårbarheten att anfalla från luften utnyttjades fullt ut för 
att uppnå överraskning. 

Tempo 

Stridsplanen byggde på högt tempo eftersom det är avgörande vid gisslanfritagning som 
annars kan avrättas när motståndaren inser att han förlorar kontrollen. Genom att styrkan 
(SAS) med det högst prioriterade målet tilldelades tillräckligt med helikopterresurser för att 
transportera samtliga i kombination med deras höga färdighetsnivå, kunde tempot 
bibehållas och det prioriterade målet uppnås inom tidsplanen. 
 
Parallellt räckte inte helikopterresurserna för att luftlandsätta hela styrkan (1.Para) med det  
lägre prioriterade målet samtidigt, vilket också fick konsekvenser som innebar skadade och 
att tempot nedgick. Trots motgångarna genomfördes operationen i sin helhet inom en rimlig 
tidsperiod.  
 
Utrustning och åtgärder i planering och förberedelser anpassades för att medge ett högt 
tempo dock i större omfattning vid SAS än 1.Para där förstärkningsvapen, minor och 
granatkastare togs med. 
 
Sammanfattningsvis tillämpades principen Tempo under operationen. Flygresurserna var 
begränsade för en stridsplan med två simultana anfall och var en risktagning där man 
tvingades att prioritera tilldelningen. Denna prioritering och karaktären av de två 
förbandstyperna, medförde att tempot i fritagningen innebar att tidsåtgången var lägre än 
planerat, samtidigt som tempot i anfallet av den andra byn påverkades av motgångar som 
innebar en något högre tidsåtgång än planerat.  

Syfte 

Genom att stridsplanen innebar två simultana anfall med olika syfte, fristående mål och 
separata terrängavsnitt som dessutom genomfördes av två förband kunde enkelhet skapas i 
en i övrigt komplex operation. Enkelhet och tid till förövning bidrog till tydlighet samt 
individens förståelse för syfte och mål med operationen. 
Flera situationer visar också på individuella initiativ och prestationer utöver det planerade. 
Helikopterbesättningarna genomförde flera riskfyllda manövrar för att anpassa sig utefter 
förutsättningarna, anfallstyrkan ur 1.Para utsattes för stora prövningar som överbryggdes 
genom vilja och handlingskraft. Fritagningsstyrkan lyckades frita och evakuera fler 
tillfångatagna än planerat och samtidigt gripa WSB:s ledning genom initiativkraft och 
driftighet.  
  
Sammanfattningsvis återfinns principen Syfte i operationen. Operationen var ingen diskret 
och kirurgisk fritagning utan istället en offensiv raid i syfte att frita gisslan. Att genomföra en 
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raid under rådande förutsättningar var djärvt och skulle kunna ha gett katastrofala 
konsekvenser. Även om det uppstod motgångar som kunde påverkat utgången så uppvägdes 
det vid flera tillfällen av förståelse för syftet och andan att fullfölja uppdraget trots stora 
umbäranden.  

4.3 Fallstudie operation Neptune Spear 

4.3.1 Bakgrund 

Operation Neptune Spear är en amerikansk specialoperation genomförd den 2 maj 2011, där 
Usama Bin Laden (UBL), grundaren till al-Qaida, blev eliminerad.  

UBL föddes i mars 1957 i Riyah, Saudiarabien, där han växte upp i en välbärgad familj. UBL:s 
far var en förmögen affärsman med nära relationer till den saudiska kungafamiljen. Redan 
vid tidig ålder fostrades UBL som en Wahhabi (en strikt sunnimuslimsk förgrening) men det 
var troligtvis under sin skoltid vid den ansedda al-Thager i Jidda som han kom att utveckla sin 
radikalisering. Efter sin utbildning till byggnadsingenjör skapade sig UBL en framgångsrik 
affärsverksamhet och blev en mycket förmögen man.  

Under slutet av sjuttiotalet befann sig UBL i Afghanistan för att bistå med hjälp till att 
organisera och träna utländska islamister i kriget mot Sovjetunionen, det var också där som 
grunderna till al-Quaida lades. UBL blev al-Quaidas ledare, en organisation som har tagit på 
sig ansvaret för ett antal terrordåd runt om i världen, bland annat attentatet mot World 
Trade Center och Pentagon den11 september 2001 vilket även blev den utlösande faktorn 
för USA:s beslut att förklara krig mot organisationen.  Under 2001 påbörjades en 
intervention i Afghanistan benämnd Enduring Freedom, bestående av flera länder under 
ledning av USA, vars syfte var att gripa UBL, att utrota al-Qaida och avsätta talibanregimen. 

Under Afghanistankrigets slutskede lyckades UBL lokaliseras till Tora Bora-grottorna i norra 
Afghanistan. UBL lyckades undkomma alla försök av amerikanska förband att tillfångata 
honom. Efter Afghanistankrigets slut cirkulerade många rykten om UBL:s förehavanden. 
Inledningsvis framkom uppgifter som påstod att han hade dödats i kriget, andra uppgifter 
pekade på att han gömde sig i bergsstaden Savzevar i nordöstra Iran men alla uppgifterna 
visade sig vara falska. USA utfäste en belöning på 50 miljoner dollar för underrättelser som 
ledde till ett gripande av UBL. Efter detta förekom det många rykten om var UBL befann sig, 
inget ledde till ett gripande.  

I början av 2002 började CIA förhöra tillfångatagna al-Quaida medlemmar, bland annat vid 
det ökända Guantanamo-fängelset. Ett namn som tidigt dök upp under förhören var en 
person vid namn Ibrahim Saeed Ahmed, som möjligtvis var nära associerad med UBL. 
Uppgiften lagrades i CIA:s databas men det var först flera år senare som informationen kom 
att användas.  Under 2002 fick CIA upp intresset för en annan al-Quaida-medlem vid namn 
Abu Ahmed al-Kuwaiti och efter flera år av förhör med en rad olika fångar ansågs det troligt 
att al-Kuwaiti var en del av den innersta kretsen runt UBL. År 2008 lyckades CIA avslöja att al-
Kuwaitis riktiga namn var Ibrahim Saeed Ahmed. Spår av Ahmed ledde till Pakistan. 
Pakistanska underrättelsetjänsten (ISI) hjälpte CIA med att spåra Ahmeds telefon. Ahmeds 
telefon användes sporadiskt och var alltid avstängd i närheten av hans hem. Efter intensiva 
försök att spåra telefonen lyckades till slut CIA i augusti 2010, att lokalisera Ahmed och 
förfölja honom till den byggnad som sedermera kom att visa sig vara UBL:s hem sedan flera 
år. CIA kunde inte bekräfta att UBL fanns i huset, men mycket talade för att 
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byggnadskomplexet beboddes av en betydelsefull person. Byggnadskomplexet liknade 
nästan ett fort med höga murar som omgärdade området med stora ståldörrar vid entrén. 
Ahmed ansågs ha varit idealisk som kurir åt UBL, han var en pakistanier som var född i 
Kuwait och som dessutom talade både arabiska och pashto. Han kunde röra sig fritt i 
Pakistan och hade inga problem med att kommunicera med såväl arabiska al-Quaida-
medlemmar som med lokala grupperingar i Pakistan. Ahmed var den man som möjliggjorde 
UBL att verka från och gömma sig i Pakistan men han var samtidigt den man som ledde 
USA:s uppmärksamhet till platsen. Upptäckten av UBL:s gömställe ledde till operation 
Neptune Spear.  

4.3.2 Operation Neptune Spear 

Operation Neptune Spear genomfördes av USA inne i Pakistan, utan pakistanska 
myndigheters vetskap. Den taktiska delen av operationen inleddes klockan 23:15 med att två 
stealth-helikoptrar med 24 SEAL-operatörer lyfte från en bas i Afghanistan och flög obemärkt 
cirka 160 km in i Pakistan till staden Abbottabad. Några minuter senare framgrupperade 
ytterligare två helikoptrar med drivmedel och en reservstyrka bestående av ytterligare SEAL-
operatörer in i Pakistan. Den initiala planen var att halva styrkan skulle ta sig ned med rep 
från helikoptern på taket av huvudbyggnaden samtidigt som andra halvan tog sig ned på 
samma sätt på området innanför murarna. När anfallsstyrkan nådde målet kraschade 
helikopter som skulle lämna av styrkan innanför murarna på grund av turbulensen som 
uppstod intill de höga murarna som omgärdade målet. Ingen ur styrkan omkom eller 
skadades turligt nog vid kraschen och operationen fortskred. En av de två helikoptrarna som 
hade framgrupperat inne i Pakistan kallades senare fram för att ersätta den störtade. Efter 
cirka 40 minuter lämnade anfallsstyrkan målet med kvarlevorna av en dödad motståndare 
och stora mängder beslag bestående av dokument, hårddiskar och datorer. Styrkan lyckades 
återvända tillbaka till Afghanistan innan pakistansk militär hade hunnit vidta några åtgärder. 
UBL:s identitet bekräftades med hjälp av flera källor, bland annat DNA, därefter flögs 
kroppen ut till hangarfartyget USS Carl Vinson för att begravas till havs. 

Trots den störtade helikoptern ansågs operationen vara en stor framgång. USA:s president 
Barack Obama offentliggjorde operationen och resultatet endast timmar efter att den 
slutförts.  

4.3.3 Empiriska resultat 

Enkelhet 

Stora resurser var allokerade för att genomföra operationen och stödja det taktiska 
genomförandet. Det taktiska genomförandet bestod av 24 SEAL-operatörer, en hund, en tolk 
och två helikoptrar med besättning. De stödjande enheterna bestod av 55 SEAL-operatörer, 
12 helikoptrar, fler än hundra reguljära soldater, 20 stycken flygplan samt flera 
underrättelse- och spaningsgrupper (Panzeri, 2014, s. 36). 

När helikoptrarna närmade sig målet, pekade spaningsgrupper, som redan fanns i området 
ut målet med laserpekare för att underlätta för helikopterpiloterna att se målet (Panzeri, 
2014, s. 43). 

Inne i Pakistan fanns ett tiotal CIA-agenter i civila fordon samt pakistanska privata 
säkerhetsföretag som skulle finnas på förutbestämda platser (Panzeri, 2014, s. 36).    



   

48 
 

Begränsa antalet mål 
De taktiska målen för operationen var endast två. Huvudmålet var att tillfångata Usama Bin 
Laden, död eller levande. Det andra målet var att insamla underrättelser i form av 
dokument, hårddiskar och liknande (Panzeri, 2014, ss. 33,34). 

Operationen hade planlagts under flera veckor i Pentagon, där kompanichefen och hans 
ställföreträdande deltagit. En grov plan presenterades för grupperna där uppgift och 
indelning framgick. Nu övergick planeringen till att fokusera på detaljer och hitta brister 
(Owen & Maurer, 2012, s. 129).  
 
Planeringen fortsatte på en mycket hög detaljnivå där enskild operatör visste exakt var han 
skulle befinna sig och precist vilka moment han skulle utföra samt vilken extrautrustning han 
behövde (Owen & Maurer, 2012, s. 136). 
 
Ett underlag togs fram som delades ut till samtliga. En flygbild på vilken alla byggnader var 
numrerade och viktiga delar var utmärkta, en lista över alla radiofrekvenser samt foton och 
signalement på alla män som förväntades befinna sig i målområdet (Owen & Maurer, 2012, 
s. 167). 

Goda underrättelser 
CIA-agenter hyrde ett hus i närheten av målbyggnaden och genomförde 
informationsinhämtning mot målet under flera månaders tid (Panzeri, 2014, s. 27). 

NSA genomförde, i den mån det var möjligt, telefonavlyssning mot relevanta mål (Panzeri, 
2014, s. 27). 

US National Geospatial-Intelligence (NGA) levererade detaljerade tredimensionella bilder av 
målbyggnaderna och personerna (kön och längd) som uppehöll sig där (Panzeri, 2014, s. 27).   

Området övervakades med hjälp av satellit, drönare och spaningsrobotar som med både bild 
och video dokumenterade anfallsmålet i detalj (Owen & Maurer, 2012, s. 138). 
 
Underrättelser om möjliga identiteter på UBL närmsta män, kallade ”kurirer”, kunde 
bekräftas genom fångförhör av sedan tidigare fängslade terrorister och sedan användas för 
att säkerställa identitet på de män som fanns i anfallsområdet (Owen & Maurer, 2012, s. 
134). 
 
Med hjälp av bildunderlaget hade en mycket detaljerad skalenlig modell byggts för planering 
och genomgångar (Owen & Maurer, 2012, s. 130). 
 
Under hela planeringen fanns underrättelseanalytiker och bildtolkar på plats för att direkt 
kunna svara på uppkommande spörsmål; exempelvis detaljerade frågor om huruvida en 
särskild dörr öppnades utåt eller inåt. Detta kunde besvaras med enbart minuters 
fördröjning (Owen & Maurer, 2012, s. 138). 
 
På en av filmerna från en spaningsradar kunde man se pakistanska helikoptrar från den 
närliggande militärhögskolan flyga på låg höjd över målområdet, utan någon särskild 
reaktion från personerna i anfallsmålet. Därmed drogs slutsatsen att det tillhörde 
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normalbilden att helikoptrar passerade och att överraskningen inte skulle utebli genom att 
ta sig till målet med helikopter (Owen & Maurer, 2012, s. 141). 
 
Analytiker från NSA (National Security Agency) och CIA (Central Intelligence Agency) flögs 
tillsammans med truppen till Afghanistan för att stödja på plats (Owen & Maurer, 2012, s. 
141). 
 

Innovation (teknisk/taktisk) 
För att öka chanserna att lyckas med uppdraget handplockades de mest erfarna 
operatörerna som bildade en ny och unik styrkesammansättning (Owen & Maurer, 2012). 

Sedan ett antal år hade utveckling av Black Hawk med stealhth egenskaper, alltså förmåga 
att undgå fientlig radar pågått. Helkoptrarna hade under ett antal år genomgått försök men 
för tillfället var försöken vilande men återupptogs (Bergman, 2017, s. 206). 

USA hade varit delaktiga att bygga upp Pakistans luftförsvar och kände väl till dess 
kapaciteter (Bergman, 2017, s. 206). 

Helikoptrarna modifierades för att minska vikten och medge längre aktionstid, bland annat 
togs samtliga säten ut ur transportutrymmet (Owen & Maurer, 2012, s. 2). 

För att skydda operationen från nyfikna eller någon som försökte ingripa, användes en 
säkringsstyrka utanför den yttre muren. Styrkan tillfördes en tolk och en stridshund för att så 
långt som möjlig undvika dödligt våld.  Styrkan skulle också med hjälp av hunden uppspåra 
eventuella som flydde från anfallsmålet (Owen & Maurer, 2012, s. 136). 

För att operationen skulle kunna genomföras med helikopter krävdes att de mindre 
helikoptrarna kunde fylla på flygbränsle inför hemtransporten. De större helikoptrarna med 
QRF (reservstyrkan) och drivmedelsbälgar befann sig 10 kilometer från anfallsmålet. Under 
flygtransporten tillbaka landade de mindre helikoptrarna vid reservstyrkan och tankades 
under 10 minuter (Owen & Maurer, 2012, s. 152). 

Under operationen användes den senaste NVG-tekniken med fyra bildrör som medger 120⁰ 
synfält till skillnad från normala 40⁰ (Owen & Maurer, 2012, s. 166). 

Genom att anfallsstyrkan använde ljuddämpare på sina karbiner var det lätt att urskilja det 
fientliga eldöppnandet (Owen & Maurer, 2012, s. 181).  

Säkerhet 

Operationssekretess vid planering och förberedelser 
Trots att operationen skulle genomföras i Pakistan och att de var allierade med USA i 
området, gavs ingen information om att USA troligen hade lokaliserat Usama Bin Laden, och 
att en gripandeoperation skulle genomföras (Panzeri, 2014, s. 28). 

Den initiala ordergivningen hölls i det säkrade utrymmet som innebar att mobiltelefoner var 
förbjudna. Detta utrymme låg på en våning där känslig och hemlig information hanterades, 
väggar, golv och tak var blyförsedda för att förhindra elektronisk avlyssning (Owen & 
Maurer, 2012, s. 120). 
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Vid den första ordergivningen informerades truppen om att de skulle delta i en tidigare 
okänd övning i North Carolina och erhöll en kort utrustningslista för packning (Owen & 
Maurer, 2012, s. 121). 
 
Risken för att operationen skulle läcka ut ökade med tiden och med antalet som fick 
kännedom, vilket var en oro under den onormalt långa tiden för förberedelser (Owen & 
Maurer, 2012, ss. 147, 154). 
 
Pentagon tog fram en cover story som skulle fungera som anledning till att amerikansk trupp 
befann sig på pakistanskt territorium. Den uppdiktade historien handlade om att styrkan var 
där för att lokalisera och ta hem en störtad drönare. Denna historia ansågs dock befängd och 
förkastades av styrkan eftersom Pakistan, som på pappret var allierad, skulle ha informerats 
och godkänt en sådan operation innanför deras gränser (Owen & Maurer, 2012, s. 159). 
 
McRaven genomförde ett oplanerat besök i Afghanistan, vilket tillhörde normalbilden men 
att han besökte den lilla basen Jalalabad varifrån operationen utgick, var inte normalt och 
detta väckte uppmärksamhet (Owen & Maurer, 2012, s. 154). 

Repetition 

Fullskalig förövning (minst en, helst två) 
Två stycken fullskaliga kopior av huskomplexet, i vilken målet befann sig, byggdes upp i USA. 
En byggdes vid Harvey Point, NC, och ytterligare en byggdes på högre höjd i Nevada. Kopian 
som byggdes i Nevada var mer primitiv, istället för murar runt byggnaden var det staket i 
form av hönsnät (Panzeri, 2014, s. 31). 

Syftet med kopian som byggdes i Nevada var inte att återskapa själva stormningen utan för 
att simulera belastningen för helikoptrarna (Bowden, 2013, s. 209). 

Då det upptäcktes att den skalenliga modellen skilde sig åt från bilderna påtalades detta och 
förändringar i modellen utfördes omgående (Owen & Maurer, 2012, s. 142). 
 
Byggnadernas interiör skulle förbli okänt men här förlitade sig grupperna på sin stora 
erfarenhet av liknande tillslag i Afghanistan och Irak (Owen & Maurer, 2012, s. 142). 
 
Fullskaliga förövningar i den uppbyggda modellen genomfördes under tre dagar tills allt satt i 
ryggmärgen (Owen & Maurer, 2012, s. 142). 
 
Efter att man hade övat på det planerade förloppet övergick man till att öva på alla de 
eventualiteter som man hade identifierat, som till exempel att helikoptern tvingas landa 
utanför murarna och flyende som måste uppspåras (Owen & Maurer, 2012, s. 143). 
 
Grupperna hade aldrig tidigare förövat en operation i denna omfattning. De otaliga 
repetitionerna bidrog till att den tillfälligt sammansatta styrkan blev sammansvetsad (Owen 
& Maurer, 2012, s. 143). 
 
Inför liknande operationer mot mindre viktiga mål hade man normalt haft några timmar till 
förberedelser, det här var något annat (Owen & Maurer, 2012, s. 153). 
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Förövningen avslutades med en generalrepetition som inleddes med en muntlig stridsövning 
där samtliga moment pratades igenom av den ansvarige och övergick sedan till en praktisk 
förevisning för flertalet utomstående från Pentagon (Owen & Maurer, 2012, s. 143). 
 
Inför operationen genomfördes två dagars klimatacklimatisering på basen (Owen & Maurer, 
2012, s. 159). 
 
Den skalenliga modellen medfördes till basen för att underlätta förberedelserna tillsammans 
med reservstyrkan som redan befann sig i Afghanistan (Owen & Maurer, 2012). 

Överraskning 

Utnyttja motståndarens sårbarheter/svagheter 
Anfallsstyrkan skulle använda sig av en helikoptertyp med så kallad smygteknik (stealth), 
detta innebär att den ger en lägre radarsignatur (Panzeri, 2014, s. 42). 

De nya stealth-helikoptrarna gav dessutom ifrån sig en lägre ljudsignatur, de skulle bli 
hörbara först när de var cirka 2 minuter från målet (Bowden, 2013, s. 239). 

QRF- och reservplansstyrkan färdades med 4 stycken MH-74E Chinooks-helikoptrar som inte 
var i stealth utförande, dessa påbörjade sin framryckning några minuter efter anfallsstyrkan 
(Panzeri, 2014, s. 42). 

Fyra helikoptrar skulle ta sig in i Pakistan: 2 stycken Black Hawks för anfallstyrkan, 2 stycken 
MH-47 E Chinooks som skulle medföra extra bränsletankar och den taktiska reservstyrkan 
bestående av 24 SEAL-operatörer. En femte helikopter skulle bestå av en ännu större 
reservstyrka – Plan C, denna skulle gruppera strax utanför gränsen till Pakistan (Bowden, 
2013).  

Mobiltelefoni stördes ut och ett strömavbrott iscensattes i området, som även inkluderade 
Pakistans Military Academy. Strömavbrott och problem med mobiltelefoni var vanliga i 
området (Panzeri, 2014, s. 42). 

Grupperna ville luftlandsättas med fallskärm 4-6 kilometer från anfallsmålet och därefter 
fortsätta till fots och därigenom maximera överraskningen. Efter vidare planering visade det 
sig att anfallsmålet omgavs av urban miljö med stor risk för upptäckt (Owen & Maurer, 2012, 
s. 138). 
 
Inuti huset genomfördes anfallet tyst (långsammare tempo och ingen nedhållande eld) för 
att utnyttja övertaget att kunna se i mörker (Owen & Maurer, 2012, s. 189). 

Tidpunkt 
Klockan 23:15 lokal tid lyfte de två helikoptrarna med anfallsstyrkan från Jalalabad i 
Afghanistan, 15 minuter senare passerade de över gränsen in till Pakistan (Panzeri, 2014, s. 
42). 

Tidpunkten var omsorgsfullt vald utifrån månvarv och ljusförhållanden (Owen & Maurer, 
2012, s. 154). 
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Enligt planen skulle tillslaget ske klockan ett på natten. Då var det som lugnast i huset samt 
att helikoptrarna skulle få längsta möjliga tid att färdas i mörker både under infiltrations- och 
exfiltrationsskedet (Bowden, 2013, p. 232). 

Vilseledning 

Tempo 

Nå det taktiska målet i anfallsmålet så fort som möjligt 
Klockan 00:55 hade anfallsstyrkans två helikoptrar nått målet (Panzeri, 2014, a. 43). 

Klockan 01:06 går de första SEAL-operatörerna in i huvudbyggnaden. I huvudbyggnaden 
bekämpas först två stycken individer. För att komma upp en våning forceras en ståldörr med 
hjälp av sprängmedel. På andra våningen bekämpas ytterligare en individ innan styrkan når 
tredje våningen där UBL bekämpas klockan 01:09 (Panzeri, 2014, s. 50). 

För att behålla ett högt tempo skulle helikoptrarna hovra ovanför respektive målområde och 
grupperna lämna helikoptern genom Fast Rope (Owen & Maurer, 2012, s.158). 
 
Kodord togs fram för att underlätta och minimera radiokommunikation och därmed höja 
tempot i genomförandet (Owen & Maurer, 2012, s. 138). 
 
En prickskytt satt i öppningen på bägge sidor i helikoptrarna för att skydda sin grupp under 
den känsliga delen att ta sig ner för repet, vilket skulle höja tempot under detta moment 
(Owen & Maurer, 2012, s. 138). 
 
När en av Black Hawk-helikoptrarna påbörjade att hovra ovanför punkten där gruppen skulle 
lämna helikoptern uppstod problem. Piloten lyckades inte få helikoptern stabil och bakdelen 
slog i kringliggande mur som ledde till att helikoptern kraschade. Den andra helikoptern 
uppmärksammade problemet och valde att istället släppa av sin grupp genom att landa 
utanför murarna. Det här sammantaget sänkte det initiala tempot och innebar att dyrbar tid 
och överraskning förlorades (Owen & Maurer, 2012, s. 177). 
 
Då andra gruppen som luftlandsatts utanför muren sprängde sig in genom metallporten 
visade det sig att den var igenmurad från insidan, vilket innebar förlorad tid (Owen & 
Maurer, 2012, s. 180). 
 
Flertalet oväntade metalldörrar inuti huset som behövde forceras med sprängladdning 
sänkte tempot (Owen & Maurer, 2012, s. 186). 
 
Kompanichefen hade inte informerats om att den första helikoptern kraschat utan hörde det 
av en slump under anfallet, vilket resulterade i att QRF kallades fram sent. Efter att han 
senare nåtts av informationen att kraschen inte orsakat egna döda eller skadade återkallade 
han QRF-styrkan. Tillkallandet av sprängexperten som skulle förstöra den kraschade 
helikoptern blev härmed också fördröjd vilket påverkade hans möjlighet att applicera 
laddningarna (Owen & Maurer, 2012, p. 187). 
 
Detonationstiden på laddningen som skulle förstöra den störtade helikoptern ställdes in med 
fem minuters fördröjning, samtidigt fördröjdes lastningen av personal och utrustning. Det 
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innebar att den inkallade, långsammare helikoptern som skulle lyfta ut styrkan från den 
kraschade helikoptern tvingades avvakta detonationen före den lyfte, som medförde att 
tidsplanen inte hölls (Owen & Mauer, 2012, s. 208). 
 
Den totala tiden som operationen tog ifrån att de anlände till Abbottabad intill dess att de 
lämnade är 38 minuter (Panzeri, 2014, s. 51). 

Avtrycket som de hade lämnat i Abbottabad var stort, de hade varit tvungna att spränga den 
kraschade helikoptern samt att deras egna helikoptrar hade hovrat över området under hela 
operationen (Panzeri, 2014, s. 55).  

Vid exfiltrationen fick en Chinook-helikopter användas istället för den kraschade 
”smyghelikoptern”, denna helikoptertyp ger en större radarsignal, högre ljud samt har en 
lägre marschhastighet (Panzeri, 2014 s. 55). 

Syfte 

Förstå och utföra operationens centrala målsättning 

Efter att den ena helikoptern hade kraschat vid målet, valde piloten för den andra 
helikoptern att landa norr om målet, utanför murarna, istället för som planerat på taket av 
huset. Klockan 00:59 blir SEAL-operatörerna avsläppta, de framryckte omedelbart mot 
porten för att fortsätta lösa uppgiften (Panzeri, 2014, s. 46). 

När SEAL-operatörerna försökte spränga upp porten i muren in till målet insåg de att den var 
igenmurad från insidan. De fortsatte då mot huvudporten för att försöka forcera den 
(Panzeri, 2014, s. 46). 

Operationen försenades några timmar då ett molntäcke skymde spaningsdrönaren som 
övervakade anfallsmålet. Man ville inte riskera att UBL lämnat området oupptäckt precis 
före eller under tillslaget (Owen & Maurer, 2012, s. 158). 
 
Tiden i anfallsmålet var bestämd till 30 minuter med 10 minuter extra i reserv.  Längre kunde 
man inte uppehålla sig på platsen för att säkerställa att helikoptrarna skulle ha tillräckligt 
med bränsle samt att risken för att pakistansk polis eller militär inte skulle hinna ingripa 
(Owen & Maurer, 2012, s. 177). 
 
Dokumentationen av UBL med foto och DNA gjordes i två uppsättningar av två operatörer 
som sedan fördelades i två helikoptrar för att öka chansen att få hem bevis (Owen & Maurer, 
2012, s. 200). 
 
Kroppen togs med i den mindre helikoptern eftersom risken att den skulle skjutas ner var 
mindre (Owen & Maurer, 2012, s. 206). 

Individuellt åtagande och hängivenhet  

Då tätkarlen gick in i rummet där UBL låg, stormade hans två fruar mot tätkarlen varpå han 
omedelbart kastade sig mot dem och tryckte dem mot en hörna för att med sin kropp 
skydda sina efterföljande kamrater om de två kvinnornas avsikt var att detonera en 
självmordsväst (Owen & Maurer, 2012, s. 193). 
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Piloten i den helikoptern som inte var möjlig att stabilisera, behöll sitt lugn och använde sin 
erfarenhet med sitt eget liv som insats då han valde att kraschlanda helikoptern med nosen i 
marken så att stjärten blev hängande på muren. Därmed välte aldrig helikoptern och 
rotorbladen slog aldrig i marken vilket sannolikt hade orsakat omfattande skador på gruppen 
där bak (Owen & Maurer, 2012, s. 218).  

4.3.4 Initial analys 

Enkelhet  

Operationen hade två tydliga mål; att gripa UBL och att beslagta bevis för efterföljande 
rättegång och fortsatt underrättelsearbete. Eftersom syftet var att tillfångata UBL var det 
tillika det högst prioriterade målet. Prioriteringen och goda underrättelser bidrog till att 
skapa enkelhet under planering och genomförande.  
 
Genom att utnyttja alla tänkbara inhämtningsresurser skapades med hjälp av 
underrättelseanalytiker en omfattande och detaljrik bild av anfallsmålet. Samtidigt 
övervakades området på långt avstånd från luften och dolt på nära avstånd. Detta bidrog till 
att kartlägga mönster, antal personer och deras rutiner. Genom utomordentliga 
underrättelser och övervakning kunde en enkel plan skapas med få osäkerheter och stor 
kännedom om vad som väntade.   
Det som däremot förblev okänt var hur byggnaderna såg ut invändigt avseende planlösning 
och försvar såsom beväpning och eventuella försåtsmineringar. Likaså var det trots 
övervakning svårt att med säkerhet fastställa om det var UBL som befann sig i anfallsmålet.  
 
Världens mäktigaste krigsmakt använde naturligtvis mängder av tillgänglig ny teknologi för 
att säkerställa ett lyckat resultat. Teknologi som motståndaren inte var i närheten av att 
kunna använda sig av. Det teknologiska övertaget präglade såväl planering, förberedelser 
och genomförande, där anfallande styrka kunde tillämpa en taktik som motståndet inte 
kunde möta. 
 
Även ny och förhållandevis oprövad teknologi användes genom de modifierade 
helikoptrarna, ett val som visade sig utsätta hela operationen för stor risk att misslyckas. 
 
Sammanfattningsvis användes principen Enkelhet i operationen. Principen syns tydligast i det 
taktiska genomförandet i anfallsmålet där betydelsen av de goda underrättelserna var 
avgörande. I övrigt var det en mycket komplex operation med många ingående resurser som 
understöd för att säkerställa uppdraget. Det som framförallt försvårade och bidrog till 
komplexiteten var att målet låg i Pakistan, en nation som av säkerhetsskäl inte fick vetskap 
om operationen och därigenom blev Pakistans försvar ett verkligt och påtagligt hot eftersom 
nationens gränser överskreds. 
 
Samtidigt som ny teknik eller taktik kan vara det som avgör utgången kan det också vara det 
som omkullkastar förutsättningarna, vilket alltid är en svår avvägning. 

Säkerhet 

Stora och genomgripande ansträngningar gjordes för att hemlighålla operationen, såväl 
internt som externt och nationellt som internationellt. Det faktum att så många resurser 
bidrog med stöd under planering, förberedelser och genomförande tillsammans med den 
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långa förberedelsetiden var en betydande risk för att sekretessen skulle äventyras. Man 
valde också att handplocka de mest rutinerade operatörerna ur olika kompanier vilket inte 
tillhörde normalbilden och bidrog till onödig uppmärksamhet. Likaså genomförde Amiral 
McRaven ett chefsbesök inför operationen på den mindre basen i närheten av den 
pakistanska gränsen som riskerade att väcka intresse och knyta operationen till en plats.  
Det fanns inget som talade för att tid, infiltrationsmetod eller stridsplan var känd av varken 
motståndaren eller det pakistanska försvaret. Motståndarens underrättelseförmåga var 
mycket begränsad och byggde på underrättelser från sympatisörer och öppna källor. 
Anfallsstyrkan hade god kunskap om pakistanska posteringar samt kapaciteten hos deras 
sensorkedja. Helikoptrarna tog omvägar runt militäranläggningar och utnyttjade dalgångar 
för att undgå upptäckt under såväl infiltration som exfiltration. 
Sammanfattningsvis tillämpades principen Säkerhet under operationen. Avvägningen mellan 
att informera Pakistan och riskera att UBL förvarnades, kontra den mängd resurser som 
krävdes för att understödja operationen, var ett övervägande som USA gjorde, troligen 
grundat på tidigare erfarenheter. Omfattande understödjande resurser, förberedelsetiden 
och några mindre kloka val kunde påverkat säkerheten negativt. 

Repetition 

Stridsplanen förövades med alla ingående delar otaliga gånger. Förberedelserna utgjordes av 
muntliga repetitioner och förövning av enskilda moment samt fullskaliga genomföranden i 
uppbyggda modeller av anfallsmålet. Identifierade brister omhändertogs och tänkbara 
scenarion utanför grundplanen övades för att öka flexibiliteten vid uppkomna eventualiteter. 
Trots en enorm ambition under förövningen så upptäcktes inte problemet med de 
modifierade helikoptrarna. Anfallsmålets yttre gräns hade byggts av stängsel istället för 
murar, vilket skapade en helt annan turbulens som de ombyggda helikoptrarna visade sig 
vara känsliga för. Misstaget orsakade att en helikopter störtade, vilket innebar att uppdraget 
riskerade att misslyckas samt kunde ha orsakat ett stort antal egna förluster. Genom den 
betydande förövningen kunde misstaget överbryggas och operationen fullföljas.  
 
Sammanfattningsvis genomfördes principen Repetition i mycket stor utsträckning. 
Mängdövning i kombination med realistiska förutsättningar bidrog till framgången och 
anpassningsförmågan. Där det förelåg osäkerheter såsom vad som väntade inuti 
byggnaderna, kunde man förlita sig på sin stora erfarenhet från liknande situationer. 

Överraskning 

En av motståndarens största sårbarheter var övertron till säkerhet genom att befinna sig i 
Pakistan. Denna sårbarhet utnyttjades trots känsligheten att bedriva militära operationer på 
annan nations territorium. Av det ringa motståndet i anfallsområdet kan man anta att just 
denna sårbarhet starkt bidrog till överraskningen.  
 
Uppträdandet i anfallsmålet kunde genomföras mer överraskande genom att 
eldistributionen till målet slogs ut som innebar att anfallande styrkas mörkerkapacitet 
överraskade motståndaren inuti byggnaderna. Även de modifierade helikoptrarna bidrog till 
överraskning genom en lägre ljudsignatur som förkortade tiden till förvarning. 
 
Sårbarheter i det pakistanska försvaret utnyttjades för att infiltrera samt exfiltrera och 
bidrog till överraskning genom att operationen inte röjdes i förväg. 
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Tidpunkten valdes omsorgsfullt för att uppnå största överraskningseffekt genom att utnyttja 
det taktiska övertaget i mörker samt att övervakningen tidigare visat på mycket låg aktivitet i 
anfallsmålet nattetid. Det som däremot medförde en större risk med ett tillslag under 
nattetid var osäkerheten kring eventuella försåtsmineringar inomhus. Man utgick från att de 
inte var apterade dagtid eftersom barn rörde sig i området men kunde inte uteslutas 
nattetid. 

Sammanfattningsvis användes principen Överraskning i stor omfattning. Genom att 
identifiera motståndarens och pakistanska försvarets sårbarheter kunde operationen 
framgångsrikt genomföras och bevisligen överraska såväl motståndaren i anfallsmålet som 
det pakistanska försvaret. 

Tempo 

Planen präglades av högt tempo, flera taktiska och stridstekniska åtgärder vidtogs för att 
bidra till ett högt tempo. Anfallet hade tydliga tidsmässiga kontrollpunkter för att möjliggöra 
chefernas uppföljning av att tidsplanen hölls.  
 
Flera faktorer påverkade tidsplanen för anfallet, några självgenererade och några kopplade 
till brist på information. Den störtade helikoptern samt att den andra helikoptern 
taktikanpassade genom att landa utanför muren sänkte tempot. Likaså en brist på intern 
kommunikation kopplad till att helikoptern störtade samt sprängningen av helikoptern för 
att undanröja att ny teknologi spreds. En igenmurad port i muren samt flera okända 
ståldörrar inomhus, innebar att forcering fick göras explosivt vilket sänkte tempot i anfallet. 
Sammantaget blev tiden i anfallsmålet fördröjt med åtta minuter, vilket utifrån 
omständigheterna måste ses som relativt lite. 
 
Sammanfattningsvis genomfördes anfallet med principen Tempo. En mängd förövning och 
erfarenhet gav en anpassningsförmåga i genomförandet som hanterade friktioner som 
medgav att tempot bibehölls. Det faktum att försvaret av platsen var näst intill obefintlig och 
att ingen försökte fly innebar att anfallstyrkan vann tid som i sin tur medgav tidstjuvar i 
andra avseenden så att tidsplanen i stort kunde hållas. 

Syfte 

De rigorösa förberedelserna bidrog till tydlighet i uppdragets syfte och mål. Likaså bidrog 
förövningen till att den enskilde med stor precision visste vad han - men även övriga - skulle 
uträtta och hade därmed en anpassningsförmåga utifrån vad som skedde.  Genomförandet 
drabbades av flera friktioner som rådigt och snabbt hanterades, där individuella initiativ och 
prestationer var avgörande.  
 
Sammanfattningsvis visade operationen på att principen Syfte omhändertogs. Karaktären av 
uppdraget att genomföra ett historiskt tillslag med möjlighet att gripa världens mest 
eftersökta människa minskade naturligtvis risken att syftet skulle förbises av någon och 
ökade samtidigt potentialen till heroiska insatser. 
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5. Analys  
Med startpunkt i den initiala analysen genomförs i följande kapitel en djupare analys och 
jämförelse av fallen. Inledningsvis granskas omfattningen av principernas närvaro i de tre 
fallen. Därefter klargörs principernas betydelse för operationernas utfall. Slutligen utreds 
principernas giltighet som bidrag till att skapa framgång. 

5.1 I vilken omfattning användes McRavens principer i operationen? 

De schematiska illustrationerna nedan åskådliggör i vilken omfattning de sex principerna 
återspeglas i respektive operation. Ur studiens empiriska resultat extraheras de tydligaste 
indikatorerna på variabler som påvisar principernas närvaro eller frånvaro. I analysen 
synliggörs resultatet genom färgkodning. Eftersom varje princip utgörs av flera variabler som 
i olika omfattning kan närvara påverkar det färgkodningen. Därmed kan färgsättningen 
utgöras av två färger inom samma princip. 

 

 

5.1.1 Operation Irene 

 

 

I figuren ovan kan man utläsa att alla principer var närvarande i operationen, dock i olika stor 
utsträckning. Det finns goda argument för att strävan och ambitionen var att tillämpa 
samtliga men att man omedvetet eller medvetet genom att förbise eller bortse från viktiga 

Enkelhet 

•Trots tydliga mål och prioriteringar påverkades Enkelheten i planen av omfattande koordinering.  
•Mycket goda underrättelser.  
•Tydligt utnyttjande av det teknologiska övertaget. Tekniken blev en självpåtagen begränsning under 

stridsledning. 

Säkerhet 

•Stor operationssekretess.  
•Identifierade och utnyttjade motståndarens sårbarheter. 
•Antydan till att egen taktik var känd genom förutsägbarhet som förkortade reaktionstiden hos 

motståndaren. Missbedömde motståndarens vilja till  kamp. 

Repetition 

•Fullskaliga förövningar genomfördes och repetition av enskilda moment. Brister hanterades. 
•En stående metod användes och en unik plan för aktuell operation skapades inte.  
•Eventualiteter omhändertogs inte i tillräcklig utsträckning. Bristande samövning med andra enheter i 

området. 

Överraskning 

•Identifierade sårbarheter hos motståndaren utnyttjades för överraskning. 
•Tidpunkten gick inte att styra. Anfall i dagsljus innebar tydliga nackdelar.   
•Viss vilseledning genomfördes. 

Tempo 

•Operationen byggde på högt tempo. Tempot bibehölls i anfallsmålet och målet togs inom planerad 
tidsram. 
•Styrkan var anpassad för högt tempo.  
•Tempot sjönk markant då initiativet förlorades och operationen frångick planen. 

Syfte 

•Tydligt syfte för den enskilde avseende uppgifter och vad som skulle uppnås. 
•Bristande förståelse för innebörd och uppgifter  vid  omfattande förändringar i planen. 
•Stora individuella åtaganden och umbäranden. 

Principens närvaro 

nänäravarförekomstBegränsadförekom

st 
Principens frånvaro 
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parametrar inte lyckades fullt ut i alla principer, mest tydligt i Enkelhet, Säkerhet och 
Repetition. Den i grunden förhållandevis enkla planen präglades av omfattande koordinering 
som därmed blev känslig för yttre påverkan. De invecklade ledningsförhållandena var inte 
anpassade för stridsledning i realtid vilket försvårade ledningen då operationen inte längre 
följde den förutbestämda planen. Genom att liknande taktik användes i samma terräng och 
mot samma motståndare blev taktiken förutsägbar trots hög operationssekretess. Den 
upprepade taktiken gav motståndaren tillfälle att känna igen infiltrationsmetod och 
stridsplan som därmed ökade motståndarens möjlighet till anpassning, samtidigt som hans 
reaktionstid minskade, man missbedömde helt enkelt motståndaren. Man gjorde 
omfattande ansträngningar till förberedelser och förövning. Ledningen hade identifierat 
risken med att en större motgång som innebar att fördröjning och lång exponering i staden 
skulle få svåra konsekvenser. Styrkan var illa utrustad för att själva genomföra en 
räddningsoperation. Trots detta gjordes inte tillräckliga förberedelser för om en sådan 
situation skulle uppstå. Man bortsåg från möjligheten att samordna och samträna med 
sidoordnade förband i tillräcklig utsträckning, som därigenom fick långa reaktionstider och 
stora utmaningar att bidra med adekvat hjälp. Likaså var delar av styrkan inte förberedda för 
ett sådant scenario och valde utifrån bristande information att lämna vital utrustning på 
basen. 

5.1.2 Operation Barras 

 

 

Enkelhet 

•Tydliga mål och prioriteringar.  
•Stort antal mål och hotbilden innebar en tillfälligt sammansatt styrka som påverkarde enkelheten. 
•Goda underrättelser som bidrog till att enkelhet i planen kunde skapas. 
•Tydligt utnyttjande av det teknologiska övertaget och ett innovativt synsätt. 

Säkerhet 

•Stor operationssekretess.  
•Identifierade och utnyttjade motståndarens sårbarheter. 

Repetition 

•Förövningar och repetition av enskilda moment genomfördes. Brister omhändertogs. 
•Fullskalig förövning med alla ingående delar genomfördes inte med hänsyn tagen till 

operationssekretess.  

Överraskning 

•Identifierade sårbarheter hos motståndaren utnyttjades för överraskning. 
•Tidpunkten gick inte fullt ut att styra men valdes utifrån taktiska fördelar.   
•Vilseledning genomfördes genom avledning. 

Tempo 

•Operationen byggde på högt tempo. Tempot bibehölls i det prioriterade  anfallsmålet  och målet togs 
inom planerad tid.  
•Tillgängliga flygresurser medgav inte att bägge styrkorna i sin helhet lyftes in samtidigt  vilket 

påverkade tempot i det lägre prioriterade anfallsmålet.  

Syfte 

•Tydligt syfte för den enskilde avseende uppgifter och vad som skulle uppnås. 
•Stor individuell förståelse för syftet vilket också visade sig genom vilja, mod och beslutsamhet. 
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I figuren kan man utläsa att alla principer var närvarande i operationen. Principerna Enkelhet 
och Repetition visar tendenser till begränsad frånvaro, dock i relativt liten omfattning. 
Orsakerna till det kan förklaras genom rådande förutsättningar där den starka motståndaren 
krävde en ökad numerär som endast kunde lösas genom en tillfälligt sammansatt styrka. 
Operationen skulle sannolikt avslöjats och likaså användandet av helikoptrar om ytterligare 
ambitioner i förövning och förberedelser genomförts. Tempot som tillfälligt nedgick i det 
lägre prioriterade målområdet härrör till bristen på helikoptrar, vilket kan förklaras med den 
kritiska tidsaspekten vid gisslansituationer och att helikoptrarna inte redan fanns i området, 
vilket innebar långa transportsträckor för att tillföra resurser. 

5.1.3 Operation Neptune Spear 

 

 

I figuren ovan kan man utläsa att alla principer var närvarande i operationen. Principen 
Enkelhet och Säkerhet visar tendens till begränsad frånvaro. Operationen var i sin helhet 
komplex och krävde omfattande koordinering vilket innebar att Enkelheten påverkades. Den 
innovativa ambitionen syns genom valet av helikopter men problematiken kring 
luftturbulens oaktat de goda förberedelserna förbisågs.  Säkerhetsmedvetenheten var hög 
men riskerades genom komplexiteten som innebar en stor mängd inblandade samt tiden 
mellan det att planeringen påbörjades och uppdraget utfördes.  

5.2 Kan närvaro eller frånvaro av principerna förklara utfallet? 

I den tidigare analysen redovisade vi argument för att principerna är närvarande i samtliga 
fall men i skiftande omfattning och med mer eller mindre tydlighet. Vi kan också genom våra 

Enkelhet 

•Tydliga mål och prioriteringar. Enkelhet i den taktiska planen. Mycket komplex operation i sin helhet 
som krävde omfattande koordinering. 
•Mycket goda underrättelser.  
•Mycket stort utnyttjande av det teknologiska övertaget.  

Säkerhet 

•Stor operationssekretess, dock många inblandade samt lång tid mellan planeringens påbörjan och 
genomförandet.  
•Identifierade och utnyttjade motståndarens sårbarheter. 

Repetition 

•Fullskaliga förövningar genomfördes och repetition av enskilda moment. Brister hanterades. 
•Den omfattande förövningen innebar att alla tänkbara eventualiteter lyftes och skapade en avgörande 

anpassningsförmåga. 

Överraskning 

•Identifierade sårbarheter hos motståndaren och i Pakistanska försvaret utnyttjades för överraskning. 
•Tidpunkten styrdes utefter taktiska fördelar.   
•Vilseledning genomfördes inte eftersom förutsättningarna inte medgav det. 

Tempo 

•Operationen byggde på högt tempo. Tempot bibehölls i anfallsmålet och målet togs inom planerad 
tidsram. 
•Styrkan var anpassad för högt tempo.  

Syfte 

•Tydligt syfte för den enskilde om uppgifter och vad som skulle uppnås. 
•Flera exempel på initiativ vid förändringar i planen. 
•Stora individuella åtaganden och umbäranden. 
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studier påvisa att alla sex principer sannolikt medförde viss relevans för planering, 
förberedelser och genomförande av operationerna. Däremot visar inte tidigare analys 
betydelsen av principernas närvaro eller frånvaro och om de var avgörande för resultatet, 
som därmed skulle kunna förklara utfallet av respektive operation.  

Den överskådliga illustrationen nedan belyser vilka principer som var avgörande för 
respektive operations slutliga resultat. Ur den tidigare analysen av principernas närvaro eller 
frånvaro extraheras de tydligaste principerna, vilka kan påvisa en tydlig förklaring till utfallet. 
I figuren synliggörs resultatet av analysen genom färgkodning. Den kursiva texten förtydligar 
variabler som styrker principens betydelse. 
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5.2.1 Operation Irene  

Frånvaron av principen Enkelhet var avgörande för operationens misslyckande. Den 
förhållandevis enkla planen var i stor utsträckning beroende av en väl fungerande 
koordinering och samordning vilket gjorde den känslig för friktioner. Samtidigt var lednings- 
och lydnadsförhållanden omständliga och försvårade en effektiv stridsledning. De faktorerna 
blev hårt prövade då operationen inte längre följde planen. Anledningen till att planen brast 
var den taktiska förutsägbarheten som följde av bristen på innovativt taktik. Därmed 
lyckades motståndaren trots en lyckad överraskningseffekt överta initiativet genom 
taktikanpassning och kort reaktionstid.  

De redovisade argumenten förklarar varför frånvaron av principen Enkelhet slutligen blev 
avgörande och kan förklara utfallet av den inledningsvis lyckade operationen. 

Relativ överlägsenhet 

Relativa överlägsenheten uppnåddes kort efter det att styrkan nådde anfallsmålet. Genom 
att flera av principerna tillämpades skapades Överraskning som tillsammans med obefintligt 
försvar gav det inledningsvis goda resultatet. Överlägsenheten förlorades genom frånvaron 
av variabler i principen Enkelhet då styrkan utsattes för krigets friktioner såsom 
motståndarens kapacitet och vilja till kamp. 

5.2.2 Operation Barras  

Närvaron av principerna Enkelhet, Säkerhet, Överraskning och Tempo var avgörande för 
operationens framgång. Enkelhet uppnåddes genom tydlig indelning och prioritering som 
byggde på goda underrättelser. Säkerhet var ytterst viktigt och bidrog med 
operationssekretess för att skydda gisslan samt möjliggjorde överraskning. Överraskning 
krävdes för att lyckas frita gisslan vilket uppnåddes genom att utnyttja motståndarens 
sårbarheter, val av tidpunkt och vilseledning. Tempo genom att nå det taktiska målet så fort 
som möjligt är grundläggande vid gisslanfritagning för att undvika försvårande situationer, 
vilket också styrkan åstadkom. 

De redovisade argumenten förklarar varför närvaron av principerna Enkelhet, Säkerhet, 
Överraskning och Tempo var avgörande och kan förklara utfallet av operationen. 

Relativ överlägsenhet 

Relativa överlägsenheten uppnåddes omedelbart då de första helikoptrarna anlände till 
anfallsmålet. Genom att principerna Enkelhet och Säkerhet tillämpades skapades 
Överraskning som tillsammans med den överväldigande eldkraften gav resultatet. 
Överlägsenheten kunde därefter bibehållas under hela operationen genom högt Tempo. 

5.2.3 Operation Neptune Spear  

Närvaron av principerna Enkelhet, Säkerhet och Överraskning var avgörande för 
operationens framgång. Enkelhet skapades genom det ofattbara underrättelsearbetet 
tillsammans med teknisk och taktisk innovation. Säkerhet var ytterst viktigt och bidrog med 
operationssekretess för att undvika att UBL lämnade platsen samt möjliggjorde 
överraskning. Överraskning krävdes för att lyckas gripa UBL vilket uppnåddes genom att 
utnyttja motståndarens och pakistanska försvarets sårbarheter samt val av tidpunkt.  

De redovisade argumenten förklarar varför närvaron av principerna Enkelhet, Säkerhet och 
Överraskning var avgörande och kan förklara utfallet av operationen. 
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Relativ överlägsenhet 

Relativa överlägsenheten uppnåddes då helikoptrarna lyckades nå anfallsmålet. Genom att 
principerna Enkelhet och Säkerhet tillämpades skapades Överraskning som gav resultatet. 
Överlägsenheten kunde omedelbart därefter förlorats genom krigets friktioner i detta fall 
osäkerheter och tillfälligheter såsom om truppen i den störtade helikoptern skadats eller 
omkommit och om motståndaren samtidig försvarat sig. Friktionerna övervanns och den 
relativa överlägsenheten kunde bibehållas under hela operationen. 

5.3 I vilken utsträckning kan McRavens principer skapa framgång? 
Tidigare analyser har visat på principernas omfattning av närvaro eller frånvaro samt vilken 
betydelse enskilda principer hade, som därmed skulle kunna förklara utfallet. Genom att 
jämföra de tre olika fallen kan tillämpningen av de olika principerna åskådliggöras. Därmed 
kan jämförelsen visa principens giltighet, alltså principens räckvidd att skapa framgång i olika 
situationer. 
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Enkelhet 

Trots tydliga mål och indelning 
påverkades enkelheten i planen 
av omfattande behov av 
koordinering. 

Ledningsförhållndena var inte 
anpassade för stridsledning i 
realtid. 

God underrättelser. Identifierade 
inte förutsägbarhet som en egen 
sårbarhet . 

Använde sig inte av innovativ 
taktik. 

Säkerhet 

Stor operationssekretess. 
Påverkade till del den egna 
styrkans möjlighet till 
förberedelser. 

Repetition 

Fullskalig förövning genomfördes 
inom ramen för en kampanj. 

Överraskning 

Motståndarens sårbarheter 
utnyttjades genom att anfalla mot 
en av motståndaren oväntad 
plats. 

Tidpunkten styrdes av 
motståndaren 

Vilseledning genomfördes  i viss 
utsträckning för att skapa en 
normalbild av helikoper över 
målområdet. 

Tempo 

Gripandedelen genomfördes 
framgångsrikt med ett högt 
tempo. 

Tempot sjönk när planen inte 
längre följdes. 

Syfte  

Den uppkomna sitiuationen 
försvårades av bristande 
förståelse hos den anfallande 
styrkan samt de understödjande 
delarna inom ramen för 
räddningsoperationen.  

 

 

Enkelhet 

Enkel plan trots antalet mål, 
genom en tydlig prioritering och 
indelning. 

Underrättleser i form av en 
detlajerad bild av anfallsmålet, 
gisslans situation samt hur 
motståndet var organsierat. 

Taktisk innovation i form av 
innovativt nyttjande av resurser. 

Säkerhet 

Upprätthöll stor strategisk och 
taktisk operationssekretess. 

Repetition 

Fullskalig förövning genomfördes 
inte, fick till del förlita sig på en 
hög utbildningsnivå och tidigare 
erfarenheter. 

Överraskning 

Utnyttjade motståndaren 
sårbarheter genom att med stor 
elldkraft från luften slå mot 
motståndarens vitala delar. 

Valde en fördelaktig tidpunkt att 
anfalla.  

Genomförde vilseledning för att 
avleda motståndaren.    

Tempo 

Högt tempo under fritagningen 
säkerställde tillståndet för 
gisslan. 

Syfte  

Den centrala målsättningen 
omhändertogs genom förståelse. 

Individuella åtaganden och 
hängivenhet uppvisdades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Enkelhet 

Enkel plan, trots stor 
bakomliggande komplexitet. 
Tydlig indelning, understödjande 
enheter placerades utanför det 
taktiska genomförandet. 

Detaljerade underrättelser av 
målet samt den pakistanska 
militärens kapaciteter. 

Teknisk innovation möjliggjorde 
infiltrationen. 

Säkerhet 

Upprätthöll stor strategiskt och 
taktiskt operationssekretess 
under lång tid, trots många 
ingående delar. 

Repetition 

Fullskaliga förövningar 
genomfördes i mycket stor 
omfattning. Var kanske väl 
omfattande med tanke på 
utbildningsnivå samt tidigare 
erfarenheter men var resultatet 
av hög politisk risk. 

Överraskning 

Utnyttjade motståndarens 
sårbarheter genom att anfalla 
mot en oväntad plats. 

Valde en fördelaktig tidpunkt att 
anfalla.  

Tempo 

Högt tempo i anfallsmålet, de 
strategisk begränsningarna 
krävde en definitiv sluttid i 
anfallsmålet. 

Syfte  

Tydlig förståelse för uppdraget 
skapade flexibilitet. 

Individuella åtaganden och 
hängivnhet blev betydelsefulla. 

 

 

JÄMFÖRELSE 
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Enkelhet  

Begränsa antalet mål 

Enkelhet kan uppnås trots att flera mål identifierats och att flera olika enheter deltar. 
Enkelheten måste omhändertas redan under planeringen genom att målen prioriteras och 
fördelas inom anfallsstyrkan, där också en tydlig indelning i form av syfte, uppgifter och 
terräng i anfallsmålet genomförs.  

Enkelheten kan eventuellt skapas genom att tillföra understödjande enheter men ställer 
samtidigt större krav på en tillräcklig och adekvat ledningsförmåga. Genom att huvudstyrkan 
utför den centrala målsättningen fullt ut samtidigt som övriga mål omhändertas av 
understödjande enheter kan behovet av koordinering minska och därmed underlätta 
förberedelser och ledning.  

Goda underrättelser 

En förutsättning för att skapa enkelhet i planeringen av en operation är goda underrättelser. 
Utöver en tydlig bild av anfallsmålet och motståndaren måste även hans kapacitet och 
modus kartläggas men också hans sårbarheter är viktiga att upptäcka för att möjliggöra 
överraskning och relativ överlägsenhet. Samordnad och överlappande 
underrättelseinhämtning kan med dagens teknik möjliggöra ofattbar detaljrikedom genom 
kvalificerad analysförmåga. Denna kapacitet utgörs oftast av strategiska resurser men 
kompletteras ofta av vital taktisk inhämtning genom spaning, övervakning eller mänskliga 
källor.   

Innovation (teknisk och taktisk) 

Teknisk och taktisk innovation kan utgå från spjutspetsteknologi och ständig utveckling men 
kan i detta sammanhang även utgöras av teknik och taktik som överraskar aktuell 
motståndare och utnyttjar hans sårbarheter. Innovation blir ett medel för den anfallande 
styrkan att uppträda oförutsägbart. Oförutsägbarheten minskar motståndarens möjlighet att 
vidta motåtgärder och förblir därmed sårbar.   

Sammantaget kan principen Enkelhet i stor utsträckning skapa framgång. 

Säkerhet 

Operationssekretess vid planering och förberedelser 

Operationssekretess under planering och förberedelser är avgörande för en lyckad 
specialoperation. Utmaningen att uppnå operationssekretess varierar naturligtvis beroende 
på motståndarens kapacitet att själv inhämta och analysera underrättelser. Andra 
förutsättningar som ligger utanför den taktiska nivån är om operationen kan bäddas in i en 
större kampanj eller genomförs i en isolerad kontext. Operationens komplexitet och behov 
av externa resurser riskerar kontrollen på sekretessen samtidigt som en alltför snäv 
sekretess kan utsätta operationen och ingående styrkor för stora risker.   

Sammantaget kan principen Säkerhet i stor utsträckning skapa framgång. 



   

66 
 

Repetition 

Fullskalig förövning  

Fullskaliga förövningar är en möjlighet att upptäcka och omhänderta brister i planen. 
Samtidigt skapar förberedelserna en större förförståelse för operationens centrala 
målsättning och ökar möjligheten till flexibilitet i utförandet. Utsikten att genomföra 
fullskaliga förövningar är beroende av yttre förutsättningar såsom tidsaspekter och 
operationssekretess. Då operationerna genomförs av dedikerade specialförband återfinns en 
stor inbyggd erfarenhet, många gånger från liknande situationer, vilket kan minska behovet 
av förövning. Understöds operationen av enheter för särskilda uppkomna händelser måste 
viss samverkan och samordning föregå operationen. 

Sammantaget kan principen Repetition skapa framgång. 

Överraskning 

Utnyttja motståndarens sårbarheter/svagheter 

Analysen av inhämtade underrättelser kan identifiera motståndarens sårbarheter eller 
svagheter. Genom att utnyttja detta kan anfallande styrka överraska motståndaren med 
metoder för infiltration och anfall som han inte är dimensionerad för eller på en plats han 
inte förväntar sig. 

Val av tidpunkt 

Genom att välja en tidpunkt som utnyttjar motståndarens bristande kapacitet inom teknik, 
taktik eller beredskap och samtidigt dra nytta av egen kapacitet, kan tidpunkten för anfallet 
avgöra effekten av överraskningen. Möjligheten att välja tidpunkt kan variera beroende på 
omständigheterna och är många gånger en faktor som inte anfallande styrka kan styra över. 

Vilseledning 

En lyckad vilseledning kan styra motståndaren i en annan riktning och fördröja hans 
motåtgärder eller orsaka kraftsplittring som försvagar motståndet och underlättar den 
centrala målsättningen. Vilseledning kan vara svårt att genomföra och kräver en avvägning 
av fördelar och nackdelar. Förutsätter vilseledningen fler enheter påverkas behovet av 
transportmedel, koordinering och operationssekretess samtidigt som överraskningseffekten 
i stort kan gå förlorad.   

Sammantaget kan principen Överraskning i mycket stor utsträckning skapa framgång, 
däremot kan överraskning uppnås utan att samtliga tre variabler är närvarande.  

Tempo 

Nå det taktiska målet i anfallsmålet så fort som möjligt 

Att nå det taktiska målet i anfallsmålet så fort som möjligt bidrar till att utnyttja den relativa 
överlägsenheten och tvingar motståndaren att reagera istället för att agera. Tempot styrs av 
den anfallande styrkan genom inbyggda kvaliteter och moraliska faktorer men också genom 
förövning och förståelse för uppdraget. Tempot påverkas av motståndarens vilja till kamp 
och krigets friktioner. Behovet av tempot i anfallsmålet kan variera utifrån motståndet 
däremot innebär en längre tid i anfallsmålet att yttre faktorer kan tillkomma och därmed 
påverka operationen.  
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Sammantaget kan principen Tempo skapa framgång. 

Syfte 

Förstå och utföra operationens centrala målsättning 

Specialoperationer präglas många gånger av komplexitet, snabba förlopp och stora risker 
vilket innebär att det är väsentligt att enskild förstår och utför operationens centrala 
målsättning. Denna förståelse skapas till del genom planering och förövning med tydliga 
syften och uppgifter men är sannolikt ofta en självklar del för professionella operatörer med 
stor erfarenhet. 

Individuellt åtagande och hängivenhet 

Individuellt åtagande och hängivenhet kan vara det som vänder svåra motgångar till 
medgång. De här egenskaperna tillhör grundpelarna inom specialförbanden och kan 
tillräknas de Moraliska faktorerna.  

Sammantaget kan principen Syfte skapa framgång.  
 

Bilden nedan ger en grafisk beskrivning av principernas utsträckning för att skapa framgång i 

de tre studerade fallen. 
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6. Resultat 
I följande kapitel besvaras forskningsfrågorna med hjälp av tidigare analys. Därefter 
genomförs en diskussion av resultatet. 

6.1 Resultat av studiens underliggande forskningsfrågor 

Genom analysen under punkt 5.1 kan den första underliggande forskningsfrågan besvaras. 

I vilken omfattning användes McRavens principer i operationerna?  

De tre fallen påvisar samtliga principers närvaro, dock i varierande omfattning och med olika 
tydlighet. Operation Irene särskiljer sig där fem av sex principer, i olika omfattning visar 
frånvaro av variabler. De två andra operationerna visar istället fullständig närvaro i fyra av 
sex principer och begränsad frånvaro i två principer. 

Genom analysen under punkt 5.2 kan den andra underliggande forskningsfrågan besvaras. 

Kan närvaro eller frånvaro av McRavens principer ge en förklaring till utfallet av respektive 
operation? 

Principernas närvaro eller frånvaro kan förklara de studerade operationernas utfall. I 
operation Irene innebar frånvaron av en avgörande princip att operationen misslyckades. 
Samtidigt visar operationerna Barras och Neptune Spear att fyra respektive tre principers 
närvaro var avgörande för de operationernas lyckade resultat. McRaven menar att alla sex 
principerna krävs för att uppnå relativ överlägsenhet som leder till framgång. Vi anser att 
den slutsatsen inte fullt ut överensstämmer med de fall vi studerat. 

Genom analysen under punkt 5.3 kan den tredje underliggande forskningsfrågan besvaras. 

I vilken utsträckning kan McRavens principer skapa framgång? 

Samtliga tre fall visar principernas giltighet för att skapa framgång, dock i varierande 
utsträckning. Överraskning följt av Enkelhet och Säkerhet, som dessutom bygger upp 
Överraskning, är de tre principer som i störst utsträckning skapar framgång, eller får störst 
negativa konsekvenser om de förbises.  

6.2 Resultat av studiens huvudsakliga forskningsfråga 

Genom svaren på de tre underliggande forskningsfrågorna kan också studiens huvudsakliga 
forskningsfråga besvaras. 

I vilken grad är McRavens teori fortfarande giltig avseende ledning av specialoperationer? 

I de tre fall vi studerat, som utgör empirisk grund för att representera dagens 
specialoperationer, kan närvaron av samtliga principer påvisas samt att de hade relevans för 
att uppnå relativ överlägsenhet. Likaså att närvaron eller frånvaron hade en avgörande 
betydelse, som också kan förklara utfallet av operationen. Fallen visar tillika att en 
tillämpning av principerna skapar framgång vid specialoperationer. Sammantaget styrker 
detta att McRavens teori fortfarande i hög grad är giltig.  Därmed finns det goda 
förutsättningarna att använda och tillämpa McRavens teori för att skapa framgång vid 
dagens specialoperationer.  
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6.3 Resultatdiskussion 

Samtidigt som giltigheten styrks genom studien har vi direkt eller indirekt identifierat att 
McRavens teori förenklar verkligheten. Att tillämpa principerna på taktisk nivå för att uppnå 
relativ överlägsenhet och därmed framgång är mycket svårt att uppbringa i en isolerad 
taktisk kontext, utan förutsätter ofta en omfattande integrering med strategisk nivå. 
Flertalet parametrar som bidrar till principernas förekomst skapas eller omhändertas många 
gånger utanför den taktiska nivån. Likaså har vi också upptäckt att McRavens tes om att 
samtliga principer måste vara närvarande för att uppnå relativ överlägsenhet som leder till 
framgång inte alltid är självklart. Vi menar att beroende av rådande förutsättningar kan 
relativ överlägsenhet uppbringas med färre än samtliga principer. Likaså kan den förloras då 
samtliga principer är närvarande utifrån brister i principernas variabler. Några av principerna 
anser vi borde vara variabler under någon annan princip samtidigt som dagens indelning av 
variabler i vissa fall känns märkliga. I följande text redovisas principvisa exempel på 
problematisering av principerna. 

Enkelhet 

Enkelhet kan skapas genom att prioritera och begränsa antalet mål som i de fallen vi 
studerat hanterats genom en tydlig uppdelning i uppgifter och geografi mellan de anfallande 
enheterna. Samtidigt kan man anta att möjligheten att flexibelt överta den andra enhetens 
uppgift är starkt begränsad, vilket leder till att antalet ingående enheter ökar som därmed 
påverkar enkelheten. Då syftet är att gripa eller frita människor blir operationen än mer 
komplex, eftersom ett framgångsrikt uppdrag innebär att styrkan måste lyckas ta sig tillbaka, 
med de mänskliga målen, efter det att uppgiften i anfallsmålet är avslutad. 

En faktor som får större inverkan på enkelheten är acceptansen till egna förluster och 
motståndarens möjlighet att sprida propaganda genom att exploatera förlusterna. Operation 
Irene påverkades märkbart av att motståndaren profiterade på förlusterna medialt, 
samtidigt som hemmaopinionen påverkades. För att minska riskerna för liknande händelser 
innefattar numera planeringen räddningsoperationer som innebär fler enheter och resurser 
vilket i förlängningen försvårar planering och ledning och därmed påverkar enkelheten.  

Goda underrättelser är avgörande för operationernas framgång. Huvuddelen av 
underrättelserna genereras av förmågor utanför den styrka som ska genomföra operationen 
vilket gör att stor förståelse för vad som är relevant måste finnas hos analytikerna, samtidigt 
som stor tillit till resultatet måste finnas vid enheterna. Underrättelserna kan som i Barras till 
viss del skapas av den genomförandestyrkan och då oftast i form av övervakning eller som i 
Irene genom källor i området. 

Att tillämpa en taktik som medför ett övertag och en överlägsenhet bygger många gånger på 
att den inte är känd av motståndaren. Då större kampanjer genomförs som i Irene eller för 
den delen i Afghanistan eller Irak finns det risk för förutsägbarhet och en möjlig 
taktikanpassning hos motståndaren, som måste beaktas under planering och genomförande.   

Att använda innovativ teknik för att uppnå fördelar blir naturligtvis enklare då du möter en 
mindre kvalificerad motståndare. I Neptune Spear lyckades man, dock utfört av världens 
mäktigaste krigsmakt, att använda teknik som medgav att den pakistanska krigsmaktens 
upptäckt av operationen fördröjdes. Möjligheten att skapa övertag genom teknik måste utgå 
från den genomförande nationens förutsättningar och resurser och samtidigt användas 



   

70 
 

utifrån motståndarens kapacitet. Däremot bör ny teknik vara prövad och pålitlig för att inte 
riskera uppdraget. 

Säkerhet 

Operationssekretess har visat sig vara avgörande för att möjliggöra framgång. En mer 
komplex operation där antalet personer som känner till planen ökar naturligtvis riskerna för 
att sekretessen brister, ett faktum som ligger utanför den genomförande styrkans kontroll. 
Samtidigt kan en för snäv operationssekretess som i Irene innebära att viktig samverkan och 
samövning med understödjande förstärkningsenheter uteblir. 

Repetition  

Vikten av förberedelser, förövning och repetition har visats tydligt för att identifiera brister i 
planen och som förberedelse för friktioner. Samtidigt som man också kan utläsa att behovet 
nedgår då operationerna genomförs av enbart specialförband med stor erfarenhet från 
liknande situationer, där principen Syfte till del kan ersätta Repetition. Däremot har 
möjligheten till omfattningen av förövning varierat beroende av tid till förfogande, var 
förberedelserna sker och om operationen är unik eller som del i en kampanj. Vikten av 
förberedande samverkan och samordning med andra enheter i området har påvisats, vilket i 
störst utsträckning fungerar under längre kampanjer.  

Överraskning 

Överraskning har uppnåtts genom att identifiera motståndarens sårbarheter med hjälp av 
omfattande underrättelsearbete. Överraskningen kan många gånger hanteras taktiskt men 
Neptune Spear visar exempel på då överraskningen hanteras på en strategisk nivå genom att 
undvika den pakistanska krigsmakten och landets sensorer för territoriell övervakning. 
Möjligheten att använda sig av taktiska fördelar kan påverkas genom faktorer som inte går 
att styra, vilket visar sig i Irene genom att mötet äger rum på dagen och i Barras genom att 
situationen förvärras för gisslan vilket föranleder fritagningen.  

Tempo 

Ett högt initialt tempo i anfallsmålet har präglat fallen som en viktig komponent i 
överraskningen. Det efterföljande tempot beror ofta på omkringliggande faktorer såsom 
extern hotbild utanför det taktiska genomförandet, där den förlöpta tiden medger att läget 
drastiskt kan förändras. Neptune Spear visar tydligt på den strategiska förutsättningen att 
endast befinna sig en begränsad tid i anfallsmålet. 

Syfte 

Syftet har visat sig ha stor betydelse för att skapa förståelse och därmed möjliggöra 
anpassningsförmåga och initiativtagande, vilket också visat sig vara avgörande för att 
bibehålla överlägsenheten.  

Individuella åtaganden och hängivenhet måste dock genomsyra operationens samtliga 
beståndsdelar och inte enbart den taktiska, som till exempel åskådliggörs genom 
underrättelseanalytikernas ständiga vilja att leverera goda underrättelser. 

Moraliska faktorer såsom hängivenhet, mod och intellekt är viktiga komponenter och 
naturliga element vid SF, som skapas genom uttagning, utbildning och anda.  
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6.4 Slutsatser 

Eftersom teorin i hög grad fortfarande är giltig, finns det goda förutsättningar att använda 
och tillämpa McRavens teori för att skapa framgång vid dagens specialoperationer. Genom 
att använda principerna och dess variabler kan framgång möjliggöras. Förekomst eller 
avsaknad av denna tillämpning kan också förklara en operations utfall. 

Framgång kan skapas utan att alla principer är närvarande. I de två lyckade fall vi studerade 
anser vi att endast tre respektive fyra principer var direkt avgörande för utfallet. Varierande 
förutsättningar påverkade vilka principer som blev avgörande. Dessa var bland annat 
anfallande styrkas erfarenhets- och utbildningsnivå, typ av uppgift, motståndarens vilja till 
kamp, tillgänglig tid till förberedelser och möjlig tidpunkt för tillslag. McRaven förenklar 
verkligheten genom att påstå att en tillämpning av teorin leder till framgång. Unika faktorer 
såsom förutsättningar, möjligheter och begränsningar påverkar resultatet av varje operation 
oaktat principernas närvaro eller frånvaro.  

Överraskning är sannolikt den princip som oftast leder till framgång. Betydelsen av flera av 
de andra principerna blir uppenbarligen mindre viktiga om inte överraskning uppnås, 
samtidigt som några är en förutsättning för att skapa överraskning. De studerade fallen visar 
något överraskande att överraskning kan uppnås även då en motståndare borde ha 
förståelse för att han inte är bortom fara, som visas genom att både WSB och UBL 
överraskades av den anfallande styrkan. 

Taktisk enkelhet innebär sällan eller aldrig strategisk enkelhet. Även om taktisk enkelhet 
uppnås så är SO som helhet en komplex företeelse, vilket tydligt framgår i fallstudierna av 
Barras och Neptune Spear. Den taktiska nivån är många gånger beroende av den strategiska 
nivån för att uppfylla principerna, som till exempel underrättelser för planering och 
förberedelser eller möjligheten att uppnå överraskning genom komplexa infiltrationer. 

Medias möjlighet att bevaka och sprida information i realtid kan ha stor inverkan på en 
operation. Acceptansen att ta risker såväl politiskt såsom i mänskliga förluster påverkas av 
medial bevakning. Likaså möjligheten eller risken, beroende på vilken sida man befinner sig, 
att informationen används som propaganda för påverkansoperationer. 

För att bibehålla enkelhet i anfallsmålet kan en lösning vara att tillföra resurser för att 
hanterar allvarliga friktioner såsom räddningsuppdraget under Irene. En förutsättning för att 
det ska fungera i verkligheten är samverkan och samövning med den stödjande enheten, 
samtidigt som operationssekretessen måste prägla förberedelserna. Lärdomar från tidigare 
operationer är viktiga ingångsvärden för planering av framtida. Det exemplifieras i 
planeringen av operation Neptune Spear, där man sannolikt hämtat erfarenheter från 
operation Irene. 

McRavens teori fokuserar på taktisk nivå men är enligt våra och tidigare studier, i 
beroendeställning till den strategiska nivån.  I de fall vi har studerat har det krävts 
omfattande strategiska resurser för att stödja det taktiska genomförandet, vilket inte helt 
framgår ur teorin. Den befintliga teorin bör kompletteras med en strategisk, som belyser det 
mest viktiga för att uppnå framgång på strategisk nivå, alltså vilka aktiviteter som bidrar till 
att det taktiska utförandet får bästa förutsättningar och samtidigt erforderliga ramar att 
förhålla sig till. Ett alternativ kan vara att utveckla den existerande med ett strategiskt 
perspektiv. Vi har identifierat ett behov av att överse dagens principer och variabler, dess 



   

72 
 

indelning och eventuellt tillföra kompletteringar. Exempelvis kan innovation vara en variabel 
för att uppnå överraskning, principen syfte vara en variabel under enkelhet och samordning 
en variabel under repetition.  
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7. Avslutning  
I följande kapitel redovisas studiens sammanfattande resultat och de viktigaste slutsatserna. 
Därefter följer en reflektion över de medvetna metodval som kan påverkat eller präglat 
studien. Avslutningsvis förs ett resonemang kring vidare forskningsområden som 
identifierats under studiens gång. 

7.1 Studiens sammanfattande resultat 

Militärteoretisk forskning av specialförband och specialoperationer genomförs i 
förhållandevis liten omfattning. Samtidigt ökar användandet och betydelsen av 
förbandstypen, som många gånger utgör det yttersta instrumentet för en nations 
säkerhetspolitik. Inom en mängd områden förändras världen och samhället kontinuerligt, 
vilket i kombination med omfattande teknikutveckling bidrar till förändringar som även 
påverkar specialförband och ledning av specialoperationer. Den teori som sedan mitten av 
1990-talet i störst utsträckning har präglat eller influerat västerländska specialförband är 
McRavens teori om specialoperationer. Sverige och svenska Försvarsmakten strävar efter 
interoperabilitet med NATO och EU, där USA och Storbritannien ofta är normsättande. 
Nyttan med studien blir följaktligen att de utvecklade kunskaperna inom ämnet kan vara 
intressanta och betydelsefulla för Försvarsmakten men främst Specialförbanden. 

Med detta som bakgrund var vår hypotes att omvärldsförändringarna sedan de fall som 
McRaven byggde sin teori på, också kan ha påverkat teorins giltighet. 

Syftet med studien var att att utreda förutsättningarna för specialförband att använda sig av 
McRavens teori för att skapa framgång vid dagens specialoperationer. Genom en framtagen 
forskningsfråga med tre underliggande frågor klargjordes förutsättningarna. Studien har 
visat, utifrån de tre fallen som utgör empirisk grund för att representera dagens 
specialoperationer, att McRavens teori i hög grad är giltig. Därmed finns det goda 
förutsättningar att använda och tillämpa McRavens teori för att skapa framgång vid nutida 
specialoperationer.  

7.2 Studiens viktigaste slutsatser 

Eftersom teorin i hög grad fortfarande är giltig, finns det goda förutsättningar att använda 
och tillämpa McRavens teori för att skapa framgång vid dagens specialoperationer. Genom 
att använda principerna och dess variabler kan framgång möjliggöras. Förekomst eller 
avsaknad av denna tillämpning kan också förklara en operations utfall. 

Framgång kan skapas utan att alla principer är närvarande. I de två lyckade fall vi studerade 
anser vi att endast tre respektive fyra principer var direkt avgörande för utfallet. Varierande 
förutsättningar påverkade vilka principer som blev avgörande. Dessa var bland annat 
anfallande styrkas erfarenhets- och utbildningsnivå, typ av uppgift, motståndarens vilja till 
kamp, tillgänglig tid till förberedelser och möjlig tidpunkt för tillslag. McRaven förenklar 
verkligheten genom att påstå att en tillämpning av teorin leder till framgång. Unika faktorer 
såsom förutsättningar, möjligheter och begränsningar påverkar resultatet av varje operation 
oaktat principernas närvaro eller frånvaro.  

Taktisk enkelhet innebär sällan eller aldrig strategisk enkelhet. Även om taktisk enkelhet 
uppnås så är SO som helhet en komplex företeelse, vilket tydligt framgår i fallstudierna av 
Barras och Neptune Spear. Den taktiska nivån är många gånger beroende av den strategiska 
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nivån för att uppfylla principerna, som till exempel underrättelser för planering och 
förberedelser eller möjligheten att uppnå överraskning genom komplexa infiltrationer. 

7.3 Rekommendationer 

Vår rekommendation är att tillämpa McRavens teori vid ledning av dagens 
specialoperationer. Principerna är giltiga och att omsätta i dem praktiken bidrar till att skapa 
framgång. Däremot krävs inte alltid att samtliga principer är närvarande och i samspel, utan 
bör istället användas utifrån gällande förutsättningar. 

Vi rekommenderar också att en vidareutveckling av befintlig teori där strategisk nivå tydligt 
integreras tas fram. 

7.4 Metoddiskussion 

Valet av komparativ fallstudie som strategi innebar en fördjupad insikt i operationernas olika 
skeden och därmed en god möjlighet att undersöka principernas närvaro eller frånvaro. En 
svaghet med strategin är generaliserbarheten av resultatet, som vi belyst i metodkapitlet. 
Med en deduktiv ansats kan det finnas risk att bli subjektiv genom att jag ur empirin söker 
svar som stödjer min forskningsfråga. Den kvalitativa metoden bidrog till att vi upptäckte 
fenomen som inte direkt var kopplade till analysverktygets indikatorer och som också 
återspeglas i våra slutsatser. Det har inte varit möjligt att samla in data genom egna 
intervjuer eller observationer utan vi har förlitat oss till sekundärkällor som blir begränsande 
för undersökningen. Genom att studien genomförts av två och att den omfattande 
inläsningen har krävt en viss uppdelning, kan analysen präglas av subjektivitet. Vi har 
hanterat det genom att granska varandras analyser och resonemang.   
 
Vi valde fall utifrån tillgången till empiri men också utifrån Försvarsmaktens vilja till 
interoperabilitet med NATO och EU. Det medförde att samtliga fall är genomförda av 
västerländska nationer, i detta fall USA och Storbritannien. De två nationerna genomför flest 
operationer och därav tillgången till empiri, däremot har de olika syn på i vilken omfattning 
man vill exponera sina förband; Storbritannien är mer återhållsamma vilket också har 
inneburit konsekvenser för studiens tillgång till information. Bägge länderna är de mest 
inflytelserika och anger ofta normen för hur ledning av förbandstypen ska utföras, därmed 
blir det även intressant för svenskt vidkommande. Genom att studera fall utförda av militära 
stormakter blir en direkt överförbarhet till svenska förhållanden omöjlig utan bör ses som 
konceptuella förhållanden. Insamlad data kommer enbart från publikationer som skildrar 
operationerna ur den anfallande styrkans perspektiv. Anledningen till att fallen inte 
undersöks ur ett motståndarperspektiv är framförallt tillgången till empiri och att det i flera 
avseenden inte är relevant gentemot forskningsfrågorna.  

För att pröva teorins giltighet valde vi att efterlikna McRavens ursprungliga studie genom att 
välja fall av DA-karaktär. I efterhand var det möjligtvis olyckligt att syftet i samtliga fall var att 
gripa eller att frita människor. Det kanske hade framkommit andra perspektiv om målet 
utgjorts av något ytterligare men speglar samtidigt hur SF i stor utsträckning använts under 
de två senaste decennierna. Samtidigt som flera faktorer varit gemensamma i de valda fallen 
har andra faktorer skiljt dem åt, vilket kan påverkat resultatet eller möjligheten till 
överförbarhet men är också en avbild av verkligheten där förutsättningarna alltid skiljer sig i 
mer eller mindre utsträckning. 
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Vi har inte haft tillgång till sekretessbelagd information och vår undersökning bygger helt 
och hållet på öppna källor. Det medför att det kan ha funnits förutsättningar, begränsningar 
eller andra förhållanden som vi inte tagit hänsyn till i våra studier och som eventuellt kunde 
påverkat resultatet av forskningsfrågan eller slutsatserna i någon riktning.  

7.5 Förslag till fortsatt forskning 

Vår studie kan naturligtvis stärkas genom att tillföra fler fallstudier. Om de vidare studierna 
dessutom innehåller fall där viktiga beståndsdelar skiljer sig från de redan studerade, så 
skulle studien kunna kompletteras med viktig data; sådana beståndsdelar skulle kunna vara 
operationens syfte som därmed också innebär andra uppgifter för den anfallande styrkan. En 
annan beståndsdel med stor inverkan är motståndarens kapacitet, där en främmande nation 
naturligtvis besitter mer avancerad förmåga än motståndsrörelser eller terrorister. 

En avgörande faktor för vidare forskning är tillgången till empiri och dess validitet, och om 
den faktorn hanteras så skulle studier om specialoperationer utförda av mindre nationer, 
med färre resurser till förfogande, kunna skapa en ny dimension. Likaså en studie som 
granskar operationer utförda av nationer som inte räknas till de västerländska, till exempel 
skulle Ryssland och Kina kunna tillföra förståelse och nya perspektiv. 

Teoriutvecklande forskning skulle ge möjlighet att utveckla den befintliga forskningen genom 
att komplettera eller ersätta principer och variabler. Likaså skulle en teoriutvecklande studie 
syfta till att omhänderta glappet mellan taktisk och strategisk nivå. En sådan studie kan 
utveckla principer eller förhållanden kopplat till strategisk nivå som leder till framgång och 
som tydligt integrerar med den taktiska nivån. 
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