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ABSTRACT: 

On the 24th of April 1980, the US military conducted Operation Eagle Claw that aimed to free 53 

American citizens held hostage by an Iranian student terror organisation in the US embassy in 

Teheran, Iran. This study uses the factors of simplicity, security and rehearsal to investigate why 

this rescue mission resulted in failure. These three factors derives from the principles of Simplicity, 

Security and Repetition from McRaven´s theory of relative superiority, and the criteria of Feasible 

Objectives, Flexibility of Mind and Tactical Competence from Gray´s theory on when special 

operations succeed. 

Based on a qualitative single case study, the results suggest that the factors of simplicity and 

rehearsal were absent during the planning and preparation of the operation, but that the factor of 

security was, however, present in excess. In the end, this dynamic generated a complex plan that 

was not properly rehearsed, which resulted in mission failure. The study contributes to existing 

research on Operation Eagle Claw, and gives further understanding to the area of special operations 

and its relevance to the Swedish Armed Forces. 
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”… Finally, we are often reminded that only the United States 

military, alone in the world, had the ability to accomplish what the 

United States planned to do. It was risky and we knew it, but it had 

a good chance of success and America had the courage to try.”1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 The Holloway Commission (August 1980), Rescue Mission Report in The Iranian Rescue Mission, 

Washington, D.C.: Department of Defence, s. iii. 
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1. Inledning 

1.1. Introduktion 

Den moderna krigföringen har skiftat form. Idag präglas världen av inbördeskrig, krig mellan 

icke-statliga aktörer, statskupper och terrorattentat.2 Allt fler ögon riktas mot det som benämns 

som den fjärde generationens krigföring, med fokus på irreguljär krigföring med politiska, 

ekonomiska och sociala mål och medel.3 Mindre operationer av skiftande karaktär med 

kvalificerad personal och utrustning vinner ständigt mark gentemot ”det traditionella krigets” 

metoder.4 

Dessa mindre operationer – specialoperationer – har inte sällan operativa eller strategiska mål. 

Vidare genomförs specialoperationer oftast av specialförband.5 Specialförband är en strategisk 

resurs som vanligtvis nyttjas till att genomföra precisa operationer med tillgång till hög 

kompetens gällande mänskliga- och materiella förmågor.6 

Specialoperationer är ingen ny företeelse och under krigföringens historia har det länge funnits 

förband hos krigsmakter som är utbildade och utrustade för att genomföra dessa.7 Trots detta 

omgärdas inte moderna specialoperationer av mer än en handfull teorier, och oftast är det 

doktriner som kontextualiserar specialoperationer.8 Vidare är mycket material som behandlar 

specialoperationer fortfarande klassificerad som hemlig, och fakta om dem som inte är 

redigerade eller ofullständiga är ofta svåra att komma över. Detta i sig medför att analyser av 

specialoperationer ter sig svåra, och därmed är det svårt att vetenskapligt bevisa vad det är som 

gör att operationer lyckas respektive misslyckas.9 

1.2. Problemformulering 

Moderna specialoperationer har genomförts av amerikanska specialförband sedan andra 

världskriget. Två lyckade specialoperationer under 1900-talets senare del är fritagningen av 

amerikanska krigsfångar i Son Tay under Vietnamkriget 197010 och fritagningen av 

amerikanska gisslan på fartyget Mayaguez utanför Kambodjas kust i maj 1975.11 Fritagningen 

vid Son Tay anses vara delvis lyckad i det avseendet att infiltrationen av fånglägret var lyckad, 

men underrättelserna fallerade då de amerikanska fångarna inte längre fanns kvar.12 

Fritagningen av gisslan från fartyget Mayaguez anses vara lyckad eftersom gisslan fritogs, trots 

                                                 
2 Lind, William S., Nightengale, Keith, Schmitt, John F., Sutton, Joseph W., Wilson, Gary (March 2016), “The 

Changing Face of War: Into the Fourth Generation”, Marine Corps Gazette, 100:3, s. 86-90. 
3 Jordan, David, Kiras, James D., Lonsdale, David J., Speller, Ian, Tuck, Christopher, Walton, C. Dale (2016), 

Understanding Modern Warfare, 2nd ed., Cambridge: Cambridge University Press, s. 133. 
4 Marsh, Christopher, Kiras, James D. & Blocksome, Patricia (2015), “Special Operations Research: Out of the 

Shadows”, Special Operations Journal, 1:1, 1-6, s. 1. 
5 Marsh, Christopher, Kenny, Mike & Joslyn, Nathanael (2015), ”So What? The Value of Scientific Inquiry and 

Theory Building in Special Operations Research”, Special Operations Journal, 1:2, 89-104, s. 95ff. 
6 Spulak, Jr., Robert G. (2007), “A Theory of Special Operations: The Origin, Qualities and Use of SOF. JSOU 

Report 07-7”, Hurlburt Field: The JSOU Press, s. 1. 
7 Wey, Adam L. K. (2014) “Principles of Special Operations: Learning from Sun Tzu and Frontinus”, 

Comparative Strategy, 33:2, 131-144, s. 132f. 
8 Marsh, Kenny & Joslyn (2015) s. 96f. 
9 Marsh, Kiras & Blocksome (2015) s. 2. 
10 Schemmer, Benjamin F. (1976), The Raid, New York: Harper & Row Publishers, s. 3–6. 
11 Frisbee, John L. (September 1991), “The Mayaguez Incident”, Airforce Magazine, Vol. 74, No. 9, 1-3, s. 1–3. 
12 Schemmer (1976) s. 3–6. 
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att drygt 40 amerikanska soldater fick sätta livet till.13 Framgångarna vid respektive operation 

ligger i planering och förberedelser av operationen, snarare än i deras genomförande. 

Den 24 april 1980 genomfördes ett försök till en fritagningsoperation som syftade till att frita 

53 amerikanska gisslan som hölls instängda på den amerikanska ambassaden i Teheran, Iran av 

en iransk terrororganisation.14 Operationen – som gavs namnet Operation Eagle Claw – skulle 

genomföras av det nyskapade amerikanska specialförbandet Delta Force, men hade understöd 

av andra delar inom både armén, flygvapnet och marinen.15 Planeringen och träningen inför 

operationen påbörjades månader innan genomförandet, och operationen hade alla möjligheter 

att lyckas.16 Operationen kantades av motgångar som ledde till att operationen avbröts redan 

innan första kontakt med motståndaren, och därmed misslyckades.17 Operationen anses vara ett 

stort strategiskt misslyckande för USA, men framförallt för den dåvarande presidenten Jimmy 

Carter som efteråt hävdat att misslyckandet av Operation Eagle Claw var det som främst 

ruinerade hans chanser till att bli omvald som USA:s president i presidentvalet 1980.18 

Amerikanska doktriner gällande specialoperationer fanns redan vid planeringen av och 

förberedelserna inför Operation Eagle Claw.19 Dessutom hade den fått både erfarenhet och mod 

efter fritagningsoperationerna i Vietnam och utanför Kambodja. Att operationsområdet låg 

långt bort från eget territorium eller att operationen i sig var riskabel, var inget hinder för att 

operationen skulle lyckas. Kunskapen och förmågan till att planera och genomföra en lyckad 

fritagningsoperation fanns inom organisationen.20 Trots detta avbröts och därmed misslyckades 

operationen redan innan första kontakt med motståndaren, långt inne i den iranska öknen. 

Varför misslyckades Operation Eagle Claw? 

1.3. Syfte 

Studien syftar till att undersöka utfallet av Operation Eagle Claw. Studien kommer därmed att 

tillföra ytterligare en bild av operationen, samt bidra till att öka förståelsen för 

fritagningsoperationers möjlighet till framgång. Vidare syftar studien till att undersöka 

relevanta delar ur respektive teori och sammanföra dessa till faktorerna enkelhet, säkerhet och 

förövning, som ska appliceras på operationens planerings- och förberedelseskede. 

1.4. Frågeställning 

Hur kan faktorerna enkelhet, säkerhet och förövning under planerings- och förberedelseskedet 

av operationen förklara utfallet av Operation Eagle Claw? 

1.5. Avgränsningar 

Studien kommer att genomföras med utgångspunkt i två teorier om specialoperationer; 

McRaven och Gray. Andra teorier och publikationer om specialoperationer kommer att belysas 

och ges visst utrymme i syfte att stärka eller förkasta argument och val som görs genom studien, 

men i övrigt inte i någon större utsträckning.  

                                                 
13 Frisbee (September 1991) s. 1–3. 
14 Ryan, Paul B. (1985), The Iranian Rescue Mission: Why it Failed, Annapolis: US Naval Institute, s. 1f. 
15 Ibid. 
16 Kyle, James H. (1995), The Guts to Try, Phoenix: Primer Publishers, s. 3. 
17 Ibid. s. 1-8. 
18 Ryan (1985) s. 126f. 
19 Marsh, Kenny & Joslyn (2015) s. 96f. 
20 Ryan (1985) s. 3. 



Sante Nathanson                                                                                                         2017-06-09 

OP SA 14-17                                                                                                                    1OP303 

 

  Sida 7 av 36 

 

Vidare avgränsas studien genom att endast använda sig av delar ur respektive teori. Eftersom 

det är planeringen och förberedelserna av operationen som ligger i fokus kommer principer och 

kriterier inom varje teori som behandlar just detta att nyttjas. McRavens teori om relativ 

överlägsenhet innehåller sex olika principer som ska vara uppfyllda. Studien ämnar endast 

använda tre av dem – Simplicity, Security och Repetition.21 Dessa används av teoretikern för att 

beskriva vad planeringen och förberedelserna av en operation måste genomsyras av, och är 

därför essentiella för studien. Grays elva kriterier blir förkortade ner till de tre som anses vara 

av störst relevans vid planerings- och förberedelseskedet; Feasible Objectives, Flexibility of 

Mind och Tactical Competence.22  

Vidare avgränsas studien till att endast undersöka operationen utifrån det stadiet då planering 

och träning påbörjades fram till dess att operationens genomförandeskede börjar. Detta skede 

som studien syftar till att undersöka gavs namnet Operation Rice Bowl, vilket sedan ändrades 

till Operation Eagle Claw när planeringen och träningen var över, och genomförandet skulle 

påbörjas. Därmed avgränsas studien även till att inte fokusera på det politiska debaclet som 

ledde fram till gisslansituationen, eller händelser i och runt om Teheran och Iran under tiden 

som operationen planerades, förbereddes eller genomfördes. 

En ytterligare avgränsning som gjorts är att operationen endast undersöks från ett amerikanskt 

perspektiv. Källor som behandlar operationen från opponentens synvinkel har inte använts vid 

någon del av studien. Detta innebär att undersökningar utifrån perspektivet om bland annat 

överraskning och operationell säkerhet, baseras på de underrättelser och observationer som 

genomförts av de amerikanska styrkorna, och i förlängningen då även amerikanska källor. 

1.6. Forskningsöversikt 

I följande avsnitt presenteras en överblick över relevant forskning och det viktigaste materialet 

för studien som finns att tillgå. Tidigare forskning som behandlar specialoperationer i olika 

utsträckning och med olika infallsvinklar presenteras utifrån dess relevans för studien. Därnäst 

presenteras kortfattat det empiriska materialet. Slutligen sammanfattas tidigare forskningsläge 

i syfte att förtydliga var tidigare forskning är otillräcklig. 

Specialoperationer omgärdas ofta av mycket sekretess. Rapporter och material släpps antingen 

inte till fullo då delar behålls hemligt, eller inte förrän väldigt många år senare, då det anses 

vara mindre kritiskt om detaljer når allmänheten.23 Behovet av vidare forskning inom området 

av specialoperationer nämns i artikeln ”Special Operations Research: Out of the Shadows”. 

Artikeln belyser att specialoperationers komplicerade natur på såväl taktisk, operativ och 

strategisk nivå resulterar i att teorier inte kan, eller bör, bortses ifrån, utan måste studeras och 

analyseras från flera olika perspektiv.24  

Studier om specialoperationer blir även viktiga i syfte att förstå och bemästra hela spektrumet 

av vad krigföring är, och på så vis uppnå de strategiska effekter och målsättningar som 

                                                 
21 McRaven, William H. (1996), Spec Ops: Case Studies in Special Operations Warfare: Theory and Practice, 

Novato, CA: Presidio, s. 8. 
22 Gray, Colin S. (1999), “Handfuls of Heroes on Desperate Ventures: When do Special Operations Succeed?”, 

Parameters, 29 (1), 2-24, s. 3. 
23 Marsh, Kiras & Blocksome (2015) s. 4f. 
24 Ibid. s. 2. 
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krigföringen ytterst syftar till. På detta sätt kan specialoperationer nyttjas dels självständigt, 

men framför allt i samband med konventionell krigföring, på ett effektivt sätt.25 

Det nämns även i artikeln ”So What? The Value of Scientific Inquiry and Theory Building in 

Special Operations Research” att på grund av den komplicerade naturen av specialoperationer 

så kan forskare nyttja och applicera olika teorier på respektive studie i syfte att kunna klarlägga 

och förstå operationerna.26 Teorier om specialoperationer är pragmatiska, och baseras på olika 

principer eller kriterier beroende på om teorin vill behandla operationens taktiska, operativa 

eller strategiska sannolikhet för framgång.27 Då specialoperationer ofta genomförs med 

strategiskt viktiga mål är kriterierna ofta sammanflätade och applicerbara på flera nivåer 

samtidigt, vilket gör teorierna till stor del öppna för forskarens tolkningar. 

En annan linje presenteras i artikeln ”A Theory of Special Operations: These Ideas Are 

Dangerous”, som menar att det inte finns någon anledning att skapa eller nyttja teorier som 

endast berör specialoperationer.28 Detta eftersom de dels inte skiljer sig i natur från hur annan 

krigföring tillämpas, och dels för att specialoperationer bli hämmade vid applicering av en eller 

flera teorier.29 Artikeln belyser några av de redan existerande teorierna om krigföring, och hur 

de i sin tur inkluderar konceptet om specialoperationer.  

Teorier om specialoperationer har ofta en stark koppling till krigföringens principer. Spulak är 

en teoretiker som baserar sin teori om specialoperationer på krigföringens principer. Genom 

detta kan Spulak presentera hur specialoperationer kan öka en Försvarsmakts eller förbands 

uppfyllande av dessa principer, snarare än hur specialförband nyttjar dem för egen del.30 Spulak 

förklarar nödvändigheten med teorier om specialoperationer – och motsätter sig därmed Kiras 

syn på teorier om krigföring och specialoperationer – genom att presentera tre faktorer som i 

sin tur resulterar i tre karaktäristikor som specialförband bör äga för att säkerställa 

specialoperationers framgång.31 På liknande sätt undersöker Wey närvaron av krigföringens 

principer i specialoperationer i en jämförelse mellan tankar och teorier av Sun Tzu och 

Frontinus.32 

William H. McRavens teori om relativ överlägsenhet i specialoperationer inriktar sig till stor 

del på det taktiska genomförandet.33 Han menar att för att uppnå relativ överlägsenhet måste 

sex olika kriterier vara uppfyllda.34 Det är först när en operation uppfyller de här kriterierna 

som den relativa överlägsenheten uppnås över sin motståndare. Genomförandet påverkas sedan 

av det som Clausewitz benämner som krigets friktioner, och när moraliska faktorer hos 

anfallande förband väger tyngre, uppnås och bibehålls den relativa överlägsenheten.35 

                                                 
25 Kiras, James D. (2006), Special Operations and Strategy: from World War II to the War on Terrorism, 

London: Routledge, s. 23f. 
26 Marsh, Kiras & Joslyn (2015) s. 90. 
27 Kiras, James D. (2015), “A Theory of Special Operations: These Ideas Are Dangerous”, Special Operations 

Journal, 1:2, 75-8, s. 77f. 
28 Ibid. s. 83ff. 
29 Ibid. 
30 Spulak (2007) s. 26. 
31 Ibid. s. 38ff. 
32 Wey (2014) s. 131ff. 
33 McRaven (1996) s. 5f. 
34 Ibid. s. 8f. 
35 Ibid. s. 11. 
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Colin S. Gray beskriver specialoperationer i en teori som utgår från elva kriterier som förklarar 

varför en specialoperation lyckas. Kriterierna är enligt Gray beroende av varandra, men 

samtidigt applicerbara med differentierad relevans beroende på operation.36 Grays elva kriterier 

är olika varandra i sin uppbyggnad så att vissa kriterier kan appliceras på en taktisk nivå, andra 

på en operativ- eller strategisk nivå.37 

Det empiriska materialet som presenterar Operation Eagle Claw i sin helhet är framförallt The 

Holloway Report som utreder anledningar till misslyckandet av operationen.38 Utredningen är 

genomförd av en grupp officerare tillhörande amerikanska Special Operations Review Group. 

Rapporten är producerad i nära anslutning i tid till operationens genomförande. Rapporten får 

fram 23 faktorer av olika relevans som ledde till operationens misslyckande.39 

Med The Holloway Report som fundament har olika författare presenterat kompletterande 

versioner av händelserna innan, under och efter Operation Eagle Claw. En av dessa är den 

pensionerade översten James H. Kyle med sin bok The Guts to Try. Kyle beskriver 

misslyckandet av operationen bestående av framförallt fem olika faktorer som i stort kan 

sammanfattas som brister i kommunikation, träning och utrustning.40 Paul B. Ryan utreder och 

förklarar händelserna kring Operation Eagle Claw. Ryan tillför ytterligare ett perspektiv på 

operationen och ger även sin egen recension av The Holloway Report, samt en förklaring till 

vad Operation Eagle Claws misslyckande fick för resultat för den amerikanska armén, men 

även för USA som stat.41 

Sammanfattningsvis så är studier om specialoperationer fortfarande ett relativt outforskat 

område. Det förs ständiga diskussioner om huruvida teorier som specifikt behandlar 

specialoperationer är nödvändiga då omfattande teorier om krigföring finns tillgängliga, men 

forskarna är eniga om specialoperationers relevans och särart. Därför, genom att föra studier på 

specialoperationer kommer luckan sakteligen att fyllas med väsentlig information. Eftersom 

materialet om Operation Eagle Claw är relativt tunt så kommer den här studien att inte bara 

fylla kunskapsluckor gällande forskning om teorier och utfall av specialoperationer, men även 

skapa en mer mångfacetterad bild av anledningarna bakom operationens misslyckande. 

Slutligen, genom att undersöka operationen utifrån teorierna presenterade av McRaven och 

Gray bidrar denna studie till att stärka både läsarens kunskap om specialoperationer i allmänhet, 

samt hur utfall av dem kan förklaras vetenskapligt. 

1.7. Disposition 

Inledningskapitlet presenterade i introduktionen och problemformuleringen essensen i studien 

som tydliggjordes med studiens centrala frågeställning och syfte. Studiens fundament 

presenterades ytterligare med avgränsningar och en övergripande beskrivning av tidigare 

forskning inom området. Därefter presenteras studiens teorier samt hur de har sammanflätats 

och applicerats på studien i teorikapitlet. Därefter följer metodkapitlet där läsaren introduceras 

för den övergripande empirin, studiens metod och teknik för materialinhämtningen. Kapitlet 

presenterar studiens operationalisering och analysverktyget som ligger till grund för studiens 

                                                 
36 Gray (1999) s. 3. 
37 Ibid. 
38 Rapportens korrekta benämning är Rescue Mission Report in The Iranian Rescue Mission men benämns 

hädanefter The Holloway Report. 
39 The Holloway Commission (1980) s. iv.  
40 Kyle (1995) s. 326ff. 
41 Ryan (1985) s. 154. 



Sante Nathanson                                                                                                         2017-06-09 

OP SA 14-17                                                                                                                    1OP303 

 

  Sida 10 av 36 

 

senare analys. Därnäst följer analyskapitlet där det empiriska materialet analyseras. Kapitlet 

redovisar analysens resultat utifrån analysverktyget. Slutligen presenteras studiens 

sammanfattade resultat och en diskussion och reflektion av dessa i avslutningskapitlet. Kapitlet 

presenterar förslag för vidare forskning samt studiens och resultatens relevans för professionens 

vidare utveckling. Sist i arbetet återfinns litteraturförteckningen. 
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2. Teori 
I följande kapitel kommer de teorier som appliceras på studien att presenteras. Kapitlet inleds 

med en begreppsförklaring, för att därefter övergripande beskriva McRavens teori om relativ 

överlägsenhet, dess ingående delar samt en kort kritik av teorin. Därefter presenteras Grays 

teori om när specialoperationer lyckas, kritik mot teorin, samt hur Gray kan komplettera 

McRaven. Därnäst presenteras hur de två teorierna appliceras på studien, och hur de korrelerar 

med varandra. Slutligen genomförs en sammanflätning av teorin med metodkapitlets 

operationalisering och analysverktyg, och till sist sammanfattas teorikapitlet. 

2.1. Begreppsförklaring 

Specialoperationer är ett brett begrepp som därmed kräver en förklaring. Marsh, Kenny och 

Joslyn delar upp begreppet i två underbegrepp – speciell krigföring och 

precisionsoperationer.42 Speciell krigföring inkluderar exempelvis irreguljär krigföring, 

stabiliseringsoperationer och okonventionell krigföring. Precisionsoperationer inkluderar 

sabotage, tillfångatagningar och fritagningar.43  

Begreppet definieras på ett likartat sätt av många författare. Gemensamt är att genomförande 

förband är speciellt tränade och nyttjar preciserad teknik och utrustning, målen är politiska eller 

strategiska, och effekten av operationen blir högre än vad konventionella förband hade 

uppnått.44 

2.2. McRavens teori om relativ överlägsenhet 

William H. McRavens teori om relativ överlägsenhet i specialoperationer är en av de två teorier 

som är centrala i studien. McRaven myntade sin teori för första gången när han presenterade 

sin magisteravhandling vid Naval Postgraduate School 1993, men har sedan dess blivit 

publicerad i bokform 1996.45 Under tiden som McRaven presenterade sin avhandling var han 

officer vid det amerikanska specialförbandet Navy SEAL.46  

Den relativa överlägsenheten – som på grund av förbanden som genomför 

specialoperationernas storlek – blir viktig för det angripande förbandet att nå så tidigt som 

möjligt.47 Den relativa överlägsenheten uppkommer först när angripande förband har 

övervunnit operationens initiala svårigheter och besitter själva snarare än sina motståndare 

initiativet.48 Om angriparna kan ta och behålla initiativet och därmed överlägsenhet relativt sin 

motståndare är det större sannolikhet att operationen blir framgångsrik. Om initiativet förloras 

eller om den relativa överlägsenheten på annat sätt blir negativt påverkad, är det svårt för 

angriparna att återta det – på grund av sin till antalet begränsade styrka – och operationen löper 

risk för misslyckande.49  

Teorin är uppbyggd på sex olika principer som tillsammans förklarar hur relativ överlägsenhet 

uppnås. Vidare beskriver McRaven hur moraliska faktorer som exempelvis uthållighet och mod 

                                                 
42 Marsh, Kenny & Joslyn (2015) s. 96ff. 
43 Ibid. 
44 Försvarsmakten (2014), Operativ Doktrin 2014, Stockholm: Försvarsmakten, s. 54.; Gray (1999) s. 2.; Marsh, 

Kenny & Joslyn (2015) s. 96ff. 
45 McRaven (1996) Baksidan. 
46 Ibid. 
47 Ibid. s. 6. 
48 Ibid. s. 4ff. 
49 Ibid. 
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blir essentiella i genomförandet av operationen i syfte att krigets friktioner – som beskrivna av 

Clausewitz – ska verka till operationens och de genomförandes fördel.50 De sex principerna 

som McRaven beskriver i sin teori är uppdelade efter i vilket steg i operationen som behandlas. 

Han menar att en operation ska planeras för att bli så enkel att genomföra som möjligt, 

förberedelser och förövning sker med hänsyn till säkerhet51 och repetition samt att 

genomförandet ska präglas av hög hastighet, ett eftersträvansvärt syfte och med ett eller flera 

överraskande moment.52 

McRaven skriver att alla hans sex principer för specialoperationer är viktiga och måste finnas 

med för att operationen ska nå framgång, samt att principerna beror av varandra. En operation 

kan inte lyckas om den innefattar en hög grad av överraskning och hastighet i genomförandet, 

men planen är svårgenomförbar och förbandet inte har haft tid att öva innan.53 

I sin teori om relativ överlägsenhet skriver McRaven att de sex principerna är beroende av 

varandra. Han skriver detta och målar upp innebörden av respektive princip med hjälp av 

historiska exempel från de fall som han använder för att underbygga sin teori. Kopplingen 

mellan respektive fall och princip är inte självklar alla gånger, och det som beskrivs vara 

innebörden av en princip korrelerar inte alltid med givet exempel. Detta innebär att sambandet 

mellan de olika principerna blir svårutläst, och att deras korrelation gentemot varandra inte kan 

förutsättas. Detta är positivt för studien, som då kan bryta ut respektive princip och göra dem 

oberoende. De går då att jämföra med andra teorier i studien – som kommer att förtydliga 

principernas innebörd – samt applicera på Operation Eagle Claw. 

2.3. Grays teori om lyckade specialoperationer 

Colin S. Grays teori om specialoperationers kriterier för att nå framgång är studiens andra teori. 

Gray presenterade sin teori 1999 i sin artikel “Handfuls of Heroes on Desperate Ventures: When 

do Special Operations Succeed?” Gray är en brittisk-amerikansk professor i internationell 

politik och framstående inom såväl strategi, specialoperationer och modern krigföring.54 

Gray beskriver i sin teori elva olika kriterier som är närvarande vid en lyckad specialoperation. 

Kriterierna är inte uppdelade efter planering, förberedelser och genomförande som i McRavens 

teori, men kan dock appliceras på strategisk, operativ eller taktisk nivå. Vissa kriterier är 

presenterade som en förutsättning för att specialoperationer ska kunna genomföras. Enligt Gray 

ska specialoperationer genomföras med hänsyn till: att möta nutidens politiska efterfrågningar, 

baseras på en tillåtande politisk grund, ha en genomförbar plan med genomförbara mål samt 

ett övergripande strategiskt mål som helgar och stöttar det taktiska genomförandet.55 Vidare 

ska operationen baseras på flexibilitet, och iscensättas då konventionella alternativ kommer till 

korta.56 Operationen bör exploatera motståndarens sårbarheter, nyttja adekvat teknisk 

utrustning samt genomföras med utgångspunkt i förbandets taktiska kompetens.57 Slutligen bör 

                                                 
50 McRaven (1996) s. 5. 
51 McRaven skriver i sin text security med innebörden ”sekretess”. Ordet ”säkerhet” kommer istället att användas 

i studien. 
52 McRaven (1996) s. 9f. 
53 Ibid. 
54 Gray (1999) s. 4. 
55 Ibid. s. 3-12. 
56 Ibid. s. 12-15. 
57 Ibid. s. 15-19. 
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specialförband ha ett rykte om att vara slagkraftiga, samt vara villiga att lära sig från tidigare 

operationer.58 

Kriterierna är beroende av varandra, men kan appliceras med differentierad relevans beroende 

på operation.59 De kan även i viss mån substitueras av varandra. Genom att inneha en större 

mängd av det ena kriteriet kan det innebära att en mindre mängd av ett annat är tillräckligt för 

att en operation ska lyckas.60 Teorin om lyckade specialoperationer enligt Gray bygger på den 

strategiska nyttan som specialförband och specialoperationer kan erbjuda som komplement till 

de konventionella styrkorna.61 Gray menar även att specialoperationer kan lyckas eller 

misslyckas även om kriterier är uppfyllda eller saknas, eftersom specialoperationer frångår den 

konventionella krigföringens design.62  

Gray framhäver att syftet med teorin inte är att presentera för läsaren ett färdigt recept över hur 

en lyckad specialoperation planeras, förbereds och genomförs. Syftet är snarare att med ett antal 

kriterier som genom studier av historien kan anses vara närvarande vid lyckade respektive 

misslyckade specialoperationer, presentera en idé om specialoperationers uppbyggnad.63 

Som kritik mot Grays teori bör nämnas att där McRaven är för allmängiltig i sin beskrivning av 

principerna, och därmed underminerar dess korrelation gentemot varandra, är Gray motsatsen. 

Gray presenterar sina elva kriterier med många underkriterier som förklarar respektive 

kriterium. Varje underkriterium speglar heller inte nödvändigtvis huvudkriteriet. Detta gör att 

teorin blir väldigt inkluderande, och kanske snarare gällande för operationer i allmänhet, och 

inte specialoperationer i synnerhet. Teorins applicerbarhet i studien påverkas inte nämnvärt av 

detta. Då teorin förklarar fundamenten till specialoperationers utfall – om än med breda 

penseldrag – så kan den användas för att komplettera McRaven, och i slutändan för att förklara 

utfallet av Operation Eagle Claw. 

2.4. Studiens teoriapplicering 

I följande avsnitt presenteras hur de två teorierna har brutits ned från sin ursprungsform till ett 

mindre antal faktorer i syfte att bli applicerbara på studien och studiens material. Då planeringen 

och förberedelserna av operationen är central för studien kommer valda faktorer från teorierna 

att vara de som berör de två faserna. Detta innebär att McRavens teori bryts ned till principerna 

Simplicity, Security och Repetition, och Grays teori bryts ned till kriterierna Feasible 

Objectives, Flexibility of Mind och Tactical Competence. Dessa paras sedan ihop med varandra 

utifrån begreppens inneboende egenskaper och definition. 

2.4.1. En enkel plan 

McRaven lyfter i sin teori fram Simplicity som kanske den mest grundläggande, men även mest 

svåruppnåeliga principen för att uppnå relativ överlägsenhet.64 Han beskriver att principen 

byggs upp av tre faktorer; ett begränsat antal målsättningar65, goda underrättelser samt 

                                                 
58 Gray (1999) s. 19-20. 
59 Ibid. s. 3. 
60 Ibid. 
61 Ibid. s. 2. 
62 Ibid. s. 3. 
63 Ibid. s. 2. 
64 McRaven (1996) s. 11f. 
65 Författarens översättning av ordet ”objectives” som används av både McRaven och Gray. 
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innovationsförmåga.66 Detta kompletteras sedan av Gray som inom ramen för kriteriet  Feasible 

Objectives skriver att specialoperationer bland annat ska tilldelas rimliga målsättningar för 

genomförande förband att klara av utan hjälp av reguljära styrkor samt att specialoperationer 

antingen ska planeras av experter på specialoperationer, alternativt att de minst ska konsulteras 

vid planering.67 Experterna bidrar även med den av McRaven beskrivna innovationsförmågan 

samt de goda underrättelserna. 

Således, genom att låta operationen planeras av experter inom området och baseras på ett fåtal, 

rimliga målsättningar kommer planeringen att resultera i en enkel plan, som därmed hyser 

större chans för att lyckas.68  

2.4.2. En säker plan  

Att bibehålla säkerheten i en plan – under såväl planering som förberedelser och genomförande 

– är minst lika viktigt som att planen är enkel i sin utformning.69 Det är säkerheten, och då 

framförallt under förberedelse- och träningsskedet, som utgör en betydande faktor mellan den 

enkla planen och det överraskande genomförandet.70 McRaven definierar syftet med principen 

Security som att förhindra motståndaren att få ett initialt övertag genom förvarningar och 

förkunskap om ett stundande anfall. I detta innefattas den operationella säkerheten, främst under 

förberedelseskedet.71 Detta definieras inte på exakt samma sätt i Grays kriterium om Flexibility 

of Mind, där fokus snarare ligger på ett icke-doktrinärt uppträdande samt överraskning.72 Det 

är dock ingen långsökt koppling mellan de två parametrarna. Där McRaven skriver om säkerhet 

i syfte att förekomma motståndaren, och med sin egen plan exploatera motståndarens 

sårbarheter, menar Gray att överraskningen blir resultatet. Slutligen blir då planen säker genom 

att en hög operationell säkerhet bibehålls genom hela planens existens i syfte att uppnå 

överraskning under genomförandet.73 

2.4.3. En förövad plan 

För att uppnå en överraskande effekt vid en operation, eller för att simplifiera en komplex plan 

krävs det förövning.74 Enligt McRaven är förövning – Repetition – en oumbärlig faktor i ett 

förberedelseskede för att riva barriären som hindrar operationens möjlighet till att lyckas.75 

Detta innebär att minst en, helst två fullskaliga förövningar måste genomföras i syfte att testa 

planen i sin helhet och i ett tidigt skede uppmärksamma eventuella brister och möjliga 

felkällor.76 Detta ger även en möjlighet till att testa både personal och utrustning i att prestera 

enligt vad som krävs under operationen.77 

Gray skriver att en lyckad specialoperation kräver Tactical Competence, alltså taktisk 

kompetens.78 I detta innefattar han faktorer som nämnts i tidigare avsnitt – operationell 

                                                 
66 McRaven (1996) s, 11f. 
67 Gray (1999) s. 9f. 
68 McRaven (1996) s. 11f. 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72 Gray (1999) s.12f. 
73 McRaven (1996) s. 11f. 
74 Ibid. 
75 Ibid. s. 15f. 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
78 Gray (1999) s. 20. 
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säkerhet, överraskning, en enkel plan – men även faktorer som underrättelser och exceptionella 

mänskliga- och materiella tillgångar.79 Tactical Competence kräver ett välövat förband med 

exceptionella kunskaper och förmågor, något som även Spulak – en amerikansk forskare inom 

strategi och specialoperationer – nämner.80 Detta underbygger vikten av att operationen 

planeras och genomförs av experter inom området.81 

Genom att koppla samman McRavens idé om fullskaliga förövningar och Grays exceptionella 

mänskliga- och materiella tillgångar presenteras ett tillvägagångssätt för att kunna säkerställa 

att planen är tillräckligt granskad, testad och inte minst; förövad. 

2.5. Kopplingen mellan teori och metod 

I avsnitten som presenterar den enkla-, säkra- och förövade planen har ett antal variabler ansetts 

som de viktigaste för respektive avsnitt. Dessa variabler presenteras i sin tur i tabellen nedan – 

Tabell 1 – och ligger till grund för hur analysverktyget kommer att vara uppbyggt. På detta sätt 

görs kopplingen mellan teori och metod, och läsaren får en inblick i varför operationaliseringen 

ser ut som den gör, men även varför teorierna presenteras enligt ovan. 

 

Tabell 1, Studiens variabler 

En enkel plan En säker plan En förövad plan 

Planeras av experter Hög operationell säkerhet Fullskaliga förövningar 

Ett fåtal, rimliga 

målsättningar 

Uppnår överraskning Exceptionella mänskliga- 

och materiella tillgångar 

 

 

2.6. Sammanfattning av teori 

Eftersom studien är avgränsad till att fokusera på operationens planerings- och 

förberedelseskede, har McRavens och Grays teorier i sin tur avgränsats till tre principer eller 

kriterier per teori. Simplicity, Security och Repetition anses vara av största vikt vid studien 

utifrån McRavens teori, och de viktigaste kriterierna utifrån Gray är Feasible Objectives, 

Flexibility of Mind samt Tactical Competence. Dessa har av författaren sammanfattats till tre 

för teorierna gemensamma faktorer; en enkel plan, en säker plan och en förövad plan. Två 

variabler från respektive faktor som plockats ut för att användas i analysverktyget i 

operationaliseringen återfinns i Tabell 1. 

 

                                                 
79 Gray (1999) s. 18. 
80 Spulak (2007) s. 16–20. 
81 Ibid. s. 17. 
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3. Metod 
Kapitlet redovisar och diskuterar valet av det fall som är central för studien, samt över valt 

material för att genomföra studien. Vidare presenteras den metod och teknik som används för 

att undersöka fallet, samt hur metoden i samverkan med valda teorier operationaliseras i syfte 

att genomföra både inhämtning, analys och diskussion i studien. 

3.1. Operation Eagle Claw 

Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en beskrivning av operationens huvuddrag, men framförallt 

en motivering och diskussion till varför studien lägger just detta fall i fokus. 

Den 4 november 1979 stormar en större grupp islamistiska studenter den amerikanska 

ambassaden i Teheran, Iran och tar därmed 66 amerikaner som gisslan.82 Personalen som 

arbetar på ambassaden har varit med om liknande attentat tidigare, då det i februari samma år 

genomfördes en kortare ockupation av ambassaden.83 Detta resulterar i att få personer inser 

allvaret i vad som sker när tusentals iranier än en gång ockuperar ambassadområdet, avväpnar 

vakter och annan säkerhetspersonal och slutligen tar 66 personer som gisslan.84 

Operation Eagle Claw planerades för att genomföras under två nätter. Under den första natten 

skulle stora transportplan – C-130 – frakta in personal, material och helikopterbränsle från 

Egypten, via Oman, till operationens första tankningsplats – Desert-One.85 Där skulle de mötas 

upp av åtta helikoptrar – RH53-D – som flugits från US Nimitz, stationerad i den Arabiska 

sjön.86 Fritagningsstyrkan skulle där omlastas till helikoptrarna som skulle flyga till ett förberett 

gömställe i bergen ungefär 80 kilometer utanför Teheran – Desert-Two.87 

Under den andra natten skulle fritagningsstyrkan dolt transporteras in i Teheran med minibussar 

och lastbilar, i syfte att vid 23:00 storma ambassadområdet, oskadliggöra de iranska vakterna 

och frita den amerikanska gisslan.88 Samtidigt skulle en mindre styrka ta sig in i 

Utrikesdepartementet och frita ytterligare tre tillfångatagna amerikaner.89 Den fritagna gisslan 

och fritagningsstyrkan skulle sedan lastas i helikoptrar från ambassadområdet och flygas till ett 

isolerat flygfält i Manzariyeh – ungefär 50 kilometer sydväst om Teheran – som 80 

jägarsoldater influgna från Qena, Egypten skulle ha säkrat tidigare. Om ambassadområdet inte 

var brukbart för helikoptrarna skulle en närliggande fotbollsarena användas.90 Hela 

fritagningsoperationen i Teheran skulle skyddas av två AC-130H Spectre attackplan som hade 

i uppgift att cirkulera över ambassadområdet och förhindra iranska motanfall. I Manzariyeh 

skulle fritagningsstyrkan och den fritagna gisslan embarkera C-141 transportplan för att 

transporteras till friheten.91 

Beslut av helikopterpiloter att avbryta operationen samt tekniska haverier på grund av 

sandstormar resulterade i att det var för få helikoptrar som anlände till Desert-One för att kunna 

                                                 
82 Bowden, Mark (2007), Ayatollans Gäster (M. Eklöf, övers) Stockholm: Prisma. (originalarbete publicerat 

2006), Baksidan. 
83 Ibid. s. 25. 
84 Ibid. s. 33–63.  
85 Ryan (1985) s. 1f. 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
91 Ibid. 
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fortsätta operationen, som därmed avbröts. Vid en rangering innan återtransporten kolliderade 

en helikopter med ett flygplan som fattade eld, och därmed tog livet av åtta amerikanska 

soldater.92 

Operationen nådde aldrig sitt riktiga genomförandeskede, men planerades som en 

fritagningsoperation. Dess utfall trots den amerikanska militärens tidigare erfarenheter gör 

fallet intressant. Operation Eagle Claw planerades och genomfördes som en operation som 

kombinerar stridskrafter, irreguljära- och reguljära förband samt hade en hög prioritering 

politiskt och strategiskt. Vidare genomfördes operationen i en farlig miljö; rent fysiskt men 

även på en strategisk nivå. Hade operationen upptäckts och strider brutit ut, var det stor risk för 

att konflikten mellan USA och Iran hade eskalerat till ett regelrätt krig.93  

3.2. Källkritik mot studiens material 

Detta avsnitt presenterar och förklarar det material som används vid studiens genomförande. I 

syfte att driva en transparent studie och ge läsaren en möjlighet att följa författarens 

argumentation i texten utreds materialet kritiskt. Vidare syftar avsnittet till att säkerställa att 

studien håller en hög grad av validitet, samt bidrar till väl underbyggda slutsatser. 

Den operationella säkerheten som tillämpas innan, under och efter genomförd specialoperation 

är ofta hög, vilket resulterar i att material som framställs kring specifika operationer omgärdas 

av en hög grad av sekretess. Detta resulterar i att studier av specialoperationer måste 

genomsyras av ett kritiskt förhållningssätt i syfte att säkerställa studiens validitet. Dessutom är 

materialet som behandlar Operation Eagle Claw begränsat till ett fåtal källor. 

Med grund i de fyra kriterierna för en källkritisk granskning av materialet genomförs en 

grundlig undersökning av studiens material.94 Då studien syftar till att beskriva operationens 

misslyckande, samt de bakomliggande faktorerna, nyttjas inte material som behandlar 

gisslansituationen till mer än vid viss bakgrundsbeskrivning. Böckerna som ligger till grund för 

den empiriska undersökningen är The Iranian Rescue Mission: Why It Failed?, The Guts to Try 

och Ayatollans Gäster. I syfte att erhålla en så bred empirisk grund som möjligt nyttjas även 

den interna rapporten The Holloway Report.95 

Samtligt material bedöms bemöta äkthetskriteriet. Två av källorna – Ryan och Kyle – är 

framställda av pensionerade officerare från den amerikanska militären. Kyle var även på plats 

vid planeringen innan operationen, men också vid tankningsplatsen vid Desert-One. The 

Holloway Report är framställd av en särskild granskningsgrupp som utrett operationen endast 

några månader efter operationens misslyckande. Materialet innefattar dock inga 

källhänvisningar, vilket skulle kunna kritiseras enligt äkthetskriteriet. Författarna anses dock 

vara auktoritära i området. Även Bowden – en välrenommerad journalist som porträtterat andra 

operationer och krigshändelser – anses i studien vara en legitim källa utifrån äkthetskriteriet. 

Kriteriet om samtidighet uppfylls i varierande grad av de olika källorna. The Holloway Report 

publicerades för allmänheten i augusti 1980, och är det material som ligger närmast i tiden till 

operationen. Då rapporten är beordrad anses författarna ha haft tillgång till samtliga nödvändiga 

                                                 
92 Kyle (1995) s. 1f. 
93 Spulak (2007) s. 27. 
94 Esaiasson, Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Towns, Ann, Wägnerud, Lena (2017), Metodpraktikan, 5. 

Uppl., Stockholm: Wolters Kluwer, s. 288. 
95 The Holloway Commission (1980). 
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fakta samt informanter, och att tiden är så knapp från operationen är därför till materialets 

fördel. The Iranian Rescue Mission publicerades 1985 och anses ligga tillräckligt nära i tiden 

för att vara aktuell för studien. Likaså The Guts to Try som publicerades 1990. Kyle, som själv 

var deltagande i planering och genomförande av operationen, beskriver i introduktionen i boken 

att tiden mellan operationen och bokens produktion har kompromissat vissa exakta citat, men 

att det till stor del är väldigt exakt information som återges.96 Slutligen publicerades Bowden´s 

bok Ayatollans Gäster 2006. Boken bygger på inhämtade fakta, men framförallt på intervjuer 

av den amerikanska gisslan, iranska fångvaktare och förhörsledare samt amerikanska officerare 

och statstjänstemän.97 I värsta fall kan viss information som ligger till grund för boken vara 26 

år gammal, vilket innebär att informationen mycket väl kan ha förvrängts under tiden. Bowden 

har dock även använt sig av intervjuer genomförda av Tim Wells under första delen av 1980-

talet, varför Bowdens bok anses vara tillräckligt samtidig. 

Materialet anses vara trovärdigt utifrån beroendekriteriet. Detta trots att material har 

kompromissats med hänsyn till sekretessen som präglar specialoperationer. The Holloway 

Report har i många avseenden varit en byggsten för de övriga källorna för studien. De övriga 

källorna kan därför sägas vara beroende av den. Dock så har både Bowden och Ryan grundliga 

jämförelser och fakta från andra håll, varför materialet anses vara trovärdigt. Kyle nämner både 

The Holloway Report och The Iranian Rescue Mission i sin bok, och förhåller sig ibland kritisk 

till viss information presenteras där.98 Därför anses även The Guts to Try vara trovärdig. 

I studien nyttjas endast material som är skrivet av amerikanska författare. Samtliga källor – 

förutom Bowden – har nämnt att deras produkt inte syftar till att svart- eller skönmåla någon, 

utan endast återberätta historien som den utspelade sig. Det materialet är dock allt författat av 

tidigare officerare, och kan därför anses ha tendenser till att leda produkten i en viss riktning, i 

syfte att glorifiera egen person eller eget förband. Samtligt material som används i den här 

studien anses dock vara producerat av författare som är auktoritära i området. 

3.3. Teorikonsumerande fallstudie 

Studien av den misslyckade Operation Eagle Claw är central. Detta innebär att operationen – 

fallet – är i fokus och teorier sedan ska användas för att förklara vad det var under planerings- 

och förberedelseskedet som framkallade utfallet av operationen. Vidare ska även frågan 

”varför?” undersökas, i syfte att inte endast svara på vilka faktorer som spelade in, utan även 

varför de var viktiga för utfallet.99  

Det som kännetecknar fallstudien är att endast en undersökningsenhet ligger i fokus. Detta 

tillåter undersökningen att vara smal, vilket i sin tur resulterar i en mer djuplodande 

undersökning som finner essensen i fallet.100 Genom att applicera två teorier på samma fall 

kommer resultaten att kunna förklara varför operationen misslyckades.101 Då en fallstudie 

baseras på eklekticism innebär detta att det inte behöver finnas en entydig stringens i val av 

                                                 
96 Kyle (1995), s. ix – xi. 
97 Bowden (2006), s. 586ff. 
98 Kyle (1995) s. 34. 
99 Denscombe, Martyn (2016), Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna, 3. Uppl. (P. Larsson, övers) Lund: Studentlitteratur. (originalarbete publicerat 2014), s. 

92f. 
100 Ibid. 
101 Denscombe (2016) s. 92f. 
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forskningsteknik och källor.102 Studien kommer dock endast att nyttja den kvalitativa 

textanalysen som forskningsteknik. 

Då studien fokuserar på fallet och nyttjar två teorier endast för att kunna förklara utfallet av 

operationen, definieras den som teorikonsumerande. Trots det, blir den även teoriprövande i 

viss utsträckning. Detta på grund av att studien kommer att använda sig av två teorier för att 

förklara ett specifikt fall. Om studien visar på att fallet inte kan förklaras utifrån de valda 

teorierna, eller att de i sin definition är undermåliga, decimeras dess trovärdighet.103 

Undersökningen genomförs dock som en teorikonsumerande fallstudie.  

3.4. Kvalitativ textanalys 

Det material i form av böcker och artiklar som används, analyseras och diskuteras i studien 

ligger till grund för den kvalitativa textanalys som använts som forskningsteknik i fallstudien. 

Den kvalitativa textanalysen anses vara bäst tillämpbar vid den här studien för att få en 

övergripande helhetsbild, men även för att finna essensen av materialets innehåll. Detta kräver 

gedigen och detaljerad inläsning. Den kvalitativa textanalysen syftar till att genom omfattande 

inläsning ge svar på de frågor som forskaren fiktivt ställer till materialet.104  

I diskussioner för och emot metoden ställer sig fördelarna högre i det här fallet. Den kvalitativa 

textanalysen medger en gedigen undersökning som med hjälp av teorier inte bara ger svar på 

vad det var som hände, utan även varför det hände. Detta innebär också att den kvalitativa 

textanalysen ger utrymme för motsägelser och ambiguiteter. Viktigt är också att tekniken i 

samverkan med teorier kan tillskriva inneboende parametrar olika värde kopplat till fallet. Med 

hjälp av analysverktyget tydliggörs materialets värdering utefter vad som ska analyseras. Detta 

i sin tur ökar validitetsgraden, samt graden av transparens. Studien blir på så sätt intersubjektivt 

prövbar.105  

Vidare är forskarens möjligheter till att värdera materialet efter ett eget analysverktyg – som 

även lyftes som en fördel – en potentiell felkälla. Analysverktyget verkar till sin natur som 

begränsande i syfte att sortera och värdera materialet. Detta innebär att forskaren måste ha ett 

öppet- och kritiskt förhållningssätt, samt att hela tiden arbeta med att föra en transparent 

studie.106 

3.5. Operationalisering 

I följande avsnitt kommer metoden att operationaliseras tillsammans med faktorer och variabler 

som presenterades i teorikapitlet. De variabler som ligger till grund för operationaliseringen 

kommer att definieras och vidare kommer dessa att presenteras i ett analysverktyg. 

Analysverktyget syftar till att för forskaren göra studien överblickbar, men framförallt att 

studien för läsaren blir transparent. På detta vis kan läsaren följa forskarens tolkningar och 

analyser av data, och på så vis blir studien trovärdig samt möjlig att reproducera.107 

De variabler som presenterades i Tabell 1 anses vara essentiella för att kunna förklara varför 

operationen misslyckades. Dessa variabler blir studiens raster när det kommer till inhämtning 

                                                 
102 Denscombe (2016) s. 92f. 
103 Esaiasson, et al. (2017), s. 41ff. 
104 Ibid. s. 211ff. 
105 Ibid. s. 58f. 
106 Ibid. 
107 Esaiasson, et al. (2017) s. 58f. 
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av studiens material. Det är även dessa variabler som utgör fundamentet till den senare 

analysen. Vid materialinhämtningen kommer respektive variabel att definieras av en indikator 

som i sin tur baseras på ett flertal frågeställningar som ställs till materialet. På detta sätt 

undersöks om respektive variabel var närvarande vid operationen eller inte. 

Vidare blir även dessa variabler – i förlängningen dess indikatorer – det som påverkar och 

inriktar studiens materialinhämtning i syfte att begränsa inhämtningen till det som är centralt 

för studien. Det är dessa variabler och indikatorer som – tillsammans med tidigare nämnda 

faktorer; en enkel plan, en säker plan och en förövad plan – skapar analysverktyget, som 

presenteras och förklaras nedan. 

3.5.1. Variabler för en enkel plan 

Den första variabeln för en enkel plan är att planen ska planeras av experter. Enligt Gray måste 

planens exekutiver antingen själva vara fullt införstådda med specialoperationers taktiska 

möjligheter, alternativt konsultera experter inom området.108 Vidare är det även av stor vikt att 

planeringen sker antingen gemensamt mellan berörda avdelningar, men ännu hellre av en 

separat planeringsgrupp.109 Således blir indikatorn för variabeln planeras av experter; 

Planerades operationen av experter på specialoperationer? Indikatorns frågeställningar är: 

- Hur och av vem planerades operationen? 

- Genomfördes kontinuerliga dialoger med och/eller mellan experter? 

- Skedde planeringen av skilda avdelningar eller av en planeringsgrupp? 

Den andra variabeln för en enkel plan är ett fåtal, rimliga målsättningar. Gray nämner att 

specialoperationer ska genomföras av förband som har möjlighet att lyckas med uppgifterna de 

ställs inför.110 För att kunna planera en specialoperation måste de som planerar veta det eller de 

genomförande förbandens förmågor för att inte riskera att planens målsättningar blir allt för 

höga än vad som är rimligt.111 På samma sätt är det viktigt att de taktiska målsättningarna 

begränsas i syfte att planen ska göras genomförbar.112 Detta kopplar tillbaka till att 

specialoperationer genomförs av elitkrigare som har förmågan att bryta ned strategiska mål till 

ett fåtal, rimliga taktiska målsättningar.113 I och med detta blir indikatorn för variabeln ett fåtal, 

rimliga målsättningar; Var de taktiska målsättningarna genomförbara för genomförande 

förband? Indikatorns frågeställningar blir således: 

- Vad var operationens målsättningar? 

- Kunde de strategiska målsättningarna brytas ned till taktiska målsättningar? 

- Visste planerande celler om genomförande förbands förmågor? 

3.5.2. Variabler för en säker plan 

Den första variabeln för att förklara faktorn en säker plan är hög operationell säkerhet. 

McRaven menar att en hög operationell säkerhet under planering- och förberedelseskedet är 

essentiellt för att kunna uppnå överraskning i genomförandet.114 Genom den höga säkerheten 

kommer motståndaren inte att få reda på att träning och förövning genomförs, och ännu mindre 

                                                 
108 Gray (1999) s. 10. 
109 Ibid. 
110 Ibid. s. 9. 
111 Ibid. 
112 McRaven (1996) s. 12. 
113 Spulak (2007) s. 16f. 
114 McRaven (1996) s. 16f. 
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om och när operationen kommer att genomföras.115 Detta ger inte motståndaren en ”orättvis” 

förvarning och fördel. Indikatorn för variabeln hög operationell säkerhet blir därmed: 

Genomsyrades planeringen och förberedelserna av operationen av en hög operationell 

säkerhet? Frågeställningarna för indikatorn är: 

- Visste iranska terrorrörelsen vad som planerades och/eller genomfördes? 

- Medgav säkerheten att fullskaliga förövningar kunde genomföras? 

- Bidrog säkerheten till en lyckad operation? 

Vidare förklaras faktorn en säker plan med den andra variabeln – uppnår överraskning. Genom 

att bibehålla en hög säkerhet under hela operationens planering och förberedelser så är 

möjligheten för att uppnå överraskning under genomförandet större.116 Till skillnad från 

tidigare variabler, är överraskning här resultatet av faktorn snarare än grunden för den. 

Resultatet blir dock fortfarande att operationen måste planeras och förberedas med 

överraskningsmomentet i åtanke, för att kunna framställa en säker plan.117 På så vis, genom 

säkerhet, måste operationen hela tiden sträva efter att uppnå taktisk överraskning.  Indikatorn 

för variabeln uppnår överraskning blir därmed: Integrerades den taktiska överraskningen i 

planeringen av operationen? Vidare blir frågeställningarna: 

- Var operationen baserad på överraskning i genomförandet? 

- Möjliggjorde en hög operationell säkerhet överraskning? 

- Hur planerades överraskningen? 

3.5.3. Variabler för en förövad plan 

En förövad plans första förklarande variabel är fullskaliga förövningar. Genom att 

genomförande förband får möjlighet att repetera och låta planen genomgå rigorös prövning 

kommer brister och felkällor att identifieras och ges möjlighet att elimineras i ett tidigt skede.118 

McRaven nämner att minst en, allra helst två, fullskaliga förövningar ska genomföras för att 

möjliggöra att operationen lyckas.119 Även Kiras menar att de specialoperationer som 

genomförs av speciellt tränade förband har större chans att lyckas, om träningen är specifik för 

kommande operation.120 Indikatorn för variabeln fullskaliga förövningar blir då: Genomfördes 

fullskaliga förövningar innan operationen? Frågeställningarna är: 

- Vad definierar fullskaliga förövningar i Operation Eagle Claw? 

- Hur många fullskaliga förövningar genomfördes innan operationen? 

- Vad övades mest och varför? 

En förövad plans andra förklarande variabel är exceptionella mänskliga- och materiella 

tillgångar. Gray menar att den taktiska kompetensen är avgörande för att operationen ska 

lyckas.121 Spulak skriver att specialoperationer genomförs av elitkrigare.122 Enligt McRaven 

blir operationen lyckad först efter att genomförandet byggs på rutin och en utvecklad förmåga 

                                                 
115 McRaven (1996) s. 19f. 
116 Gray (1999) s. 13. 
117 McRaven (1996) s. 11. 
118 Ibid. s. 16. 
119 Ibid. 
120 Kiras (2006) s. 27f. 
121 Gray (1999) s. 17f. 
122 Spulak (2007) s. 20. 
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att hantera sin personal och utrustning.123 Genom att förbandet erhåller exceptionella tillgångar 

och förmågor gällande personal och utrustning, säkerställs en förövad plan. Indikatorn för 

exceptionella mänskliga- och materiella tillgångar blir således; Ägde genomförande förband 

exceptionella mänskliga- och materiella tillgångar? Frågeställningarna för indikatorn är: 

- Vilken tillgång till operationsspecifik materiell hade genomförande förband? 

- Hur bedömdes genomförande förbands förmågor? 

- Vilka förband genomförde Operation Eagle Claw? 

3.5.4. Analysverktyg 

I följande avsnitt presenteras och förklaras det analysverktyg som tagits fram för att inrikta och 

underlätta studiens materialinhämtning. Avsnittet syftar till att sammanställa förklaringen av 

operationaliseringen som gjorts i tidigare avsnitt i studiens analysverktyg, som presenteras 

genom Figur 1, Analysverktyg. 

Analysverktyget är uppbyggt av tidigare nämnda faktorer som förklaras av respektive variabel. 

Varje variabel presenteras i sin tur av en indikator som byggs upp av frågeställningar som ställs 

till materialet.  

Eftersom studiens syfte är att besvara frågeställningen124 så måste analysverktyget först och 

främst besvara om respektive faktor – en enkel plan, en säker plan och en förövad plan – var 

närvarande eller inte i operationens planerings- och förberedelseskede. Detta görs genom att ja 

eller nej besvaras vid respektive indikator. För att respektive faktor ska anses vara närvarande 

måste dess båda variablers indikatorer besvaras med ja. Variablerna håller därmed ingen 

inbördes rangordning. På så sätt kan studien avgöra om först och främst faktorerna var 

närvarande eller inte, för att därefter undersöka hur faktorerna kan förklara utfallet av Operation 

Eagle Claw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
123 McRaven (1996) s. 15f. 
124 Jfr 1.4. Frågeställning. 
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Figur 1, Analysverktyg 
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3.6. Sammanfattning av metod 

Sammanfattningsvis genomförs studien som en teorikonsumerande fallstudie. På grund av 

materialets beskaffenhet och tillgänglighet anses detta vara den bäst lämpade metoden. Med 

koppling till tidigare presenterat teorikapitel har studiens operationalisering presenterats och 

förklarats. Operationaliseringen syftar till att underlätta studiens materialinhämtning, men även 

till att avgränsa studien, samt att göra den transparent för läsaren. Den presenterade 

operationaliseringen är uppbyggd på tidigare presenterade faktorer som i sin tur brutits ned till 

två variabler för respektive faktor. Respektive variabel presenteras med en indikator som 

besvaras med ett antal frågeställningar. Detta presenteras i studiens analysverktyg som ligger 

som fundament till den nedan förda analysen.  
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4. Analys 
Följande kapitel syftar till att genomföra en analys av framtagna variabler för studien. Resultatet 

för respektive variabel presenteras i början av respektive avsnitt. Slutligen presenteras 

avvägningar som har gjorts i analysen, och resultatet sammanfattas i kapitlets sista avsnitt. 

4.1. En enkel plan 

4.1.1. Planerad av experter 

I syfte att undersöka om variabeln planerad av experter var närvarande vid operationen ska 

följande avsnitt undersöka indikatorn: planerades operationen av experter på 

specialoperationer?  

Operationen planerades inte av experter inom området för specialoperationer. Planeringen av 

operationen påbörjades dagar efter det att ambassaden stormats, fem månader innan det att 

operationen genomförs.125 Huvudansvaret för operationens planering gick till Generalmajoren 

James B. Vaught, som i sin tur fick understöd av andra officerare från de olika vapengrenarna 

inom den amerikanska militären.126 Vaught – tillsammans med många av de andra 

medlemmarna i planeringsstaben – hade visserligen erfarenheter från tidigare genomförda 

specialoperationer i varierande omfattning, men hade varken arbetat tillsammans tidigare, eller 

hade erfarenhet av att planera specialoperationer i den omfattningen som krävdes.127 

Vidare stod Vaught och hans stab under rapporteringsplikt till Joint Chiefs of Staff (JCS) – den 

amerikanska presidentens militära rådgivare samt tillsammans med andra funktioner slutgiltiga 

beslutare om operationers genomförande.128 JCS´s medlemmars bakgrund vid tiden innebar 

ingen expertis på specialoperationer, och någon sådan stab sattes aldrig ihop med hänsyn till att 

den operationella säkerheten inte skulle äventyras.129 Detta innebar att det inte fanns tillgång 

till en professionell utomstående granskning av planen. 

Den operationella säkerheten resulterade även i att operationen planerades i separata celler130, 

som fick obefintlig eller minsta möjliga insikt i vad respektive cell gjorde.131 Detta innebar att 

planerande celler inte fick en helhetsbild av operationen, och därmed inte kunde utnyttja sin 

fulla effektivitet. 

4.1.2. Ett fåtal, rimliga målsättningar 

För att kunna undersöka om variabeln ett fåtal, rimliga målsättningar var närvarande vid 

planeringen av operationen ska följande avsnitt undersöka indikatorn: var de taktiska 

målsättningarna genomförbara för genomförande förband? 

Operationen var inte uppbyggd av ett fåtal, rimliga målsättningar. Operationen var komplex i 

sin natur redan på planeringsstadiet, och det var många av varandra oberoende händelser som 

kunde fallera och därmed äventyra operationens möjlighet till framgång.  

                                                 
125 Ryan (1985) s. 12. 
126 Ibid. s. 17ff. 
127 Ryan (1985) s. 18.; Kyle (1995) s. 18. 
128 Ryan (1985) s. 28ff. 
129 Ryan (1985) s. 28ff.; The Holloway Commission (1980) s. 21f. 
130 Författarens översättning av ”compartmentation”. 
131 Ryan (1985) s. 18ff.; The Holloway Commission (1980) s. 15. 
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Förbandet som skulle utgöra huvuddelen av fritagningen var det nyskapade specialförbandet 

Delta Force. Delar av förbandets ledningsfunktion var närvarande vid planeringen av 

operationen, och kunde därmed noggrant beskriva dess förmågor, och planera därefter.132 

Operationens målsättningar var högt ställda, med en komplicerad plan där många moment 

berodde av varandra och skulle genomföras med hög detaljstyrning från högre nivåer.133 Det 

var dessutom inte endast fritagningen som kunde uppleva motgångar, utan både infiltrationen 

och evakueringen var komplicerade.134 Genomförande förbands förmågor var dock kända men 

endast till del tillräckliga – enligt planerande celler – för att genomföra operationen med ett 

lyckat resultat.135 

De strategiska målsättningarna – att evakuera gisslan och samtliga genomförande enheter utan 

onödig blodsspillan på endera sidan – var givna direkt från den amerikanska presidenten, i syfte 

att undvika fullskaligt krig, samt eventuella skador på amerikaner som kom att vara kvar i Iran 

efter operationens genomförande.136 De taktiska målsättningarna137 var för respektive skede av 

varierande svårighetsgrad, men då operationen var indelad i ett stort antal skeden ökade 

komplexiteten för operationen.138 

4.2. En säker plan 

4.2.1. Hög operationell säkerhet 

Genom att undersöka indikatorn: genomsyrades planeringen och förberedelserna av 

operationen av en hög operationell säkerhet? undersöks även om variabeln hög operationell 

säkerhet var närvarande. 

Planeringen och förberedelserna av operationen genomsyrades av en hög operationell säkerhet. 

Under planeringsskedet av operationen var den operationella säkerheten högsta prioritet.139 

Detta märktes på många sätt vid både planering och förberedelse av operationen. Operationen 

planerades i många avseenden separat – dock med en övergripande insyn av bland andra Vaught 

med tillhörande stab, samt JCS – i syfte att undvika att sekretessbelagd information spreds till 

obehöriga.140 Detta innebar dock att en separat, utomstående stab med uppgift att dissekera 

planen i syfte att hitta felkällor och beslutstillfällen aldrig skapades.141 

Vidare tilläts inte piloter – för varken helikoptrar eller flygplan – att direktsamverka med 

meteorologerna, något som tillhörde rutinförfarande vid andra operationer.142 Detta i syfte att 

bevara den operationella säkerheten. Istället var all meteorologisk information menad att 

överföras från en underrättelseofficer som närvarade vid träningstillfällen.143 Den 

                                                 
132 Kyle (1995) s. 21f. 
133 Ibid. s. 71. 
134 Ibid. 
135 Ibid. s. 21f. 
136 Ryan (1985) s. 59f.; Kyle (1995) s. 33. 
137 Jfr. 3.1. Operation Eagle Claw. 
138 Ryan (1985) s. 2f. 
139 Kyle (1995) s. 32f. 
140 Ryan (1985) s. 28ff.; The Holloway Commission (1980) s. 21f. 
141 Ryan (1985) s. 28f. 
142 The Holloway Commission (1980) s. 38f. 
143 Ibid. 
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informationen som nådde piloterna blev dock filtrerad, och piloterna var därmed inte beredda 

på de sandmoln som påverkade operationen.144 

Förberedelserna av operationen innebar rigorös träning för samtliga involverade förband.145 

Träningen var dock uppdelad för respektive förband, och hade ingen centraliserad stab som var 

ansvarig för att planera hela operationens träning.146 Vissa inriktningar och uppföljningar 

genomfördes via krypterade telefonförbindelser.147 I syfte att hålla operationen hemlig för 

utomstående – framförallt sovjetisk satellitövervakning – så förlades heller inte träningen till 

en geografisk plats, utan spreds ut runt om i framförallt USA, men även i världen.148 

4.2.2. Uppnår överraskning 

Variabeln uppnår överrasknings närvaro ska undersökas genom att i följande avsnitt undersöka 

indikatorn: integrerades den taktiska överraskningen i planeringen av operationen? 

Den taktiska överraskningen integrerades i planeringen av operationen. I ett tidigt skede under 

planeringen av operationen fastställdes att överraskning var essentiellt för att fritagningen 

skulle kunna lyckas.149 Det var därför av största vikt att inga uppgifter om att en 

fritagningsoperation planerades spreds, i syfte att säkerheten som omgärdade den amerikanska 

ambassaden i Teheran skulle lättas snarare än stärkas.150 

Man trodde även att om planen avslöjades skulle gisslan spridas ut och inte vara ”lätt” gripbar 

på ett och samma ställe – något som faktiskt hände efter att det misslyckade försöket 

uppdagades för gisslantagarna.151 

För att kunna överraska gisslantagarna, och uppnå momentan överlägsenhet relativt sin 

motståndare, planerades operationen för att genomföras under två på varandra intilliggande 

nätter.152 På detta vis kunde förbanden flygas in i Iran och sedan genomföra räden mot 

ambassaden helt i mörker, vilket ansågs vara en framgångsfaktor då huvuddelen av den träning 

som föregått operationen hade genomförts i mörkerförhållanden.153 Vidare byggde operationen 

på att ambassaden skulle ha intagits och gisslan evakuerats – antingen från ambassadområdet 

eller en närliggande fotbollsarena – inom en tidsperiod på 40 minuter.154 Detta i syfte att 

överraska gisslantagarna, och kunna evakuera både gisslan och militära enheter innan 

motståndaren fått tillförd förstärkning eller möjlighet att påverka operationen i någon större 

utsträckning.155 

                                                 
144 The Holloway Commission (1980) s. 38f. 
145 Kyle (1995) s. 71. 
146 Ibid. 
147 Ibid. 
148 Ryan (1985) s. 119f.; Kyle (1995) s. 71f. 
149 Kyle (1995) s. 25. 
150 Ibid. 
151 Bowden (2006) s. 431. 
152 Ryan (1985) s. 2. 
153 Kyle (1995) s. 74ff. 
154 Ryan (1985) s. 2. 
155 Kyle (1995) s. 33. 
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4.3. En förövad plan 

4.3.1. Fullskaliga förövningar 

För att kunna undersöka om variabeln fullskaliga förövningar var närvarande kommer följande 

avsnitt att undersöka indikatorn: genomfördes fullskaliga förövningar innan operationen? 

Det genomfördes inga fullskaliga förövningar innan operationen. I och med att träningen inför 

operationen genomfördes till stor del utspritt för respektive förband, så blev de fullskaliga 

övningarna lidande.156 Gemensamma övningar mellan förband, exempelvis mellan Delta Force 

och flygförbanden, genomfördes i olika utsträckning, där båda nätternas genomföranden 

övades.157 Övningarna kunde dock inte genomföras med tillgång till samtliga farkoster som 

skulle användas i operationen eller med all materiel, dels beroende på den operationella 

säkerheten, men även på begräsningar i budgeten.158 

Vidare genomfördes ingen fullskalig förövning med samtliga delaktiga enheter.159 Endast ett 

fåtal av de flygplan som skulle användas nyttjades, och helikoptrarna var färre än beräknat, och 

ibland inte av samma typ som de som operationen krävde.160 På så sätt kunde förfarandet vid 

tankningsplatsen Desert-One inte övas och utvärderas till fullo, vilket innebar att genomförande 

förband inte var helt redo att möta de eventuella friktioner som operationen kunde medföra.161 

4.3.2. Exceptionella mänskliga- och materiella tillgångar 

Genom att i följande avsnitt undersöka indikatorn ägde genomförande förband exceptionella 

mänskliga- och materiella tillgångar kommer närvaron av variabeln exceptionella mänskliga- 

och materiella tillgångar i operationen att undersökas. 

Genomförande förband ägde inte exceptionella mänskliga- och materiella tillgångar. I och med 

att förmågor och kunskaper varierade kraftigt mellan olika genomförande förband, så anses 

variabeln inte vara närvarande.  

Det då nyskapade specialförbandet Delta Force hade nyligen genomgått en examinerande 

fritagningsövning, och blivit certifierade till att nyttjas skarpt vid liknande specialoperationer. 

Förbandet hade fått specifik träning, och trots sin då fortfarande oerfarenhet operationellt 

ansågs förbandet besitta de förmågor och kunskaper som uppgiften krävde.162 

Dock så bestod helikopterpiloterna till huvuddelen av officerare från United States Marine 

Corps, samt en liten del från den amerikanska flottan och flygvapnet.163 Piloterna valdes utifrån 

sin förmåga att hantera och manövrera den helikopter – RH-53D – som användes under 

operationen.164 Helikopterpiloterna hade ingen – i enskilt fall liten – erfarenhet av tidigare 

specialoperationer, att genomföra räder i mörker eller att genomföra tankning under flygning.165  

                                                 
156 Kyle (1995) s. 71. 
157 Ibid. s. 113ff. 
158 Ibid. s. 75. 
159 Ibid. s. 119f. 
160 Ibid. 
161 Ibid. 
162 Ibid. s. 29. 
163 Ryan (1985) s. 41ff. 
164 Ibid. 
165 Ryan (1985) s. 41.; Kyle (1995) s. 81f. 
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Det skulle dock bli tydligt – med facit i hand – att en pilot har lättare att anpassa sig till ett nytt 

system än att anpassa sig till en ny sorts operationskonst.166 Träningen av helikopterpiloterna 

gick till en början dåligt och långsamt, och kritikerna menade att andra helikopterpiloter skulle 

nyttjas för operationens genomförande.167 Materialet visar även att vissa helikopterpiloters 

beslut att avbryta pågående operation var felaktiga, och att bristande kunskap bidrog till att för 

få helikoptrar var fortsatt brukbara vid Desert-One.168 

Operationens deltagare hade delvis tillgång till en stor del högutvecklad materiel så som 

mörkerhjälpmedel och raffinerade vapensystem.169 Satellitkommunikationssystem fanns endast 

tillgängliga för Delta Force, samt installerade i endast ett fåtal av helikoptrarna.170 Vidare var 

inte samtliga helikopterpiloter helt förtrogna med satellitkommunikationssystemet, vilket i sin 

tur försvårade intern kommunikation mellan helikoptrarna, men även mellan helikoptrarna och 

markbundna enheter.171 

4.4. Avvägningar i analysen 

Studien undersöker en del av faktorn en förövad plan genom att undersöka om genomförande 

förband ägde exceptionella mänskliga- och materiella tillgångar. Detta kan anses vara utanför 

studiens avgränsningar som endast ska undersöka operationen utifrån planeringens påbörjande 

till dess att operationen övergår till ett genomförandeskede.172 I syfte att undersöka 

genomförande förbands möjlighet till förövning – och effekten av förövningen – så måste de 

olika förbandens förmågor och materiella tillgångar kartläggas och bedömas. Detta innebär att 

analysen i avsnittet 4.4.2 Exceptionella mänskliga- och materiella tillgångar snarare undersöker 

hur tillgångarna ökade eller minskade förövningarnas effekt än dess direkta påverkan på 

genomförandet. 

Vidare kan inte allt material styrka eller förkasta all argumentation som förs i undersökningen 

samtidigt. Vissa källor styrker endast delar av analysen. Alla händelser beskrivs inte i detalj i 

samtliga källor. Detta innebär att studiens reliabilitet och validitet kan anses vara kompromissad 

till viss del. De fyra källorna är utformade på fyra olika sätt, och händelser beskrivs med emfas 

på olika punkter. Exempelvis nämner Bowden väldigt lite om operationens planerings- och 

förberedelseskede, medan de tre andra författarna inte behandlar gisslansituationen alls. 

Materialet kompletterar dock varandra, och anses av forskaren ge ett tillräckligt omfattande 

empiriskt fundament att basera analysen på. 

 

 

 

 

                                                 
166 Ryan (1985) s. 41ff. 
167 Kyle (1995) s. 81f. 
168 Ibid. s. 332ff. 
169 Ibid. s. 229. 
170 Ibid. s. 329f. 
171 Ibid. s. 329f. 
172 Jfr. 1.5. Avgränsningar. 
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4.5. Analysens resultat 

Syftet med avsnittet är att sammanfatta resultaten av analysen av det empiriska materialet 

utifrån analysverktyget. Resultatet tydliggörs i Tabell 2, Resultat. 

Analysen av det empiriska materialet presenterar att utav de tre faktorerna en enkel plan, en 

säker plan och en förövad plan, så var endast faktorn en säker plan närvarande vid operationen. 

Analysen av variablerna för en säker plan presenterar dock att dessa variabler snarare var 

närvarande i en alldeles för hög utsträckning och fick en negativ effekt på operationens 

genomförande än tvärtom.  

 

Tabell 2, Resultat 

FAKTOR VARIABEL NÄRVARO  

 

EN ENKEL 

PLAN 

Planerad av experter 

 

Ett fåtal, rimliga målsättningar 

NEJ 

 

NEJ 

 

 

NEJ 

 

 

EN SÄKER 

PLAN 

 

Hög operationell säkerhet 

 

Uppnår överraskning 

 

JA 

 

JA 

 

 

 

JA 

 

 

EN FÖRÖVAD 

PLAN 

 

Fullskaliga förövningar 

 

Exceptionella mänskliga- och 

materiella tillgångar 

 

NEJ 

 

NEJ 

 

 

NEJ 
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5. Avslutning 
Avslutningskapitlet syftar till att presentera studiens resultat och återkoppla till studiens 

frågeställning, syfte och relevans för forskningen. Inledningsvis presenteras en övergripande 

sammanfattning över studiens resultat genom att besvara studiens frågeställning Vidare 

diskuteras resultatet av författaren. Därnäst presenteras reflektioner om val som har påverkat 

studien. Slutligen presenteras författarens förslag till vidare forskning inom området, samt 

avslutas med att framföra studiens och resultatens relevans för framtida yrkesutövning i 

Försvarsmakten. 

5.1. Sammanfattning av resultat 

Syftet med studien var att undersöka utfallet av Operation Eagle Claw. Detta skulle undersökas 

och förklaras genom att sammanfläta McRavens och Grays teorier till faktorerna enkelhet, 

säkerhet och förövning som skulle anses vara närvarande vid operationen i syfte att den skulle 

ha nått framgång. Resultatet visar att planen inte var enkel, den omgärdades av en extremt hög 

operationell säkerhet – vilket påverkade operationen negativt – samt gavs inte tid eller möjlighet 

att förövas till fullo innan genomförandet. 

Studiens frågeställning – hur kan faktorerna enkelhet, säkerhet och förövning under 

planerings- och förberedelseskedet av operationen förklara utfallet av Operation Eagle Claw? 

– besvaras genom att närvaron eller bristen på enkelhet, säkerhet och förövning undersöks och 

presenteras. Resonemang förda i studien om vad respektive faktor innehåller, deras närvaro och 

om hur de applicerades på operationen bidrar till besvarandet av frågeställningen. Bristen på 

enkelhet och förövning, och excessen av säkerhet, resulterade i att operationen misslyckades. 

Studien undersöker ett utfall av en specialoperation utifrån två teorier, något som presenteras 

vara en brist i nuvarande forskningsläge där specialoperationer antingen utreds och presenteras 

utan teoriapplicering, eller med endast en teori som raster. Vidare ger studien en ytterligare 

nyanserad bild av Operation Eagle Claw. Där den tidigare presenterade största felkällan för 

operationen var den extremt höga operationella säkerheten, ger denna studie en större bild där 

även bristen på förövning och hur tydligt enkelhet saknades i planeringen av operationen 

presenteras. Slutligen kan studien även bidra till att fylla den forskningslucka om 

specialoperationer som finns i allmänhet. Genom att studien har undersökt just denna 

operationens misslyckande kommer den – tillsammans med studier på andra liknande 

fritagnings- och specialoperationer – att bidra till en ökad förståelse för specialoperationer som 

helhet, men även hur studier på specialoperationer kan föras vetenskapligt. 

5.2. Diskussion 

Avsnittet syftar till att utifrån resultat och slutsatser från studiens analys besvara och därefter 

diskutera problemformuleringen och frågan: Varför misslyckades Operation Eagle Claw? 

Resultatet som presenterats i studien visar att bristen på enkelhet och förövning, samt en excess 

av operationell säkerhet vid planeringen av operationen påverkade operationen negativt. Dessa 

faktorer innebar slutligen Operation Eagle Claws misslyckande och avbrytande. Vidare kan det 

dock inte uteslutas att andra faktorer också kan ha spelat in och påverkat operationens utfall. 

Det går även att diskutera – eftersom planen aldrig fick tillfälle att genomföras – att trots de 

faktorer som presenterats i studien, så kunde operationen ha blivit en succé om förbandet hade 

tagit sig vidare från Desert-One och in till ambassadområdet. Det går också att diskutera om 

ingen av studiens faktorer påverkade operationen, och att operationen skulle ha fortlöpt 



Sante Nathanson                                                                                                         2017-06-09 

OP SA 14-17                                                                                                                    1OP303 

 

  Sida 32 av 36 

 

smärtfritt om det inte hade varit för de iranska sandmolnen som kraftigt reducerade antalet 

helikoptrar. Studien har dock, efter grundlig bearbetning och analys av tillgänglig information 

samt genom att undersöka operationen med två teorier om specialoperationer som raster, kunnat 

konstatera att faktorerna enkelhet, säkerhet och förövning påverkade operationen så pass 

mycket att de slutligen innebar dess misslyckande. 

Eftersom begreppet specialoperationer innebär en bredd av uppgifter kan resultaten och 

slutsatserna från studien inte helt friktionsfritt appliceras på samtliga genomförda eller 

kommande specialoperationer, utan att en ny undersökning genomförs. Vidare blir resultaten 

och slutsatserna inte generella för samtliga typer av specialoperationer, då studien har syftat till 

att undersöka ett specifikt fall, som med sitt uteblivna genomförande inte oberoende kan 

jämföras med andra specialoperationer. Faktorerna för planering och förberedelse av en 

specialoperation är dock förankrade i två olika teorier om specialoperationer. Detta innebär att 

studiens resultat görs generella genom att om en fritagningsoperation planeras och förbereds 

utifrån faktorerna enkelhet, säkerhet och förövning så ökar sannolikheten för att operationen 

lyckas.  

5.3. Reflektion 

I avsnittet presenteras reflektioner över de val som avgränsat och format studien, och vidare hur 

dessa val kan ha påverkat resultaten. Slutligen reflekteras över hur studien hade kunnat 

genomföras annorlunda. 

Valet att nyttja framförallt McRavens teori om relativ överlägsenhet var gjort i ett tidigt skede 

i studiens process eftersom teorin är en av de mest framstående inom sitt område. Som tidigare 

presenterat så finns det brister i McRavens teori. Kopplingen mellan principerna och dess 

innebörd är inte alltid tydlig, och inte heller deras koppling gentemot varandra. Detta medförde 

att studien kunde bryta ut enskilda principer och sammanföra dem med kriterier ur Grays teori. 

När studien inriktade sig mot att nyttja två teorier för att förklara utfallet så föll lotten på Grays 

teori om lyckade specialoperationer. Att det blev just Grays teori motiveras med att där 

McRaven är för svepande, är Gray mycket mer precis och ger många förklarande underkriterier 

till respektive kriterium. Att jämföra och sammankoppla en generell teori med en konkret teori 

har bidragit till att mer omfattande studiespecifika faktorer har kunnat presenteras.  

Valet att avgränsa teorierna och bryta ut enskilda principer eller kriterier har dock medfört att 

teorierna inte har kunnat nyttjas i sin fulla form som de är presenterade. Att studien dessutom 

kopplar samman två teorier innebär att forskarens värdering av respektive parameter kan 

påverka undersökningen och därmed resultaten som studien presenterar. Forskarens strävan har 

varit att föra en transparent studie i syfte att låta eventuella påverkningar bli synliga för läsaren. 

Materialet som studien baseras på har inhämtats med Operation Eagle Claw som huvudfokus. 

Då själva gisslansituationen för den här studien inte är av särskild relevans är materialet 

begränsat i sin presentation av den aspekten. Vidare har materialet använts med hänsyn till den 

sekretess som omgärdar specialoperationer. The Holloway Report är fortfarande inte tillgänglig 

i fullt ocensurerad version, och exakta förhållanden under planerings- och förberedelseskedet 

är i studien baserade på andrahandskällor eller en deltagande förstahandskälla. Det kan ha 

påverkat analysen, men då materialet har varit samstämmigt i beskrivningar av operationen, 

planering och förberedelser så anses materialet vara en tillräcklig grund för att studien ska ha 

genomförts med god reliabilitet och validitet. Att materialet är uteslutande amerikanskt anses 



Sante Nathanson                                                                                                         2017-06-09 

OP SA 14-17                                                                                                                    1OP303 

 

  Sida 33 av 36 

 

inte ha haft någon påverkan på resultaten. Eftersom operationen aldrig nådde sitt 

genomförandeskede, och att materialet tydligt visar att iranska underrättelser inte hade några 

föraningar om operationen, så hade tillgång till iranska källor inte varit av relevans för studien. 

Metoden som använts för studien – en teorikonsumerande fallstudie med en kvalitativ 

textanalys – anses vara den bäst lämpade, trots begränsningen i tillgång till material. 

Transparens har eftersträvats av forskaren i syfte att inte bygga in egna tolkningar i resultaten 

vilket har följts upp med ett tydligt analysverktyg samt en omfattande källkritik. En alternativ 

metod för studiens genomförande hade varit en kvalitativ intervjustudie, där 

materialinhämtningen utgjorts av informanter i form av primärkällor som med sin närvaro hade 

kunnat ge kontext till sådant som missats vid övrig materialproduktion. Intervjuerna hade dock 

behövts genomföras 2017 vilket gör att materialet hade saknat samtidighet. 

5.4. Förslag till vidare forskning 

Fortsatta studier inom specialoperationer i allmänhet, och fritagningsoperationer i synnerhet 

bör genomföras. Detta i syfte att bidra till hur slutsatser presenterade i den här studien kan 

generaliseras och göras gällande för andra fritagningsoperationer genom att applicera den här 

studiens tillvägagångssätt och faktorer. Vidare bör Operation Eagle Claw undersökas ytterligare 

i syfte att skapa en heltäckande bild av operationens genomförande. På så vis kan andra studier 

kanske visa att faktorer under genomförandet var huvudsakliga orsaker till operationens 

misslyckande. Vidare studier kan även undersöka, med stöd i andra teorier om 

specialoperationer, om ytterligare faktorer under operationens planerings- och 

förberedelseskede låg till grund för dess misslyckande. Den här studien valde att avgränsa både 

operationens skeden samt teoriernas parametrar. Vidare studier kan angripa problemet ur ett 

annat perspektiv, och nå andra resultat. 

5.5. Studiens relevans för den militära professionen 

Då specialförband, och därmed även specialoperationer får ett större fokus världen över, blir 

dessa viktiga faktorer även för den svenska Försvarsmakten. Även om den svenska 

organisationen till sin omvärld sett ännu är liten, så är framtiden tydlig i sitt nyttjande av special- 

och jägarförband för att lösa kvalificerade uppgifter på djupet; i såväl fredstid som i kris- och 

krigstid.173 Den svenska Försvarsmakten lär sig av egna erfarenheter, men tar även till sig 

lärdomar från aktörer i sin närhet – till stor del från USA. Såväl lyckade som misslyckade 

operationer bör studeras för att tillgodogöra sig en stor kunskapsbank. 

Operationens misslyckande resulterade bland annat i att ett separat helikopterspecialförband för 

den här typen av operationer, samt en separat stab för planering och ledning av 

specialoperationer skapades. Den amerikanska militärens organisation lärde sig av sina misstag, 

och vidtog åtgärder för att minska risken för kommande misslyckanden i specialoperationer. 

Genom att föra studier på liknande fritagnings- och specialoperationer kommer militära 

organisationer att utvecklas och bli allt mer effektiva. 

Vidare är den här studiens presenterade faktorer intressanta för all slags framtida planering av 

operationer – såväl konventionella som okonventionella. En enkel plan, en säker plan och en 

förövad plan är faktorer som kan användas i planering från strategisk ner till taktisk nivå, vilket 

i sin tur påverkar exempelvis utbildning och genomföranden.  

                                                 
173 Marsh, Kiras & Blocksome (2015) s. 5. 
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Resultaten är även av relevans för den enskilda soldaten och officeren. Genom att undersöka 

vad som gör specialoperationer framgångsrika kommer de svenska specialförbanden att bli mer 

effektiva i sitt yrkesutövande. För den enskilda operatören innebär detta en större förståelse för 

operationers uppbyggnad och genomförande. För soldater och officerare i den svenska 

Försvarsmakten innebär detta en högre tilltro till egna specialförbands förmåga att understödja 

konventionella förband. Vetskapen om egna specialförbands förmågor skänker även en känsla 

av trygghet inför eventuella framtida fritagningsoperationer för egen personal. 
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